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A primeira tatuagem 
merece atenção
“Habilidade do profissional e condições técnicas do atelier de-
vem ser observadas no momento da escolha”, diz tatuadora

Michele, que adora ideias de desenhos diferentes porque enriquecem seu portifólio, incentiva seus 
clientes  a libertar seus desejos e expressar suas vontades.
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Psoríase: uma 
questão de pele

>  PÁG.5

A informação é 
importante para 
se combater 
o preconceito 
e o estigma 
que a psoríase 
carrega. 
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Samuel Vieira

Quem deseja fazer sua 
primeira tatuagem, 

antes de iniciar o 
procedimento, deve 
buscar informações sobre 
o serviço, para que se 
obtenha satisfação com o 
resultado do trabalho do 

profi ssional escolhido.
       A artista e tatuadora 
Michele Simão da Con-
ceição, mais conhecida 
como Lady Michele, tra-
balha com a arte da tatu-
agem desde os 22 anos de 
idade. Ela fez sua primei-

ra tatuagem aos 18 anos e, 
atualmente, tem mais de 
42 desenhos em seu corpo. 
Michele nos conta sobre 
sua experiência de como 
iniciou na pro� ssão e dá 
dicas para quem quer fazer 
sua primeira tattoo.

>  PÁG.6

O empresário José Luiz Kfuri fala 
sobre o crescimento imobiliário 
do bairro Jardim Camburi >  PÁG.7

Crise hídrica: comunidade se 
mobiliza para o uso responsável 
da água >  PÁG5
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O prazer da Capoeira: o esporte e a arte 
que promove a sensação de bem-estar

Agosto de 2015 marca o lançamento do jornal euamomeubairro 
em comemoração aos  04 anos de existência do portal de notícias 
www.euamomeubairro.com, sendo mais uma ferramenta de utilidade 
pública disponível para moradores e transeuntes de Jardim Camburi, e para 
pessoas interessadas em assuntos do bairro.  Nosso objetivo é apresentar e 
contribuir com informações úteis sobre os acontecimentos do bairro com 
matérias atualizadas. 

Expediente:
Diretor Executivo: Georgia Noronha 
Editor Chefe e Jornalista Responsável: Georgia Noronha (MTB3164-ES)
Revisão: Michelle Noronha da Matta Baptista

Tiragem: 10.000 impressos
Distribuição gratuita: o jornal    
euamomeubairro é entregue à 
população, no bairro Jardim 
Camburi, na feira livre (sextas-
-feiras) e orgânica (sábados), 
Projeto Choromingo (domin-
gos) e outros eventos aber-
tos, comércios, condomínios e 
através de abordagens de rua.

Sugestão de pauta:  faleconosco@euamomeubairro.com
Contato comercial:  contato@euamomeubairro.com 
                                  9-9939-6748
Portal de notícias:  www.euamomeuba i r ro .com
Facebook:  fb .com/euamomeuba i r ro
Twitter:  euamomeuba i r ro1- Impresso elaborado e produzido por euamomeubairro -

Esporte

.

A capoeira é um esporte 
que proporciona diver-

sos benefícios ao praticante 
como a melhora da saúde fí-
sica e mental. 
      O professor de capoeira 
Elber Freitas, que é presiden-
te e fundador da Associação 
de Capoeira Lealdade e Força 
– ACLF, nos conta que o es-
porte engloba três aspectos 
importantes: o cuidado com 
o físico, psíquico e social do 
praticante. “Qu ando eu prati-
co o esporte obtenho diversos 
benefícios como o aumento 
da força, da resistência, a me-
lhora da coordenação motora, 
entre outras valências físicas. 
A capoeira promove a sensa-
ção de bem-estar. O esporte 
me trouxe coisas boas, prin-
cipalmente a amizade, pois 
o lado social é forte. Tenho 
amizades de uma vida intei-
ra, desde a infância. A amiza-
de é uma família, convivemos 

Professor Elber Freitas fala sobre sua experiência como  esportista e  educador na arte da capoeira.

juntos, treinamos, ajudamos 
uns aos outros.
       Elber experimentou ou-
tras lutas, dentre elas, o judô 
e full contact. Mas, aos onze 
anos de idade se apaixonou 
pela capoeira porque, segun-
do ele, a arte vai além da luta 
e do esporte. “O meu prazer 
com a capoeira veio da mu-
sicalidade, dos movimentos 
acrobáticos, e a liberdade que 
o esporte proporciona. A ca-
poeira se transforma em vá-
rias coisas ao mesmo tempo. 
Na infância, experimentava 
outros esportes, fui surfi sta, 
skatista, mas a capoeira era 
o que eu mais gostava por-
que me envolvia com a arte e 
com as pessoas. É um esporte 
que me educa até hoje. Para 
ensinar é preciso aprender o 
tempo inteiro. Me desenvol-
vo com as crianças e passo 
minha experiência de uma 
forma sadia, divertida e pra-

Cercas elétricas, câ-
meras e circuitos de 
TV, Motor de portões 
de garagem, interfo-
nia, PABX, Alarmes, 
elétrica em geral.

9 9947-5529

Luciano
Instalação e manutenção

Psicóloga Clínica 
CRP.16 16/3003

Treinamento persona-
lizado   visando boa 
qualidade de vida, es-
tética corporal. 
CREF 000196-P/Es.

9 9749-2617

Joel_Coach 
Treinador físico

Serviços de pintura e 
reformas de imóvel.
Somos especialistas 
em assentamento de 
pisos cerâmicos, por-
celanatos e pintura de 
imóvel comerciais e 
residenciais.
Valério: 98843-4355

Pintura e Reformas

Brownies, bolos, pé 
de moleque, palha 
italiana, docinhos 
diversos. Entrega 
em todo Jardim 
Camburi.

9 9909-0930

Doces da Ilha

Dança do Ventre, Tri-
bal fusion, yoga e mas-
soterapia (shiatsu, ayu-
vheda, pedras quentes 
e bambu terapia)
3035-0477/99741-8322

Bianca Campagnoli
Stúdio de dança 
do ventre 

Ensaios fotográfi cos
Visite o facebook:
fb .com/sandrabisifoto

9 8143-8620

Sandra  Bisi 
Fotografias

Conforto, segurança e 
pontualidade; veículo 
com ar condicionado; 
credenciado conforme 
regras do Detran.

9 9697-0301

Transporte escolar 
Tia Cris Correia

Gente que faz acontecer - Serviços

Design de Interiores

Troca de tela  
conserto - películas

9 9886-4058

Ponto do iPhone
Shopping Norte Sul

COREN: ES 327-451
Experiencia com cli-
nica cirúrgica, clinica 
medica, CTI, oncologia, 
assistencia em geral.

9 9984-3039

Enfermeira
Assistencial

Crianças, adolescen-
tes, adultos e casais.
Orientação Vocacio-
nal. J. Camburi e Reta 
da Penha. Lenita Noé: 
999-99-2111

zerosa. A capoeira é social, 
você depende das pessoas, 
você precisa aprender a con-
viver e respeitar a todos, 
inclusive a quem você não 
tem afi nidade, aprendendo 
a lidar com as diferenças de 
cada um.

No dia 28 de novembro de 
2015, à 09 horas, acontecerá 
o evento de capoeira “En-
contro Infantil e  Batizado 
e Troca de Cordas”, no An-
fi teatro do Parque Botânico 
Vale.  O objetivo do evento é 
divulgar os projetos da ACLF 
e cumprir a tradição da ca-
poeira com o batizado e a 
troca de cordas, que é o mo-
mento mais esperado pelos 
alunos onde cada participan-
te demonstra às famílias e a 
sociedade o grau de aprendi-
zado da arte.

Encontro infantil  
Batizado e troca de cordas

Brigadeiros gourmet

9 9622-5908

Elber realiza trabalhos através da ACLF, com crianças, 
adolescentes e adultos. A associação também conta com 
projetos para idosos e pessoas com necessidades especiais.

Samuel Vieira
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Síndicos e empresários se unem para buscar soluções preventivas para melhorar iluminação de rua

Segurança

Como a promessa de 
melhoria da ilumina-

ção do bairro Jardim Cam-
buri ainda não chegou no 
loteamento Santa Terezi-
nha, os moradores da Rua 
Th eófi lo Costa resolveram 
se juntar com a fi nalida-
de de buscar soluções de 
segurança como medida 
preventiva para evitar as-
saltos e furtos.

“Formamos uma 
associação entre os síndicos 
da rua Th eófi lo Costa, com o 
objetivo único de trazer aos 
moradores, seus familiares, 
amigos e pessoas que 
transitam em nossa rua, um 
pouco mais de segurança. 
Contamos com os sistemas 
internos dos prédios. Após 
a realização de reuniões 
quinzenais, trouxemos ao 
debate a questão da pouca 
iluminação, que se torna 
um incentivo às ações 
negativas de malfeitores 
como assaltos, furtos, 
abandono de animais, 
arremesso de garrafas para 
dentro dos condomínios, 
entre outras. Diante dessas 
ocorrências, surgiu a ideia e 
necessidade de mobilização 
dos moradores, buscando a 
união de todos. Essa ideia 
é modelo em São Paulo, 
minha cidade de origem, 
onde moradores vizinhos se 
unem no combate contra a 
violência. O poder público 
insiste em fechar os olhos 

Síndicos, moradores e alguns empresários 
da região estão empenhados em executar 
a ação, o mais rápido possível.

Samuel Vieira

Moradores montam estratégia para reforçar 
a segurança no loteamento Santa Terezinha

para os contribuintes, 
cabendo a nós tomar 
atitudes. Instalaremos 
câmeras de longo alcance 
como as que já são 
utilizadas por municípios. 
Uma empresa de segurança 
está sendo responsável 
por essa instalação e 
suporte. Junto com as 
câmeras, luminárias de 
alta luminosidade serão 
colocadas nos condomínios 
associados.” (Márcio 
Apolinário, Advogado).
     O administrador da Re-
gional 8, Vandinho Borges, 
informa que o início das 
obras de instalação de led 
da orla de Camburi está 
previsto para novembro 
de 2015, com a instalação 
das bases, quanto ao lote-
amento Santa Terezinha, 
ainda está sendo aguar-
dada a informação ofi cial 
da Prefeitura de Vitóra. 
   “A informação de uma 
data real vai depender 
de algumas questões téc-
nicas”, comenta.        Os 
moradores da área não 
irão sossegar enquanto 
não tomarem uma atitude 
em relação à segurança”.
     Uma moradora que 
preferiu não se identifi car, 
informou que líderes da 
Igreja  Batista de Jardim 
Camburi que acaba de ser 
inaugurada na esquina da 
Th eófi lo Costa, se propôs a 
apoiar o projeto.

       A população da Capital ‘bateu 
o pé’, e o prefeito Luciano Rezen-
de (PPS) precisou promover ajus-
tes no projeto Integra Vitória, que 
consiste na possibilidade de pegar 
dois ônibus pagando apenas o 
valor de uma passagem, com bal-
deação em pontos de integração 
espalhados pela cidade. Do novo 
modelo foram mantidas apenas 
cinco das 18 linhas criadas para o 
sistema, sendo uma delas, a 026, 

interligando o Bairro República a 
Jardim Camburi.
      Também permanecem no sis-
tema e seguem sob avaliação de 
populares e da administração mu-
nicipal as linhas 022 (Conquista / 
Mata da Praia), 032 (Praia do Can-
to / Ilha do Boi), 038 (Bairro Uni-
versitário / Mario Cypreste) e 044 
(Resistência / Shopping Vitória). 
       No pacote de mudanças, mo-
radores de Atlântica Ville, tiveram 
de volta a linha 111, que os trans-
porta para o centro da Capital.

        Novas alterações não estão 
descartadas, já que o Sindicato 
das Empresas de Transporte de 
Passageiros do Espírito Santo 
(Setpes) fará análises para verifi car 
outras demandas da população.
        O anúncio do retorno das 
linhas ao sistema convencional 
foi feito no último dia 15, na 
Prefeitura de Vitória, em coletiva 
de imprensa. “Continuaremos 
ouvindo a população, para avaliar 
a efi ciência do sistema”, disse o 
prefeito na ocasião.

Mudanças no projeto Integra Vitória
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também existem as con-
juntivites alérgicas, pelo 
uso compartilhado de ma-
quiagem, e infecções pro-
vocadas pelo uso de lentes 
de contato na praia e na 
piscina. Estas infecções 
podem comprometer a vi-
são”, alertou.
       O médico afi rmou ain-
da que, em qualquer situ-
ação, o procedimento mais 
seguro é procurar orienta-
ção de um profi ssional of-
talmologista. “Isso porque 
os sintomas destas doen-
ças se confundem com os 

Comunidade

A proximidade do Verão 
leva as pessoas à busca 

de procedimentos estéticos 
para garantir um corpo 
sarado e “fazer bonito” nas 
praias e clubes espalhados 
pelo país. Mas a despeito 
do bem estar que resulta 
dos cuidados com o corpo, 
é preciso fi car atento 
aos olhos, fortemente 
impactados com o aumento 
das temperaturas.
      O alerta é do oft almolo-
gista Rafael Ricardo Barce-
los Passos, que atende em 

uma clínica particular no 
bairro Jardim Camburi. Se-
gundo ele, a aglomeração 
de pessoas em locais fecha-
dos e também nos balneá-
rios pode resultar na pro-
liferação de males como a 
conjuntivite e o hordéolo 
(terçol), ambas doenças 
contagiosas. 
      “São comuns em qual-
quer data e se proliferam 
especialmente em locais 
públicos, como banheiros, 
por meio das mãos conta-
minadas. Lembrando que 

da conjuntivite. Uma delas 
é a uveite, que é grave e 
tem sintomas parecidos”, 
lembrou.
      Rafael Passos também 
chama a atenção para o 
uso de óculos escuros. 
“São importantes e devem 
ser usados em qualquer 
época do ano, mais ainda 
no verão, pois o sol emite 
radiação ultravioleta, com-
provadamente aceleradora 
de doenças, como o pterigo 
e a catarata, além de doen-
ças na retina. Entretanto, a 
qualidade dos óculos deve 

ser assegurada”, listou.
    Para aproveitar o verão 
livre destes males, o 
médico enumerou ações 
que podem prevenir a 
contaminação. “Lavar 
bem as mãos, várias 
vezes ao dia, evitar locais 
com grande número de 
pessoas, comprar óculos 
com garantia e proteção 
100% ultravioleta. Se tiver 
um colírio lubrifi cante 
perguntar ao seu oft almo 
se pode usar”, fi nalizou.

Contato: 27 3337-4148

Cuidados com os olhos devem ser 
redobrados no VERÃO

A empresária Sarah Lacerda está sempre atenta ao uso de óculos em qualquer estação do ano.Rafael Passos, oftamologista

Maria Morena
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Crise hídrica: Comunidade se mobiliza 
Comunidade

Samuel Vieira

    As ciclovias agilizam o des-
locamento do ciclista, dando 
mais segurança a quem peda-
la. É uma solução sustentável 
e um convite para todos dei-
xarem o carro na garagem. 
      “Em Jardim Camburi exis-
tem ruas pouco movimentadas 
e relativamente largas. Porém, 
ainda sofro com frequência, 
com motoristas que se aproxi-
mam em alta velocidade. Para 
quem trabalha em outros bair-
ros de Vitória, é possível sair 
pela ciclovia da Avenida Norte 
Sul, que se encontra em razo-
ável estado para se deslocar. É 
importante escolher bem o tra-
jeto até a ciclovia para evitar 
estresses repetidos. Para quem 
trabalha na Serra, existe uma 
rua que dá acesso ao Bairro de 
Fátima, com uma ciclovia que 
vai até próximo cruzamen-
to entre a Norte Sul e a José 
Rato. Muitos ciclistas da Serra 
passam também pelo Parque 
da Fazendinha para entrar no 
bairro. Eu acredito que o trân-

sito pesado tende a não ajudar, 
pois os motoristas se estressam 
e dirigem de maneira pouco 
respeitosa. Qu ando isso aconte-
ce, aceleram onde não devem. 
Para um ciclista experiente e 
que anda numa boa velocida-
de, acredito ser relativamen-
te tranquilo andar dentro do 
bairro, apesar de todos os pro-
blemas mencionados. É neces-
sário que os motoristas tenham 
mais consciência e coloquem o 
respeito à vida como priorida-
de. Isso é algo que ainda não 
acontece e, infelizmente, não 
tenho observado melhorias nos 
últimos meses ou anos. Para o 
bairro ser mais amigo do ciclis-
ta, seria preciso opções de rotas 
mais protegidas para ciclistas 
dentro do bairro. Atualmen-
te, temos três opções de ciclo-
vias  que circundam o bairro: 
na orla, na Avenida Norte Sul 
e na Avenida Munir Hillal”. 
(Emmanuel Marcel Favre Nico-
lin, prof. e doutor em ciência).

Mobilidade: ciclovias e percurso 
dentro do bairro

Em estado de alerda diante da cri-
se hídrica que se abateu sobre o 

Espírito Santo, os municípios capi-
xabas estão mobilizados para ações 
de combate ao desperdício de água. 
O nível do Rio Santa Maria, que 
abastece quase metade da popu-
lação de Vitória, inclusive Jardim 
Camburi, está crítico, consequên-
cia do longo período de estiagem 
no Estado. No último dia 23, pre-
feitos de cidades capixabas e o go-
vernador Paulo Hartung assinaram 
acordo de cooperação técnica para 
enfrentar o período de estiagem em 
conjunto.
Atentos a esta realidade, morado-
res, comerciantes e prestadores de 
serviços de  Jardim Camburi estão 
desenvolvendo ações, em conjunto 
ou isoladas, visando o uso respon-
sável da água.
       É o caso do empresário Carlos 

Augusto Barbarioli, proprietário de 
um restaurante no bairro. Ele infor-
mou que orienta sua equipe para o 
uso racional do líquido. “Toda água 
utilizada para a limpeza é retira-
da de um poço. Para o preparo de 
alimentos usamos a água da Com-
panhia Espírito Santense de Sane-
amento (Cesan) e contamos que o 
mês de novembro seja de chuvas 
para restabelecer o nível dos rios”, 
comentou.
      O administrador do condomínio 
Residencial Club Jardim Camburi, 
Marciano Ferreira Fuentes, disse 
que está atento ao uso sem desper-
dício. “Cada bloco do condomínio 
conta com caixas de água divididas 
por portaria. Também temos uma 
cisterna com aproximadamente 150 
mil litros, o que garante nossa auto 
sufi ciência por aproximadamente 
sete dias, em caso de escassez. Mas 
isso não é motivo para o uso indis-

criminado e realizamos campanhas 
para alertar os moradores sobre a 
necessidade de usar água com bom 
senso”, apontou.
Segundo informações da Coorde-
nadoria de Comunicação da Cesan, 
a companhia atende 53.340 mora-
dores do bairro Jardim Camburi, e o 
consumo está em torno de 400.000 
m³ de água por mês. 
     “Sobre a economia de água, a 
Cesan acrescentou que os morado-
res podem contribuir com atitudes 
simples, como diminuir o tempo no 
banho, fechar a torneira ao escovar 
os dentes e enquanto ensaboa as 
louças, reutilizar a água da máqui-
na de lavar na limpeza da casa. Nos 
prédios, podem ser instalados siste-
mas de captação de água da chuva, 
as piscinas devem ser cobertas para 
evitar e evaporação da água e deve-
-se evitar lavar calçadas e fachadas 
com a mangueira”, fi nalizou a nota. 

Maria Morena

“É importante que a população economi-
ze água e evite desperdícios”. (Coordena-
doria de Comunicação da Cesan)

Samuel Vieira
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Lady Michele orienta às 
pessoas que desejam fa-

zer a primeira tatuagem, a 
buscar referências e conhe-
cer os trabalhos do profis-
sional. “Cada artista se des-
taca numa arte específica. 
Sugiro conhecer o atelier do 
tatuador, observar as ques-
tões de higiene e verificar se 
ele possui alvará da vigilân-
cia sanitária. Depois, escolha 
o desenho com ajuda do pro-
fissional, negocie e pronto. A 
tatuagem, de certa forma, é 
um ferimento. É necessário 
cuidar da região limpando 
com água e sabão neutro ou 
antisséptico, e usando a po-
mada indicada pelo artista. 
Deve evitar comer gorduras 
saturadas, proteger do sol e 
da sujeira. No terceiro dia 
a tatuagem começa a soltar 
cascas e após uma semana 
ela estará linda. Qualquer 
parte pode ser tatuada, mas 
existem regiões que não pig-
mentam bem, como a palma 
das mãos e alguns locais dos 
pés, cartilagens e sobre os de-
dos”. 
     Para Michele o que mais 
preocupa as pessoas que 
desejam a primeira tatua-
gem é a dor. “Assim como 
todo procedimento de beleza 
e estética, o ato de tatuar é 
algo que causa dor, mas não 
é muita. Para executar o 
trabalho não é possível usar 
anestesia injetável pois é ne-

cessário estar acompanha-
da de profissional da saúde 
habilitado. Também, não 
se usa pomadas anestésicas 
para evitar a dor, porque 
pode causar reações alérgi-
cas, além de atrapalhar na 
pigmentação e aplicação da 
tinta”.
     

       Lady Michele já sofreu 
preconceitos por ter tatua-
gens em seu corpo. “Sofro 
por: ser tatuada, andar de 
preto, ter piercings, traba-
lhar numa área dominada 
por homens, ser mulher e 
ser autentica. Apesar disso, 
a  questão do preconceito já 
mudou bastante no Brasil, a 
mídia nos ajuda a divulgar o 
que somos e o que fazemos, 
informando sobre nosso tra-
balho. Participamos de gru-
pos de pessoas que gostam de 
tatuagens, realizamos festas 
e exposições de tattoos onde 
nos reunimos e podemos ser 
quem somos, livres. Nesses 
encontros quem não possui 
tatuagens passa a ser dife-
rente e, mesmo assim é rece-
bido de braços abertos. Sabe-
mos que o mais importante é 
o respeito mútuo e a satisfa-
ção de sermos felizes. O que 
me deixa mais constrangida 
é quando questionam minha 

Comportamento

Tatuagem ainda é motivo de preconceito
Moça do interior que veio para a cidade, Michele teve a oportunidade de estudar arte, participar de eventos de tatuagens por 
regiões do Brasil, conhecer novos artistas, se especializando na profissão. Ela é uma das mais cobiçadas profissionais da área 
por se destacar com a sua arte.

maternidade e responsabili-
dade. Os menos esclarecidos 
acham que sou ignorante ou 
que não sei ser responsável. 
Quando surge uma situação 
ou comentário desnecessá-
rio, converso, me mostro 
serena e aberta. Poucas pes-
soas conseguem me tirar do 
sério, mas consigo mostrar 
que não sou o que pensam, 
que sou uma pessoa comum, 
apenas excêntrica. Adoro 
surpreender e rebater igno-
rância com educação, rebato 
maldade com serenidade e 
preconceito com respeito”.

      A artista faz uma apelo 
aos leitores: “Não deixem 
de fazer algo importante em 
suas vidas por conta do que 
possam dizer. Sejam livres, 
desde que não ofendam ou 
maltratem o próximo. Se-
jam autênticos. Não tenham 
preconceito, tentem conhe-
cer os que vocês julgam 
ser diferentes e perceberão 
que somos mais próximos 
do que se imagina. Olhem 
com olhos de curiosidade e 
não com repúdio, seja para 
o tatuado ou para a pessoa 
com cabelo diferente. Vocês 

A idade ideal para fazer a primeira tatoo, segundo a artista, é aquela onde a pessoa está madura 
o suficiente para escolher algo que ficará permanente em sua pele.

podem ter opinião e devem 
assumir o fato de não gos-
tar de algo, mas não têm 
o direito de menosprezar. 
Sejam curiosos, perguntem 
antes de tirar conclusões: 
vocês podem ganhar mais 
um amigo que te mostrará 
um mundo diferente do que 
vocês conhecem. O mun-
do é grande e podemos ser 
grandes também”. 

Contato:
fb.com/Diariodeumatatuadora
Telefone: 27 9 9977-1852 
3020-0960 / 3315-7206 

As tatuagens, o estilo 
e o preconceito

Samuel Vieira
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O crescimento imobiliário 
de Jardim Camburi

segundo momento econômica, 
que afeta a todos. As pessoas 
evitam assumir compromissos 
a curto, médio e longo prazo 
porque não sabem se vão 
continuar empregadas. O que 
observamos é que as pessoas 
continuam querendo comprar, 
mas estão preocupadas sobre 
assumir compromissos a 
longo prazo.
> Existe preocupação com 
os impactos gerados por 
novos empreendimentos, 
como o trânsito?
Precisamos tirar carros das 
ruas melhorando o transporte 
coletivo e cobrando caro 
de quem utiliza veículo 
particular. A difi culdade do 
trânsito no bairro é gerada 
por quem vem de fora, não 
dos moradores.
> O shopping Norte Sul 
atende à comunidade? 
Qu al o futuro do estabele-
cimento?
O bairro tem um grande    
shopping formado por mais 
de 500 lojas, e  o Norte Sul 
funciona como a âncora. 
Reformamos o cinema, 
adequamos o empreendimento 

a partir de estudos junto à 
comunidade.  Qu eremos ser 
o shopping do bairro Jardim 
Camburi.
> Como se apresenta Jar-
dim Camburi?
É um  bairro  modelo que 
tem todas as condições de 
segurança, com apenas 
uma entrada e uma saída, 

Economia

Maria Morena

O crescimento imobiliário 
Referência no mercado imobiliário do Espírito Santo, o engenheiro José 
Luiz Kfuri tem uma trajetória de 33 anos desenvolvendo empreendimentos 
de sucesso, como shoppings centers e imóveis residenciais e comerciais nos 
diversos centros urbanos do Brasil. 

tos, de várias construtoras. 
Mas com a crise, as pessoas 
estão postergando os empre-
endimentos, ‘tirando o pé do 
acelerador’ e com a provável 
mudança no Plano Diretor 
Municipal (PDM) começa-se a 
reformular alguns projetos. O 
que vemos de fato é que va-
mos vender os estoques exis-
tentes para viabilizar os novos 
lançamentos no ano que vem.
> Qu al a mudança mais 
signifi cativa no PDM e 
que pode impactar direta-
mente o bairro?
Chamam de ‘outorga onero-
sa’, com o índice sendo redu-
zido de 2.4 para 1.2. Considero 
incoerente, pois vai onerar o 
custo da construção. Estu-
do para redução de altura é 
uma questão de entendimento 
e não afeta ao bairro. O que 
afeta é cobrar taxa sobre o ter-
reno, a área produtiva.
> Qu al o impacto da crise 
econômica sobre o merca-
do imobiliário?
É grande na medida que as 
pessoas fi cam inseguras com 
relação ao emprego. Acho que 
temos uma crise política e, no 

Kfuri já atuou como secre-
tário municipal de Pla-

nejamento da Prefeitura de 
Vitória e foi presidente da 
Associação das Empresas 
do Mercado Imobiliário do 
Espírito Santo por duas oca-
siões. Ele conversou com a 
equipe do EAMB, avaliando 
o momento econômico do 
país e seu impacto no merca-
do imobiliário.
EAMB> Como o senhor 
avalia o crescimento imo-
biliário de Jardim Cambu-
ri na última década?
KFURI> Sempre foi um bairro 
que cresceu mais do que a 
média. A falta de terreno em 
outros lugares fez do bairro 
a bola da vez no mercado 
imobiliário. Hoje é o maior 
bairro de Vitória e equivale 
ao 13° município capixaba. 
O crescimento é bom, 
mas precisa ser ordenado, 
melhorando a mobilidade, 
criando os binários. Essas 
coisas já estão acontecendo.
> Qu al a previsão de in-
vestimentos futuros?
Temos realizado estudos 
para vários empreendimen-

condições de investir nas 
pessoas para caminhadas, 
com calçadas maiores; 
sistema binário, evitando que 
o carro seja prioridade. Vejo 
com grande possibilidade de 
ser o melhor bairro do Espírito 
Santo, mas isso depende 
de um entendimento entre 
moradores e poder público.
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Existem doenças comuns 
mas pouco conhecidas 

por grande parte da popula-
ção. A Psoríase é uma delas, 

Psoríase: uma questão de pele

Não é possível prevenir a doença, mas ela pode ser controlada.

Saúde

Associação busca informações relativas à psoríase para apoiar portadores da doença
A Associação Nacional de 
Portadores de Psoríase, 
Psorisul, entidade sem fi ns 
lucrativos, fundada em 
2001, na cidade de Porto 
Alegre (RS), busca infor-
mações relativas a doença, 

para levá-las até a população, 
sobre os tipos de Psoríase, 
tratamentos, matérias, repor-
tagens, estudos realizados no 
Brasil e no exterior. Além 
disso, realiza pesquisas, pa-
lestras, debates e agrega pro-

fi ssionais na área da saúde 
para que juntamente com a 
associação, possam apoiar 
ao portador de psoríase na 
busca incessante de uma me-
lhor qualidade de vida.  A 
Psorisul reliza o cadastro de 

portadores ou parentes, le-
vantando informações para 
realizar estatísticas em âm-
bido nacional e assim, ajudar 
diversas entidades em estu-
dos para novos medicamen-
tos e tratamentos, e também, 

uma doença crônica e infl a-
matória, que afeta princi-
palmente a pele, causando 
lesões avermelhadas e des-

camativas, com causa  desco-
nhecida, mas pode se relacio-
nar ao sistema imunológico, 
às interações com o meio 
ambiente e à suscetibilidade 
genética. A psoríase aparece 
nos joelhos, cotovelos, couro 
cabeludo, mas pode aparecer 
em qualquer local do corpo. 
Ela não é contagiosa.
      O aparecimento das le-
sões podem ocorrer por cau-
sa de fatores como estresse, 
obesidade, tabagismo, ansie-
dade, remédios, entre outras 
questões.
     Muitos portadores da do-
ença são alvos de preconcei-

to porque as lesões podem 
ser visíveis. A falta de infor-
mação clara sobre a psoríase 
leva ao preconceito. O por-
tador costuma ter um qua-
dro depressivo maior, tem 
difi culdade de se relacionar 
profi ssionalmente, afetiva-
mente, se escondem por ver-
gonha ou por causa do pre-
conceito. 
     A psoríase pode ter um 
impacto signifi cativo na qua-
lidade de vida e na autoesti-
ma do paciente, o que pode 
piorar o quadro. Assim, o 
acompanhamento psicoló-
gico é indicado em alguns 

casos. Tomar sol, a mudan-
ça de habito alimentar, fazer 
exercícios físicos são fatores 
que impulsionam a melhora 
e até o desaparecimento dos 
sintomas, auxiliando na qua-
lidade de vida do paciente. 
“Ja fui alvo de preconceito em 
entrevistas de emprego, parti-
cipei de todas etapas e depois 
não me chamaram. No mo-
mento da entrevista a psicólo-
ga focava muito na psoríase. 
Como eu não tinha como pro-
var a discriminação, acabei 
perdendo a vaga. Infelizmen-
te o preconceito acontece sim”. 
(Neide F., Contadora)

através da Psoríase Brasil, 
exigir novas políticas de 
saúde pública para porta-
dores de psoríase.
Contato: (51) 8501-8401  
psorisul@psorisul.org.br
Site: psorisul.org.br

A informação é importante para se combater o preconceito e o estigma que a psoríase carrega. Grande parte 
da população,  muitos pacientes e até profissionais da área da estética desconhecem a doença.


