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Câncer, fertilização, toxicologia, doenças autoimunes, 
alergias, entre outros problemas de saúde podem ser 
tratados com a homeopatia

Ja rd im Cambur i
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Artigos Pluz Size Ser 
vegetariano
é ser 
saudável?

Sabores do Bairro

>  PÁGS. 7

>  PÁG.7

Empresária aposta em lingeries e 
outros artigos para mulheres mais 
“cheinhas”

Homeopatia trata 
problemas físicos e 

psíquicos

DISTRIBUIÇÃO GRATUITA

>  PÁG.8

Escola promove curso de 
conversação em inglês para 
quem quer viajar ou ter melhor 
colocação profissional

Adriano Batistuta: Cirurgião 
inaugura consultório médico 
na Carlos Martins >  PÁG.5
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Espaço empreendedor

Quero 
falar

Anderson Aurora
é Pastor na Igreja Batista de Jardim 

Camburi
anderson@pibjc.org

Anderson 
Aurora

Respeite as diferenças
 Sempre que duas ou 
mais pessoas se juntam, ocorre 
o que chamamos de relações 
interpessoais. Esse ajuntamento 
não precisa acontecer debaixo 
do mesmo teto. Pessoas podem 
escolher viver no mesmo con-
domínio, frequentar o mesmo clube, 
ser membro de uma confraria ou 
de uma Igreja e cada pessoa traz 
dentro de si um jeito próprio de ser 
e de viver. Frequentemente, após 
esses ajuntamentos, comum à vida 
moderna, as relações se tornam 
tensas e marcadas por conflitos, isso 
se dá por causa de nossas diferenças. 
 Homens e mulheres de hoje 
têm orgulho de seu individualismo, 
da sua independência e de sua au-
todeterminação, mas esses traços 
de comportamento nos afastam das 
outras pessoas. Se nosso jeito de ser 
for um pouco diferente daquilo que 
é comum, corremos o risco de ser-
mos tratados de forma diferente e, 
as vezes, preconceituosa.
       Como viver respeitando as 
diferenças? Vejam as dicas: 
 Nunca pense que só o  seu 
modo de viver é o correto: Cada 
um de nós é único e excepcional. 
Somos indivíduos com característi-

cas próprias. Somos pessoas natu-
rais com diferenças individuais, ca-
racterizados pelas emoções e pelos 
desejos.
 Feche as janelas do ego-
centrismo: Parece que hoje há 
uma necessidade de examinar tudo 
a partir de nós. Precisamos enxer-
gar as pessoas pela janela do amor. 
E o amor enxerga a partir do outro 
nunca de nós mesmos.
 Reaja menos: Devemos fu-
gir da rivalidade hostil e do excesso 
de críticas. Essa rivalidade na esfera 
comercial, política e das ideologias, 
não deveria sobrepor os interesses 
coletivos.
 Invista em ações coleti-
vas: Muitas pessoas estão acuadas 
em seus “mundos” o que dificulta 
a aproximação de outras. Mas, se 
houver qualquer abertura provoque 
um encontro. Muitas diferenças são 
resolvidas em um bate papo descon-
traído e isso é fruto da iniciativa de 
pessoas resolvidas consigo mesmas.
 O resultado da aplicação 
destas quatro dicas pode gerar fe-
licidade pessoal. Quem sabe desco-
briremos que o diferente somos nós 
e não o outro? Por isso respeitemos 
as diferenças.

Expediente:

SUGIRA 
PAUTA

CONTATO@EUAMOMEUBAIRRO.COM

VISITE NOSSO PORTAL DE 
NOTÍCIAS:

WWW.EUAMOMEUBAIRRO.COM

Editorial
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Cirurgião plástico Adriano Batistuta 
inaugura consultório na Carlos Martins
Por conta da evolução dos medicamentos e procedimentos, tornando-os 
mais seguros, as pessoas realizam mais cirurgias associadas

O conceituado cirur-
gião plástico Adriano 
Batituta atende em 

Jardim Camburi há cerca 
de 17 anos, trouxe para o 
bairro um novo consultó-
rio onde recebe seus pa-
cientes oferecendo mais 
conforto e atendimento 
personalizado.
      Seu novo espaço fica na 
Rua Carlos Martins, 601, 

anexo ao Centro Odontoló-
gico Joana Barbosa e conta 
com recepção, café, con-
sultório, sala para exames, 
apresenta uma decoração 
moderna e acolhedora, e 
visa proporcionar aos pa-
cientes um ambiente con-
fortável e de fácil acesso.
     O local foi escolhi-
do por estar em uma das 
principais vias de Jardim 

Prótese de mama e cirurgia no abdômen 
são procedimentos mais procurados
    De acordo com Adriano, 
a grande maioria de seus 
pacientes são mulheres, 
sendo que somente cerca 
de 15 % são homens. 
 Adriano conta que a pró-
tese   de mama e abdomi-
noplastia são os procedi-
mentos mais procurados.
  “Alguns anos atrás era 
mais comum fazer uma 
maxoplexia (cirurgia que 
tem como objetivo reverter o 
caimento natural dos seios). 
Atualmente as mulheres 
procuram o cirurgião para 
reduzir os seios e também 
colocar a prótese na mama”, 
informa.
  Segundo Batistuta, as 
drogas anestésicas são 
mais modernas, têm efei-
tos colaterais menores, 
provocam menos arritmia 
e enjoo, o paciente acor-
da mais rápido e existem 
mais tipos de medica-
ções para dor, de forma a 

Camburi, localizado na 
área conhecida, por alguns 
moradores e comerciantes, 
como ELO. 
     “Sempre tive vontade de 
ter um espaço onde as ativi-
dades pudessem funcionar 
da forma que eu desejava. 
Então, procurei fazer algo 
aproximado ao que eu vis-
lumbrava, de acordo com 
o tamanho do espaço que 

agregar e fazer com que 
as pessoas realizem mais 
procedimentos associa-
dos, dentro de um limite, 
pois a sociedade de cirur-
gia plástica orienta fazer 
até duas cirurgias. 
  “Para mim, a maioria 
das cirurgias são bastante 
tranquilas. Eventualmente, 
podem surgir desafios, mas 
já estamos preparados para 
lidar com isso. Além dos 
anos de experiência como 
cirurgião e na área médica, 
onde a bagagem nos traz se-
gurança, trabalhei oito anos 
com urgência, então, estou 
acostumado não só a lidar 
com a estética, mas com o 
paciente como um todo. Nos 
preocupamos com a hidra-
tação, boa analgesia, pre-
venção da trombose venosa, 
entre outros aspectos. Hoje 
em dia o cirurgião plástico 
está mais preparado para a 
missão”, finaliza.

eu dispunha. É uma ideia 
antiga. No entanto, não foi 
projetada para acontecer 
neste momento, foi uma 
oportunidade. Eu tinha um 
sonho mas não tinha uma 
meta. Consegui um local 
estratégico. Passando pela 
rua Carlos Martins, o local 
se destaca e é facilmente en-
contrado pelos pacientes”, 
comenta Adriano. 

O consultório Adriano Batistuta trouxe aos clientes mais 
conforto e atendimento personalizado

Samuel Vieira Samuel Vieira
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Felicidade é ter 
coragem

Aldomar Junior Coach
www.supereseuslimites.com - coach@supereseuslimites.com

Quem nunca desejou largar tudo e 
viajar pelo mundo, mas por medo 
não levou a ideia à frente? Muita 

vontade de mudar, pouca coragem. O 
medo tem um propósito: mantê-lo a 
salvo de situações potencialmente pre-
judiciais. O problema é que o medo em 
excesso nos paralisa e nos impede de 
caminhar na direção de nossos obje-
tivos. No entanto, tomar decisões   co-
rajosas gera grandes recompensas, as 
pessoas que conseguem criar uma vida 
cheia de felicidade têm uma qualidade 
em comum: são corajosas. 
    O documentário Maidentrip 
(disponível no Netflix) conta a história 
de Laura Dekker, que na época com 
apenas 14 anos, a bordo de um veleiro, 
fez uma viagem de volta ao mundo 
completamente sozinha. A ideia da 
jovem foi tão audaciosa e corajosa que 
o governo holandês tentou impedir. 
Ela teve que enfrentar uma batalha 
judicial de 10 meses para poder seguir 
com seu plano. O governo, apoiado pela 
mídia, entendia que esse tipo de viagem 
poderia representar riscos. 519 dias 
depois, já com 16 anos de idade, tendo 
navegado 43.452 km, Dekker realizou 
seu sonho de ser a regatista mais jovem 
da história a dar a volta ao mundo 
sozinha.
     Neale Donald Walsch, autor da série 
de livros Conversando com Deus, dentre 
outros, explica que o maior problema do 
mundo hoje é o medo. Segundo o autor, 
isso é um grande problema porque afeta 
tudo. Tudo que pensamos, dizemos, 
fazemos, todas as decisões e escolhas 
que tomamos, todas as reações, todas as 
respostas, vêm de apenas dois lugares: 
do amor ou do medo. Mas,   a maior 
parte vem do medo. Então, temos que 
encarar o nosso medo, descobrir a sua 
origem e o impacto que ele tem em 

nossas escolhas. Toda vez que pensamos 
que a nossa alegria vem de alguma coisa 
ou de algum lugar fora de nós mesmos, 
entramos no medo. Toda vez que eu 
compreendo que a fonte da alegria 
vem de dentro, meu medo desaparece.
           Recentemente, li o livro Co-
ragem – O prazer de viver perigosa-
mente, do místico e guru espiritual 

Osho. Uma leitura incrível, fácil e que 
deveria ser obrigatória para todos. Logo 
no início da obra, Osho explica que não 
existe muita diferença entre o covarde 
e o corajoso. A única divergência é que 
o covarde dá ouvidos aos seus medos e 
os segue, enquanto o corajoso os põe de 
lado e segue em frente. Coragem é pôr 
em risco o conhecido em favor do des-
conhecido, o familiar em favor do estra-
nho, o confortável em favor do descon-
fortável. Brene Brown escreve em seu 
livro “A coragem de ser imperfeito” que 
a coragem é um hábito, um  músculo que 
você  pode exercer, você a consegue por 
atos corajosos. É como aprender a nadar 
nadando. Diversos autores já pesquisa-
ram sobre coragem e como desenvolver 
uma  mentalidade  corajosa. 

Em síntese, as principais dicas são:
1. Pare de ouvir as pessoas que sem-

pre se queixam, mas nunca agem.
2. Leia livros que inspirem você.
3. Dê um passo para fora de sua zona 

de conforto.
4. Saiba que vai ficar tudo bem mesmo 

se falhar.
5. O que você imagina é sempre muito 

pior do que a realidade. Escolha en-
frentar o medo.

6. Além de   tudo isso, é importante 
que você realmente tenha um Coa-
ch ao seu lado, para lhe auxiliar e 
lhe mostrar o caminho para o su-
cesso.

     Qualquer pessoa é capaz de ser fe-
liz, mas pra ser feliz é preciso coragem. 
A palavra coragem vem da raiz latina 
cor, que significa coração. Assim, sem-
pre que pensar em desistir de algo por 
medo, ouça seu coração e pergunte a si 
mesmo como você pode reduzir ou eli-
minar seus medos. Faça o seu melhor 
porque ser feliz é a maior coragem.

      Um método de atividade mais dinâ-
mico que os treinos convencionais é o 
circuito funcional. Ele é caracterizado 
por mesclar diferentes capacidades físi-
cas em um único exercício e consegue 
combinar movimentos que fazemos no 
dia a dia, associados a outros, para ge-
rar maior resistência, coordenação mo-
tora, força e equilíbrio, possibilitando 
definir a musculatura e auxiliando na 
perda de peso, ao mesmo tempo. 
       Segundo o fisioterapeuta Felipe 
Pasolini Cacciari, no circuito funcio-
nal, os principais grupos musculares 
trabalhados são os que participam do 
equilíbrio corporal como os multífidos 
(também chamados de paravertebrais), 

transverso do abdome e oblíquos, dia-
fragma, períneo, glúteos e flexores do 
quadril.  O circuito visa enfocar na mo-
bilidade articular, flexibilidade corpo-
ral, resistência, coordenação, velocida-
de nos movimentos, força e estabilidade 
articular.
     É  uma  ideia  diferenciada  com trei-
no  de todos os músculos trabalhados no 
mesmo espaço de tempo. Por isso, mui-
tos chamam essa modalidade de treina-
mento global. 
     O circuito funcional é uma atividade 
dinâmica e pode ser ajustada de acordo 
com o nível de dificuldade que a pessoa 
se encontra, desde os iniciantes até os 
mais experientes.

Circuito funcional auxilia na definição 
de musculatura e na perda de peso
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Escola promove clube de conversação em 
inglês para quem procura fluência no idioma

Empresária aposta em artigos para mulheres “cheinhas”
Pluz size e tamanhos tradicionais, peças bonitas, ousadas e sofisticadas, são alguns dos artigos que a Morena Flor oferece às suas clientes

Agora ficou mais fácil 
encontrar camisolas, 
lingeries e outros ar-

tigos bonitos, confortáveis 
e da moda, nos tamanhos 

tradicionais e grandes 
(acima de 48). Na Morena 
Flor Lingerie, encontra-
mos peças para mulheres 
mais magrinhas e para as 

cheinhas. 
   Percebendo a grande 
procura por artigos “Plus 
Size”, a empresária Dalva 
Luz Palles resolveu apostar 

em modelos e peças mais 
modernas e ousadas, para 
atender a todos os perfis de 
clientes.
    “Aqui o cliente vai en-
contrar artigos de todos os 
tamanhos, como calcinhas, 
soutienes, baby dooll, cami-
solas, pijamas, espartilhos, 
fantasias e produtos sex-
shop”, informa Dalva.
     Quem é muito magra 
ou está com as medidas 
muito avantajadas sabe 
como é difícil encontrar 
peças básicas para utili-
zar no dia a dia, ou peças 
mais sofisticadas. Por isso, 
Dalva resolveu apostar na 
comercialização de artigos 
onde todos os tipos de mu-
lheres possam encontrar 
algo que agrade e valorize 
seu corpo.
     “A indústria concentra sua 
publicidade e artigos para 
mulheres magras e esque-
cem que as mais ‘cheinhas’ 
também têm sua feminili-
dade. Então, apostamos em 
looks confortáveis e sexyes. 
Os espartilhos apertadinhos 
contornam as curvas destas 
mulheres e caem superbem 
nas gordinhas” diz.

   Pessoas que ficam muito 
tempo sem falar ou escrever 
o idioma, necessitam treinar 
para voltar a ser fluente. Para 
ajudar a manter a fluência 
no inglês, a Uptime oferece 
o curso Conversation Club, 
envolvendo assuntos do quo-
tidiano como tecnologia, es-
porte, entretenimento, entre 
outros. A aula se assemelha a 
um encontro de amigos, com 
um bom bate-papo em inglês, 
onde o aluno treina, também, 
a escrita. 
   “Falar fluente o idioma é quan-
do a pessoa consegue se comuni-
car, sem quebras, de forma con-
tínua, sem erros grosseiros como 
não conseguir formar uma frase 
corretamente” informa Claudio 
Terra, sócio proprietário da 
Uptime.
    Segundo Claudio, são inú-
meros os benefícios para quem 
fala inglês fluentemente, como 
por exemplo, trabalhar em 
qualquer país em que o Inglês 
é a língua oficial. “As pessoas 
que falam e escrevem fluente-
mente estão mais propensas a 
conseguir melhores colocações 

profissionais. É possível ocupar 
um bom cargo em uma empresa, 
tanto no Brasil quanto no exterior. 
Quem gosta de viajar saber falar 
inglês aumenta as possibilidades 
de comunicação por proporcionar 
a habilidade de dialogar em qual-
quer situação, tornando a experi-
ência da viagem mais tranquila, 
por se sentir seguro com o idioma. 
Outra importância de saber bem a 
língua é que a internet está reple-
ta de conteúdos para pesquisa e 
aprendizado. No entanto, a maio-
ria dos textos estão em inglês. 
Então, conhecer bem o idioma fa-
cilita na compreensão da leitura. 
Quando estudamos e praticamos 
mais de um idioma trabalhamos 
nosso cérebro, como se tivéssemos 
exercitando-o, tornando-o mais 
ágil e mais saudável”, comenta. 
    Claudio complementa a infor-
mação dizendo que o Conversa-
tion Club auxilia às pessoas que 
necessitam de fluência na lín-
gua em empresas, para realizar 
reuniões, videoconferências, ou 
necessitam viajar para outros 
países.
     A Uptime oferece, também, 
o curso Masters, para quem de-

seja aprofundar-se na língua 
falada e escrita em nível acadê-
mico. São aulas de conversação 
e escrita voltadas para estudos, 
como mestrados e outras es-
pecializações. De acordo com 

Para quem está em busca de melhorar a vida profissional, 
viajar para outros países com tranquilidade, ter acesso a 
mais informações e exercitar o cérebro, o curso Conversation 
Club da escola de inglês Uptime é a opção ideal

Claudio, a prova final do curso 
é uma “mini tese” que é apre-
sentada para os professores da 
escola.
     O carro-chefe da Uptime é 
o curso básico, o College, para 

quem não sabe inglês, com 
horários flexíveis, oito alunos 
por sala, foco na conversa-
ção desde a primeira aula. O  
aluno finaliza o curso em 12 
meses, falando fluentemente.

Empreendedorismo

Na Morena Flor encontramos artigos em diversos tamanhos e modelos
Morena Flor Lingerie

Av. Dr. Hervan Modenese 
Wanderley - Jardim Camburi  
(rua da faculdade Estácio)

(27) 2142-1865
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A Homeopatia é uma espe-
cialidade médica reconhe-
cida pelo Conselho Federal 

de Medicina (CFM) e Associa-
ção Médica Brasileira (AMB). 
Foi desenvolvida em 1796 pelo 
médico alemão Samuel Hahne-
mann fundamentada na “Lei dos 
Semelhantes”, citada por Hipó-
crates no ano 450 a.C. De acor-
do com esta lei, os semelhantes 
curam-se pelos semelhantes, ou 
seja, para tratar um indivíduo 
doente é necessário aplicar um 
medicamento que, quando apli-
cado em alguém sadio, produz 
os mesmos sintomas apresenta-
dos pelo doente. A palavra “ho-
meopatia” tem origem no grego 
homoispathos, onde homóis = 
semelhante e pathos = doença. 
Ela é considerada um tratamen-
to preventivo e curativo. 
     A homeopata Rosane de Pau-
la Nogueira, é pediatra, aposen-
tada pelo Governo do Estado, 
atuou na Unidade de Saúde de 
Jardim Camburi e trabalhou du-
rante longo período com saúde 
da família. Ela fala que, antiga-
mente, a homeopatia era estuda-
da por qualquer pessoa que sabia 
ler. “Leigos faziam homeopatia”, 
comenta a médica.
      Segundo Rosane, atualmente, 
para se tornar um profissional 
especialista em homeopatia, é 
necessário obter graduação em 
Medicina, Medicina Veterinária, 
Farmácia ou Odontologia.
      

“A homeopatia trabalha com a 
cura do semelhante. Por exemplo, 
no caso da vacina, o paciente re-
cebe a doença e reage de forma 
contrária, defendendo-se. No caso 
da homeopatia, o paciente recebe 
os sintomas e reage com manifes-
tações contrárias, curando-se. O 
remédio alopático resolve somente 
o problema, mas não a causa. Des-
ta forma, o doente não se cura. A 
homeopatia estimula a energia vi-

tal do paciente para haver o equi-
líbrio. Um medicamento homeo-
pático prescrito incorretamente, 
pode provocar outros sintomas. É 
um remédio individual preparado 
para cada pessoa. No caso de ino-
rese noturna, com um mês de tra-
tamento, a criança deixa de urinar 
na cama. Pacientes com câncer, 
segundo Rosane, mesmo não ocor-
rendo a cura com a homeopatia, 
ocorrem melhoras nos sintomas 
físicos e psíquicos, além de dimi-
nuir os efeitos colaterais dos me-
dicamentos que utiliza. Mulheres 
com a energia vital ruim, não en-
gravida. Tratei uma paciente que 
engravidou após utilizar a home-
opatia. Dependentes químicos têm 
ótimos resultados com esse tipo de 
tratamento, também. Muitos con-
seguem se livrar da toxicodepen-
dencia”, informa.
      A médica fala que a home-
opatia pode ser uma medicina 

complementar e, dependendo do 
caso, pode ser curativa. Segundo 
ela, problemas como queda de 
cabelos, podem ser tratados com 
o médico dermatologista e o ho-
meopata, pois os dois tratamen-
tos unidos dão bons resultados. 
       Rosane  afirma  que  os  psi-
quiatras, psicólogos e nutricio-
nistas, são grandes parceiros 
quando se trata de doenças psí-
quicas. 
     O remédio homeopático é 
feito de vegetal, animal e mine-

ral. Para prescrever o remédio, o 
médico se baseia na história do 
paciente, buscando informações 
físicas e mentais. 
     “Não existe diferença no tra-
tamento para crianças e adultos. 
Tratamos pneumonia, dermatite 
atópica, alergias, problemas respi-
ratórios, entre outros males. A ho-
meopatia cura a pessoa de dentro 
para fora”. 
     Rosane conta que o medica-
mento pode ser prescrito em dose 
única ou continuamente, de uma 
a três vezes ao dia, e diz que a 
segunda consulta é mais impor-
tante que a primeira, onde será 
feita a avaliação da reação do pa-
ciente ao medicamento. Ela afir-
ma que o ideal é que o paciente 
visite o médico mensalmente e 
que o tratamento dura cerca de 
três meses, dependendo do caso. 
      “Muitos pacientes, por falta 
de orientação, retornam à consul-

ta após um longo período. Alguns 
deles se automedicam com mes-
mo remédio, prescrito há meses. 
No entanto, o resultado pode não 
ser positivo, porque podem surgir 
novos sintomas durante o tempo 
que não houve consulta médica. 
Por isso, repertorizamos – estu-
damos os sintomas e encontramos 
o medicamento similimum (mais 
semelhante possível) - novamente 
o paciente, buscando os sintomas 
antigos e os novos. Neste caso, 
pode ser necessário um novo me-
dicamento. Então, aumentamos a 
potência. Quanto maior a potên-
cia, mais diluído é o medicamento 
e o paciente ficará mais ‘homeopa-
tizado’”.
      Segundo Rosane, alguns me-
dicamentos alopáticos podem 
trazer, aos pacientes, outros 
problemas como dor no estôma-
go e, neste caso, a homeopatia 
auxilia na melhora desses sin-
tomas. Ela diz que alguns pa-
cientes, deixam de realizar tra-
tamentos alopáticos para tratar 
somente com homeopatia.
     A homeopatia, além de usa-
da na medicina humana também 
vem sendo aplicada em veteriná-
ria e no controle fitosaanitário 
(controle de doenças em plantas).

Homeopatia busca a raíz do 
problema para tratar a causa

Câncer, fertilização, problemas com drogas, 

doenças autoimunes, alergias, entre outros 

problemas de saúde podem ser resolvidas ou 

minimizadas com a homeopatia. A especialidade 

trata problemas físicos e psíquicos

Os glóbulos são preparados 
com sacarose.

Tipos e forma adequada 
de usar os remédios
     Rosane informa que os 
remédios homeopáticos são 
receitados em formato de 
glóbulos e gotas. Os glóbulos 
têm sabor mais atrativo para 
crianças e já as gotas desta-
cam o gosto do álcool cereal, 
que serve para conservar o 
remédio. 
    “Não existe melhor horário 
para se medicar, o segredo para 
o efeito é tomar o medicamento 
40 minutos antes ou após inge-
rir alimentos. O efeito é auto-
mático em suas células.”.

Como funciona o tratamento 
com homeopatia
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Você imagina e nós trans-
formamos em arte, esse 
é o lema da Imaginarte, 
um estúdio de tatuagens 
montado pelos empre-
sários Michele Simão da 
Conceição (Lady Miche-
le) e Edilson Onofre Rosa 
(Kiko). 
    Os empresários resol-
veram unir seus talentos 
e abrir o Imaginarte na 
Rua Henrique Rosetti 210 
- Bento Ferreira - loja 10, 
com infraestrutura que 
tem capacidade de reali-
zar trabalhos de ponta, 
além de um espaço para 

exposições de arte e ou-
tras atividades culturais. 
    Kiko e Michelle são 
profissionais conhecidos 
no ramo da tatuagem e 
juntos conseguiram rea-
lizar o sonho de ter o pró-
prio negócio. 
     Edilson conta que 
ambos têm batalhado há 
bastante tempo e suas 
afinidades o fizeram ofe-
recer, juntos, serviços 
que acreditam agradar, 
ainda mais, o público de 
adeptos a “tatoos”. 
     “Aqui fazemos nossas 
regras, os clientes poderão 

fazer investimentos mais 
acessíveis e destacamos 
que a ética faz parte dos 
valores da nossa empresa. 
Eu e Michele trabalhamos 
juntos durante três anos e 
percebemos que tínhamos 
ideias diferentes de onde 
trabalhávamos anterior-
mente. Nós acreditávamos 
que podíamos oferecer ser-
viços de maior qualidade. 
Então, nos unimos e inau-
guramos um espaço onde 
nós dois nos identificamos 
profissionalmente. Aqui 
somos uma equipe, nos 
ajudamos, trocamos arte 

e outros conhecimentos, 
agregamos valores com 
serviços diferenciados”, 
informa.
    Michele conta que os 
estilos e “pegadas” de 
trabalho dos dois são 
bastante similares, além 
de concordarem na for-
ma da administração da 
empresa.
     “Encontramos um local 
com estrutura que atende 
as exigências da vigilância 
sanitária. Atendemos pes-
soas de todas as classes so-
ciais, idades e sexo. Nosso 
cliente mais velho tem cer-

ca de 80 anos. Utilizamos 
materiais descartáveis e as 
tintas usadas são de mar-
cas legalizadas pela An-
visa. O material utilizado 
nos clientes, como agulhas, 
biqueiras, batos (potinhos 
utilizados para despejar as 
tintas utilizadas nas tatua-
gens) e outros são descarta-
dos, separados e coletados, 
pela prefeitura, através de 
um serviço especializado 
de coleta de material infec-
tante contaminado”, com-
plementa Michele. 
     De acordo com a 
tatuadora, atualmente 

o ramo é competitivo, 
porque a profissão está 
tendo melhor aceitação 
da sociedade. Por isso, 
a Imaginarte busca se 
modernizar e oferecer 
serviços diferenciados. 
    “Qualquer ideia de ima-
gem que o cliente tenha, 
trabalhamos em cima 
dela. Montamos uma nova 
imagem em cima da su-
gestão do cliente e a apre-
sentamos para ele aprovar. 
O interessado pode agen-
dar uma visita através do 
telefone (27) 3024-2554”, 
conclui Michele.

Imagine e transforme sua ideia em arte
Dupla de tatuadores buscam inovar no ramo, lançam estúdio com serviços especializados e espaço para realizar exposições e outros eventos

Michelle é moradora de Jardim Camburi e vem se destacando no ramo há mais de 10 anos. Kiko tem 16 anos de 
domínio em trabalhos de design gráfico e é tatuador há cerca de cinco anos

Ald Junior
Ald Junior

O público pode conferir alguns trabalhos da Imaginart 
no facebook.com/ImaginArte.tattoo.studio

Arte / Empreendedorismo

Os interessados no serviço podem ligar para o  telefone 
(27) 3024-2554 e agendar uma visita ao estúdio

Ald Junior
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     O Bazar da Acacci 
ampliou o seu aten-
dimento e agora fun-
ciona também aos 
sábados, das 9 às 13 
horas. De segunda a 
sexta-feira, o espaço 
fica aberto no horá-
rio habitual: das 9 às 
18 horas. No local, é 
possível encontrar 
roupas, calçados, 
brinquedos, livros e 
artesanatos, dentre 
outras peças, com 
preços irresistíveis. 
Outra novidade é que 
o bazar aceita paga-
mento com cartões de 
débito e crédito. Toda 
a renda obtida com as 
vendas contribui para 
a assistência e o tra-
tamento de crianças e 
adolescentes com cân-
cer. O bazar funciona 
na sede da entidade, 
localizada na Rua Do-
mingos Póvoa Lemos, 
297, Jardim Camburi, 
Vitória. 

Os professores da Escola 
- EMEF Adevalni Syses-
mundo Ferreira de Azeve-
do   (ASFA) estão sempre 
preocupados com questões 
diversas que envolvam a 

Professores buscam inserir os alunos da educação especial em todas as 
atividades da escola. A semana da mulher ganha evento com apresentações de 
teatro, música e poesia

Estudantes comemoram o dia da 
mulher com atividades culturais

sociedade. Na semana do 
dia 8 de março organiza-
ram atividades envolvendo 
os estudantes para discuti-
rem o tema “mulher”. 
    O professor Josué Pica-

sio da Silva informou que 
o tema discutido em sala 
de aula, durante a semana, 
deu destaque ao dia inter-
nacional da mulher, dando 
forma a um evento com di-

versas atividades.  
      “Apresentamos um even-
to abordando teatro, vídeos, 
leitura de poemas, música, 
entre outras atividades”, 
comenta.
     Os alunos e professo-
res da educação especial 

se responsabilizaram na 
realização de atividade de 
inclusão social com libras 
e figuras, trabalhando a 
percepção visual e auditi-
va e envolvendo os alunos 
portadores de deficiências, 
nas atividades da escola.

      A   estudante  Maria 
Eduarda Borges diz achar 
a abordagem voltada para 
a mulher interessante, 
pois ajuda a estimular 
a consciência de que é 

importante denunciar a 
violência. Ela preparou 
um vídeo falando sobre 
a mulher com protestos e 
outras informações sobre 
o assunto.

Bazar da 
Acacci é 
aberto aos 
sábados

euamomeubairro - Março-Abril/2017 Comunidade
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