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Buritis nas prioridades 
da Regional Oeste

Esporte e 
lazer ao 
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Junho é o mês dos namo-
rados. E nada melhor do que 
vivenciar este período em um 
bairro “apaixonante”. O Buri-
tis oferece o que há de melhor 
para um convívio a dois, seja 
um barzinho, cinema, sho-

pping, ou simplesmente um 
passeio ao ar livre em um de 
seus belos parques. Pode-se 
dizer que aqui dá para cur-
tir da paquera ao namoro e 
manter a chama do casamento 
acesa.

Apesar de o intercâmbio 
ser, indiscutivelmente, um 
passo importante para a vida 
de um jovem estudante, para 
muitos pais este assunto ain-
da é tratado como tabu. Para 
eles, é impensável imaginar 
o seu filho vivendo sozinho, 
ao lado de pessoas que nun-
ca viu, em um clima prova-
velmente bem diferente ao 
que vive no Brasil, e sem ter 
pleno, ou nenhum, conheci-
mento do idioma. Porém, ao 

conhecer histórias de famílias 
que já passaram por esta ex-
periência, este receio pode se 
transformar em confiança. No 
Buritis, conhecemos histórias 
de famílias que, após mui-
ta resistência, deixaram seus 
filhos fazer o intercâmbio e 
hoje comemoram o sucesso 
da experiência. Viram as suas 
crianças se transformarem em 
pessoas maduras e que sabem 
muito bem o que querem para 
suas vidas.
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A Regional Oeste, a qual 
pertence o Buritis, é uma das 
mais complexas de BH, de-
vido à sua grande popula-
ção e diferenças sociais. O 
responsável em coordená-la 
deve ter uma boa formação, 
e o principal, dedicação. O 

professor Gelson Leite, que 
atuou no governo Marcio 
Lacerda na Gestão Comparti-
lhada e Orçamento Participa-
tivo, foi o escolhido por Ka-
lil para esta missão e já traça 
seus planos para a região e o 
nosso Buritis.

Nos domingos de maio, a Rua Henrique Badaró Portugal se transformou em um grande espaço 
para lazer, prática de esportes e convivência. Idealizado pela Associação de Moradores do Buritis, 
o projeto recebeu grande aprovação dos moradores e agora a luta é para que ele seja incluído no 
programa “Domingo a Rua é Nossa”, da Prefeitura de Belo Horizonte.

Food trucks 
agitam o 
bairro

PAg 7
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Editorial

Cartas

No mês passado a principal 
manchete do nosso JORNAL 
DO BURITIS causou o maior 
alvoroço no bairro. O JB defen-
deu abertamente a implantação 
do estacionamento rotativo na 
Avenida Professor Mário Wer-
neck, a principal via comercial 
do bairro. Em virtude desse po-
sicionamento, o jornal foi alvo 
de uma série de críticas. Já es-
perávamos esse comportamen-
to por parte de alguns morado-
res e comerciantes.

Nós fizemos a reportagem 
e defendemos a medida no 
Editorial. E lá na página 2 já 
prevíamos o que aconteceria, 
pois foi assim que a população 
reagiu em todos os locais onde 
o estacionamento rotativo foi 
implantado. Em um primeiro 

momento, revolta geral de co-
merciantes e consumidores. 
Muitos veem a medida apenas 
como mais uma forma de a 
prefeitura arrecadar. Outros já 
acham que o rotativo vai afu-
gentar os clientes.

Defender uma medida que 
é sabidamente impopular e até 
mesmo antipática é hoje em 
dia um ato de coragem. Nestes 
tempos politicamente corre-
tos, onde a maioria das pesso-
as públicas, sejam elas físicas 
ou jurídicas, prefere jogar para 
a galera, dizer simplesmente o 
que a população deseja ouvir, 
não discutir os assuntos com 
a profundidade que merece, é 
realmente uma exceção. Pois 
apesar do bombardeio de críti-
cas o JORNAL DO BURITIS 

prefere ser esta exceção.
Mas o jornal não tem a 

presunção ou arrogância de se 
impor como o dono da verda-
de. Nessa edição damos conti-
nuidade ao debate, oferecendo 
amplo espaço para quem é con-
trário à ideia. Sempre é muito 
saudável provocar na sociedade 
discussões que certamente tra-
rão benefícios para a população 
se forem democraticamente de-
batidas. E por várias vezes ao 
longo desses mais de 13 anos 
de existência o JORNAL DO 
BURITIS provocou polêmicas 
abordando temas por meio de 
um jornalismo de qualidade e 
imparcial.

Ao defendermos a implan-
tação do estacionamento rota-
tivo como forma de melhorar 

o comércio local, facilitando o 
acesso dos consumidores aos 
estabelecimentos do bairro, nós 
mostramos, por exemplo, que 
em todos os demais bairros da 
cidade onde há um comércio 
local pujante como o do Buritis 
a medida já foi implantada há 
muito tempo. Provocou chia-
deira no início, mas em pou-
co tempo tanto consumidores 
como comerciantes viram que 
ela trouxe benefícios.

Por coincidência, a BHTrans 
anunciou no mês passado a 
implantação do estacionamen-
to rotativo na Avenida Silva 
Lobo, na altura do bairro Nova 
Granada. Se alguém tiver inte-
resse verá que onde a BHTrans 
está adotando a medida o mo-
vimento comercial é bem me-

nor que o do Buritis. Apesar 
de adotar a medida na Silva 
Lobo, o órgão responsável 
pelo trânsito na cidade ainda 
não se pronunciou a respeito 
de qualquer decisão sobre o 
assunto aqui no bairro.

Seja o que vier em um futu-
ro bem próximo, se será ou não 
adotado o estacionamento rota-
tivo, o JORNAL DO BURITIS 
já se sente realizado, pois está 
cumprindo o seu papel de abor-
dar um assunto de interesse 
da comunidade e do comércio 
local. Agora, fica apenas uma 
pergunta para a reflexão: será 
que todos os cerca de 20 cen-
tros comerciais de bairro que 
adotaram o estacionamento ro-
tativo estão errados e somente 
o Buritis está certo?

CORAJOSO E DEMOCRÁTICO R

ROTATIVO 1
Totalmente contra o rotativo 

no Buritis, pois não resolve nada 
os problemas reais do trânsito 
no bairro. Só mais uma forma da 
prefeitura arrecadar dinheiro a 
nossas custas.

Juliana OlímpiO

ROTATIVO 2
Que bacana! Dinheirinho fácil 

para a prefeitura. Tem gente que 
gosta mesmo de dar dinheiro para o 
Estado. Sou a favor de rotativo em 
lugares em que a rotatividade é re-
almente necessária, como no centro 
da cidade e avenidas com grande 
comércio. Só que não se limitam 
a isso. Acabam colocando também 
nas ruas residenciais. O mais gro-
tesco é que os órgãos que deve-
riam fiscalizar nem têm capacida-

de e efetivo para tal. Aqui em BH, 
eles aumentaram o raio no entorno 
do centro. Sabe o que aconteceu? 
No princípio, todo mundo respei-
tou. Hoje, é fácil ver veículos es-
tacionados sem o rotativo porque 
sabem que a prefeitura não conse-
gue dar conta de tanta transgres-
são. Para o cidadão, é ruim porque 
o empurra para o ilícito. Para o Es-
tado é ótimo porque basta escolher 
a rua que irá preencher toda a car-
tela de notificações.

marcelO lima

COMÉRCIO
Eu compro bastante no bair-

ro até por conveniência. Porém, 
fica uma crítica aos preços pratica-
dos, não somente por lojas, mas até 
procedimentos odontológicos. Só 

para servir de exemplo, fiz um orça-
mento no bairro de um tratamento. 
No orçamento daqui deu 1500 reais 
contra 900 de outro bairro e a quali-
dade do trabalho não deixou a dese-
jar em nada. E isso eu percebo de um 
parafuso que compro até a compra 
de mês no supermercado. Tem um 
“fator Buritis” que imagino que seja 
pelo alto valor do aluguel ou coisa 
do tipo. Mas mesmo assim afugenta 
o povo que cada dia vê a grana mais 
curta e acaba indo para o Palmeiras 
ou outros bairros próximos.

rafael freitas

ROTATIVO 3
Sou contra o rotativo aqui no 

bairro. Seria a favor se todo o di-
nheiro fosse revertido para o pró-
prio Buritis, tipo melhorias em 
canteiros centrais, praças, sina-

lização, escadas em becos deno-
minados “ruas”, benfeitorias no 
Parque Aggeo Pio, etc. Não é jus-
to rotativo, pois a PBH não admi-
nistra bem os recursos recebidos. 
Me admira muito a sociedade e o 
comércio aderir algo assim.

franciscO pimentel

ROTATIVO 4
Sou contra a cobrança do rota-

tivo. Já pagamos IPTU, IPVA, etc e 
caro. E o que temos é buracos na rua, 
trânsito caótico. Faltam obras para 
melhorar o trânsito, planejamen-
to para construção dos comércios e 
prédios no bairro. E agora querem 
ganhar dinheiro fácil do povo que 
rala para sobreviver e bancar as re-
galias da prefeitura e BHTrans. É 
uma vergonha esta cobrança.

márciO lambertucci

INFANTIL
O JORNAL DO BURITIS é 

realmente muito bom, pois traz 
temas diversificados. É um canal 
onde ficamos sabendo de tudo 
que está acontecendo no bairro. 
Parabéns! Adorei a reportagem 
sobre empreendedorismo. Breve-
mente teremos mais novidades!

cristiane Valadares

NO UniBH
O dia 20 de maio foi especial 

no campus Estoril do UniBH. Cerca 
de 800 pessoas participaram da pri-
meira edição do “Fim de Semana do 
Uni”, que faz parte do projeto Cam-
pus Aberto. Entre os atendimentos 
que foram oferecidos gratuitamente 
à comunidade estavam serviços de 
cuidados com pets, saúde, direito, 

empreendedorismo, emissões de do-
cumentos e muita brincadeira para a 
garotada. Somente na área veteriná-
ria foram 80 atendimentos. Serviços 
na área de saúde e nutrição também 
fizeram muito sucesso.

Segundo a líder de marketing 
do UniBH, Marina Guedes, esta é 
a primeira ação dentro deste novo 
conceito do Centro Universitário 
que busca aproximar ainda mais 
a sociedade. “O UniBH tem como 
característica, nestes 53 anos de 
mercado, a execução de projetos 
de responsabilidade social e de pro-
moção da educação. Sabemos que 
ainda é preciso fazer mais, por isso, 
iniciamos o projeto Fim de Semana 
no Uni que agora fará parte do ca-
lendário do UniBH e, a cada edição, 
queremos oferecer ainda mais faci-
lidades para a população”.
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Intercâmbio 

O intercâmbio cultural é, sem 
dúvida, uma excelente oportuni-
dade para os jovens. Neste tipo de 
viagem, eles podem vivenciar o dia 
a dia de diferentes culturas, prati-
car outros idiomas, conhecer no-
vas pessoas e, como consequência, 
amadurecer e ganhar experiência 
de vida. Apesar dos óbvios bene-
fícios oferecidos pelo intercâmbio, 
alguns pais ficam inseguros de 
deixar os filhos viajarem sozinhos 
para outro país. Porém, se estive-
rem atentos ao comportamento dos 
filhos e enxergarem que eles estão 
preparados para uma experiência 
internacional, vale a pena confiar!

 No Buritis encontramos pais 
que vivenciaram, e ainda viven-
ciam, a experiência de ter um filho 
fazendo intercâmbio. É uma forma 
de amadurecimento para os adoles-
centes e também para os pais, que 
precisam entender que o filho não 
é mais criança e que está trilhan-
do o seu próprio caminho. Quando 
Camila chegou para a mãe Ália e 
disse: quero fazer um intercâmbio, 
ouviu um sonoro “não” como res-
posta. Porém, a jovem estava de-
cidida e foi conquistando a mãe da 
maneira mais inteligente. Mostrou 
no dia a dia que merecia este inves-
timento. “Ela conseguiu ser bolsis-
ta em um cursinho de inglês e em 
um ano já sabia muito mais do que 
alunos que estudavam há bastan-
te tempo. Além disso, me mostrou 
que o intercâmbio era para o seu 
crescimento educacional e não um 
passeio turístico”, conta.

Depois de convencer a mãe, era 
hora do segundo passo. Conseguir 

Meu filho foi morar fora do país. E agora?
Pais do Buritis que viveram a experiência de enviar um filho para fazer 

intercâmbio contam como lidar com o sentimento de medo e incertezas

viabilizar este sonho. Ália raspou 
as economias, pediu ajuda à famí-
lia e, após muita pesquisa, encon-
trou uma opção que era viável. “A 
Camila pesquisou todas as agências 
de intercâmbio de Belo Horizonte. 
Se empenhou ao máximo e, juntas, 
nós conseguimos”.

Ao contar esta história à nos-
sa reportagem, Ália não conseguiu 
segurar as lágrimas. Se emociona 
toda vez que fala da filha, contudo, 
esta emoção fica somente para os 
familiares e amigos aqui no Brasil. 
Diante de Camila, nunca demons-
trou outro sentimento, a não ser de 
entusiasmo e confiança. “Mais di-
fícil foi a ida. Segurei o choro para 
não preocupá-la. Quem fica aqui 
tem que transmitir segurança, se-
não não tem jeito. As dificuldades 
foram boas para ela e eu gostei por-

que vi que ela iria conseguir supe-
rar. Na conversa, nunca disse volta. 
E eu sempre seguro a lágrima. As-
sim que desligo o telefone aí come-
ço a chorar”, recorda com carinho.

A volta de Camila está marca-
da para o fim deste mês de junho. 
Foram seis meses na pequena ci-
dade norte-americana de Poteau, no 
estado de Oklahoma. A festa para a 
chegada já está armada. Raphaela 
Guimarães, prima da intercambista, 
é uma das mais ansiosas. Cresceram 
juntas. São as únicas primas e, mais 
do que isso, amigas. “Quando ela 
viajou deu uma sensação de aban-
dono, mas sabia que ia ser muito 
bom para ela. Conversamos todos 
os dias pelo whatsapp, mesmo as-
sim estou contando os dias para ela 
chegar. Mas, acho que vai ser pouco 
tempo, ela vai querer voltar”.

AMAdUReCIMeNTO
Quem também viveu uma 

grande experiência com um filho 
morando fora do país foi o casal 
Sérgio Gomes e Marley Cunha. No 
fim do ano passado eles manda-
ram a filha Amanda para um inter-
câmbio de férias no Canadá. Mas, 
quem vê o sorriso dos pais ao ou-
virem admirados as inúmeras his-
tórias contadas pela filha não ima-
gina tudo o que eles passaram para 
chegar até este momento. Quem 
conhece o casal, e até eles mesmos, 
nunca iria imaginar que a deixa-
riam viajar para um outro país.

Muito zelosos pela segurança 
da filha, Sérgio e Marley não dei-
xavam Amanda sequer andar so-
zinha em Belo Horizonte. Apenas 
uma vez na vida ela pegou um ôni-
bus sem ninguém a acompanhando, 
mesmo assim o pai a tinha levado 
até o embarque. Um agravante ain-
da era a questão da saúde da filha. 
Amanda tem diabetes e um sério 
problema intestinal que a obriga a 
tomar um medicamento injetável 
contínuo. Porém, nenhuma destas 
barreiras foi capaz de segurar o 
ímpeto da jovem. Decidida a viver 
esta experiência “sufocou” os pais 
até conseguir a bênção.

O primeiro passo, e mais im-
portante, foi consultar o médico. A 
liberação veio perante o compro-
misso de Amanda em fazer a me-
dicação adequadamente. Os seis 
meses de preparação antes da via-
gem foram um grande aprendizado. 

Enquanto Amanda aprendia a se 
medicar, a mãe organizava cada passo 
que a jovem iria dar. Muito organiza-
da, Marley preparou uma apostila que 
continha tudo o que a filha precisaria 
saber em caso de uma adversidade. 
“Minha mãe é demais. O roteiro tinha 
60 páginas. Desde endereços de em-
baixadas até onde e como encontrar 
um transporte. Tenho que concordar 
que foi muito útil”, admite.

Sérgio lembra quando falta-
vam duas semanas para o embar-
que da filha, a esposa chegou até 
ele e disse que os dois eram loucos 
por deixá-la viajar sozinha, para 
outro país, outra língua. Como 
que ela iria se virar sem eles por 
perto. Nesta hora, apesar de tam-
bém muito preocupado, tratou de 
tranquilizar a mulher e demons-
trar total confiança em Amanda. 
“Por dentro sentia o mesmo, mas 
não podia deixar transparecer. Fui 
forte e sempre acreditei que tudo 
daria certo, como felizmente deu”, 
lembra.

Apesar do pouco tempo fora, 
Marley encontrou uma nova filha 
na chegada ao Brasil. Madura, se-
gura, valorizando mais a saúde e 
questões financeiras. “Ela apren-
deu a resolver os problemas so-
zinha. Quando desembarcou em 
uma escala nos Estados Unidos 
se perdeu no aeroporto, mas con-
seguiu se virar e só depois nos 
ligou para contar. Encontrou al-
ternativas, aprendeu a economi-
zar, valorizar cada centavo. Isto é 
um engrandecimento que não tem 
preço”, diz.

O pai ainda destaca outros im-
portantes ganhos que a filha teve 
com o intercâmbio. “Ela conheceu 
várias culturas. Seu inglês, que era 
arrastado, meio preguiçoso, foi de 
inicial médio para avançado. Na 
necessidade você aprende”.

COMO AgIR

Ao questionar os pais sobre a 
tranquilidade para deixar os filhos 
fazerem o intercâmbio, todos des-
tacaram a importância de se pro-
curar uma agência qualificada, que 
ilustre bem como será a vida do jo-
vem no exterior. A CI Intercâmbio 
e Viagem é uma referência no seg-
mento. Victor Andrade, diretor da 
CI do Buritis, orienta sobre o passo 
a passo que os pais devem seguir 
para garantir uma viagem segura 

para seus filhos e assim terem se-
gurança e tranquilidade.

O primeiro passo e, talvez o 
mais importante, é que pais e filho 
devem estar em sintonia. Os pais 
têm que ter a certeza de que o fi-
lho está preparado. É importante 
estarem atentos a atitudes simples 
do cotidiano, como, por exemplo,  
se  ele controla o gasto da própria 
mesada, se ajuda na organização do 
quarto, cria vínculos com os ami-
gos e se tira boas notas. São coisas 
simples que mostram que o ado-
lescente tem certa maturidade para 
viver uma experiência sozinho em 
outro país. “Todos devem ter a ci-
ência de que este é um investimen-
to em educação, não uma viagem a 
passeio”.

Juntos também devem definir 
o lugar para onde ir. Saber muito 

bem o porquê daquele destino. De-
cidido, é hora de se preparar para 
a viagem. ”Aos pais pedimos que 
manerem na ansiedade. Eles não 
podem embarcar no nervosismo 
do filho, que vai passar por difi-
culdades. Têm que segurar a onda, 
entender que ele vai passar por 
problemas, e dar força para que su-
perem”, explica.

De acordo com Victor, a agên-
cia inicia o trabalho com a família 
seis meses antes da viagem. Tudo 
para que nada aconteça fora do 
habitual. Isto dá tranquilidade aos 
pais e confiança ao jovem. “Até 
hoje foram pouquíssimos os que 
voltaram sem finalizar o intercâm-
bio. Ao contrário, a fala na hora 
que chega é que quer voltar, e os 
pais se dizem muito satisfeitos com 
o resultado”.

Feito tudo isso que foi dito é 
hora de relaxar e agradecer por ter 
condições de proporcionar aos fi-
lhos tamanha oportunidade de cres-
cimento.  No entanto, um detalhe 
que facilitará todo este processo é 
estudar o idioma do país aqui no 
Brasil e aperfeiçoá-lo lá fora.

Regina Ribeiro, diretora do 
Number One Buritis teve a experi-
ência de enviar uma filha para um 
intercâmbio no Canadá e acompa-
nhar o sucesso que ela obteve com o 
programa. “Adquire confiança ao ver 
que está se comunicando. Minha fi-

lha, depois de uma semana no Cana-
dá, disse: mãe você não vai acreditar, 
eu estou entendendo tudo e falando 
também. E eu respondi: eu sei, só 
você não acreditava que sabia”.

Segundo Regina, o High Scho-
ol é um programa que proporciona 
excelentes oportunidades educacio-
nais a estudantes. Os benefícios são 
diversos como adquirir proficiência 
no idioma; ampliar a perspectiva 
global; aumentar a autoconfiança; 
melhores oportunidades profissio-
nais; e compreender as diferenças 
políticas e culturais.

Ter conhecimento da língua

áLIA sofre com a distância 
da filha, mas dá todo o 
apoio que ela necessita

SÉRgIO E MARLEY se espantaram com o amadurecimento 
da filha em poucos meses longe de casa

RAPHAELA não vê a hora de reencontrar a 
prima e ouvir todas as suas novas experiêncas
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 Variedades

Se te perguntarem de surpresa, 
quais seriam os primeiros passos 
para iniciar um namoro, o que você 
responderia? Convidar o/a pretende 
para ir a um restaurante românti-
co, quem sabe um barzinho acon-
chegante, talvez cinema, shopping, 
uma boate ou simplesmente pas-
sear ao ar livre em um parque ou 
mirante. Pois bem, se você respon-
desse qualquer uma destas alterna-
tivas, o Buritis se encaixaria perfei-
tamente como lugar ideal para este 
início de relacionamento. Aqui te-
mos tudo para definir que moramos 
em um “bairro para namorar”.

No próximo dia 12 de junho 
comemoramos o Dia dos Namo-
rados e o JORNAL DO BURITIS 
quis mostrar como o nosso bairro 
é “apaixonante”. Seja para novos e 
antigos namorados, ou mesmo para 
quem está à procura de “desenca-
lhar”, o Buritis oferece ótimas op-
ções. Salas de cinema de excelen-
te qualidade. Ruas movimentadas, 
restaurantes com comidas para vá-
rios gostos, bares agitados, espe-
tinhos, boates. E no meio de tanto 
prédio, para quem gosta de uma 

to bom. Os lugares, as pessoas. É 
um clima realmente que inspira 
o namoro”, diz Tiago. “Se quero 
uma comida italiana, tenho aqui, 
japonesa, tenho, mineira, tenho, 
cinema, McDonald’s, são inúme-
ras opções. O que você precisaria 
de rodar a cidade inteira para en-
contrar temos em um só lugar. Sou 
apaixonada pelo meu namorado e 
pelo Buritis”, ressalta Moísa.

O advogado Otávio Augusto 
e a fisioterapeuta Daniela Tarabaz 
mudaram para o Buritis há cerca 
de 7 anos depois que se casaram. 
Apesar de marido e mulher, ainda 
se consideram dois jovens namora-
dos e que não poderiam ter feito es-
colha melhor para morar e manter 
essa relação bem acesa. “Fazemos 
tudo juntos aqui. Desde ir à acade-
mia e caminhar na rua, até frequen-
tar grandes festas ao ar livre, como o 
Buritis Gastrô e o carnaval”, lembra 
Daniela. “Eu também gosto de tudo, 
mas adoro principalmente os restau-
rantes do Buritis. Fazer uma refeição 
a dois aqui é sempre um encontro ro-
mântico”, completa Otávio.

“Um bairro para namorar”

paquera em meio à natureza ainda 
podemos contar com parques aco-
lhedores, áreas verdes e mirantes.

Tiago Ferreira e Moísa Andra-
de namoram há mais uma década. 
Já conhecem os quatro cantos de 
BH, mesmo assim consideram o 
Buritis como o lugar ideal para um 
passeio a dois. “Aqui é tudo mui-

A loja de vestuário unissex 
Boundless é um exemplo de bons 
produtos a preços especiais. Os des-
contos oferecidos em algumas peças 
para o Dia dos Namorados chegam 
a incríveis 50%. “Falta de dinheiro 
não vai ser desculpa para não agra-
dar o namorado/namorada”, garante 
a vendedora Janaína Martins.

Outro grande presente para o 
Dia dos Namorados, especialmente 
para as mulheres, são os chocolates. 
A Cacau Show do Buritis conta com 
diversos produtos na linha apaixona-
da que, com certeza, farão o maior 
sucesso. “Vão desde produtos ro-
mânticos àqueles sexy que vão api-
mentar o relacionamento”, indica o 
proprietário Sílvio de Paula.

Fora os ótimos preços, os clien-
tes do Buritis ainda poderão apro-
veitar as promoções lançadas para 
o Dia dos Namorados. Na Cacau 
Show, por exemplo, cada R$80 em 
compras vale um perfume “Love 
Chock”, exclusivo da marca, produ-
zido pela empresa suíça Firmenich, 
que tem mais de um século dedica-
do à excelência na criação de aro-
mas e fragrâncias. “É uma grande 
promoção. Para se ter uma ideia, um 
similar desde perfume custa em tor-
no de R$150”, diz Sílvio.

PARA PAqUeRAR...
Um namoro sempre co-

meça de uma boa paquera. 
Para os solteiros, que pre-
tendem no dia 12 de junho 
de 2018 estarem come-
morando a dois, o Buritis 
também é uma ótima op-
ção. Conhecidamente um 
bairro jovem, com presen-
ça de faculdades e repú-
blicas, por aqui o que não 
falta é uma boa oportuni-
dade de conhecer alguém 
interessante.

 Apesar de solteiro, 
o estudante de Educa-
ção Física, Lucas Henri-
que Alves, já teve grandes 
conquistas no bairro. Algumas até 
chegaram a virar um pequeno na-
moro. Em uma delas, o Buritis fez 
parte de toda a história. “Eu a co-
nheci na academia, também um 
bom lugar para conhecer pessoas, 
ficamos próximos e a convidei para 
ir a um dos mirantes do bairro. Com 
aquela paisagem de papel parede, 
claro que ia dar namoro”, recorda.

 Lucas ressalta as diversas si-
tuações oferecidas no bairro que 
propiciam o início de um bom re-
lacionamento. “São pessoas inte-
ressantes. Universitários, de boa 
família. A isso soma-se bons esta-
belecimentos e espaços públicos. 
Aqui só fica sozinho quem quer. 
Solteiro sim, sozinho nunca”.

...e PARA PReseNTeAR

E o Buritis não é um bairro es-
pecial apenas para encontrar a pes-
soa amada. Ele pode ajudar muito 
a manter o fogo da paixão aceso. 
Presentear quem ama é sempre 
um gesto de muito carinho e que 
fortalece a relação. Em tempos de 
crise, nada melhor que obter óti-
mos produtos a preços que cabem 
no orçamento, e ainda participar 
de promoções. No Buritis, tudo 
isto é possível!

TIAgO E MOÍSA aproveitam tudo o que o Buritis oferece para namorar

BAIRRO cOnTRIBuI para que a relação de 
Daniela e Otávio continue cada vez mais forte

LucAS diz que o bairro é ideal 
para encontrar um grande amor

dia da 
Liberdade 

de Impostos 
no Buritis
No último dia 1º de ju-

nho, foi realizada a 11ª edi-
ção do Dia da Liberdade de 
Impostos. A ação, criada pelo 
comércio para conscientizar 
sobre a alta carga tributária 
brasileira que incide em pro-
dutos e serviços, obtém mais 
sucesso a cada ano e conta 
com total apoio da popula-
ção. Neste dia, comerciantes 
dos mais variados segmentos 
vendem produtos com o des-
conto referente ao valor dos 
impostos incidentes.

Uma das empresas do Bu-
ritis a participar da ação foi a 
Optical Expresses. A carga 
tributária incidente em seus 
produtos gira em torno dos 
26%. Para se ter uma ideia da 
diferença, um óculos Ray Ban 
Aviador, de R$510, no dia da 
ação pôde ser comprado ao 
valor de R$377. “É realmente 
um absurdo! Esta é uma opor-
tunidade para mostrarmos aos 
clientes as dificuldades que 
encontramos para trabalhar no 
dia a dia”, diz o vendedor téc-
nico Iradir Campos.

As vendas na ótica no dia 
1º de junho foram cerca de 
70% maior que nos dias nor-
mais. Para Iradir, o sentimen-
to foi uma mistura de alegria e 
frustração. “Feliz pelas vendas, 
mas triste por imaginar que po-
deria ser assim todos os dias. 
Infelizmente, esta ação apenas 
reflete o ruim momento econô-
mico que o nosso país vive”.

Segundo a Câmara de 
Dirigentes Lojistas de Belo 
Horizonte (CDL-BH), idea-
lizadora do Dia da Liberda-
de de Impostos na capital, 
153 dias de trabalho são ne-
cessários apenas para pagar 
impostos em 2017, e sem o 
devido retorno para o desen-
volvimento do país.
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Rotativo 

Na edição do mês de maio, o 
JORNAL DO BURITIS trouxe 
como matéria principal a discus-
são sobre se estaria na hora de 
implantar o rotativo nas regiões 
de maior comércio do bairro. O 
JB defendeu a proposta em seu 
editorial. Como já era esperado, a 
questão levantou enorme polêmi-
ca. Muitos moradores se mostra-
ram radicalmente contra a ideia. 
Já outros a favor. Na tentativa de 
elucidar ainda mais a opinião dos 
moradores, nossa reportagem con-
versou com pessoas que já passa-
ram por esta discussão no passado 
e hoje convivem com a realidade 
do rotativo.

Há alguns anos, o sistema 
rotativo foi implantado no nos-
so vizinho bairro Belvedere. De 
lá para cá, a BHTrans foi expan-
dindo a área de cobrança e hoje, 
segundo a empresa, já são 1.147 
oportunidades para que os veícu-
los possam estacionar diariamen-
te na região.

Alexandre Junqueira traba-
lha em uma empresa prestado-
ra de serviços na área da saúde e 
uma boa parte de sua clientela é 

de moradores do Belvedere. Por 
esta razão, circula no bairro quase 
que diariamente. Para ele, o gasto 
com o faixa azul é enorme e, até 
o momento, não conseguiu enxer-
gar os benefícios no trânsito, que 
é a principal justifica do poder pú-
blico para a cobrança. “O trânsito 
aqui continua péssimo. Quem saiu 
ganhando foi apenas a prefeitura e 
os estacionamentos particulares, 
já que muitas vezes está valendo 
mais à pena parar o carro neles do 
que deixar na rua”.

Porteiro em um condomínio 
comercial da Rua Desembargador 
Jorge Fontana, Ronaldo da Silva 
acompanha todo o movimento da 
via, antes, e depois da implanta-
ção do rotativo. De acordo com 
ele, a rua ficou bem mais tranquila 
após o início da cobrança, porém, 
as adjacentes agora estão lotadas 
de carros estacionados. “Agora 
tem muito lugar para estacionar 
aqui na rua. Ninguém quer correr 
o risco de levar uma multa. Mui-
ta gente que trabalha neste prédio 
está estacionando mais longe, mas 
não há reclamação. Vêm trabalhar 
tranquilamente”, completa.

MAL NeCessáRIO
Morador no Belvedere há mui-

tos anos, o aposentado José Elias 
Filho trata a cobrança do rotativo 
como um “mal necessário”. Ele 
sabe que o custo extra pode pesar no 
bolso de quem precisa ir ao bairro 
para trabalhar, mas diz que se uma 
atitude mais drástica não fosse to-
mada, os moradores acabariam fi-
cando ilhados em suas casas. “Se 

não fosse implantado, em breve, fi-
caríamos sem ter como sair e chegar 
em casa. Aqui na rua era uma fila de 
carros sem fim. Agora está muito 
melhor”, ressalta.

Ainda de acordo com José 
Elias, a preocupação de morado-
res quanto à dificuldade para re-
ceber parentes e/ou amigos, em 
razão da cobrança do rotativo, não 
há motivo de ser. Pelo contrário. 
Segundo ele, a taxa irá facilitar a 
visita. “Normalmente estas visitas 
acontecem à noite ou aos fins de 
semana, quando não há cobrança. 
Já quem vem fazer a visita dentro 
do horário de cobrança da tarifa, 
tem grandes chances de encontrar 
uma vaga, o que antes era quase 
um milagre”, conclui.

           

ABB se MANIFesTA
Assim que a discussão sobre a 

implantação do rotativo se espa-
lhou, a ABB (Associação do Bair-
ro Buritis) decidiu se posicionar, 
através da opinião de seus direto-
res, que se mostraram contrários à 
cobrança do faixa azul. De acordo 
com o presidente Braulio Lara,  a 

BHTrans só pode tomar tal deci-
são após ouvir moradores e co-
merciantes do bairro. “A ABB é 
contra, mas além disso, tem que 
haver um debate. A comunida-
de tem de estar ciente de todos 
os prós e contras do rotativo. A 
decisão não pode ser unilateral”.

Para o presidente da ABB, exis-
tem muitas formas de melhorar a 
questão do estacionamento nas zo-
nas de maior comércio do bairro, 
sem ter que cobrar do cidadão. “De-
finir novos estacionamentos com 
permissão de parada de 10 minu-
tos, como já existe em alguns locais 
da Mário Werneck, seria uma ação 
muito simples e que acreditamos 
que poderia ter um grande retorno. 
Cobrar da população tem que ser a 
última alternativa”.

Braulio acredita ainda que a 
implantação do rotativo poderia 
ser extremamente prejudicial ao 
comércio do Buritis. “Quantos 
clientes poderiam desistir de ir 
às compras para não ter de arcar 
com estes custos? A concorrên-
cia com estabelecimentos que têm 
estacionamento próprio acabaria 
sendo desleal”.

Mas, apesar de contra o ro-
tativo, Braulio faz questão de 
ressaltar a importância da cons-
cientização de motoristas que 
trabalham no Buritis. Critica 
quem vai para o serviço e dei-
xa o carro estacionado por horas 
em uma via de grande movimen-
tação comercial. “Fazendo isso 
estão prejudicando o seu comér-
cio. Quem vai ficar muito tempo 
pode parar mais distante e dei-
xar as vagas para quem vai fazer 
compras ou outros serviços de 
forma rápida. Conscientização 
é a resposta para a maioria dos 
problemas”, finaliza.

exPANsãO CONTINUA

Se no Buritis a BHTrans infor-
mou que ainda não foi feito um es-
tudo para uma possível implantação 
do estacionamento rotativo, em ou-
tros pontos da capital o estudo não 
só apenas foi feito, como já foi de-
finida a instalação do sistema. O 
último local a começar a cobrança 
do faixa azul foi na Avenida Silva 
Lobo, região do bairro Nova Grana-
da. Desde o dia 1º de junho, para es-
tacionar em determinados pontos da 
avenida os motoristas estão tendo de 
arcar com a tarifa.

Segundo a BHtrans, com a im-
plantação do rotativo na Avenida 
Silva Lobo foram criadas 220 va-
gas rotativas, que possibilitarão 
que mais de 845 veículos estacio-
nem diariamente no Nova Grana-
da, desde que respeitando o tempo 
de permanência.

Para aqueles que são favorá-
veis à implantação do rotativo, 
uma boa notícia: o JB vai conti-
nuar defendendo a proposta. Já os 
que são contra também tem uma 
notícia favorável: até o momento a 
BHTrans não fez previsão de ne-
nhum projeto para o Buritis.

E A pOlêMICA COnTInUA

ALExAnDRE JunquEIRA não 
viu melhorias no trânsito com a 

implantação do faixa azul

cOBRAnçA gerou muitas vagas 
para estacionar, diz o porteiro 

Ronaldo da Silva
JOSÉ ELIAS: morador 

satisfeito com o rotativo

PARA BRAuLIO, expansão de áreas 
de permanência máxima de 10min 

seria uma boa alternativa 

cobrança do ROTATIVO no bairro Belvedere já é uma realidade
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Tecnologia

Era uma vez um papai e uma 
mamãe que levaram o filho para 
ser vacinado e, de repente, não 
teve choro! Parece mundo da fan-
tasia ou mágica, não é mesmo? 
Mas pode ser real. É exatamente 
isso que a tecnologia da realidade 
virtual vem fazendo em algumas 
unidades do Hermes Pardini. 

Hermes pardini utiliza realidade virtual 
na aplicação de vacina infantil

Quando a criança chega ao 
Hermes Pardini para ser vaci-
nada, ela recebe uns óculos de 
realidade virtual. É assim que 
a mágica acontece: enquanto é 
transportada para um universo lú-
dico em um vídeo 360°, o enfer-
meiro prepara e aplica a vacina. 
Pelas lentes, nada de ampolas ou 
agulhas, só um novo amiguinho 
(um personagem no estilo dos 
jogos de RPG online) que pede 
ajuda para se tornar um herói e 
salvar todo o reino. O momento 
em que a criança vê o persona-
gem colocando o “poder espe-
cial” em seu braço é, na verdade, 
o instante exato em que o enfer-
meiro, que acompanha o vídeo de 
um computador, aplica a vacina. 
O resultado? A maioria se diver-
te com a aventura, encara o medo 
da agulha e fica com a sensação 
de ter, de fato, se tornado um he-
rói. E o que é melhor: sem choro.

O teste do projeto, desenvol-
vido em parceria com a Ogilvy 
Brasil e Vetor Zero, foi feito em 
uma unidade Hermes Pardini 
em São Paulo, durante a aplica-
ção de vacina em 10 crianças. 
O resultado está na internet e já 
teve mais de 2 milhões de visu-
alizações no Facebook. Com a 
aprovação da iniciativa, o Her-
mes Pardini está finalizando a 
estrutura para que o vídeo seja 
utilizado em algumas de suas 

Iniciativa, pioneira no Brasil, deverá ser oferecida ainda nesse semestre nas unidades de BH

unidades que oferecem serviços 
de vacinas, como em Belo Ho-
rizonte, que deve chegar ainda 
neste semestre.

“É a primeira vez que vejo 
o medo sendo transformado em 
entretenimento graças à reali-
dade virtual. É sem dúvida uma 
tecnologia que vai trazer mui-
to conforto para as crianças, os 
pais e os profissionais. O bem 
estar do cliente é prioridade 
para o Hermes Pardini. Por isso 

acreditamos na proposta”, afir-
ma a coordenadora de vacinas 
do Hermes Pardini de São Pau-
lo, Melissa Palmieri.

Vice-presidente comercial e 
marketing do Grupo Hermes Par-
dini, Alessandro Ferreira, explica 
que um dos princípios do Grupo é 
ser percebido como uma empresa 
confiável, acolhedora e que des-
perta familiaridade e apreço, cui-
dando para que a experiência do 
cliente seja satisfatória e especial 

em todos os momentos conosco 
e que a ação em questão retrata 
muito bem isto. “O bem-estar 
do cliente é nossa maior priori-
dade, além, claro, de reforçar a 
prática da vacinação como for-
ma de se viver com mais saúde 
cuidar e estar mais próximo de 
quem de ama”.

Quem ainda não teve a 
oportunidade de ver o vídeo 
basta acessar o Facebook  ou o 
Youtube do Hermes Pardini.

Melissa Palmieri, coordenadora 
de vacinas do Hermes Pardini

cRIAnçAS entram no personagem e superam o medo e a dor da agulhaCa
sa

9
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Comunidade 

HeitOr silVa (*)

(*) Heitor Silva é Diretor da HS Sommelieria de Cervejas, Diretor e Editor 
do Beer Blog Cervejas e Sabores. Site: www.cervejasesabores.com.br / 

E-mail: heittorssilva@gmail.com

Desenheo seguinte número em sua mente: Cento e Oitenta e Nove 
Milhões de Quilolitros. Muito bem. Agora faça a conversão desta me-
dida em litros e preencha o resultado com todos os zeros em uma folha 
de papel. Se você conseguiu completar esta missão, saiba que esta foi 
a quantidade total de cerveja produzida no mundo somente no ano de 
2015. Como gostamos de dizer por aqui, é cerveja “com força!”.

Os dados são apresentados pela Kirin Beer Universitye revelam 
números realmente impressionantes, mas também, chamam a atenção 
para a imponência e a magnitude que toda essa cadeia produtiva repre-
senta para a economia. Vamos falar da indústria cervejeira no Brasil 
para visualizar um pouco melhor esse cenário.

Analisando o mercado nacional de forma mais abrangente, segundo 
o anuário 2015 da Associação Brasileira da Indústria da Cerveja – Cerv 
Brasil – mobilizou-se mais de doze mil fornecedores de bens e servi-
ços e aproximadamente Oito Milhões de profissionais dos mais diversos 
segmentos. Ainda segundo a própria Cerv Brasil, “participam desse pro-
cesso os setores de construção civil, transporte, energia, veículos, papel 
e celulose, alumínio e vidro, dentre outros” gerando um envolvimento 
superior a mais de Um Milhão de pequenas e médias empresas.

Fechando ainda mais esse espectro e falando especificamente das 
micro e pequenas empresas, daí falaremos de pequenos produtores, fa-
mílias economias locais que não somente atuam de alguma forma esta 
cadeia, mas dependem dela para sobreviver. É um fenômeno interes-
sante de se observar e estudar, tamanho dinamismo e pujança.

Estamos falando de emprego e de renda. No ranking de países 
produtores e consumidores de cerveja o Brasil ocupa o terceiro lugar, 
ficando atrás apenas de China e Estados Unidos. O faturamento ultra-
passa a cifra dos Setenta Bilhões de Reais, gerando algo em torno de 
Vinte e Um Bilhões em tributos e representando 2,0% do nosso Produ-
to Interno Bruto – PIB. São quase Três Milhões de empregos diretos e 
indiretos no setor e ainda o fato de que, a cada novo posto de trabalho 
gerado por uma cervejaria, outros Cinquenta e Dois são gerados em 
toda a cadeia produtiva.

São números muito animadores, pensando-se principalmente no 
crescimento da fatia de mercado das pequenas e micro cervejarias. 
Num universo de 100% consumidores, apenas 0,7% bebem cervejas 
“artesanais / especiais”, ou seja, existe um terreno fértil pela frente. 
Olhando para a parte de cima do mapa do Brasil então é um mercado 
praticamente virgem.

Vamos aguardar as cenas dos próximos capítulos. Apesar de toda 
turbulência política pela qual passamos, acredito que os próximos 
nos reservam boas surpresas, considerando principalmente que entra-
remos em um novo enquadramento tributário. Mas isso é papo para 
uma próxima coluna.

Saúde e boas cervejas!

A cerveja e sua importância 
para a economia

Eles foram chegando de mansi-
nho e hoje já fazem parte da rotina 
de muitos moradores do Buritis. Os 
food trucks estão cada vez mais em 
alta no bairro. Quase todos os dias 
da semana um espaço do Buritis 
recebe o encontro dos carrinhos de 
comida. Mais do que saborear uma 
refeição rápida e de qualidade, os 
moradores aproveitam o momento 
para ficarem mais com a família, 
conversar com amigos e conhecer 
novos vizinhos.

O encontro de food trucks às 
quintas-feiras na praça da Rua Er-
nani Agrícola pode ser considerado 
o ponto de partida desta nova moda 
no Buritis. Em outubro do ano pas-
sado, alguns moradores do bairro, 
que são donos de carrinhos, tiveram 
a ideia de “adotar a praça” e fazer 
dela o local para comercializar seus 
produtos. Até então, eles se dirigiam 
a outros bairros da cidade, mesmo 
sabendo da força que é o Buritis. 

A proposta não poderia ter 
obtido melhor resultado e hoje o 
encontro na Ernani Agrícola se 
tornou obrigatório para muitas fa-
mílias, casais e amigos. “Foi uma 
dádiva. Transformamos um espaço 
abandonado, que estava até sendo 
ocupado por viciados, em um local 
do bem. Até a polícia nos parabe-
nizou e disse que se mais gente fi-
zesse isto o trabalho dela seria bem 
mais fácil”, conta José Clóvis, ide-

Encontros de food trucks 
em alta no Buritis

alizador do encontro.
Basta observar poucos minutos 

a movimentação para perceber que 
o encontro de food trucks apresen-

ta uma característica diferente à de 
bares e restaurantes. As pessoas fi-
cam mais à vontade. Chegam dire-
to do serviço, os alunos ainda com 

o uniforme da escola. Passeiam 
com os cachorros. Estão ao ar livre. 
Um momento de puro relaxamen-
to. “Costumo dizer que é um cli-
ma de interior. As pessoas sentadas 
no banco da praça, se conhecendo. 
Tem gente aqui que mora no mes-
mo prédio, mas era apenas aque-
le bom dia, boa tarde de elevador. 
Não se conheciam. Por causa do 
encontro agora são vizinhos de ver-
dade”, comenta Alexandre Peixoto, 
também dono de um carrinho.

Moradora na Rua Ulisses Mar-
condes Escobar, Epoliana Malago-
li sempre dá um jeito de dar uma 
passadinha nos food trucks com os 
filhos. Lá tem a possibilidade de le-
var as crianças para comerem um 
lanche delicioso, em um ambiente 
bastante saudável. “É super gosto-
so. Sai daquela atmosfera de bar. Os 
meninos adoram. É algo que os mo-
radores devem mesmo valorizar”.

Renato Rocha, morador na Rua 
Professora Bartira Mourão, também 
não vai para a casa sem passar pelo 
encontro de food trucks. O local se 
tornou o seu lugar preferido no bair-
ro para o happy hour. “Este chopinho 
artesanal é simplesmente sensacio-
nal. Além disso, aproveito para co-
nhecer outros moradores, fazer no-
vas amizades. É muito bom ver uma 
praça que antes estava abandonada e 
hoje podemos desfrutá-la”, pontua.

OUTROs PONTOs
Após o sucesso do encontro na 

Ernani Agrícola, os proprietários 
dos food trucks decidiram expandir 
para outros pontos do Buritis, que 
para eles, também precisavam ter 
uma ocupação positiva. Ficou de-
finido então que às terças estariam 
na Rua Doadora Eliane Stancioli, 
às quartas na Marco Aurélio de Mi-
randa e às sextas na Stella Hanriot. 
“Todos os encontros estão sendo 
ótimos. Nosso sonho é chegar em 
todos os cantos do Buritis, apesar de 
moradores dos mais diversos pontos 
do bairro já estarem se deslocando 
para nos prestigiar”, diz José Clóvis.

Food trucks se tornaram ponto de encontro para famílias e happy hour

Alexandre e a esposa Patricia comemoram 
o sucesso em pouco tempo de atividade

Desejo de JOSÉ cLóVIS é levar os 
carrinhos a todos os cantos do Buritis
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 Inverno

*Márcia Campos é Psicóloga/Terapeuta-Reiki/Massoterapeuta
e-mail: camposyoga@hotmail.com -  (31) 9 9143-9162 (Vivo) / 9 9174-1419 (Tim) 

- Página Facebook: Márcia Campos Psicologia&Terapias Integrativas

bem estarbem estar márcia campOs(*)

 

De acordo com as últimas pesquisas, a origem do transtorno ain-
da é confusa para os especialistas. Uma parte dos estudiosos defende 
a ideia de que a autolesão é, sim, uma doença em si. Acreditam na 
hipótese de que os cortes liberariam mais endorfina em algumas pes-
soas do que em outras. Quando a substância age no cérebro, provoca 
sensação de bem-estar que diminui a ansiedade e a tristeza. É dessa 
maneira que a mutilação acaba se tornando um vício.

A outra parte dos especialistas acredita que a automutilação é 
um sintoma de doenças emocionais, como a depressão. Costuma es-
tar associada a outros transtornos como a dependência química por 
exemplo, e, ‘a maioria das pessoas que se mutila tem dificuldade de 
lidar com a vida sentimental. Algumas foram abusadas sexual ou fisi-
camente na infância. E metade delas sofre de algum distúrbio alimen-
tar’, diz Wendy, da S.A.F.E.

Em alguns casos parece que o problema está relacionado com a 
necessidade de mais atenção ou a fuga de alguma atividade desagra-
dável. Também foi sugerido que algumas vezes a automutilação po-
deria estar relacionada com as consequências sensoriais produzidas 
pelo comportamento. Isto é, a pessoa poderia gostar da sensação ou 
talvez atenuar a dor que a pessoa estava experienciando.

Apesar do fato de que uma série de hipóteses sobre os casos co-
meçaram a aparecer, uma coisa está começando a ficar clara: a auto-
mutilação de pessoas diferentes possuem causas diferentes. Ou seja, 
cada pessoa tem um motivo diferente dos demais para se automutilar.

Resultados de uma análise funcional com 150 pessoas demonstraram:
40% dos casos analisados – a causa tinha relação com a fuga de 
estímulos aversivos.
26% dos casos analisados – a causa tinha relação com a atenção 
obtida.
26% dos casos analisados – a causa tinha relação com as sensa-
ções provocadas pelo próprio ato.

O mais importante a ser observado é a necessidade de uma análi-
se atenta das causas funcionais do comportamento de se automutilar, 
ou seja, por qual motivo, porque a pessoa tem este comportamento?

É indispensável avaliação por um psicólogo clínico para se en-
tender  as causas reais do problema, bem como o entendimento por 
parte do paciente de que ele pode obter o que deseja com o com-
portamento de se automutilar sem ter que se automutilar. Em outras 
palavras, é possível conseguir atenção, sensações corporais de alívio, 
fugir de coisas aversivas ou desagradáveis sem ter que partir para a 
automutilação.

AUTOMUTILAçãO: 
CAUsAs e TRATAMeNTO

Manter as atividades físicas du-
rante este período de baixas tempe-
raturas é bem mais difícil e desani-
mador do que no verão. O tempo 
frio tende a nos levar mais ao se-
dentarismo e ao maior consumo de 
alimentos calóricos. A conseqüên-
cia disso é certamente  um prová-
vel e indesejado aumento de peso. 
Apesar de ter tido uma melhora nos 
últimos anos, ainda é considerável 
a queda no número de alunos que 
frequentam as academias durante 
esta época do ano. Uma realidade 
que devemos trabalhar para mudar.

Levantar da cama e sair das 
cobertas em época de frio, para 
alguns não há nenhum problema, 
mas para muitos outros é algo ini-
maginável. Porém, usar o clima 
como fator determinante na hora 
do treino não é bom. A atividade fí-
sica deve ser realizada tanto no frio 
quanto no calor, a não ser que não 
esteja esperando resultados.

Atividades físicas devem 
ser mantidas durante o frio
Ainda mais aqui no Buritis, que sempre tem temperaturas
mais baixas do que a maioria dos outros bairros da cidade

Educador Físico da Acade-
mia A+, Gutemberg Stanner admi-
te que é desencorajador enfrentar 
as baixas temperaturas para fazer 
exercícios, mas lembra que é nesta 
época que se inicia o famoso “pro-
jeto verão”. Se não houver uma 
dedicação agora não haverá resul-
tado depois. “Além de não man-
ter a atividade, esta é uma época 
que se come muito e, na maioria, 
alimentos calóricos. Exercícios 
devem ser feitos o ano todo, mas 
acredito que neste período eles são 
ainda mais importantes. Sempre 
digo: quem estoca gordura para o 
inverno é urso”.

Moradora no Buritis, a fisio-
terapeuta Patrícia Cardoso é um 
exemplo de dedicação às ativida-
des físicas, inclusive nas estações 
de menor temperatura do ano. De 
acordo com ela, é preciso criar um 
hábito, só assim não haverá o desâ-
nimo para sair de casa. “Eu tenho 

sinusite ou renite preci-
sa treinar mais, pois o 
corpo fica mais tempo 
aquecido, o que evita o 
acúmulo de secreções 
na face e pulmões.

n Combate mau hu-
mor e depressão: Pra-
ticar atividades físicas 
estimula a liberação de 
endorfinas, o que causa 
sensação de prazer, aju-
dando no humor e com-
batendo a depressão dos 
dias mais frios.
n Equilibra o sono: 
Pesquisas indicam que 
pessoas que praticam 
atividades físicas com 
frequência dormem me-
lhor e ficam mais aler-
tas durante o dia. Mas 
cuidado: atividades até 

duas horas antes de dormir 
podem dificultar a chegada do 
sono, por conta dos níveis ele-
vados de adrenalina.

n Treinar no frio é mais agra-
dável: não transpiramos tanto, 
as academias costumam es-
tar mais calmas, e o professor 
pode dar mais atenção a você.
O único cuidado que devemos 

ter ao treinar no frio é levar um 
agasalho. “Até parece preocupa-
ção de mãe, mas tem fundamento: 
o exercício pode deixar nosso sis-
tema imunológico em baixa, uma 
vez que nosso corpo requer todos 
os estoques do organismo para re-
cuperar músculos, tendões e liga-
mentos que usamos durante a prá-
tica da atividade”, finaliza Stanner.

prazer em sair da cama e ir correr, 
fazer exercícios. Sou  muito disci-
plinada, além disto, tenho a consci-
ência de que se ganhar peso depois 
vai ser muito difícil perder. Tem 
que ter foco”, pontua.

BeNeFíCIOs
n Queimar um número maior 

de calorias: No frio, o corpo 
precisa de mais calorias para 
se aquecer, o que aumenta o 
gasto energético. E por isso, 
temos mais vontade de comer 
gordura nessa época. Logo, os 
exercícios podem ajudá-lo a 
manter o equilíbrio entre peso 
e alimentação.

n Ajuda a evitar problemas 
respiratórios: Quem sofre de 

EDucADOR FÍSIcO ressalta que o 
"projeto verão" começa no frio

Para PATRÍcIA, não existe tempo ruim. Todos 
são perfeitos para a prática de exercícios
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Prefeitura 

Atuando há 23 anos com a psicologia nas áreas de recursos 
humanos, educacional e clínica, tenho desenvolvido inúmeros 
trabalhos entre eles o de orientação vocacional e profissional 
com jovens em momento de escolha de curso a seguir. Também 
atuo com profissionais já formados, maduros e atuantes que re-
pletos de títulos de pós-graduações, mestrados e outros que se 
sentem insatisfeitos em relação a sua atuação profissional.

A atividade profissional além de ser importante componen-
te social, pois é o que nos insere produtivamente na sociedade 
e nos cria papéis, é também o nosso “ganha pão” como fonte 
de renda.

Sendo assim, nada mais justo que se preocupar com o futuro 
profissional, pois nossas conquistas materiais e principalmente 
as pessoais, estão relacionadas ao nosso sucesso profissional.

E o que é sucesso profissional?
Talvez possamos responder a isso agregando a felicidade do 

indivíduo ao desempenhar seu papel profissional escolhido e ao 
retorno financeiro decorrente deste.

Como crer que um jovem com 18, 19 anos, com tão tenra  
idade possa escolher com segurança o que fará ao longo de sua 
vida? Ele conhece as opções? Temos hoje 267 cursos a seguir e 
cerca de 1.500 profissões.

Tenho percebido que a falta de informação acompanha estes 
jovens; muitas vezes escolhas são feitas no modismo, na crença 
do fácil retorno financeiro.

Ilusão e frustração são consequências da escolha imatura, 
sem base em informações e só levarão a insatisfação e falta de 
realização.

Nestes anos atendendo a vários perfis, tenho me deparado 
não só com jovens em dúvida, mas com profissionais já atuantes 
há vários anos e insatisfeitos com sua atividade, buscando re-
direcionamento, buscando se realizar em algo que sua primeira 
opção não permitiu.

Sempre há tempo para buscar, sempre há tempo de corrigir 
e acertar.

Talvez devamos refletir sobre nossa qualidade de vida quan-
do da atuação profissional, talvez as perguntas não sejam so-
mente: quem sou eu, de onde venho e para onde vou (perguntas 
existenciais humanas). Talvez devamos acrescentar: o que faço 
eu de minha vida? (e nesse contexto avaliarmos globalmente 
nossas ações e nossa práxis profissional).

Comportamento

esCOLHA PROFIssIONAL, 
UMA esCOLHA PARA A VIdA

percy Jean scHuckO (*)

(*) Psicólogo formado pela PUC-MG, Pós-graduado em atendimento a 
dependentes químicos com especialização em recursos humanos. Atua 

nas áreas clínica, educacional e recursos humanos desde 1993.
 (31) 9 9185-0446

Novo coordenador da Regional
Oeste se apresenta ao Buritis

der bem a demanda. Se está exis-
tindo algum problema de logísti-
ca, podemos mexer nas áreas de 
abrangência. A Regional fará um 
estudo para esta situação.

Meio ambiente e lazer
— A utilização de áreas ver-

des no Buritis já é um ponto a se 
elogiar, mas o meu desejo é po-
tencializar ainda mais. O espaço 
público tem que ser ocupado. Os 
parques continuarão abertos à 
comunidade. O projeto “Adote 
o Verde” vai ser expandido. Já 
temos várias empresas interessa-
das em participar e, com isso, o 
Buritis ficará muito mais verde. 
Vamos viabilizar o fechamento 
de ruas e avenidas para a prática 
de atividades físicas aos fins de 
semana. Tenho certeza que este 
será um dos segmentos mais for-
tes do bairro.

O que já foi feito
— Nossa primeira ação no 

Buritis foi a capina e limpeza 

das margens do Córrego do Cer-
cadinho. Cerca de 13 quilôme-
tros do córrego foram limpos, o 
que resultou em um recolhimen-
to aproximado de 80 toneladas 
de lixo. Além disso, estamos re-
alizando constantes capinas em 
ruas e avenidas do bairro.

— Dentro da campanha Maio 
Amarelo, em parceria com a 
BHtrans, elevamos o número de 
faixas para passagem de pedes-
tres. Além disso, novos semáfo-
ros foram instalados, como na 
Avenida José Rodrigues Pereira, 
próximo ao encontro com Enge-
nheiro Carlos Goulart.

Ainda de acordo com Gel-
son Leite, algumas reuniões com 
os diretores da ABB (Associação 
do Bairro Buritis) já foram reali-
zadas, tanto na sede da Regional, 
quanto da associação. “Todas fo-
ram muito produtivas. Recebi uma 
cópia do projeto Anel do Buritis e 
gostei muito. Agora é discutir as 
propostas com a BHTrans e tam-
bém com os moradores, uma vez 
que qualquer intervenção traz 
transtornos”.

Por fim, o coordenador se 
mostra empolgado com a mis-
são recebida. “Já gosto de desa-
fios e esta possibilidade de aju-
dar as pessoas me motiva ainda 
mais. Trabalharei muito para que 
o chamado ‘Vetor Oeste” volte 
a crescer, a receber grandes em-
presas, como acontecia há déca-
das atrás”, finaliza.

Se as perspectivas de me-
lhorias para o bairro são pou-
cas, ao menos em um ponto o 
Buritis pode tirar vantagem do 
novo coordenador. Ele mora no 
vizinho bairro Betânia e todos 
os dias transita pelo Buritis, o 
que pode facilitar as interven-
ções no bairro.

Vias urbanas

— O Buritis não foi constru-
ído para atender esta grande po-
pulação, estes enormes prédios. 
São vias precárias. Seus conser-
tos, como por exemplo, nos piores 
pontos da Mário Werneck, reque-
rem muito dinheiro e isto a PBH 
não tem no momento. Mas, em 
parceria com a SUDECAP, já es-
tamos realizando alguns trabalhos 
importantes de tapa-buracos. Re-
cebemos inúmeros pedidos de mo-
radores e estamos atendendo den-

tro do possível. Já existe o projeto 
para a reconstrução das áreas da 
Mário Werneck, mas infelizmente 
ainda faltam os recursos.

Creche municipal
—  Apesar de o governo Kalil 

já ter em mente a construção de no-
vas UMEIs (Unidades Municipais 
de Educação Infantil) para a capital, 
nenhuma delas é para o Buritis. Con-
tudo, isto não significa que o bairro 
não possa ter este serviço por agora. 
A prefeitura tem feito convênios com 
creches particulares para oferecer 
vagas para as crianças da rede públi-
ca. Se alguma instituição do Buritis 
mostrar interesse em fazer a parceria, 
acredito que daria muito certo.

Posto de saúde
— A construção de um pos-

to de saúde no Buritis também 
é algo que não está nos planos 
da PBH neste momento. Porém, 
acreditamos que os postos exis-
tentes em bairros vizinhos, como 
Palmeiras e Havaí, possam aten-

Ao assumir a Prefeitura de 
Belo Horizonte, em 1º de janeiro, 
o prefeito Alexandre Kalil anun-
ciou várias medidas de contenção 
de gastos dos cofres públicos. En-
tre elas estava a extinção das nove 
regionais da capital, que perderam 
status de secretarias municipais e 
passaram a responder como Coor-
denadorias vinculadas à Secretaria 
de Governo. Na Regional Oeste, 
que atende o nosso Buritis, a res-
ponsabilidade da coordenação foi 
dada a Gelson Leite, que veio da 
gestão Marcio Lacerda.

Formado em Filosofia, com 
mestrado em Educação, Gelson 
ingressou na prefeitura há cerca 
de três anos, onde participou dos 
trabalhos de desenvolvimento da 
Secretaria de Gestão Compartilha-
da e do Orçamento Participativo. 
Durante a gestão Marcio Lacerda, 
Gelson praticamente coordenava o 
funcionamento de mais de 600 ins-
tâncias de participação popular em 
toda a cidade.

De acordo com Gelson Leite, 
estes primeiros cinco meses foram 
de muito conhecimento. A Regio-
nal Oeste é uma das mais com-
plexas de BH, uma vez que é bas-
tante populosa, com mais de 300 
mil habitantes, e tem bairros com 
características sociais totalmente 
diferentes. “Este início foi de en-
tendimento, conhecer o território, 
os projetos, as demandas. Conver-
sar, conhecer os bairros, suas asso-
ciações. Ter contato direto com o 
povo”, explica.

Neste começo de trabalho, o 
maior desafio de Gelson será traba-
lhar com pouco dinheiro. Segundo 
ele, será preciso otimizar custos, sa-
ber priorizar os serviços. Mas, o JOR-
NAL DO BURITIS quis saber do 
coordenador o que a Regional Oeste 
pode oferecer para sanar as maiores 
demandas do bairro. Confira:

nos primeiros meses de trabalho, gELSOn se dedicou a 
conhecer todas as demandas. Buritis é uma das prioridades
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Por Dentro do Bairro

Legal
BURITIS

 alex luiz damascenO xaVier (*)

(*)  Acadêmico de Direito do 
Centro Universitário Newton Paiva

PReCIsAMOs FALAR 
sOBRe A AdOçãO

                              
A adoção é o ato jurídico pelo qual um indivíduo ou um casal 

independentemente de sua orientação sexual, assume como filho, 
criança ou adolescente, de forma irrevogável e definitiva. O Estatuto 
da Criança e do Adolescente regula as condições para que esse ato 
de amor incondicional consiga atingir seu principal objetivo que é 
devolver a criança para o convívio familiar, através de uma família 
substituta,respeitando sempre o melhor interesse do menor.

 Para adotar uma criança no Brasil, é necessário que o interessa-
do tenha mais de 18 anos e possua diferença de 16 anos em relação a 
criança que será adotada. Respeitados tais requisitos é hora de procu-
rar a Vara de Infância e Juventude do município em que o interessado 
reside para se informar sobre os documentos necessários. Apresenta-
dos os documentos o adotante deve, através de petição, dar início ao 
processo de adoção, o qual, após aprovado, será levado ao cadastro 
local e nacional de pessoas que buscam adotar.

 O adotante passará por avaliação e curso, onde é feita avaliação 
psicossocial e visita domiciliar. O laudo técnico e um parecer do Mi-
nistério Público são enviados para que o juiz sentencie. Se favorável, 
o nome do adotante é colocado nos cadastros. Aprovado o cadastro, 
o adotante passa a figurar na fila para adoção. Importante ressaltar 
que o adotante tem a possibilidade de escolher o perfil da criança que 
busca adotar, aguardando que conste em seu estado, criança ou ado-
lescente dentro do perfil procurado.

 O grande problema dessa fase da adoção está na demora que 
ocorre em virtude do perfil das crianças que as pessoas buscam. De 
acordo com dados do Conselho Nacional de Justiça, no Brasil exis-
tem 5.624 crianças para adoção e 33.633 pessoas que buscam adotar.

 Contudo, somente 6% das crianças disponíveis para serem ado-
tadas têm menos de um ano de idade, enquanto 87,42% possui mais 
de cinco anos, faixa etária que é aceita apenas por 11% dos adotantes. 
Outro ponto crucial trata da questão racial. 67,8% das crianças não são 
brancas e 26,33% dos adotantes só aceitam crianças brancas.

 Por fim, vencida a etapa de compatibilidade, a criança e o adotante 
são apresentados e a criança informará se deseja ou não ser adotada pelo 
adotante, caso sinalize positivamente o adotante fica liberado para ajuizar 
ação de adoção, recebendo a guarda provisória da criança até o fim do pro-
cesso. O juiz proferirá sua sentença alterando o registro de nascimento da 
criança que constará com o sobrenome de sua nova família e o adotado 
passará então a ter os mesmos direitos que um filho biológico.No dia 25 de 
maio foi comemorado o Dia Nacional da Adoção e quando as crianças são 
negligenciadas ou abandonadas por seus pais biológicos, a adoção é uma 
maravilhosa alternativa para não privar o jovem de usufruir de uma rela-
ção harmoniosa e saudável num contexto familiar e social.

 Boa notícia para os moradores do Buritis. Em parceria entre a Asso-
ciação Brasileira dos Criadores de Girolando e o movimento #bebamais-
leite, o Megaleite Day irá trazer para o Parque de Exposições da Game-
leira dois nomes de peso, Dr. Drauzio Varella e Olivier Anquier. O evento 
acontece no dia 28 
de junho (quarta-
-feira), das 14:30 
às 19hs. Dr. Drau-
zio Varella, um 
dos médicos mais 
conhecidos e ad-
mirados do Brasil, 
falará sobre saúde, 
estilo de vida e be-
nefícios do consu-
mo de leite como 
parte de uma dieta 
saudável. Na sequ-
ência, Olivier An-
quier, renomado 
chef de cozinha e 
apresentador, trará 
uma experiência sensorial incrível, com a aula show de uma receita es-
pecial, preparada com produtos lácteos. O evento é aberto ao público e 
as inscrições devem ser feitas pelo site: www.bebamaisleite.com.br. Os 
ingressos custam R$ 10 e toda a renda do evento será revertida para uma 
creche de Belo Horizonte. Participe!

Confira as duas frases vencedoras da promoção de Dia das 
Mães do JORNAL DO BURITIS:

n Ser mãe no Buritis é ter tudo de bom a oferecer com qualidade e 
muito carinho aos nossos filhos.

adriana Viana macHadO

n Ser mãe no Buritis é subir e descer ladeiras com o filho no colo. 
É estar sempre presente no Parque Aggeo, o nosso quintalzão. 
É fazer piquenique no parque e às vezes na pracinha.
É saber que perto de casa os filhos terão as melhores escolas.
É frequentar com os filhos as seções infantis do cine Paragem.
É escolher o restaurante a partir do que oferecem para as crianças.
É ter um salão de beleza onde os filhos se divertem enquanto a  
mãe se embeleza.
É ter várias opções onde comemorar o aniversário dos filhos.
Enfim, ser mãe no Buritis é ser feliz pelas opções que o bairro 
nos oferece.

JOana stemler

Cada mamãe ganhou dois rodízios no Restaurante Kinoko.
Parabéns.

MúsICA AO VIVO

ResULTAdO dA PROMOçãO 
dIA dAs Mães

MegALeITe dAY

INFANTIL
Em 18 de maio é celebrado o 

Dia Nacional de Combate ao Abuso 
e Exploração de Crianças e Adoles-
centes. No Buritis, pelo segundo ano 
consecutivo, a data foi lembrada com 
a realização de uma blitz educativa, 
uma iniciativa do projeto “Proteja 
seu filho na internet”, em parceria 
com a Polícia Militar. Durante a blitz, 
foi distribuído um material educativo 
aos motoristas que transitavam pela 
Av. Prof. Mário Werneck. Também 
foram entregues cartilhas direcio-
nadas às crianças, para orientá-las 
sobre a forma segura como nave-
gar na internet, e também cartilhas 
do Ministério Público de MG com 
orientações para os pais de como 
procederem em casos de exposição 
indevida de seus filhos na internet, 
ameaças, bullying e outras situações 
envolvendo abusos na rede mundial 
de computadores. Todo caso de abu-
so e exploração de crianças e ado-
lescentes deve ser denunciado atra-
vés do DISQUE 100. Acesse www.
protejaseufilhonainternet.org e co-
nheça mais sobre o projeto!

Uma tradição do 
Buritis está de volta! 
Desde o fim do último 
mês de maio, o Chur-
rasquinho do Manuel 
está com apresenta-
ções de música ao 
vivo. Nas noites de 
sexta e sábado (20h30) 
e nas tardes de domin-
go (13h) sempre uma 
atração especial para 
animar os clientes. Co-
mida da melhor quali-
dade com música boa. 
O que já era bom, fi-
cou ainda melhor!

Proprietário do es-
tabelecimento, Deníl-
son Perez conta que 
a volta da música ao 
vivo era um pedido an-
tigo de muitos clientes 

e que sempre foi a sua vontade. Trabalhou este tempo para or-
ganizar tudo de uma forma que agradasse a todos, clientes e 
vizinhos, e agora celebra o retorno. “Está muito legal. Todos 

elogiando bastante. As mesas todas 
ocupadas. É uma tradição que, fe-
lizmente, está de volta”.

O primeiro dia de música ao 
vivo no Manuel foi muito especial. 
Uma apresentação durante o almo-
ço de Dia das Mães. As famílias 
que compareceram ao estabeleci-
mento tiveram uma tarde, simples-
mente, inesquecível. “Foi mesmo 
o ato final que motivou esta volta. 
Ver as famílias celebrando de for-
ma harmoniosa, cantando, foi mui-
to bonito e eu não poderia deixar 
que isto se resumisse a um dia”, 
conta Denílson.

As apresentações são as mais 
variadas, desde o sucesso do serta-
nejo universitário e do samba, que 
chama a atenção do público mais 
jovem, aos clássicos do MPB, que 
alcançam os públicos de todas as 
idades. “Estou fazendo o máximo 
na tentativa de agradar a todos. 
O principal é que são músicos de 
muita qualidade”, diz.
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Cultura e Lazer

Com o intuito de oferecer um 
momento e espaço para as crian-
ças desfrutarem de atividades ao 
ar livre junto às suas famílias, a 
ABB - Associação do Bairro Bu-
ritis, realizou durante três domin-
gos do último mês de maio, uma 
série de atividades esportivas e 
de lazer na Rua Henrique Badaró 
Portugal.  

Denominado de “Rua de La-
zer”, o projeto é uma das primei-
ras iniciativas de Gracy Torres à 
frente da diretoria de eventos da 
ABB para atender às demandas 
da comunidade do Buritis. “O 
fechamento da rua aos domingos 
vem suprir a necessidade de la-
zer para as crianças, espaço para 
práticas esportivas e de convívio 
para as famílias”. 

Como o Buritis é um bairro 
com topografia muito acidentada 
é carente de áreas para lazer, des-
ta forma, a escolha da Henrique 
Badaró Portugal foi ideal, uma 
vez que trata-se de uma via pla-
na, com bom estado de conserva-
ção do asfalto e que já possui uma 
pista de cooper.

De acordo com Gracy Torres, 
o projeto foi muito bem aceito 
pela comunidade, tendo passado 
pela sua primeira fase, que foi a 
de recolher assinaturas dos mora-
dores em um abaixo assinado que 

Festas juninas vão 
animar o Buritis

Prepare a camisa xadrez colorida, a calça costurada, as botas e o chapéu de palha. Se delicie com pé de mo-
leque, maçã do amor, arroz doce, quentão e outras bebidas e comidinhas típicas. Para quem aguardava com entu-
siasmo chegou o mês de junho e junto com ele as tradicionais festas juninas. No Buritis vai ter muita animação 
com festas nas escolas e também na Paróquia de Santa Clara de Assis. O JORNAL DO BURITIS mostra agora 
quando e onde elas irão acontecer para que ninguém deixe de participar. ConfirA A lisTA: 

No dia 08 de julho será reali-
zada a nona edição do Arraiá dos 
bairros Buritis e Estoril, evento que 
é promovido pela Paróquia Santa 
Clara de Assis. A festa, mais uma 
vez, irá acontecer no Galpão de 
Eventos do UniBH e terá estaciona-
mento gratuito. 

Para garantir o sucesso do encon-
tro, a Paróquia conta com apoio e par-
ceria do UniBH, mas principalmente 
da comunidade da região. A expecta-
tiva dos organizadores é reunir em tor-
no de 2 mil moradores no Arraiá. 

Os convites podem ser adquiri-
dos ao valor de R$ 10 nos seguintes 

locais: Secretaria da Paróquia San-
ta Clara de Assis (Rua Alessandra 
Salum Cadar, 650), Zilá Aviamen-
tos (Av. Mário Werneck, 1480, Loja 
107) e Via Nobre Imóveis (Av. Mário 
Werneck, 2199). Outras informações 
sobre o evento podem ser obtidas 
pelo telefone 3378-7120. 

17º Forró
 Magnum Buritis

10 de junho  /  Horário: 10h
Endereço: Rua José Hemetério 
Andrade, 850
Com o tema “Cordel: Trabalho 

e Vida no Sertão”, o Colégio Mag-
num Buritis realizará seu tradicio-
nal Forró Magnum. Dentre as ati-
vidades destacam-se o show com 
músicas típicas, barraquinhas com 
comidinhas juninas e brincadeiras 
variadas. O tema faz uma homena-
gem à rica Literatura de Cordel as-
sociada ao Tema Transversal 2017: 
Trabalho, condição humana para a 
construção de um mundo melhor.

A festa contará, ainda, com as 
animadas apresentações de danças 
dos alunos e com o concurso de 
quadrilhas dos estudantes do 6º ao 
9º Ano do Ensino Fundamental.

Em sua 17ª edição, o Forró 
Magnum Buritis promete, mais uma 
vez, proporcionar aos pais, alunos, 
educadores, familiares e aos mora-
dores, uma festa de muita qualidade, 
promovendo, assim, a integração de 
toda a comunidade do bairro.

Forró seB 
24 de Junho  /  Horário: 10h às 16h

Endereço: Avenida Princesa 
Diana, 665 (unidade SEB Al-
phaville Lagoa dos Ingleses)

O Forró SEB tem uma carac-
terística de trabalhar com os te-
mas transversais que são discutidos 
dentro da sala de aula. Neste ano o 
assunto abordado é o Turismo Sus-
tentável. Serão muitas brincadeiras, 
dança, comidas e bebidas típicas, 
dentro de um universo de viagens. 
A direção da escola faz questão de 
enfatizar que a instituição é laica, 
ou seja, não confere qualquer cará-
ter religioso à festa.

Vila Buritis
01 de Julho  /  Horário: 10h30 às 17h

somente para alunos e   
famílias da Vila Buritis 

As festas juninas da Vila Bu-
ritis são temáticas e dizem muito 
sobre o trabalho realizado durante 
o semestre. Para este ano, a escola 
tratará a temática do Jeca. A diver-
sidade dos assuntos evidenciada na 
festa junina instiga a curiosidade 
dos pequenos, dão sentido ao que 
fazem no dia a dia, permite que  
comecem a se localizar no seu es-
paço, na comunidade, no Brasil. A 
festa na Vila Buritis “é conheci-
mento, além da alegria”.

Paróquia santa Clara de Assis
08 de Julho / Horário: 12h às 22h  /   Endereço: Rua Libero Leone, 259        

escola educativa
01 de Julho  /  Horário: 09h30 às 15h
Endereço: Rua Geraldo Lúcio Vasconcelos, 771

Para a sua festa junina, a Escola Infantil Educativa vai enfatizar a cozinha 
da fazenda. A partir do conteúdo zona rural e zona urbana, a escola já vem reali-
zando um trabalho com os alunos, mostrando a eles as diferenças dos dois am-
bientes e suas vantagens. Durante a festa junina irá acontecer o fechamento do 
trabalho.   Mas, é claro, que além deste contexto educacional, a festa ainda conta-
rá com as danças de quadrilha, as comidas típicas e divertidíssimas brincadeiras.

domingos de lazer no bairro

reforçará perante à prefeitura, o 
desejo em fechar regulamente a 
rua todos os domingos, das 08h 
às 13h. “Com o sucesso alcançado 
seguiremos agora para a segunda 
fase, onde iremos solicitar a inclu-

são da Henrique Badaró no pro-
grama “Domingo a Rua é Nossa”. 
“Tenho certeza que, em breve, te-
remos uma resposta positiva, con-
quistando assim mais um espaço 
de lazer e convívio para o Buritis”.

Biquini 
Cavadão
24 de Junho

local: BH Hall - Horário: 22h
ingressos: R$40 a R$100
Vendas: Site Tickets for Fun

O Biquíni Cavadão retorna 
ao BH Hall. No palco, as novas 
canções do disco “As Voltas que 
o Mundo Dá” se unem aos suces-
sos, conquistados ao longo de 30 
anos, e com direito a um inédito 
set acústico.

BH Celtic 
Folk Festival

24 de Junho
local: Music Hall  -  Horário: 20h
ingressos: R$80
Vendas:  Central dos Eventos

Após o sucesso da primeira edi-
ção, vem aí o segundo BH Celtic 
Folk Festival. Uma viagem musical 
até as terras celtas com apresenta-
ção de bandas que misturam os tra-
dicionais ritmos com o heavy metal 
e o rock. 

Roupa 
Nova

30/06 e 01/07
Horário: 22h - ingressos: R$ 100
Vendas: Site Tickets for Fun

O Roupa Nova se apresenta 
em BH com a turnê Todo Amor do 
Mundo. Há mais de 35 anos a ban-
da é sinônimo de sucesso no cená-
rio musical brasileiro e lota casas 
de shows em todo o Brasil. No re-
pertório, além das canções do mais 
recente lançamento, o Roupa Nova 
incluiu sucessos do passado.

shows

gRAcY TORRES se encantou ao ver pais e filhos brincando em um 
ambiente harmonioso ao ar livre, sem computadores e celulares
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Painel 

Quem poderia imaginar que 
apenas dois anos e meio após ser 
inaugurado, o BEK - Buritis Es-
paço Kids já teria passado por sua 
terceira reforma de ampliação? 
Pois bem, nem mesmo a proprie-
tária Andrea Morais. No último 
mês de abril, o BEK inaugurou as 
obras do seu mais novo espaço de 
convivência. 

Agora com uma estrutura 
maior, muitos outros serviços se-
rão oferecidos, porém serão man-
tidos os pilares da Transparência, 
Segurança, Cuidados, Carinho e 
Desenvolvimento.

“Nas modalidades mensalis-
ta, pacotes, diaristas e horistas, no 
horário de 6h30 às 23h, auxilia-
mos com cuidados e desenvolve-
mos o construtivismo lúdico dos 
pequeninos dos diversos perfis 
familiares. Sejam dos moradores 
do Buritis, moradores dos bairros 
vizinhos ou famílias que moram 
em outros bairros. Todos estão 
felizes com o diferencial ofereci-
do”, comenta Andrea.

O Bek Socialização, por se 
tratar de um serviço diferenciado, 
acolhedor e inovador. “É, é sem 
dúvida, um projeto abençoado 
por Deus. Tudo isto é o resultado 
de um trabalho sério, que passa 
confiança e credibilidade”, diz a 
empresária.

O BEK - Buritis Espaço Kids 
nasceu com a proposta de um lu-
gar planejado, monitorado pelos 
pais, seguro e adequado para be-
bês e crianças recebem cuidados, 
carinho, atenção  e desenvolvi-
mentos, enquanto os pais ou res-

A procura por uma alimentação 
saudável é algo cada vez mais co-
mum no nosso dia a dia. Ela pro-
porciona qualidade de vida, pois 
faz o corpo funcionar adequada-
mente respondendo a todas as fun-
ções, e é uma das melhores formas 
de prevenção para qualquer doen-
ça. Contudo, se privar das delícias 
da gastronomia é tarefa das mais 
árduas. Por exemplo, quem no ca-
lor não gostaria de saborear um 
sorvete? Pois bem, no Buritis já é 
possível se entregar a esta tentação, 
sem sair totalmente da dieta. 

Inaugurada há seis meses, a Sô 
Sorvete Mineiro comercializa pro-
dutos sem gordura hidrogenada, 
corante, glúten, conservante, esta-
bilizante e aromante. Além disso, 
sua composição apresenta um equi-
líbrio maior na proporção açúcar e 
água, o que faz deste produto muito 
menos açucarado que o sorvete tra-
dicional. “Os gostos das frutas, dos 
ingredientes principais, se sobres-
saem, não deixando aquele gosto 
industrializado, xaropado do açú-
car”, comenta a proprietária Liliane 
Acorroni.

Os produtos da Sô Sorvete 
Mineiro são inspirados no modelo 
italiano gelato. No entanto, Lilia-
ne decidiu incrementar os sabores 
de Minas em algumas receitas. O 
Tiramisú, por exemplo, que origi-
nalmente é feito com queijo mas-
carpone, na sorveteria do Buritis 
é elaborado com o nosso tradicio-
nal queijo canastra. “Prestigiar a 
culinária mineira sempre foi nossa 
intenção. Temos o formato italia-
no, mas também oferecemos esta 
possibilidade e os clientes adoram, 
tanto que o nosso carro-chefe é o 
famoso Romeu e Julieta, o quei-
jo com goiabada, que quem come 
sempre volta para comer de novo”.

Bairro conta com
novo modelo de

sorveteria saudável
esCOLHA dO BURITIs
Moradora do Buritis, Liliane 

diz que viu no bairro o lugar ideal 
para o seu empreendimento. Aqui 
existem muitas famílias com crian-
ças pequenas e o sorvete é sempre 
uma boa pedida. Além disso, esta 
forma de alimento mais saudável 
também tem grande procura. “Até 
mesmo nossa instalação é propícia 
para este público saudável. Esta-
mos bem no início da pista de coo-
per da Henrique Badaró Portugal”, 
que revela ainda a satisfação em 
ver o sucesso do empreendimento, 
gerado pelos próprios comentários 
de clientes. “São apenas seis me-
ses, mas parece que estamos há 
muito mais por tantas pessoas que 
já conhecemos”.

SERVIçO: sô sORVeTe MINeIRO 
endereço: Rua Eli Seabra Filho, 510 - Loja 04  

Funcionamento: Terça a sábado das 12h às 19h,    
   domingo das 12h às 18h 

NOVIdAde PARA O INVeRNO
Com a chegada das estações 

frias é comum que a venda de sor-
vetes caia e cresça a procura por 
produtos que esquentam o corpo. 
A Sô Sorvetes Mineiro também se 
mostra preparada para esta nova 

demanda. De acordo com a pro-
prietária, já estão disponíveis no 
cardápio os mais diversos tipos 
de cafés, chás, caldos quentes, 
além de brouwnies, petit gateaus 
e bolos.

Segundo LILIAnE, seu 
empreendimento é a

 "cara" do Buritis

Buritis espaço Kids 
inaugura obras de 

ampliação do espaço

SERVIçO: BURITIs esPAçO KIds - BeK
Rua Rubens caporali Ribeiro,  752 - Lojas 6 e 7

Telefones: (31) 3243-0169 ou 9 9999-0178

ponsáveis se preocupam com os 
inúmeros afazeres do dia a dia.

De acordo com Andrea, com 
a ampliação, o BEK aumenta suas 
flexibilidades e contará com es-
paços dinâmicos para festas nos 
finais de semana, coworking fa-

miliar, rodas de conversas, Espaço 
Momis, oficinas de artes, robótica, 
inglês infantil, entre outras tantas 
novidades que chegarão. “A colô-
nia de férias e o segundo semestre 
de 2017 promete muitas e muitas 
novidades”, adianta.

AnDREA MORAIS: novos espaços são a concretização de mais um sonho


