
a restaurantes, lanchonetes, 
shoppings, etc. No Buritis, 
provavelmente o bairro com 
maior número de pets de 
Belo Horizonte, esta é uma 
realidade. São raros os esta-
belecimentos que ainda impe-
dem a entrada dos bichinhos. 
Resultado disso, são ambien-
tes sempre repletos de famí-
lias e de muita alegria.
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Os animais de estimação 
estão cada vez mais próxi-
mos de nós e são vistos como 
membros das famílias, com-
panhias para todas as horas. 
Essa convivência leva ao de-
sejo de que eles estejam co-
nosco também em momentos 
de lazer. Nas grandes cidades, 
isso engloba ir não só a par-
ques ou praças, mas também 
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melhores amigos
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Fazendo história
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Colégio 
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em novas 
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EXEMPLO
Corrida realizada
aqui no Buritis tem
vencedor de 72 anos
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Moradores reclamam
das constantes quedas
de energia no bairro
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SECA
Ressecamento da
pele neste período
de frio tem solução
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SAÚDE
Nutricionista dá dica
de lancheira saudável
para a volta às aulas
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O Buritis é visto hoje 
como um bairro referência na 
área educacional. Aqui estão 
fixadas algumas das mais im-
portantes instituições de en-
sino da capital. Contudo, este 
reconhecimento não se fez da 

noite para o dia. Foi fruto de 
muito trabalho e dedicação 
de muitas pessoas, e uma de 
grande destaque é a ex-reitora 
do UniBH e ex-secretária mu-
nicipal de educação, Sueli Ba-
liza Dias.

O mês de agosto sempre reserva uma data muito es-
pecial. Um dia para celebrar o homem que é a estabi-
lidade do lar, a segurança da esposa e dos filhos, que 
sempre esperam dele, amor, fidelidade, carinho, prote-
ção e alegria. O Dia dos Pais será comemorado no pró-
ximo dia 13 e o JB traz uma matéria especial com um 
papai que teve a sua vida completamente modificada 
com a chegada da primeira filha.

A grata sensação
de ser papai
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Editorial

Cartas

Alguém pode imaginar 
que em um passado não tão 
distante assim os animais de 
estimação, principalmente os 
cães, eram os causadores de 
um dos maiores problemas do 
bairro? Pois é verdade. Logo 
quando surgiu, no ano de 
2004, o JORNAL DO BURI-
TIS por diversas oportunida-
des procurou saber dos mora-
dores quais eram os principais 
pontos negativos do bairro. 
Trânsito, segurança, mais es-
paços de lazer, opções de co-
mércio mais variadas. Tudo 
isso era lembrado em várias 
enquetes e reportagens. Mas 
um assunto que sempre apa-
recia e com destaque em to-

das as pesquisas era o tal do 
“cocô de cachorro” nas ruas.

E os moradores que recla-
mavam tinham razão. Quem 
andava pelas calçadas das 
ruas do Buritis sempre se de-
parava com fezes de cães que 
eram deixadas por donos sem 
consciência da coletividade. 
O assunto virou até tema 
de uma lei aprovada na Câ-
mara Municipal e que pode 
gerar uma multa de quase 
R$1.000,00 ao dono que 
não recolhe a sujeira do seu 
“melhor amigo”. A Lei nun-
ca vigorou para valer, até 
por falta de fiscalização. 
Porém, a simples discussão 
exaustiva do assunto gerou 

uma certa conscientização 
das pessoas.

Depois de muitos debates, 
reportagens em toda a mídia, 
campanhas educativas da pre-
feitura e de associações de 
moradores – não só do Buri-
tis, mas de outros bairros tam-
bém -, os donos de cães pas-
saram a recolher as fezes dos 
seus animais. O problema 
ainda persiste, mas em um 
grau bem menor. Hoje, quase 
toda pessoa que vai passear 
com o seu animal de estima-
ção leva um saquinho básico 
para recolher as tais “neces-
sidades” e deixar o bairro 
mais limpo e civilizado.

Mas se um dia os cães já 

foram dor de cabeça para a 
vida em comunidade, agora 
eles alçaram um novo pa-
tamar na sociedade e são 
tratados quase como seres 
humanos. E o Buritis não fi-
cou para trás. Os estabeleci-
mentos comerciais do bairro 
enxergaram a necessidade 
de atender as “companhias” 
dos clientes. Se antes di-
versos lugares colocavam 
restrições para a entrada de 
cães, hoje eles procuram se 
adaptar à realidade de quem 
considera o cão como um 
membro da família.

Nesta edição, o JORNAL 
DO BURITIS traz uma repor-
tagem especial mostrando que 

quem quiser criar um cão no 
bairro pode passear com ele 
com tranquilidade em res-
taurantes e estabelecimentos 
comerciais. É claro que pre-
cisa imperar uma certa dose 
de bom senso entre os donos. 
Ninguém vai colocar um Pas-
tor Alemão em uma loja de 
cristais. Nem levar um Rot-
tweiller para sentar em uma 
cadeira de restaurante. Mas 
para a maioria da população 
de animais do bairro, que é 
constituída por raças bem 
dóceis, praticamente não há 
mais restrições. E isso, sem 
dúvida alguma, é mais um 
bom motivo para morar e gos-
tar do nosso Buritis.

  PorTas aBerTas R

ENGENHARIA
BH divorciou-se da boa en-

genharia. E isso não aconteceu da 
noite para o dia, foi um processo 
longo, que atravessou governos, 
independente de partidos. Por dé-
cadas, políticos e governantes não 
se preocuparam com a origem dos 
técnicos que pensavam a cidade, 
suas ideologias e a fonte de conhe-
cimento usada para a formação da 
massa crítica que tem a missão de 
intervir no tecido urbano. Existe 
em BH um grupo de pensadores 
que não consideram a cidade como 
ela é, mas como ela deveria ser. Em 
uníssono, eles repetem: “A cidade é 
para as pessoas”.  Afirmam catego-
ricamente que obras não resolvem 
o caos do trânsito.

José ApArecido ribeiro
Consultor em Assuntos Urbanos

 COSPLAY
Como no Buritis tem muitos 

adolescentes esse convite é para 
eles. Para quem quer não só saber 
mais sobre o universo de cosplay, 
mas também se inteirar sobre as 
novidades em produtos ligados a 
games, mangás e animes, não pode 
perder a 41ª edição do Anime Festi-
val, que será realizada em Belo Ho-
rizonte, nos dias 19 e 20 de agosto, 
no Colégio Pio XII (Rua Alvarenga 
Peixoto, 1699, Santo Agostinho). 
Na programação, o público terá 
uma gama de atividades para entre-
ter e se divertir, como concurso de 
cosplay, gincanas, workshops, ba-
te-papos com dublador e youtuber, 
entre outras. Os ingressos já estão 
à venda na Saga Escola de Jogos 
(Av. Afonso Pena, 749 – Centro) 
e pela internet no endereço: ani-

mefestival.minhalojanouol.com.br/
home. Assim como na edição an-
terior, o Anime Festival realizará 
a campanha ‘Meia-entrada Social’. 
Quem doar 1 quilo de alimento não 
perecível (exceto sal e óleo) paga 
apenas a metade do valor do in-
gresso para participar do festival. 
As arrecadações serão doadas para 
uma entidade carente.

MAriAnnA MoreirA

 

SUJÕES
Fiquei muito feliz em ler nas 

páginas do JORNAL DO BURITIS 
de julho 2017 a nova batalha deste 
periódico contra os sujões do bair-
ro. Gente, é impressionante como 
algumas empresas não têm o míni-
mo de bom senso e poluem o nosso 
bairro visualmente sem dó. Temos 
que boicotar esses estabelecimen-

tos. Parecia ser um mal que havia 
sido exterminado no Buritis, porém 
infelizmente voltaram. Nós mora-
dores também temos papel funda-
mental nesta luta. O jornal denun-
ciando e nós fazendo nossa parte.

JussArA rios pereirA
Moradora

TERCEIRO SETOR
A tecnologia, as mudanças so-

ciais e as novas necessidades do 
mercado estão não somente trans-
formando a forma como trabalha-
mos, mas, modificando vários seg-
mentos da sociedade. O Terceiro 
Setor é um exemplo disso. Nos úl-
timos anos, o setor vem ganhando 
cada vez mais espaço no Brasil e se 
profissionalizando em ritmo acele-
rado. Segundo estimativas, 12 mi-
lhões de pessoas estão envolvidas 
de algum modo com as mais de 

290 mil empresas privadas sem fins 
lucrativos existentes no país, co-
nhecidas ONGs. Diante disso, tra-
balhadores de várias áreas podem 
encontrar uma oportunidade de 
trabalho remunerado nesse setor, 
que está em busca de profissionais 
qualificados. Conhecimento técni-
co, capacidade de gestão, liderança 
com engajamento, sensibilidade, 
colaboração e tolerância à realida-
de são algumas das competências 
exigidas aos profissionais que que-
rem investir em uma carreira nesse 
segmento. A demanda por pessoas 
qualificadas é crescente e várias 
instituições de ensino vêm desen-
volvendo cursos para capacitar 
profissionais visando este mercado. 
Vale a pena pesquisar um pouco 
mais sobre o assunto.

Goretti sAntos
Moradora

SENSÍVEIS
A hipersensibilidade dentária 

afeta mais de 30% dos brasileiros, 
porém menos da metade procura 
tratamento e convive com as dores. 
É cada vez mais comum encontrar 
pessoas que se queixam de dor ao 
ingerir alimentos frios, doces e ao 
escovarem os dentes. Trata-se de 
uma dor de curta duração, aguda e 
súbita. Essa sensibilidade nos den-
tes é um sinal inicial resultante da 
concentração de esforços mastiga-
tórios desarmônicos na região cer-
vical dos dentes, próxima à gen-
giva. Esses esforços provocam o 
desgaste do esmalte e da dentina, 
além do aparecimento de lesões ou 
cavidades. Se você tem hipersensi-
bilidade, procure seu dentista.

AnA cArolinA rAbelo
Odontóloga
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Comportamento  

Foi-se o tempo em que os ani-
mais de estimação viviam apenas 
confinados no quintal, presos em 
correntes e dormindo em casinhas 
de madeira e pouco desfrutavam 
das dependências da casa. Hoje, 
lugar de pet é junto do seu dono. 
São cada vez mais companheiros, 
dormem em camas (muitas vezes 
até na do próprio dono), sofás e 
comem embaixo da mesa (quando 
não têm lugar cativo ao lado dos 
donos mesmo). Sendo assim, nada 
mais justo que também levá-los às 
compras e passeios. No Buritis, 
muitos estabelecimentos já enten-
deram esta realidade e, para não 
perderem o cliente, permitem que 
os donos entrem no local acompa-
nhados do fiel escudeiro.

Quem tem um bichinho em 
casa sabe que eles são como filhos. 
Por isso, passar um longo dia fora 
pode ser um sacrifício para quem 
tem tamanho zelo e não gosta de 
desgrudar nem um minuto sequer 
de seu pet. Pensando em agradar a 
esse tipo de cliente, vários estabe-
lecimentos comerciais do Buritis já 
adaptaram a sua rotina para receber 
os bichanos. No Shopping Vila Bu-
ritis, por exemplo, eles são muito 
bem-vindos. Tanto que, até pouco 
tempo, havia uma placa na entrada 
dando boas vindas aos pets. Ela só 
foi retirada porque precisaram de 
espaço na vitrine. “Aqui entra ca-
chorro pequeno, grande, não tem 
preconceito. Eles animam o am-
biente. Alguns já chegam e entram 
na minha loja”, comenta Celso Sen-

Buritis: onde os pets são bem-vindos

Um serviço que tem chamado 
a atenção neste setor pet-friendly, 
em que animais de estimação são 
bem-vindos, é o oferecido no Pon-
teio Lar Shopping, que fica muito 
próximo ao nosso Buritis. O espaço 

Além do Vila Buritis, o Sho-
pping Paragem também permite 
a presença de pets, desde que não 
frequentem a praça de alimentação. 
Assim como os centros comerciais, 
a maioria das lojas também aceita 

na, proprietário da T-Shirts Point.
Ainda de acordo com Cel-

so, ele nunca passou por qualquer 
transtorno devido à presença dos 
pets em sua loja. “Não tem sujeira, 
nunca vi um cão avançar em nin-
guém. O dono que vai com seu ani-
mal em um local público sabe bem 
o temperamento dele e sua forma 
de se comportar”.

Comerciante e amante dos ani-
mais, Sinara Aparecida mostra que 
a presença dos pets não atrapalha 
em nada as vendas. Frequentemen-
te ela leva a Melina, sua Yorkshire, 
para o trabalho. A cadelinha chega 
e já toma conta do espaço. “Não 
prejudica em nada, muito pelo con-
trário, a presença dela traz alegria, 
cativa os clientes, e cliente feliz 
significa boas vendas”.

os bichanos, como bares e restau-
rantes que permitem a sua presença 
nas mesas que ficam nas calçadas. 
A maior restrição fica realmente 
aos supermercados, que por me-
dida de higiene, não liberam a en-
trada de animais. Contudo, eles já 
ambientaram espaços externos para 
que os animais possam ser amarra-
dos com segurança. “Sou morado-
ra do Buritis e fico muito feliz em 
ver que o meu bairro oferece tantos 
espaços para frequentar com a Me-
lina. Sempre vou em bares e restau-
rantes com ela”, comenta Sinara.

A advogada Aparecida Blasco 
também não deixa para trás a sua 
cadelinha Lina, da raça Lhasa Apso, 
quando vai às compras. De acordo 
com ela, nunca teve qualquer tipo de 
constrangimento provocado por sua 
pet. Ao contrário, ela já sofreu foi por 
ter sido barrada de entrar em alguns 
lugares. “Aqui ainda é muito atrasa-
do nessa questão. Em países de pri-
meiro mundo os pets são muito bem 
aceitos em qualquer lugar. Que bom 
que, pelo menos no meu bairro, tem 
vários lugares que permitem a pre-
sença de animais”, ressalta.

oferece, gratuitamente, 
carrinhos para o pet pas-
sear pelo shopping. Para 
usar o Dog Car, projeta-
do para cachorros de pe-
queno porte, basta car-
regar o animal no colo 
do estacionamento até a 
administração. Na área 
de alimentação eles não 
são permitidos. “É uma 
realidade já bastante 
consolidada em grandes 
centros comerciais, 
os empreendimentos 
precisam se adequar às 
exigências e tendências 
das famílias. Muitas 
pessoas fazem questão 
de ter seu pet por perto 
e o Ponteio é um lugar 
muito agradável, um shopping aberto 
e nosso objetivo é receber bem aque-
les que os clientes tanto amam”, diz 
Ana Paula Alkmim, coordenadora de 
marketing.

Cliente do shopping, a arqui-
teta Roberta Fermann diz que esta 

Moradores aprovam De carrinho Atenção à 
etiqueta

Passear com os pets em locais 
públicos e levá-los sem preocupa-
ção aos estabelecimentos frequen-
tados pelos donos requer alguns 
cuidados que precisam ser segui-
dos à risca.

Normalmente, espaços pet frien-
dly disponibilizam as áreas exter-
nas para receber os bichinhos. Isso 
acontece não porque outras pesso-
as podem se incomodar com a pre-
sença deles, mas porque há leis que 
proíbem entrada e permanência de 
animais em ambientes fechados, so-
bretudo onde são preparados ou ser-
vidos alimentos. 

Em BH, uma lei e um decreto 
municipais tratam do assunto. Para 
não errar e evitar dor de cabeça na 
hora do lazer, fique atento: mantenha 
seu animal perto de você, cachorros 
devem ficar na coleira; leve uma sa-
colinha para recolher o cocô: deixar 
sujeira para trás é inaceitável; leve 
um recipiente pequeno para oferecer 
água ao bichinho e evite dar comida 
na mesa. Se o pet não for tão sociá-
vel, melhor deixá-lo em casa para 
não aborrecer o restante da clientela. 

ideia do Ponteio é uma tendência 
dos dias atuais. “Para um pro-
fissional que goste que o seu pet 
o acompanhe o Dog Car é muito 
legal, é um serviço que nos apro-
xima e os torna ainda mais nossos 
companheiros”.

CELSO SENNA sempre recebe com alegria os pets em sua loja
SINARA adora poder levar a Melina 

em vários lugares do bairro

APARECIDA lamenta que outros 
bairros de BH não tenham a 

mesma receptividade para os cães

ROBERTA não sai de 
casa sem seu pet

DOg CAR foi uma ação de grande acerto, 
diz a coordenadora de marketing Ana Paula
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 Esporte

No último dia 09 de julho foi 
realizada a Corrida da Paz do Bu-
ritis. E, logo na primeira edição a 
prova foi um sucesso! Centenas 
de moradores tiraram o tênis do 
armário e foram para a Rua Hen-
rique Badaró Portugal, para parti-
ciparem de uma competição que, 
mais que uma medalha, o princi-
pal era divulgar a saúde através 
do esporte. E um grande exemplo 
disto foi o vencedor da categoria 
máster, senhor Aluízio dos San-
tos Vasconcelos Moraes, de 72 
anos de idade.

Residente na cidade flumi-
nense de Campos dos Goytaca-
zes, Aluízio veio a Belo Hori-
zonte passar alguns dias na casa 
de um amigo, que é morador do 
Buritis, que ciente de sua ligação 
com o esporte, o convidou a par-
ticipar da prova. Não só aceitou 
de prontidão como fez bonito ao 
cruzar a linha de chegada na pri-
meira colocação. 

Apaixonado por esportes, 
Aluízio Moraes já conquistou 
cerca de 400 medalhas em sua 
vida, desde competições regio-
nais até internacionais, seja como 
jogador de futebol, basquete, na-
dador, corredor ou outras modali-
dades esportivas. “Foram muitas 

Vencedor da Corrida da 
Paz do Buritis é exemplo 

para a juventude

conquistas, mas não pretendo pa-
rar por aí. Enquanto o corpo dei-
xar, vou competir e espero reche-
ar ainda mais a minha prateleira 
de troféus e medalhas”.

E estas medalhas podem vir 
mais uma vez de BH. Apesar de 
ainda não confirmar presença, 
Aluízio já demonstrou o desejo 
de participar da “Volta da Pam-
pulha” no fim do ano. “Compe-
tir é uma motivação a mais, mas 
quem é apenas atleta de fim de 
semana também está de parabéns. 
Observei como os moradores do 
Buritis gostam de correr e isto 
mostra como o bairro é um óti-

mo lugar para se viver”, que ain-
da brinca dizendo que quer ver 
muitos deles competindo em uma 
corrida na sua cidade de Campos.

Por fim, o corredor fluminen-
se ressalta o bem enorme provo-
cado pelo esporte, não apenas 
ao corpo, mas também à mente. 
“Aconselho aos mais jovens que 
o esporte enobrece o homem no 
bem estar físico, mental, social 
e espiritual, sendo este último 
o pilar de nossa existência aqui 
na terra. Sem contar que é uma 
válvula de escape desses tris-
tes dias de violência que vive-
mos”, reflete.

AOS 72 ANOS, nem passa pela cabeça do senhor Aluízio aposentar o tênis

Poluição

Na edição de julho o JOR-
NAL DO BURITIS reiniciou 
uma nova batalha contra os “su-
jões”, que insistem em afixar 
faixas e cartazes publicitários 
em postes, gradis, árvores, li-
xeiras, abrigos para passagei-
ros de ônibus e muros. Ou seja, 
não há um canto no bairro que o 
morador não se depare com esta 
poluição visual. Mas, para que 
consigamos sair vencedores des-
ta luta é preciso que a comuni-
dade esteja ao nosso lado. Além 
de não adquirir nenhum produto 
que esteja sendo oferecido com 
esta forma de propaganda, é 
fundamental que ao avistar fai-
xas e cartazes em locais públi-
cos que se faça a denúncia, para 
que elas possam ser retiradas ou 
mesmo que haja a punição ao 
responsável.

Talvez muitas pessoas ain-
da não saibam, mas colocar fai-
xas e cartazes publicitários em 
espaços públicos é proibido e 
pode gerar multa no valor de R$ 
3.171,11. A proibição está pre-
vista na legislação municipal nº 
8.616/2003 e inclui faixas que 
parabenizam por datas festivas 
ou que anunciam a perda de ani-
mal de estimação. 

Para combater esse tipo de 
publicidade irregular e reduzir a 
poluição visual, a Prefeitura de 
Belo Horizonte realiza ações fis-
cais rotineiramente em toda a ci-
dade. De acordo com a assesso-
ria de comunicação da Regional 

Todos contra
 os “sujões”

Oeste, no ano passado, o trabalho 
de apreensão nas nove regiões do 
município contabilizou cerca de 
6,8 mil itens. Neste ano, de janei-
ro a abril, os números passaram de 
3,4 mil apreensões.  

A operação feita pelo setor 
de fiscalização da PBH abrange a 
identificação do infrator, penaliza-
ção e limpeza. O trabalho rotinei-
ro de apreensão é reforçado com 

De acordo com o Código de 
Posturas (Lei 8.616/2003), é per-
mitida somente a instalação de 
faixa e estandarte no logradouro 
público quando transmitirem 
exclusivamente mensagem ins-
titucional, veiculada por órgão 
ou entidade do poder público, 

como mobilizações na área de 
saúde (prevenção da dengue e 
campanhas de vacinação) e al-
teração do trânsito. 

Outro tipo de irregularidade 
é a panfletagem feita nos pas-
seios, praças e vias, entre outros 
espaços. Colocar o anúncio em 

para-brisa de veículos também 
configura uma infração à Lei 
10.534/2012, passível de mul-
ta no valor de R$ 3.399,07. São 
permitidos apenas os panfletos 
institucionais distribuídos em 
campanhas de utilidade pública, 
realizadas pelo poder público.

O que diz a legislação

Identificação dos infratores

a Equipe Fiscaliza BH. Os fiscais 
percorrem vias diariamente para 
coibir também a sujeira e a obs-
trução do logradouro público.

A denúncia de materiais pu-
blicitários irregulares ou solicita-
ção de retirada de engenhos pode 
ser feita pelo Sacweb - Sistema 
de Atendimento ao Cidadão, do 
site www.pbh.gov.br, ou mesmo 
através do 156.

Para que o infrator seja identi-
ficado, é feito um trabalho de pes-
quisa nos sistemas da Prefeitura e 
pela internet. São realizadas pes-
quisas por meio do CPF ou CNPJ. 
Ao ser identificado, ele é multado 
e orientado a retirar todo material. 

O não pagamento da multa inclui 
a inscrição do débito na Dívida 
Ativa e até cobrança judicial. Vale 
ressaltar que a multa pode ser 
aplicada de forma acumulada em 
cada local em que é constatada a 
irregularidade.

MORADORES devem denunciar a presença 
de publicidade em espaços públicos
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Diálogos Buritis 

Quando se fala sobre as refe-
rências positivas do Buritis, para 
muitos o primeiro tema que vem à 
mente é a área da educação. Nos-
so bairro foi construindo esta ótima 
fama ao longo dos anos e algumas 
pessoas foram fundamentais para 
isto. Uma delas, sem dúvida, é Sue-
li Baliza Dias, ex-reitora do UniBH 
e secretária municipal de educação 
durante o segundo mandato do pre-
feito Marcio Lacerda (2013/2016). 
Recentemente ela se mudou para o 
Buritis e concedeu uma entrevis-
ta muito especial à reportagem do 
JORNAL DO BURITIS contando 
um pouco desta rica história.

Professora de Comunicação 
Social, Sueli Baliza começou a le-
cionar no UniBH em 1997, quando 
a universidade ainda funcionava no 
prédio onde hoje abriga o Colégio 
Magnum. Passou pela área da coor-
denadoria até chegar o convite para 
que assumisse a reitoria no ano de 
2005, cargo que ocupou até 2010, 
quando migrou para uma função de 
ainda mais responsabilidade, presi-
dente do IMEC - Instituto Mineiro 
de Educação e Cultura, mantenedor 
do centro universitário.

Ao longo dos anos à frente do 
UniBH, Sueli enfrentou grandes 
desafios e pode dizer que se saiu 
muito bem diante de todos. Um de-
les foi transformar o UniBH em um 

Uma edUCadora
trópica para uma privada. A adminis-
tração anterior contabilizava muitos 
prejuízos e esta medida se fez ne-
cessária. Mas, toda mudança provo-
ca apreensões.  Profissionais temiam 
demissões e alunos não sabiam qual 
seria o futuro de seus cursos.

No entanto, o trabalho em equi-
pe foi forte e a universidade so-
mente cresceu desde então. “Mu-
dou um pouco a política, o sistema 

parceiro da comunidade do Buritis. 
Antes dela, a instituição pratica-
mente não tinha nenhuma atividade 
em favor da nossa comunidade. Ao 
assumir, Sueli logo compreendeu a 
importância de inserir o UniBH na 
vida do bairro.

Porém, uma situação igualmen-
te desafiadora aconteceu em 2008, 
quando o Centro Universitário saiu 
das mãos de uma instituição filan-

de bolsas integrais reduziu, porém 
a área educacional se fortaleceu e, 
ano a ano, fomos abrindo novos 
cursos e nos tornando referência 
em cada um deles. Quando deixei 
a reitoria, o UniBH era recorde no 
ENADE (Exame Nacional de De-
sempenho dos Estudantes)”, exalta.

CURSO DE MEDICINA
Sueli conta com orgulho os 

momentos vividos na reitoria aqui 
no Buritis. Uma conquista em es-
pecial, contudo, faz brilhar mais 
os olhos: a implantação do curso 
de medicina. Pouco tempo após 
assumir a reitoria recebeu um tele-
fonema do Conselho Nacional de 
Educação (CNE) informando que o 
pedido para a liberação deste curso 
no UniBH estaria sendo engaveta-
do devido à falta de planejamento. 
Imediatamente, impediu que isto 
acontecesse e não mediu esforços 
até conseguir a permissão.

“Juntei uma equipe, fizemos 
um novo plano, fui a Brasília pes-
soalmente conversar com o presi-
dente do CNE. Dois anos depois 
o curso de medicina estava sendo 
inaugurado. Conto que esta foi uma 
conquista de 50 anos. Tínhamos 
apenas três faculdades de medicina 
em BH. A UFMG, de 1907, a Ci-
ências Médicas, de 1957, e então o 
UniBH, em 2007”.

No ano de 2010, Sueli Bali-
za deixou a reitoria do UniBH para 
assumir a presidência do IMEC, 
mantenedor do centro universitário. 
Nesta função teve a chance de opor-
tunizar trabalhos que uniam a uni-
versidade e o poder público em prol 
da comunidade. Desenvolveu diver-
sos projetos sociais que ainda hoje 
são oferecidos na instituição como 
a Academia da Cidade, a Educação 
para Idosos entre outros. Este traba-
lho acabou lhe abrindo as portas para 
o maior desafio da carreira: assumir 
a Secretaria Municipal de Educação.

O convite veio no fim de 2012 
feito pelo próprio prefeito Marcio 
Lacerda. “Quando ele me ligou e 
me convidou tomei um susto. Não 
tinha uma amizade com ele e nunca 

Saída do UniBH e chegada à Prefeitura

SUELI BALIZA contribuiu ativamente para o 
crescimento do setor educacional no Buritis

fiz nada na política, não pertencia a 
nenhum partido. O Marcio me disse 
que ficou encantado com o trabalho 
que estava desenvolvendo e era o 
que ele queria para a cidade. Claro, 
não pude recusar”, recorda.

CONqUISTAS PARA BH
No comando da Secretaria de 

Educação, Sueli Baliza teve a fe-
licidade de, ao lado do Marcio, 
inaugurar 63 escolas na cidade, 
sendo 58 UMEIs e cinco de Ensi-
no Fundamental. E, como gosta de 
dizer, não são apenas prédios. São 
instituições que oferecem ensino de 
qualidade e ainda assistência inte-
grada, onde os alunos têm acesso à 
saúde, artes, cultura e alimentação. 
“Constantemente recebia visitas de 

educadores de todo o Brasil e ou-
tros países para conhecer como era 
o nosso trabalho”, se orgulha.

Para a educadora, o crescimento 
de uma nação somente será possível 
com a presença de gestores que lu-
tem pela educação. “É o que muda o 
mundo. O Marcio começou a admi-
nistração da capital com 40 escolas, 
entregou 130, isto faz a diferença”.

SOBRE O BURITIS
Uma das demandas levanta-

das por moradores do Buritis é a 
implantação de uma UMEI e até 
mesmo uma escola de Ensino Fun-
damental no bairro. De acordo 
com Sueli, à época em que este-
ve à frente da secretaria, o Buritis 
não era colocado como priorida-

de para receber este investimento 
por se tratar de um bairro novo e 
com famílias de classe média/alta. 
No entanto, várias unidades foram 
instaladas na região Oeste, bem 
próximas ao Buritis. Como, por 
exemplo, no Havaí e no Palmei-
ras, bairros vizinhos, onde algumas 
crianças do Buritis estudam.

Após deixar a prefeitura com a 
mudança de governo, Sueli Baliza 
tem se dedicado a prestar consulto-
rias e realizar palestras, tendo assim 
a oportunidade de passar adiante 
todo o conhecimento que adquiriu 
ao longo da carreira. “Ah, também 
fiz questão de me mudar para o Bu-
ritis, bairro que oferece tudo o que 
preciso e onde adoro conviver com 
meus netos”, finaliza.

O ator-diretor Erna-
ne Alves, que é mora-
dor do Buritis, apresen-
ta a exposição “POP 
ART”, que acontece 
no Ponteio Lar Sho-
pping desde o dia 29 
de julho. A pop art será 
o tema central da mega 
exposição que contará 
com pinturas, dese-
nhos e fotografias. A 
mostra é a primeira após 
12 anos de hiato, neste 
período o artista dedi-
cou-se exclusivamente 
à produção audiovisu-
al. Sua última exposi-
ção de pinturas foi em 2005 no 
Café Com Letras, também em 
BH.

Recentemente, em rápida 
passagem pela capital mineira, a 
cantora Sandy Leah esteve com 
o amigo Ernane e ficou com 
uma das obras, ainda inéditas, 
que compõem a mostra. O de-
senho feito com Noir Francês e 
Pastel sobre Canson traz o uni-
verso do Boxe, esporte que os 
dois praticam.

As molduras das obras do 
festejado artista são produzidas 

Ernane Alves 
- Sandy Leah
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aqui mesmo no bairro. Há mais 
de seis anos a Molduminas é 
a responsável por produzir as 
molduras dos trabalhos de Al-
ves, como essa na foto com a 
Sandy.

Já no segundo semestre, Er-
nane Alves, lançará seu primeiro 
livro “Colapso Azul”. A obra re-
úne poemas, pinturas, fotografias 
e desenhos do artista e tem pre-
fácio assinado por Helena Jobim 
(1931-2015), escritora carioca 
cujo Ernane manteve uma ami-
zade por anos.
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 Reclamação

Temos assistido a um crescente interesse pelas chamadas “prá-
ticas alternativas de saúde”. Sob esta designação destaca-se entre 
outras, a acupuntura.

Durante o último Congresso Brasileiro de Saúde Coletiva, dis-
cutiram-se a história e a “fundamentação científica” da acupuntura, 
as experiências de implantação dessas práticas na rede pública, em 
vários Estados da Federação, e os problemas existentes para esten-
der as ‘práticas alternativas’ ao SUS.

A oferta de tratamentos com acupuntura por serviços públicos 
de saúde supõe o reconhecimento oficial de sua utilidade.

A questão é que, enquanto a acupuntura tradicional baseia o tra-
tamento no entendimento tradicional da doença, seleciona os pontos 
a serem picados em função das necessidades individuais dos pacien-
tes e, no curso do tratamento, modifica os pontos utilizados, segun-
do a variação das necessidades dos doentes, na maioria dos estudos 
examinados por Patel, os pontos são selecionados com base no diag-
nóstico da medicina científica. Identifica-se um conjunto de pontos 
definidos a priori como indicados para a patologia em questão, que 
serão utilizados à maneira de uma fórmula ou prescrição que não 
varia de um doente para outro, e que não é modificada durante o 
tratamento. Considera-se que tais diferenças podem prejudicar, sig-
nificativamente, os resultados do método tradicional.

Há que se levar em conta que o principal objetivo da medicina 
tradicional é a prevenção da doença e a manutenção da saúde, res-
tando ao tratamento da doença um papel secundário e, ao alívio da 
dor, uma função apenas complementar.

Apesar das dificuldades em provar seu valor terapêutico com 
suficiente rigor científico, o crescimento da demanda e da oferta de 
terapias alternativas implica uma certa legitimação não-acadêmica 
dessas práticas. Existem indícios de que, hoje, a legitimação das 
práticas alternativas não depende apenas do reconhecimento de sua 
cientificidade, mas também do reconhecimento de sua utilidade te-
rapêutica; ao contrário do que era dado pensar durante a primeira 
metade do século, quando o reconhecimento da utilidade terapêutica 
de qualquer método estava intimamente relacionado ao reconheci-
mento de sua cientificidade.

Segundo Palmeira, se o crescimento da aceitação da acupuntura 
no ocidente pode ser o reflexo da crise da medicina científica, e se a 
crise da medicina ocidental se identifica com a crise de seu paradig-
ma positivista; então os estudos ‘científicos’ da acupuntura pouco 
poderão contribuir para a superação dessa crise, enquanto insistirem 
em negar a possibilidade de uma medicina, de uma ciência de dois 
mil e quinhentos anos, que tem a sua lógica própria, diferente da-
quela da ciência ocidental.

Há alguns meses, o JORNAL 
DO BURITIS relatou as dificulda-
des pelas quais moradores e comer-
ciantes do bairro estavam viven-
ciando, em virtude das constantes 
quedas de energia. Na ocasião, a 
Companhia de Energia Elétrica de 
Minas Gerais (Cemig) citou que o 
problema poderia estar ocorrendo 
em razão das chuvas do período 
de veraneio. Contudo, mais alguns 
meses se passaram, as chuvas ter-
minaram, e mesmo assim, o pro-
blema continua, ou pior, aumentou. 

Morador da Rua Professor Mi-
guel de Souza, Faride Chamone 
conta que se mudou para o Buri-
tis há cerca de cinco anos. De lá 
para cá chegou a presenciar algu-
mas quedas de energia, mas nada 
se compara ao que ocorre este 
ano. Segundo ele, em três, quatro 
meses, aconteceram cerca de dez 
picos de energia no prédio onde 
mora. “É algo absurdo. Morei no 
Gutierrez por muitos anos e nunca 
vivenciei nada parecido. No Buri-
tis, um bairro nobre, é inacreditável 
que isto ocorra”, desabafa.

As quedas de energia não trou-
xeram apenas transtornos do dia 
a dia para o morador do Buritis, 
como não poder utilizar um apa-
relho eletrônico ou ficar preso por 
algum tempo dentro do elevador, 
o problema já pesou em seu bolso. 
“Minha impressora queimou e o 
elevador aqui do edifício também 
sofreu danos. Da minha impresso-
ra o prejuízo foi de R$1500 e do 
elevador, a peça de troca custou 
R$1800”, informa o morador.

A ACUPUNTURA 
NO OCIDENTE

texto coMpilAdo A pArtir do ArtiGo de Guido pAlMeirA

Quedas de energia 
causam prejuízos

Morador perdeu uma impressora de R$1500 e junto com 
outros condôminos teve de pagar o conserto do elevador

Através de sua assessoria de 
comunicação, a Cemig se limitou a 
responder a respeito dos problemas 
na Rua Professor Miguel de Souza. 
Segundo ela, “uma equipe foi des-
locada para identificar o motivo das 
interrupções no fornecimento de 
energia na via. Os técnicos constata-
ram que o contato de pássaros com 

o para-raios do transformador que 
atende a rua acabou danificando o 
equipamento. Dessa forma, outra 
equipe foi acionada em caráter de 
urgência para substituir o equipa-
mento. Será instalado um equipa-
mento mais seguro, que minimiza as 
chances de falhas”, finaliza.

À época de nossa primeira re-

portagem, a Cemig havia informa-
do que os temporais que atingiram 
Belo Horizonte nos últimos meses 
de 2016 e início de 2017, resulta-
ram em quedas de árvores e obje-
tos sobre a rede e foram o principal 
motivador das falhas no sistema 
elétrico em diversos bairros da ca-
pital, inclusive no Buritis.

Inconformado com a situação, 
Faride Chamone buscou seus di-
reitos. Em contato com a Cemig, a 
companhia enviou um técnico à sua 
residência para verificar o defeito 
na impressora. Para sua surpresa, o 
profissional garantiu que o dano não 
poderia ser devido à queda de ener-
gia, uma vez que não havia sinais de 
queima no interruptor. Procurada, a 

ANEEL seguiu o laudo do téc-
nico. “Diante destes argumen-
tos procurei um assistente téc-
nico, que me garantiu que uma 
queda de energia pode sim da-
nificar um aparelho eletrôni-
co, sem que o interceptor seja 
queimado. A Justiça deverá ser 
mesmo o caminho a ser toma-
do”, indaga.  

Resposta

FARIDE não entende como um bairro 
nobre como o Buritis ainda convive 
com constantes picos de energia
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No próximo dia 13 de agosto 
celebraremos o Dia dos Pais. Será a 
data para homenagear aquele que é 
o homem fundamental no processo 
de desenvolvimento emocional e 
social dos filhos. Um bom pai mos-
trará ao filho(a) que tipo de pessoa 
deve se tornar, buscando sempre o 
melhor para seu futuro.

Proprietário do Mineiro Deli-
very do Buritis, Adeilson Rodri-
gues é como muitos gostam de di-
zer, um “pai de primeira viagem”. 
Sua primeira filha, Maria Tereza, 
nasceu há apenas três meses. Po-
rém, mesmo com o pouco tempo, 
ela já mudou radicalmente a sua 
vida. Antes da pequena nascer, tinha 
uma vida sem grandes responsabili-
dades ao lado da esposa. Eram via-
gens, passeios, restaurantes. Hoje, 
ficar em casa é o programa mais 
comum. Mas, se engana quem pen-
sa que isto possa o aborrecer. Pelo 
contrário, ver cada ação da filha é o 
que lhe dá mais alegria. “Para falar 
a verdade nem me lembro mais de 
como era a minha vida antes da Ma-
ria Tereza. E não foi uma troca que 
fiz, é apenas diferente. É algo que 
não sei explicar. Cada risada dela 
muda minha vida. Quero estar com 
ela o tempo inteiro”, afirma.

E não é somente após o nasci-
mento da filha que Adeilson tem 
se mostrado um pai presente. Antes 
mesmo dela nascer já fazia parte de 
sua vida. O casal optou por um parto 
humanizado, dentro da banheira. Para 
que tudo desse certo participou de di-
versos treinamentos nos últimos me-
ses antes do parto, além de estar sem-
pre ao lado da esposa desde a primeira 
consulta do pré-natal. A primeira pes-
soa que tocou Maria Tereza foi o pai. 
“Quando a peguei no colo, ainda den-
tro da água, já vi que minha vida tinha 
mudado. Foi uma emoção que não sei 
descrever, sei apenas que foi a maior 
que tive e que nunca irá sair da minha 
memória”, se emociona.

A quem ainda não teve a expe-
riência de ser pai, Adeilson garante 
que se fizer esta opção não irá se ar-
repender. “É difícil, eu sei. Você ima-

agosto: mês dos pais
 Homenagem

gina mil coisas. Pensa como irá sus-
tentá-la. Dá medo sim. Mas, depois 
que você está com sua filha você tem 
a certeza de que tudo sempre dará 
certo. Para este primeiro Dia dos Pais 
e todos os outros, o único presente 
que quero é estar com ela”.

HISTóRIA
A versão mais aceita sobre o 

surgimento da data “Dia dos Pais” 
é a que atribui sua criação à ameri-
cana Sonora Louise Smart em ho-
menagem a seu pai, William Jack-
son Smart, um veterano da Guerra 
Civil. A mãe de Sonora faleceu ao 
dar à luz seu sexto filho, e William 
teve que criar e educar os seis fi-
lhos apenas com sua ajuda (na épo-
ca, ela tinha 16 anos). Com o apoio 
de entidades cristãs, em 1910 ela 

organizou a primeira celebração do 
Dia dos Pais.

A comemoração espalhou-se 
por todo o estado de Washington e 
pelo resto dos Estados Unidos, até 
que em 1966 o presidente Lyndon 
Johnson declarou que o terceiro do-
mingo do mês de junho seria dedi-
cado aos pais. A data foi oficializada 
como uma comemoração permanen-
te pelo presidente Richard Nixon em 
1972. Depois, foi instituída em vá-
rios países do mundo, alguns no ter-
ceiro domingo de junho, outros em 
19 de março (Dia de São José).

No Brasil, a primeira comemo-
ração foi em 14 de agosto de 1953 
(Dia de São Joaquim, padroeiro da 
família), por sugestão do publicitá-
rio Sylvio Bhering. Nessa data, foi 
realizado um concurso para eleger 
o pai mais jovem, o mais velho e o 
que tivesse o maior número de fi-
lhos. Foram premiados um pai de 
16 anos, um de 98 e um com 31 
filhos. Posteriormente, a data foi 
transferida para o segundo domin-
go de agosto por motivos comer-
ciais, ficando diferente da america-
na e européia.

“Quando a peguei no 
colo, ainda dentro da 
água, já vi que minha 

vida tinha mudado. Foi 
uma emoção que não 

sei descrever, sei apenas 
que foi a maior que tive 
e que nunca irá sair da 

minha memória”
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Tradição

A já renomada gastronomia 
do Buritis ganhou mais um inte-
grante de peso. No último dia 21 
de julho foi inaugurado no bairro, 
o restaurante “Italiana”. Apesar de 
ser a primeira unidade, a marca já 
possui uma rica história. Trata-se 
do restaurante que fez enorme su-
cesso na primeira década dos anos 
2000, em Macacos. Sua idealiza-
dora, moradora do Buritis, Patrícia 
Pereira, decidiu relançar a marca, 
mas agora no lugar onde mora e 
que tem a certeza que será muito 
bem recebida.

A Italiana traz o melhor no con-
ceito de comida da “Velha Bota”. 
As tradicionais massas e os pães da 
“Mama” e uma carta de vizinhos 
de excelência. Além disso, aos fins 
de semana, sempre uma boa músi-
ca ao vivo ao fundo. Para Patrícia, 
que, ao longo dos anos, se aven-
turou em várias áreas, a volta da 
Italiana é seu último grande em-
preendimento. “Me dediquei de-
mais. Busquei retratar cada deta-
lhe da casa de Macacos. O chef 
é o mesmo, os músicos. Era algo 
que muitos amigos me pediam e 

que achei que era a hora de trazer 
de volta”, que recorda ainda que 
o restaurante venceu um festival 
gastronômico quando tinha ape-
nas três meses de inauguração.

Flávia Nigri, moradora do Bu-
ritis, é cliente do Italiana desde a 
época de Macacos. Lamentou mui-
to quando ele fechou as portas e 
agora está super empolgada com 
seu retorno e, melhor, há poucos 
quarteirões de sua casa. “Está 
perfeito. O mesmo aconchego. Os 
mimos da Patrícia. E ainda posso 
vir a pé. Tenho certeza que, não 
só o nosso bairro, mas toda BH, 
irá prestigiar”.

A pedagoga Maria Lúcia 
D’ambrósio trouxe toda a famí-
lia para a noite de inauguração. O 
delicioso jantar, regado a um bom 
vinho, não poderia ter sido uma 
pedida melhor. “Está tudo simples-
mente maravilhoso. Os pratos ex-
tremamente saborosos, feito com 
muito amor. Estamos nos sentindo 
na Itália. Os moradores do Buritis 
têm que conhecer”.

SERVIÇO: ITALIANA 
Centro Comercial Riviera: Rua Eli Seabra Filho, 510, loja 7
Terça à sábado a partir das 19h e, no domingo, para almoço.

Buritis ganha novo 
point de comida italiana

Boa pedida
Para quem não conhece o Ita-

liana e não sabe o que irá pedir no 
primeiro dia que for ao restaurante, 
Patrícia dá uma boa dica gastronô-
mica do local: o Panzerotti de frango 
com catupiry. “Este prato é um clás-

REINAUgURAÇÃO do restaurante despertou em Patrícia momentos de emoção e alegria

ALÉM DE desfrutar da comida, 
Flávia ainda levou um lindo 

presente para a casa

MARIA LÚCIA (1a esq.) e a família tiveram um jantar inesquecível

sico da região sul da Itália, um salga-
do muito saboroso, com massa ma-
cia e irresistível, que se assemelha a 
um pequeno calzone. Acompanhado 
de um bom vinho é divino, não tem 
como não aprovar”, recomenda.

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

Vez e sempre, seja em missões profissionais ou em eventos so-
ciais, recebo com doses mistas de entusiasmo e cautela uma das per-
guntas mais clássicas feitas por pessoas que buscam, de forma des-
pretensiosa, uma referência em um especialista em cervejas: “Qual 
é a sua cerveja predileta?”. “Qual é o rótulo ou estilo de cerveja que 
você mais gosta?”. As respostas possuem algumas variáveis e, em 
sua grande maioria, são dadas na melhor das intenções de se prezar 
pelo “blend” de dois quesitos essenciais: a verdade e o que acredito 
ser o mais coerente dentro do bom senso técnico que abrange o vasto 
universo cervejeiro.

Como questão de ordem preciso dizer que, sem sombra de dú-
vidas, a maior das verdades existentes em toda essa história é a de 
que minha cerveja predileta tem sua origem muito próxima da mi-
nha taça. A resposta parece vaga, mas, ao final faz sentido. Digo isso 
pois, quanto mais próximo estou de uma cervejaria, mais fresco o 
produto estará para o meu consumo e isso, por si só, já faz uma enor-
me diferença. Afinal, se produzida dentro dos critérios mínimos de 
elevada qualidade, o risco da bebida oxidar ou perecer é muito baixo 
ou até mesmo inexistente. Além disso, quanto menor for a distância 
percorrida pela cerveja dos tanques até o consumo, seus aromas e sa-
bores serão preservados com muito mais fidelidade. Já dizia o sábio 
poeta: “água pura se bebe na bica” e ponto.

Outras duas variáveis que considero importantes na hora de res-
ponder às fatídicas perguntas são o clima e a ocasião. Se vou rece-
ber a família ou os amigos em casa para um churrasco, ou, se tenho 
que levar cerveja para um encontro mais descontraído, faça chuva 
ou faça sol eu não penso duas vezes e opto pelas cervejas dos esti-
los Pilsener (ou “Pilsen”) ou Premium Lager. Em geral elas possuem 
melhor relação custo x benefício e estão mais próximas do paladar 
clássico da maioria dos consumidores, ou seja, não trazem amargor 
muito pronunciado, possuem teor alcoólico moderado, são refrescan-
tes na medida e podem ser consumidas sem aquela sensação desagra-
dável de saciedade. E o mais legal: ainda dá pra compartilhar com a 
turma toda sem cerimônias.

Outros fatores que gosto também de levar em conta são as estações 
do ano, o lugar onde estou e o que vou comer, tudo isso novamente mes-
clados com a ocasião. Avaliando o conjunto da obra, e mais um sem 
número de nuances que não caberiam aqui, posso dizer que a minha cer-
veja predileta é aquela que mantém os nossos copos sempre cheios.

qUAL é A SUA 
CERVEJA PREDILETA?
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Belo Horizonte registrou o in-
verno com temperaturas mais bai-
xas dos últimos anos. E, principal-
mente para as mulheres, junto com 
o frio vem a preocupação com a 
pele, já que nesse período ela ten-
de a sofrer mais com as agressões 
do dia a dia, ficando mais áspera 
e ressecada. Os grandes vilões da 
época de inverno normalmente 
são o vento, os banhos quentes e 
evidentemente as mudanças brus-
cas de temporada. Para evitar es-
tes danos na pele é necessário in-
vestir na boa hidratação e tomar 
alguns cuidados extras, como não 
abandonar o filtro solar e preferir a 
água morna no banho. 

A dermatologista Jeanine Vas-
concelos, proprietária da Clínica 

Maison Blanc, aqui no Buritis, aler-
ta que as buchas e o banho quente 
retiram um pouco da gordura da su-
perfície da pele, que serve de prote-
ção. Ela também recomenda o uso 
de sabonetes apropriados para as 
áreas mais ressecadas. Como a hi-
dratação também é feita de dentro 
para fora, indica a ingestão de ao 
menos dois litros de água por dia. 
Reforçar a alimentação com frutas 
ricas em água também é importan-
te. “O inverno de Belo Horizonte é 
diferenciado. Ele é seco e frio e isto 
prejudica muito a pele. Para manter 
a boa saúde da pele é preciso tomar 
estes cuidados”.

Pedir para que se tome banho 
com uma água morna com estas 
baixas temperaturas pode até pa-

recer loucura, mas a dermatologis-
ta dá uma boa dica para contornar 
esta situação. “Liga o chuveiro, 
espera aquecer bem o banheiro. 
Quando estiver aquele clima quen-
te é só reduzir a temperatura da 
água e entrar”, que orienta ainda 
que os banhos não podem passar de 
dez minutos.

Dra. Jeanine recomenda que 
o hidratante deva ser aplicado de 
duas a três vezes por dia, de pre-
ferência sempre após o banho, 
pois é nessa hora que a umidade 
ainda permanece na superfície 
da pele, facilitando a absorção 
do creme.

Se você sofre com a oleosida-
de da pele no rosto e tem medo de 
aplicar cremes de hidratação, saiba 

que hoje em dia existem hidratan-
tes faciais que são oil-free, ou seja, 
hidratantes sem óleo em sua com-
posição e que ainda contém com-
ponentes que não provocam acne e 
oleosidade no rosto.

Nas áreas que tendem a resse-
car mais, como as mãos, cotovelos, 
joelhos e pés, devem ser aplicadas 
quantidades mais generosas de cre-
mes hidratantes. De acordo com os 
especialistas, devemos intensifi-
car a hidratação no rosto, pois nele 
possuímos mais glândulas sebáceas 
que no restante do corpo. “Mulhe-
res e homens devem ter esses cui-
dados. Ter uma pele bem cuidada 
não se trata apenas de estética, mas 
também de saúde”, finaliza a der-
matologista.

Há quem diga que já se foi o 
tempo de pular corda, bambolê, 
amarelinha e outras brincadeiras 
infantis. Não é para tanto, é claro, 
mas hoje o companheiro da diver-
são são os aparelhos tecnológicos, 
como smartphones e tablets. Oito 
em cada dez crianças e jovens no 
país, com idades de 9 a 17 anos, 
costumam acessar a internet pelo 
celular todos, ou quase todos, os 
dias segundo o Suplemento de 
Tecnologias de Informação e Co-
municação (TIC) da Pesquisa Na-
cional por Amostra de Domicílios 
(Pnad) 2014, divulgado pelo Ins-
tituto Brasileiro de Geografia e 
Estatística (IBGE). O estudo ain-
da revela que quanto mais jovem, 
maior o uso da internet.

Diante desta realidade e des-
ses novos hábitos das nossas 
crianças e jovens, muitos pais se 

aBeCedário digiTal: 
a tecnologia como apoio educacional

Painel

perguntam se a exposição a essa 
tecnologia, a uma gama de infor-
mação e as inúmeras possibilida-
des de comunicação não poderia 
ser prejudicial para o desenvol-
vimento e as relações interpesso-
ais. No Buritis, o Colégio Batista 
Mineiro vem aproveitando o inte-
resse das crianças e jovens pela 
internet para agregar e potencia-
lizar o aprendizado.

Segundo Kátia Cury, profes-
sora da instituição, a tecnologia é 
fantástica, uma vez que pode ilus-
trar e chamar atenção dos alunos 
em conteúdos que antigamente 
eram chatos. “Por exemplo, tem 
o aplicativo do rei da matemática 
onde o aluno é desafiado a passar 
de fases a cada acerto em contas 
básicas de adição, subtração entre 
outras, mas só passa de fase e ga-
nha novos avatares a medida que 

acerta. Outro exemplo, o desenho 
mágico onde o professor diz a le-
tra e o aluno deve desenhar com 
seu próprio dedinho. Dá para citar 
inúmeros exemplos onde a tecno-
logia em sala de aula passa a fa-
zer parte de forma emocionante e 
investigativa, em que o aluno não 
usa apenas a tecnologia por usar, 
ele está aprendendo a usá-la de 
forma direcionada”.

A educadora ressalta que as 
crianças de hoje já nascem no uni-
verso totalmente tecnológico e a 
escola não pode ignorar isso. “De-
vemos estar atentos aos novos há-
bitos e as formas as quais nossos 
alunos se comunicam e se infor-
mam para colocarmos isso a favor 
do ensino. Dou aula para o mater-
nal, no qual já utilizamos o tablet 
como um apoio às nossas ativida-
des pedagógicas”.

TEMPO FRIO FAVORECE RESSECAMENTO DA PELE

Prejudicial?
O grande questionamento de 

muitos professores ao utilizar a 
tecnologia em sala de aula, é de 
que esta ferramenta possa fo-
mentar o déficit de atenção dos 
estudantes. De acordo com Kátia 
Cury, quando a tecnologia é usa-
da a nosso favor, enquanto ferra-
menta da qual o professor tem o 
domínio de como, o que, quan-
do e para que utilizar, fica muito 
mais fácil. “O déficit de atenção 
pode até ser tratado com o uso da 
tecnologia, principalmente quan-
do o professor direciona os apli-
cativos certos para desenvolver 
seu aluno”, finaliza.

Dermatologista JEANINE VASCONCELOS dá 
boas dicas para manter a pele saudável 
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Por Dentro do Bairro

Após reestruturação 
em sua equipe de cozinha, 
o restaurante Paratella 
Gastronomia Italiana, lo-
calizado no point do Buri-
tis 2, volta a funcionar sob 
comando do chef João 
Maurício Siqueira. Com 
experiência de quatro 
anos como chef executivo 
em um dos restaurantes 
italianos mais tradicio-
nais de Belo Horizonte, o 
Dona Derna, João Maurí-
cio reinaugura a cozinha 
do Paratella com novas 
receitas e planos para o fu-
turo. “Estou muito entusias-
mado com o comando desta 
equipe e ansioso para que 
todos provem os sabores da 
autêntica gastronomia italia-
na. Nosso cardápio sempre 
terá novidades, seja no menu 
executivo ou no a la carte à 
noite”, comenta.

No menu executivo, 
servido de quarta a sexta, 
das 12h às 15h, os pratos 
são renovados toda sema-
na e sempre há uma opção 
de massa (R$ 27), uma de 

carne (R$ 29) e outra de peixe 
(R$ 31). Todos os pratos são 
acompanhados de uma entra-
da. Também é possível incluir 
sobremesa por um acréscimo 
de R$5.

Todas as quartas-feiras 
à noite, o restaurante tem a 
“Quarta da Lasanha”, em que 
um prato da iguaria mais uma 
jarra de 250 ml de vinho da 
casa sai a R$42. “Toda sema-
na, o cliente pode saborear 
um novo recheio”, ressalta o 
chef João Maurício.

Paratella tem 
novo chef
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Comportamento
percy Jean scHucko (*)

(*) Psicólogo pós-graduado
Atuante nas áreas educacional, organizacional e clínica há 23 anos.

 (31) 9 9185-0446

Continuando nossa reflexão acerca das escolhas profissionais 
que fazemos ao longo de nossa vida, gostaria de dar continuida-
de ao último artigo onde mencionei que nossas escolhas devem 
ser feitas visando nossa realização pessoal e nossa felicidade.

Atualmente observamos pessoas escolhendo cursos em ves-
tibulares ou escolhendo profissões baseados na crença de que 
com aquela simples escolha terão retorno financeiro satisfatório 
(como se a profissão desse dinheiro e não o profissional através 
de seu empenho).

Gostaria de lembrar que nosso mercado é cíclico e que de tem-
pos em tempos temos a baixa de atividade de alguma profissão.

Por exemplo, na Engenharia Civil quando o mercado está 
aquecido, as construtoras trabalham a todo vapor, seguindo tam-
bém o mercado imobiliário; mas em determinadas épocas isso 
cessa. Claro que não se para de construir, mas diminui muito e 
a demanda por profissionais dessa área acompanha essa queda. 
Mas se você é um Engenheiro que gosta do que faz e explo-
ra as possibilidades da profissão através de sua criatividade e 
iniciativa pode continuar atuando por conta própria como um 
prestador de serviços.

Enfim, o que quero dizer é que é uma ilusão escolher algo 
simplesmente com a perspectiva financeira. Somos nós que fa-
zemos essa perspectiva real em qualquer profissão através de va-
lências pessoais a saber: competência, capacidade de networking 
ou relacionamento interpessoal, capacidade comercial de nego-
ciação de seus serviços ou produtos. Somos nós que movimen-
tamos nosso negócio ou profissão e volto a afirmar nunca é tarde 
para descobrirmos nossa verdadeira vocação.

Pessoas nos dão exemplos de situações de onde partiram de 
coisas simples como vender balas ou doces na rua e se tornaram 
grandes empresários. Outros, mesmo sem formação escolar su-
perior, também alcançaram sucesso.

Quero dizer que não se precisa estudar? Entenda bem, o es-
tudo nos traz além da cultura, informações que são preciosas no 
nosso desenvolvimento intelectual e que podem ser colocadas 
em prática em qualquer profissão.

O mais importante é que façamos escolhas que nos tragam 
satisfação de acordar todos os dias e desempenhar um papel na 
sociedade que nos traga satisfação e como conseqüência retor-
no financeiro.

ESCOLHA PROFISSIONAL
Parte 3

A Azul Viagens, operado-
ra de turismo da Azul, inaugu-
rou, no último mês de junho, 
sua nova unidade em Belo 
Horizonte, localizada no com-
plexo Parque Avenida, Bairro 
Cidade Jardim, bem pertinho 
do nosso Buritis. A nova loja, 
assim como as demais, aposta 
em excelência no atendimen-
to e negociações especiais para 
conquistar o mercado local. A 
Azul Viagens oferece inúmeros 
serviços, entre eles a venda de 
passagens e pacotes nacionais e 
internacionais, cruzeiros, circui-
tos europeus, resorts, ingressos 
para parques e diversas atrações 
turísticas pelo mundo. Todos os 
itens podem ser parcelados em 
até dez vezes sem juros. 

A mais nova unidade é a 32ª 
da marca, que já possui outras 
três lojas em Belo Horizon-
te (Minas Shopping, Shopping 
Boulevard e Shopping Cida-
de), além das demais nos Esta-
dos de São Paulo, Pernambuco, 

Azul Viagens mais 
próxima do Buritis

Bahia, Paraná, Goiás e duas lo-
jas no exterior: uma em Orlan-
do/Flórida e a segunda em Caie-
na, Guiana Francesa. “Estamos 
inaugurando nossa quarta loja 
em Belo Horizonte, pois acredi-
tamos que pode ser ainda mais 
fácil para os mineiros encon-
trarem boas opções para via-
jar pelo Brasil e exterior. Essa 
loja reforça nossa presença na 
cidade como um todo, trazen-
do a tradicional excelência no 
atendimento, marca da Azul 
e Azul Viagens, além de pre-
ço justo e boas parcerias para 
oferecer pacotes interessantes 
aos diversos públicos”, afirma 
Marcelo Bento Ribeiro, diretor 
da Azul Viagens. 

A Azul Viagens complexo 
Parque Avenida está localizada à 
Av. Raja Gabaglia, nº 2000 - Loja 
08 - Torre 1 - Bairro Cidade Jar-
dim. Funcionamento: Segunda a 
sexta: 9h00 às 19h00/ Sábados: 
9h00 às 14h00. O telefone para 
contato é (31) 3344-1871.
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Cultura e Lazer

O sonho virou realidade. De-
pois de muito esforço, a diretoria da 
ABB – Associação do Bairro Buri-
tis - conseguiu tornar a “Rua de La-
zer”, criada no último mês de maio, 
em um evento permanente, apoiado 
pela Prefeitura de Belo Horizonte 
dentro do programa “Domingo a Rua 
é Nossa”. Desde o último dia 30 de 
julho, em todos os domingos a Rua 
Henrique Badaró Portugal (pista de 
cooper), entre 8h e 13h, será fechada 
para que as famílias possam partici-
par de diversas atividades ao ar livre.

Diretora de projetos e eventos 
da ABB, Gracy Torres foi a grande 

responsável pela iniciativa. Ela ce-
lebra o sucesso do evento, que teve 
boa participação dos moradores 
logo no primeiro dia. “As famílias 
aguardavam por isso. A comunida-
de do Buritis sempre pleiteou uma 
ação como esta, e que bom que ela 
aconteceu. Tenho certeza que esta 
boa presença de moradores seguirá 
por todos os domingos”.

Durante o evento, a garotada 
pôde participar de brincadeiras e 
se deliciar com lanches. Os adul-
tos puderam participar de aulas de 
zumba, alongamento e ter consul-
toria esportiva e nutrição. 

“Domingo a Rua é Nossa” 

19 de Agosto

Atitude artesanal
Local: Clube Chalezinho (Quintal Food Park, Av. Mário Werneck, 530)

Horário: 12h às 22h  -  Ingressos: www.sympla.com

JABU – Drinkeria a céu aberto
TODA qUARTA-FEIRA
A partir das 18 horas.

Avenida Professor Mário Werneck, 530

Leitores do Jornal do Buritis ganham um 
SHOT ESPECIAL da Jabu. Basta postar uma 

foto no Facebook ou Instagram com a hastag
 #jornaldoburitisnajabu
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Legislativo

“Relatório sobre resíduos de 
agrotóxicos em alimentos, divul-
gado em dezembro do ano passa-
do, revelou risco para a saúde hu-
mana. É preciso tomar medidas 
para assegurar a qualidade dos 
alimentos consumidos pela popu-
lação”, defende a deputada fede-
ral Luzia Ferreira (PPS-MG), ao 
justificar apresentação de Projeto 
de Lei (PL) que busca verificar 
com maior frequência a qualida-
de dos alimentos de origem ve-
getal que são consumidos pelos 
brasileiros.

Especialmente nas áreas de 
cultura, defesa dos idosos e re-
forma política, onde é integrante 
de comissões permanentes e es-
peciais, a parlamentar marca pre-
sença não apenas em reuniões de 
votação no Plenário na Câmara 
dos Deputados. Debates, encon-
tros políticos e audiência com o 
ministro dos Esportes, Leonardo 
Picciani, estiveram em sua agen-
da nos últimos meses.

Um projeto importante para 
democratizar a leitura em todo 
país foi apoiado pela deputa-
da federal. Chamado “Literatu-
ra para Todos”, o Projeto de Lei 
(PL) 4344/16 foi aprovado na 
Comissão de Cultura. Ele tem 
como meta incluir socialmente 
pessoas com deficiência auditiva 
ou visual.

“A ideia do programa é dis-
ponibilizar a esse público livros 
impressos no sistema Braille e 
gravados em vídeo e áudio, in-
cluindo obras literárias diversas, 
didáticas, artísticas, científicas”, 
explica a parlamentar.

Entre outras ações, na Co-
missão de Defesa do Direito da 
Pessoa Idosa, participou da apro-
vação do PL 4405/16, que proíbe 
as instituições financeiras de utili-
zar critério de idade para negar a 
contratação de micro crédito pro-
dutivo. A proposta também proíbe 
a cobrança de taxas de juros dife-
renciadas em desfavor de idosos.

Projeto de lei de luzia Ferreira
defende qualidade de alimentos

Já na Comissão especial que de-
bate a PEC 282/2016, Luzia Ferreira 
apresentou requerimento para que 
seja realizado um seminário, da Co-
missão Especial da Reforma Políti-
ca, em BH. A PEC 282 trata, entre 
outros pontos, do fim das coligações 

HISTóRICO
Luzia Ferreira exerceu dois mandatos com vereadora (2005 a 2010) 

e um de Deputada Estadual (2011 a 2014) liderando a aprovação de im-
portantes projetos para o desenvolvimento de Belo Horizonte e de Mi-
nas Gerais. Conhece bem os problemas da capital. Na Prefeitura admi-
nistrou as Regionais Oeste, Venda Nova e Nordeste e foi Secretária de 
Políticas Sociais.

Emendas parlamentares da de-
putada demonstram seu compro-
misso em apoiar setores carentes. 
Além de recursos para manutenção 
e modernização das Instituições de 
Longa Permanência para Idosos 
em Minas Gerais; para a saúde, em 
emendas, ela destinou mais de R$ 
1 milhão.

Também por meio de emendas 
indicadas por ela, sete municípios 
mineiros serão beneficiados com 
viaturas da Polícia Militar, graças 
à indicação dela.

Luzia presidiu a Sessão do Ple-
nário da Câmara dos Deputados no 
dia primeiro de junho. Na ocasião, 
destacou que “esse ato, de forma 

simbólica, fortalece o empodera-
mento da mulher brasileira”.

Em votação no plenário, 
ajudou a derrubar o veto ao PL 
157/2016, proporcionando que a 
arrecadação do ISS dos cartões de 
crédito, débito e planos de saúde 
permaneçam nos municípios. “A 
derrubada do veto é uma vitória 
para que investimento em políti-
cas públicas seja nas cidades onde 
o consumidor exerceu a compra”.

Sobre outro assunto em pauta 
no Congresso, a denúncia de cor-
rupção envolvendo o presidente, 
Luzia posicionou-se a favor da 
abertura de investigação, pois, res-
salta, “ninguém está acima da lei”.

proporcionais. “Pelo fato de ser do 
interesse de todos os eleitores bra-
sileiros, os trabalhos da Comissão 
não devem se limitar ao espaço 
físico da Câmara, onde as vozes 
locais nem sempre se fazem sufi-
cientemente ouvidas”, justifica.

COMPROMISSO
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Variedades

Com edifícios que mais 
parecem empresas devido ao 
grande número de moradores e 
elevado fluxo de caixa, a con-
tratação de administradoras de 
condomínios mostra-se cada vez 
mais essencial no Buritis. Po-
rém, é preciso ficar atento para 
contratar uma empresa que, 
realmente, realizará um bom 
serviço, uma vez que a res-
ponsabilidade é enorme. Neste 
sentido uma ótima notícia para 
o nosso bairro.  Até o fim deste 
ano será inaugurado um posto 
de apoio administrativo para os 
contratantes da Administradora 
Opala, uma referência que está 
no mercado há 49 anos.

Fundada em 1968 com o 

Uma das maiores preocupações 
entre os pais na criação dos filhos 
hoje em dia é o cuidado para ofere-
cer uma alimentação rica e balance-
ada. Hábitos alimentares saudáveis 
são construídos principalmente du-
rante a infância. O paladar da criança 
é formado até os dois anos de idade. 
Quando a lancheira volta da escola 
com parte do que foi enviado é sinal 
de que ainda há batalhas a se travar 
em busca de uma composição gos-
tosa, nutritiva e na proporção corre-
ta para cada idade. Quanto mais as 
crianças adotarem hábitos saudáveis, 
mais positivo será o efeito na saúde 
delas, além de também influenciar os 

coleguinhas ao seu redor. 
Na hora do recreio é necessário 

um alimento para repor as energias e 
voltar para a aula com muita disposi-
ção. E isto não significa que deve ser 
um lanche sem sabor. De acordo com 
a nutricionista Mariana Andrade, o 
ideal é sempre buscar ter na lanchei-
ra alimentos mais naturais, com mais 
fibras e mínimo de açúcar e de sódio. 
Deve-se evitar incluir guloseimas ou 
prefira escolher apenas um dia na 
semana para que a criança opte por 
levar alguma comida que ela queira. 

“Alimentos industrializados, ri-
cos em gorduras trans e gorduras sa-
turadas como biscoitos recheados ou 

industrializados, salgadinhos, chips, 
embutidos como salame, presunto, 
mortadela, salsicha, linguiça, e su-
cos de caixinha, prejudicam não só 
o desenvolvimento da criança, como 
o próprio desempenho escolar. Isso 
pode levar à obesidade, ao aumento 
do colesterol e hipertensão”, explica 
a nutricionista.

PREPARO
Para facilitar a vida dos pais, Ma-

riana Andrade dá algumas dicas im-
portantes de como montar a lanchei-
ra dos filhos. Segundo ela, é preciso 
definir três grupos e colocar uma op-
ção de cada na montagem. 

A base deve ser composta de 
alimentos para energia como pão 
integral ou pão comum; biscoito 
de arroz integral ou cookies inte-
grais; bisnaguinha integral; muffin 
de chocolate e pipoca. De acompa-
nhamento, alimentos para o cresci-
mento como iogurte; patê de frango 
desfiado com requeijão light; pasta 
de amendoim sem açúcar ou quei-
jo branco. Por fim, sucos (uva inte-
gral, maçã, banana, mamão, laranja 
e morango) ou uma fruta ou frutas 
picadas. A quantidade a ser definida 
dos alimentos irá depender da idade 
e da fase da criança e deve ser esti-
pulada por nutricionista.

renomada administradora de 
condomínios terá filial no Buritis

lanCheira das Crianças: 
MAIS UM GRANDE DESAFIO PARA OS PAIS

Sempre trabalhando com 
moderna tecnologia, a Opala 
mantém exemplar capacidade 
para exercer a verdadeira par-
ceria administrativa com sín-
dicos, condôminos e demais 
prestadores de serviços, tendo 
o síndico o poder normativo e a 
empresa o dever executivo nas 
áreas financeira, contábil, tra-
balhista, social e fiscal. “Em to-
dos estes anos sempre recebe-
mos elogios pela transparência 
e eficiência técnica financeira 
contábil e atendimento perso-
nalizado.  A Opala cresceu 18% 
em 2016 e mais 7 % neste 1º se-
mestre de 2017”, enaltece Mar-
cos Nery, diretor da empresa.

Contar com serviços de 

uma administradora profissio-
nal significa facilidade e segu-
rança financeira. “Com tudo 
isso, a prestação de contas do 
condomínio fica mais organi-
zada e é possível economizar”, 
diz Marcos.

A chegada ao Buritis, se-
gundo o diretor, acontece de 
forma natural, já que o bairro 
dispõe de vários prédios e mui-
tos ainda não possuem uma ad-
ministradora profissional. “Já 
temos vários clientes no bairro, 
porém agora queremos ficar 
mais próximos e continuar ofe-
recendo nossa excelência em 
prestação de serviços de admi-
nistração condominial”, finaliza 
Marcos Nery.

nome de Conservadora Opala, 
para prestar os serviços de 
portaria e limpeza condomi-
nial, ao completar 10 anos 
de mercado, gerava mais de 
2.000 empregos diretos. Na 
década de 80 teve início em 
Belo Horizonte, construções 
de luxuosos condomínios 
residenciais e comerciais, 
demandando além dos ser-
viços de portaria e limpe-
za, também, os serviços de 
administração condominial, 
ocasião em que a Conserva-
dora Opala foi transformada 
na Administradora de Con-
domínios Opala, sob a mes-
ma direção e mesmo número 
de CNPJ. MARCOS NERY, diretor da Administradora de Condomínios Opala

De acordo com MARIANA, uma má alimentação 
pode prejudicar até o desempenho escolar


