
jornaldoburitis - ANO XIII Nº 165 - OUTUBRO DE 2017 - DISTRIBUIÇÃO GRATUITA - jornaldoburitis@gmail.com
R

Pág. 5

Pág. 10

Pág. 4

NAS PÁGINAS DO BURITIS 

TemPero
restaurante do Buritis
aposta em comida caseira 
nas tradicionais marmitas

Pág. 6

Brincando
JornaL do BUriTiS
 traz ótimas dicas para
a semana da criança

Pág. 11
 

aPrendizado
método Kumon é
ferramenta bastante
utilizada por estudantes

Pág. 12

Harmonia
especialista em direito
imobiliário fala sobre
barulho e sossego

Pág. 12

Pág. 8

Pág. 4

Somente um bairro que 
traz uma grande história em 
seu DNA é capaz de ter um 
livro publicado em sua home-
nagem. “Da Memória para a 
História” é uma obra que bus-
cou, através de relatos de im-
portantes personagens, contar 
como foi a criação do nosso 
Buritis. Suas páginas decor-
rem desde o início da ocupa-

ção por João Leite da Silva 
Ortiz, época do Brasil colô-
nia no século XVIII, passan-
do pela aquisição da Fazenda 
Tebaidas pelo químico e em-
presário Aggêo Pio Sobrinho, 
na década de 20, até o parce-
lamento e urbanização, ocor-
ridos a partir do crescimento 
da região.

Futevôlei cai de vez
nas graças do bairro

Grandes craques da areia 
desfilaram seus talentos na 
segunda edição do Torneio 
de Futevôlei da A+ Beach 
do Buritis. A torcida foi ao 
delírio ao ver as acrobáticas 
jogadas dos atletas, em uma 

competição que deu à dupla 
vencedora o prêmio de nada 
mais nada menos, R$1500 
em dinheiro, simplesmente o 
maior de uma disputa da mo-
dalidade em Belo Horizonte.

Promovendo saúde 
e qualidade de vida

Lançado há pouco mais de cinco anos no UniBH, o projeto Academia da Cidade tem colhido 
mais frutos a cada dia. São inúmeras as histórias de moradores do Buritis e região, na maioria 
idosos, que viviam uma vida sedentária e repleta de problemas com a saúde, e após ingressar 
no programa passaram a viver plenamente, não só com o corpo, mas também com a mente.

Teste para melhorar trânsito 
no UniBH é aprovado

O sistema de mão dupla 
na Rua Líbero Leone, entre 
Avenida Mário Werneck e 
portaria do UniBH, parece 
ter agradado à comunidade 
do Buritis. Pelo menos, esta 

é a conclusão a qual chegou 
a BHTrans, que agora faz es-
tudos para ver como será a 
sua implantação em definiti-
vo, provavelmente a partir do 
próximo ano.

Para se
manter no
mercado
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OUTUBRO ROSA
A saúde das mulheres neces-

sita de cuidados cotidianos como 
alimentação saudável, prática regu-
lar de atividades que promovam o 
bem-estar e visitas periódicas aos 
profissionais de saúde. Esse cui-
dado deve ser contínuo e para al-
gumas mulheres, em faixas etárias 
específicas, dois exames são de ex-
trema importância: a mamografia e 
o preventivo do colo do útero. Am-
bos são capazes de detectar altera-
ções específicas em fases iniciais 
ou o próprio câncer de mama e de 
colo do útero. Vale lembrar que o 
diagnóstico precoce significa uma 
maior chance de cura. O SUS possui 
uma Política Nacional de Atenção 
Integral à Saúde da Mulher, cons-
truída em parceria com movimentos 
de mulheres de diversos setores da 
sociedade e que incorporou o ideá-
rio feminista de que a saúde da mu-
lher não está ligada apenas à saúde 

reprodutiva ou sexual, mas sim há 
diversos aspectos socioculturais e 
econômicos, dando destaque a agra-
vos e índices epidemiológicos que 
são presentes no gênero feminino, 
respeitando a diversidade e dimi-
nuindo a desigualdade de gênero 
presente na nossa sociedade.

Raquel Rocha
Moradora

MUDANÇA
O Simples Nacional, ou Su-

persimples, vai passar por drásticas 
modificações a partir 1º de janeiro 
de 2018. Dentre essas serão altera-
das valores limites possíveis para 
estar no modelo tributário e a cria-
ção de uma faixa de transição para 
a saída do Simples para outra tri-
butação. Essa alteração se deve ao 
fato do tratamento diferenciado e 
favorecido a ser dispensado às mi-
croempresas e empresas de pequeno 
porte com a lei de 2006 ter possibili-
tado diversos avanços para esse tipo 

de empresa. Contudo, existia uma 
“trava de crescimento”, por não 
haver um regime transitório desse 
tipo de empresa para as demais. O 
pensamento é simples, se a empre-
sa faturar em um ano mais que $ 3,6 
milhões, no ano seguinte terá uma 
carga tributária igual a uma em-
presa que fatura $ 78 milhões (lu-
cro presumido) ou qualquer outra 
com qualquer faturamento no lucro 
real. Isso levava muitas empresas a 
represar seu crescimento ou partir 
para a sonegação fiscal. Empresá-
rios e contadores devem ficar aten-
tos a essa mudança.

enoque ShinneideR
Morador

ROUPAS
Recentemente vi uma pesqui-

sa do site Mercado Mineiro falan-
do de preços de serviços prestados 
para reforma e conserto de roupas 
em geral. De acordo com os dados 
da pesquisa, um serviço simples de 

“Cerzido Visível” pode variar até 
1150%, os preços cobrados variam 
entre R$2,00 a R$25,00. Para “En-
curtar punho de Blazer”, é cobrado 
de R$15,00 a R$75,00, com varia-
ção de 400%. Para “Pregar Botão 
em Blazer ou Camisa de Tecido”, 
custa de R$1,00 a R$5,00, com 
variação de 400%. O serviço de 
“Trocar Fecho de Calça” tem uma 
variação de 180%, com valores que 
vão de R$10,00 a R$28,00. Para fa-
zer uma “Bainha Calça Jeans”, pode 
custar de R$ 10,00 até R$ 25,00, 
com uma variação de 150%. O Ajus-
te de Cintura em Calça Jeans, pode 
custar de R$10,00 até R$ 35,00, com 
uma variação de 250%. É bom os 
moradores do nosso bairro ficarem 
bem atentos. Aqui temos uns quarto 
locais que prestam esses serviços e a 
pesquisa se faz necessária para con-
seguirmos bons preços.

leandRa GomeS
Moradora da Rua Stella Hanriot

Crianças e internet
Observamos com surpresa o to-

tal domínio que crianças pequenas 
demonstram no manuseio de tablets 
e celulares. Com agilidade e facilida-
de, elas ligam o aparelho, realizam o 
desbloqueio – muitas vezes por meio 
de senhas – e liberam o acesso para 
uma infinidade de aplicativos, com 
os quais se divertem com jogos para 
desenhar, montar quebra-cabeças ou 
simplesmente navegar por um labi-
rinto de atrações. Experimentam o 
YouTube para selecionar e assistir 
vídeos; sem falar que acessam com 
tranquilidade fotos, vídeos, áudios e 
demais mídias disponíveis nos pró-
prios dispositivos eletrônicos. Em ra-
zão da tecnologia, o perfil dos alunos 
vem se modificando gradativamente. 
Deste modo, é fundamental que a 
escola e os educadores se atualizem 
constantemente e repensem o seu pa-
pel na Educação, de forma a promo-
ver um aprendizado interessante para 

os alunos. O desafio dos educadores 
em relação ao processo de ensino e 
aprendizagem dos alunos é encontrar 
o equilíbrio entre o ensino tradicional 
e as diversas atrações disponíveis no 
celular das crianças. O tempo consu-
mido nas redes sociais domina as ho-
ras de lazer e a interação digital invade 
as salas de aula, disputando a atenção 
dos alunos e competindo até com as 
atividades mais dinâmicas. Entre es-
tudiosos da educação, alguns conside-
ram um absurdo os alunos usarem o 
celular em sala de aula, enquanto que 
outros defendem a utilização e já de-
ram início ao movimento de apresen-
tar os recursos disponíveis a favor da 
aprendizagem. Entre os muitos edu-
cadores que já aderiram à prática da 
utilização dos recursos tecnológicos, 
o relato é de que é preciso praticar as 
habilidades com esses recursos, mas 
sempre mediando conteúdos pedagó-
gicos e tecnologia. 

Suelen BRaGa
Pedagoga

Ser o porta-voz das reivin-
dicações da comunidade. Lutar 
junto aos órgãos públicos para 
proporcionar melhorias para 
o bairro. Contribuir para que 
os estabelecimentos do bair-
ro tenham um forte veículo de 
comunicação para divulgar os 
seus produtos. Ressaltar os as-
pectos positivos do Buritis que 
jamais aparecem na grande 
imprensa. Em setembro, por 
exemplo, a notícia de maior 
destaque do Buritis  noticiada 
pela grande mídia foi um tiro-
teio que aconteceu no bairro.

Da desgraça todo mundo 
fala. Mas aqui no JORNAL DO 
BURITIS a gente pensa dife-

rente. A notícia boa também 
deve ter o seu espaço. Ao lon-
go destes 13 anos de existência, 
um dos principais eixos da li-
nha editorial do JB foi dar des-
taque aos aspectos positivos do 
bairro e da nossa comunidade. 
Nosso foco é valorizar a nossa 
gente e registrar as boas inicia-
tivas que por aqui acontecem.

E uma dessas boas inicia-
tivas foi promovida pela tradi-
cional Escola Americana, que 
completou 60 anos de vida, 
sendo que 45 deles instalada 
aqui no Buritis. Em setembro, 
a escola lançou um livro que 
conta a história da instituição 
e também faz um relato muito 

rico e detalhado sobre a memó-
ria do Buritis. “60 anos: da Me-
mória para a História” é uma 
publicação de altíssimo nível, 
com mais de 100 páginas, bi-
língue - inglês/português - que 
merece ser lido e apreciado.

Superficialmente, quase todo 
mundo conta a história do Buri-
tis como um bairro que nasceu 
na década de 80. Teve um boom 
imobiliário na década seguinte, 
quando era chamado de “maior 
canteiro de obras da América 
Latina”. Prédios e mais prédios 
brotaram indiscriminadamen-
te, atraindo para o bairro jovens 
casais oriundos em sua grande 
maioria dos bairros da zona sul 

da cidade. Mas a ocupação ace-
lerada não trouxe apenas bene-
fícios, como uma vasta rede de 
estabelecimentos comerciais e de 
serviços. Acarretou também pro-
blemas graves, como o gargalo 
no trânsito e a falta de segurança.

Esta é uma síntese do que 
se fala do Buritis em Belo Ho-
rizonte. Mas o bairro tem mui-
to mais história para contar. 
Por meio do livro, dos autores 
Marcos Rezende e Ricardo 
Álvares, ficamos sabendo que 
a ocupação do bairro começa 
a acontecer antes mesmo da 
inauguração de Belo Horizonte 
em 1897. A obra também con-
ta muito da história da capital e 

HISTÓRIA PARA CONTAR
do processo de ocupação da re-
gião Oeste da cidade, que acon-
teceu a partir dos anos 30.

O livro não será comerciali-
zado, mas pode ser lido na inter-
net no endereço eabh.com.br, o 
site da Escola Americana. Vale 
muito a pena a leitura. Afinal, 
qual bairro de BH pode se dar 
ao luxo de ter a sua história con-
tada em um livro? E o JB pa-
rabeniza a iniciativa da Escola 
Americana. Para um bairro que 
ainda está formando a sua iden-
tidade, conhecer em profundida-
de a sua história é fundamental 
para que os moradores fortale-
çam ainda mais o seu compro-
misso e o seu amor pelo Buritis.
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Esporte Mercado 

Quem pensa que para assistir 
grandes partidas de futevôlei é pre-
ciso frequentar algumas das praias 
do nosso litoral, está muito enga-
nado! Prova disso foi a segunda 
edição do Torneio de Futevôlei da 
A+ Beach do Buritis, realizada no 
último dia 16 de setembro. A com-
petição, que deu ao vencedor o prê-
mio de R$1500, foi simplesmente, o 
maior de uma disputa da modalida-
de em Belo Horizonte e contou com 
a presença de excelentes atletas da 
capital e até de outros estados. Re-
sultado: partidas emocionantes e um 
show de lindas jogadas.

O torneio foi realizado durante 
todo o dia. No final, a dupla for-
mada pelo belo-horizontino Felipe 
Gonçalves, o Felipinho, e o brasi-
liense Fernando Rato, se sagrou a 
grande campeã. Os atletas eram só 
felicidade, ainda mais porque a for-
mação da dupla não foi planejada. 

Inicialmente Felipinho faria 
dupla com o irmão, mas cerca de 
um mês antes do torneio ele sofreu 
um acidente nos treinos e quebrou 
o braço. Logo se lembrou de Rato, 
a quem havia enfrentado em uma 
determinada ocasião, e o convidou 
para fazer a parceria. O convite foi 
aceito de prontidão e o resultado 
não poderia ter sido melhor. “Ele é 
um craque. Melhor jogador, desta-
que do campeonato. Aceitou meu 
convite, veio para cá, não cobrou 
nada. Estou muito feliz por tudo o 
que aconteceu”, enaltece Felipinho.

Organizador do torneio de fute-
vôlei, Gutemberg Stanner não escon-
de a satisfação em ver a competição 
chegar a um alto patamar logo em 
sua segunda edição. Mesmo saben-
do que agora sua responsabilidade 
ficou ainda maior para as próximas 
disputas, está feliz com o desafio e já 
anuncia o que vem de bom pela fren-
te. “Vamos fazer uma terceira quadra 
aqui na A+ Beach e isto vai transfor-
má-la no maior centro de esportes de 
areia de BH. O Buritis irá se tornar 
referência na modalidade”, finaliza.

Torneio de futevôlei
é sucesso no Buritis

FeLiPinHo e raTo receberam das 
mãos de gutemberg a  "bolada" pelo título

Conseguir vender mais para o 
mesmo cliente pode ser a melhor 
estratégia para garantir que as me-
tas sejam batidas, principalmente, 
em tempos de crise econômica. É 
fato que nesses períodos tanto as 
pessoas quanto as empresas arris-
cam menos, evitam novas compras 
de produtos e serviços. Desta for-
ma, o vendedor deve se agarrar aos 
seus clientes e batalhar para que 
eles ampliem o ticket médio, fatos 
que podem render indicações e no-
vos contatos. Mas, quais métodos 
utilizar para fidelizar o cliente?

Um desses métodos é pratica-
mente infalível: garantir um pós-
-venda de qualidade! É um erro 
acreditar que uma negociação se 
encerra com a assinatura de um 
contrato ou quando o comprador 
deixa a loja. A venda precisa ser 
encarada apenas como o primeiro 
passo de uma parceria que pode 
durar muitos anos. É somente de-
pois de fechar o negócio que o 
comprador tem a oportunidade de 
testar o produto ou serviço e, ao 
mesmo tempo, é quando dá a opor-

Fidelizar clientes 
se torna essencial

tunidade para a empresa mostrar 
que não vendeu apenas por obter lu-
cro, que estava realmente empenha-
da em garantir a satisfação. 

Bruno Proença, proprietário 
da Linha Esporte.com.br, loja de 
materiais esportivos localizada no 
Shopping Paragem, faz questão de 
ressaltar o pós-venda. Segundo ele, 
o comprador espera receber a mes-
ma assistência que teve durante a 
venda, e essa é a chance que o ven-
dedor tem de não decepcioná-lo, de 
fortalecer a confiança e estreitar a 
relação comercial. “Uma empresa 
que não oferece um bom pós-ven-
da, certamente, corre o risco de 
perder controle e influência sobre 
o cliente e, mesmo que o produto 
vendido seja muito bom, ele pode 
ser comprado na concorrência”. 

Assim como no processo da 
venda, é importante criar uma 
aproximação com o cliente e saber 
quais são as suas expectativas com 
o produto ou serviço adquirido. O 
comprador quer sentir a sensação 
de segurança ao fazer uma escolha. 
“Procuramos entender o cliente, 

especialmente o do bairro. Saber 
quais as suas necessidades e ofe-
recê-las. Por exemplo, as aulas de 
boxe e muay thai estão em alta no 
Buritis. Vi a necessidade de ter lu-
vas à disposição. Se não oferecesse 
o produto este cliente iria procurar 
outra loja e, muito provavelmente, 
iria fidelizar a ela”, conta Bruno.

Uma boa forma de botar isso 
em prática é estruturar uma equi-
pe ao atendimento pós-venda. Na 
Mercadinho Baby Kids, instalada na 
Mário Werneck, as vendedoras pos-
suem uma carteira de clientes e fa-
zem contato com elas cada vez que 
observam um produto que vai de en-
contro aos seus gostos. Proprietária 
da loja, Inês Lamego vem de uma 
família de comerciantes. Está no 
segmento desde muito nova e, por 
isso, sabe muito bem a importância 
de fidelizar um cliente. “O cliente 
fiel, além de voltar para fazer novas 
compras ainda faz uma campanha 
positiva que gera novos clientes. 
Não tenho dúvidas de que fidelizar 
um cliente é muito mais vantajoso 
que conquistar um novo”.

Além do melhor atendimen-
to e o oferecimento de bons pro-
dutos, os empresários do Buritis 
também estão usando a criativi-
dade para investir em programas 
para fidelizar seus clientes. Na 
Linha Esporte.com.br foi criado 
um programa em que o cliente ga-

nha 10% de desconto na compra, 
caso tenha sido indicado por outro 
cliente, e quem indicou ganha 20%. 
Se o mesmo indicar mais pessoas 
seus descontos vão acumulando 
em 10%. O limite é de 100% até o 
valor de R$250. “Já teve vezes que 
liguei para o cliente e disse que ele 

Segundo 
BrUno 
ProenÇa  o 
segredo para 
fidelizar o 
cliente é um 
bom pós-venda

Foco de inÊS 
LamÊgo é na 
estruturação 

da equipe

Criatividade
tinha todo este crédito na loja. Ele 
veio aqui e levou um tênis de gra-
ça”, recorda Bruno Proença.

Na Mercadinho Baby Kids 
também foi criado um progra-
ma de pontuação. Só que nele, o 
cliente vai ganhando pontos em 
cada compra que fizer.
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A Escola Americana de BH 
completou 60 anos, sendo que 
aproximadamente 45 deles no Bu-
ritis. Juntos, instituição e bairro, 
cresceram ano após ano. Esta vi-
toriosa união foi o que motivou a 
criação do livro, segundo a diretora 
Catarina Song Chen. “Temos alu-
nos que moram no Buritis. Sabe-
mos de famílias que se mudaram 
para cá para ficarem perto da es-
cola. Contudo, hoje fazemos traba-
lhos, inclusive sociais, em prol de 
toda a comunidade do bairro e re-
gião, seja para alunos ou não”.

ESTá NO livRO
Dentre os relatos mais marcan-

tes presentes na obra encontramos 
o de Aggêo Lúcio Gualberto Ribei-
ro, filho de Aggêo Pio Sobrinho. 

Quem vê a imensa estrutura do 
Buritis logo imagina que o bairro foi 
planejado para ser desta forma. Uma 
forte ação imobiliária em uma região 
localizada próxima ao centro-sul da 
capital. Porém, a realidade não foi 
bem assim! Na verdade, por muito 
pouco, o terreno onde se localiza o 
bairro não foi doado à Santa Casa e, 
muito provavelmente, a nossa histó-
ria teria sido bem diferente. 

Apesar de ser apontado como o 
fundador do Buritis e ter seu nome 
no principal parque do bairro, além 
de uma avenida, Aggêo Pio Sobri-
nho, dono da Fazenda Tebaidas, 
terreno onde se localiza o Buritis, 
começou a conviver com gran-
des problemas de invasão em sua 
propriedade e, para evitar um mal 
maior, decidiu se livrar dela. A doa-
ção só não ocorreu porque os filhos 
não permitiram. Eram 19 glebas, 
cerca de 5 milhões de m2, que não 
valiam muito na época, mas que os 
quatro filhos exigiram ficar com 
elas. “Eu e meus irmãos fizemos 
uma permuta com uma construtora 

Reconhecimento 

BURITIS em 119 PÁGINAS
Bairro ganha livro histórico em comemoração aos 60 anos da escola americana
Um pouco da rica história da 

fundação do Buritis acaba de ser 
retratada no livro “Da Memória 
para a História”. A obra faz parte 
das comemorações dos 60 anos da 
Escola Americana de Belo Hori-
zonte (EABH), uma das mais tra-
dicionais instituições de ensino da 
capital, que está enraizada no nosso 
bairro e foi projetada pela Cultura 
Criativa Empreendimentos. A pu-
blicação reúne um rico acervo dos 
fundadores, detalhes de registros 
históricos, depoimentos, mapas e 
fotos antigas e atuais. 

“Da Memória para a História” 
é resultado de um ano de pesquisa, 
com visitas a acervos da EABH e 
participação de membros e ex-
-alunos da escola, entrevista com 
estudantes antigos, donos de imo-
biliárias e personalidades da época 
envolvidos na criação do  bairro e 
entorno, consulta a livros e bio-
grafias, familiares do fundador do 
bairro, jornais, visitas ao Museu 
Abílio Barreto, ao Arquivo Público 
Mineiro e ao Arquivo Público de 
Belo Horizonte. “Esta obra deixou 
de ser um livro institucional e leva 
para o conhecimento público um 
riquíssimo acervo sobre criação, 
desenvolvimento e história do bair-
ro Buritis e da cidade. Além disso, 
sua linguagem foi bem elaborada, 

não sendo nem acadêmica, nem 
infantil. Estamos muito orgulho-
sos com o resultado”, diz Ricardo 
Álvarez, autor do livro ao lado de 
Marcos Rezende.

Para a criação da obra tudo foi 
considerado, como o início da ocu-
pação por João Leite da Silva Ortiz, 
época do Brasil colônia no século 
XVIII, passando pela aquisição da 
Fazenda Tebaidas pelo químico e 
empresário Aggêo Pio Sobrinho na 
década de 20, até o parcelamento e 
urbanização, ocorridos a partir do 
crescimento da sede municipal de 
Belo Horizonte para a região Oes-
te, da criação da avenida Raja Ga-
baglia e do surgimento de novos 
bairros como Palmeiras, Estoril e 
o próprio Buritis. “A história deste 
bairro já inspira livro, além disso, 
conhecer como foi fundado o lugar 
onde moro e criei minha família é 
simplesmente mágico. Espero que 
esta obra faça parte do plano curri-
cular das escolas do nosso Buritis”, 
relata Paulo Roberto Pias, morador 
há cerca de 30 anos no Buritis, que 
acrescenta ainda querer fazer parte 
de algumas páginas em uma possí-
vel segunda edição. “Se forem falar 
dos últimos anos podem mostrar o 
meu empenho em plantar mudas de 
ipês e outras flores ao longo do bair-
ro”, relembra com carinho. 

Buritis e a Escola

imagens históricas de aggÊo Pio 
SoBrinHo e da Fazenda Tebaidas

morador do Buritis, PaULo se 
emociona ao folhear cada página

ricardo áLvarez, 
um dos autores

para a criação dos loteamentos. En-
graçado que o foco foi a construção 
do bairro Palmeiras. O terreno onde 
fica o Buritis era montanhoso e, por 
isso, ainda mais sem valor”, conta 
Aggêo Lúcio.

De acordo com ele, o boom po-
pulacional do Buritis ocorreu mui-
tos anos depois quando o bairro foi 
ligado pelas avenidas Raja Gaba-
glia e Barão Homem de Melo. “De 
repente, da longínqua região Oeste 
o Buritis estava no centro-sul de 
BH. Isso fez os olhos do mercado 
imobiliário se abrirem para o bair-
ro”, comenta o filho de Aggêo Pio, 
que hoje ainda possui um empreen-
dimento imobiliário no Buritis.

O lançamento do livro “Da Me-
mória para a História” aconteceu a 
céu aberto, durante um piquenique 
realizado no Parque Aggêo Pio So-
brinho, quando também foram ex-
postas fotografias que contam um 
pouco da história do nosso Buritis. 

O livro não será comercializado 
em livrarias, entretanto, ele foi pu-
blicado online na página eabh.com.
br/damemoriaparahistoria. Toda a 
obra foi escrita de forma bilíngue: 
português e inglês. 

diretora da eaBH diz que 
lançamento do livro foi o ponto 
alto das celebrações dos 60 anos

interferência 
de aggÊo 

LÚcio e seus 
irmãos foi 

determinante 
para a criação 

do Buritis
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 Marmitaria
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

Gostinho de família

Semanas atrás eu li uma frase, não me lembro exatamente onde, 
que dizia mais ou menos o seguinte: “depois do gourmet e do arte-
sanal, qual será o próximo termo que irão inventar para sofisticar, 
encarecer e complicar ainda mais o que deveria ser tão simples?”. 
Esta pequena passagem me chamou muito minha atenção e resolvi 
refletir um pouco mais a respeito. 

Verdade seja dita: de uns sete anos para cá, talvez um pouco 
mais ou pouco menos, nosso vocabulário foi mesmo tomado por um 
tsunami aculturado desta e de outras expressões. A sacada do aparta-
mento se transformou no espaço gourmet, o terreiro / quintal passou 
a ser o playground – que logo em seguida virou espaço kids –, tudo 
que (nem sempre) é muito bom se tornou top, o estádio virou arena 
e, de repente, até a cerveja e a comida passaram a ser artesanais. 
Mas e aí? Até onde vai essa história, sua veracidade, sua necessida-
de? Para onde tudo isso está caminhando?

A reflexão também passa de forma breve pela pesquisa na ma-
triz da palavra artesanal, que aliás explica quase tudo. Ela deriva do 
substantivo masculino artesão, etimologicamente originado do ita-
liano artigiano (ma bene!). O Dicionário da Língua Portuguesa Mi-
chaelis expõe duas definições para a palavra artesão: “1 - Indivíduo 
que produz, por prazer artístico ou profissionalmente, trabalho que 
depende de habilidade manual. 2 - Aquele que trabalha por conta 
própria, em sua oficina ou ateliê, em um ofício manual; artífice”. E, 
por fim, chega-se ainda aos conceitos de artesanal, que pelo mesmo 
dicionário são três: 1 - Relativo a ou próprio de artesão ou artesana-
to. 2 - Feito de forma rudimentar; rústico, grosseiro. 3 - Feito pelos 
processos tradicionais, individuais e manuais, em oposição à produ-
ção industrial. Nossa...incrível como a mente clareou! Ah! O bom e 
velho dicionário, que infelizmente tem sido muito esquecido por aí. 
Dispensa considerações adicionais.

Sabe o que é? Olhe ao seu redor. Chegamos ao limite do artesa-
nal. Nem o disruptivo, que aliás é mais uma palavra que entra nessa 
conta, é mais o que era, direta e indiretamente falando. E se quiser 
um exemplo ainda mais nítido basta exercitar e tonificar o bom sen-
so: o verdadeiro artesanato já não é mais tão percebido como antes. 
Quando raramente o é, não tem o seu valor genuíno e agregado es-
sencialmente reconhecido. É o barato numa ponta custando caro na 
outra. Isso em todos os sentidos entende? 

Estamos no limite do artesanal, repito. E com todo o respeito 
àqueles que dele usufrui, quero minha ‘brêja”, meu “sanduba” e 
meu brigadeiro de colher de volta. 

Segue o jogo e a reflexão.

NO liMiTE DO 
ARTESANAl

Quando saímos da casa de nossos 
pais, sentimos falta de muitas coisas, mas 
principalmente da comidinha caseira. 
Nada como poder se deliciar com aquele 
prato feito pelas mãos de quem amamos 
mais do que tudo. Se existe um sabor 
que se refere à saudade, sem dúvidas é 
o da comida de nossas mães. Não mo-
rar mais com os pais significa ter que 
fazer a sua própria comida ou comer 
fora todos os dias. No mundo corrido 
de hoje, quando chegamos em casa do 
trabalho, não temos tempo ou estamos 
cansados demais para cozinhar, logo, o 
restaurante se torna a melhor solução. 
O Minas em Casa leva até você a ver-
dadeira comida caseira, e com um de-
talhe muito especial: servida na boa e 
tradicional marmita. 

No cardápio, frango com quiabo, ra-
bada, sopas, caldos, refogado de abobri-
nha, de chuchu, e inúmeros outros pratos 
que tanto fizeram parte de nossa infância, 
e que, infelizmente, não mais encontra-
mos nos restaurantes de hoje. No Minas 
em Casa a comida tem, simplesmente, o 
gosto de família. “Aqui em Minas sempre 
tem o lado emocional da comida. Aquele 
almoço com os pais, no gostinho da mar-
mita. Foi este sentimento que me motivou 
a abrir o restaurante e acredito que tenho 
conseguido oferecer isto a meus clientes, 
prova disso, é o grande número de idosos 
que me fazem pedidos, por terem a opor-
tunidade de comerem uma comida que 
remete às suas raízes”, diz a proprietá-
ria Franciola Campos, que ressalta ainda 
que todas as entregas são feitas apenas 
no Buritis e região, para que a comida 
esteja sempre fresca e chegue o mais rá-
pido possível.

Além de deliciosas e trazer todo este 
sentimento de almoço em família, as 
refeições do Minas em Casa são elabo-
radas sem condimentos e isto conquis-
tou também gestantes e mães que estão 
amamentando. “É muito mais saudável 
e isto acaba sendo uma libertação para 
elas, que são privadas de muitas comi-
das”, afirma Franciola.  

restaurante de comida caseira faz sucesso no Buritis

Desde que conheceu o Minas em 
Casa, a publicitária Ana Ziviani teve 
uma grande mudança em sua vida. Sem 
tempo para cozinhar, ela e o filho Tia-
go, de 07 anos, tinham de fazer suas re-
feições em restaurantes. Contudo, como 
morou na Europa nos últimos 15 anos, 
não conseguiam adaptar à comida servi-
da nos estabelecimentos daqui. Porém, 
com a comida caseira do restaurante 
de Franciola foi diferente. Foi paixão 
à primeira vista, ou melhor, ao primei-
ro garfo. “Hoje encomendo não apenas 
o almoço, mas também no jantar. Meu 
filho adora e eu mais ainda, ao ver que 
ele está com uma alimentação saborosa 
e bastante saudável”.

Com a chegada do Minas em Casa 
Marmitaria, a publicitária também come-
mora a possibilidade de comer uma co-
mida caseira, sem sujar a casa. “Mesmo 
se fizesse a comida, não teria tempo para 
limpar e organizar a cozinha. Com este 
serviço, eu economizo meu tempo para 
fazer outros tipos de programas como ler 
um livro, assistir um filme ou até mesmo 
auxiliar meu filho nas tarefas escolares”.

Ainda de acordo com Ana, até nos 
fins de semana não dispensa a comida 
do restaurante, contudo, aprecia de ou-
tra forma. “No sábado venho aqui na 
sede, aí tenho também a opção de pedir 
uma bela porção e tomar uma cerveja 
gelada em um ambiente muito agradá-
vel”, finaliza. 

Clientes 
aprovam

Serviço: MiNAS EM CASA MARMiTARiA
Endereço: rua eli Seabra Filho, 510
Funcionamento: de segunda a sábado com 
horário de entrega a partir das 11h30.
Telefones:  3657-6603 / 98483-8002 / 98030-
8030 (Whatsapp)
Site: www.minasemcasa.com

mais do que comidas FrancioLa camPoS 
acredita que seus pratos oferecem emoção

a comida         
do minaS        
em caSa 
mudou minha 
vida, diz          
ana ziviani
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 Painel

   Solange Aguiar

Terapia Ocupacional e
PsicopedagogIa (31) 984157810

Terapeuta Ocupacional, 
Psicopedagoga, especialista 
nos métodos neuro evolutivo e 
Integração sensorial, atuou como 
supervisora clinica de estudante 
do ultimo ano da UFMG, 15 nos 
de experiencias, já atendeu mais 
de 300 casos diferentes.

* SolanGe aGuiaR

Ao chegar nos últimos meses escolares, muitos pais se 
apavoram com as notas iniciais dos filhos,  devido ao medo de 
não conseguir nota para a aprovação escolar.

Vira uma dor de cabeça! De um lado os pais preocupados 
com o futuro dos filhos e com o próprio bolso, e com razão, as 
mensalidades neste ano foram muito puxadas! Do outro lado 
os filhos que se veem perdidos em meio à variedade de moti-
vos que o levaram a esta situação.

Como resolver? Ainda há tempo!
Organizem-se: 
• Certifique-se que o dever de casa tenha sido feito de 

forma completa todos os dias.
• Não precisa corrigir mas fique atento se houve correção 

na escola, as dúvidas devem ser resolvidas! 
• Rever em casa a matéria nova ensinada no dia ajuda a 

fixar o aprendizado.
Se perceber que a dificuldade do seu filho está maior que 

imaginava pode ser importante a  ajuda de um profissional, 
pode ser o professor particular, mas as vezes a dificuldade 
pode ser de outra ordem sendo então indicado  a avaliação de 
um psicopedagogo, de um fonoaudiólogo ou de um Terapeuta 
ocupacional.

O Terapeuta Ocupacional é indicado quando a criança tem 
dificuldade ou atraso na coordenação motora, na percepção 
visual das letras, na compreensão de regras, na coordenação vi-
somotora (quando a criança tem grande dificuldade em diferen-
ciar letras parecidas como o p e o d que são desenhos espelhados 
e invertidos). O terapeuta ocupacional ainda ajuda na organiza-
ção e na autonomia, sendo indicada se a criança for hiperativa, 
autista, atrasos associados ou não a prematuridade, deficiência in-
telectual e se apresentar déficit de integração sensorial.

O Fonoaudiólogo atua quando há dificuldade na lingua-
gem, fala e audição, algumas crianças tem enorme dificuldade 
na diferenciação de som como t e d, atrapalhando a aquisição 
da leitura e escrita.

Não se intimide!!!! Pais fortes, filhos fortes!!!
Ainda dá tempo de entender o que está acontecendo 

com o seu filho, ampare-o e escute-o e sempre ponha limi-
tes com amor!!

AiNDA Dá TEMPO

O Coleguium está entre as 
dez melhores escolas do Brasil no 
ENEM nos últimos seis anos. Os 
resultados no vestibular são fruto 
de um trabalho que se inicia na pri-
meira infância. Além da excelência 

Coleguium completa 
um ano no Buritis

acadêmica, é trabalhado junto aos 
alunos habilidades pessoais que os 
levarão aos melhores resultados 
dentro e fora da sala de aula. 

De acordo com Felipe Carsa-
lade, três processos são utilizados 

Um dos fatores de maior desta-
que do Buritis é a sua potência edu-
cacional. Há anos o bairro é con-
templado pela presença de grandes 
instituições de ensino, que vão 
desde a rede infantil ao superior. 
Mas, quando o assunto é educação, 
sempre é possível melhorar. E, há 
exato um ano, mais uma renomada 
instituição educacional, inclusive 
de padrão internacional, se insta-
lou em nosso bairro: o Coleguium 
Rede de Ensino, que faz parte do 
Grupo Eleva, e está entre os melho-
res colégios do país de acordo com 
o Exame Nacional do Ensino Mé-
dio (Enem). A unidade consegue 
atender não apenas o Buritis, mas 
os bairros Belvedere, Santa Lúcia, 
Alto Santa Lúcia e Vila da Serra, 

entre outros de Belo Horizonte e 
Nova Lima.

Diretor da unidade Buritis, Fe-
lipe Carsalade diz que a metodo-
logia de trabalho do Coleguium é 
moderna e busca oferecer à socie-
dade cidadãos atuantes e questio-
nadores, capazes de refletir e agir 
em constante processo de evolução 
e transformação positiva da socie-
dade, o que, segundo ele, se insere 
perfeitamente ao perfil dos mora-
dores do Buritis. “São pais jovens, 
de cabeça aberta, que entendem 
esta nossa forma de trabalhar, que 
utiliza muito a tecnologia e ou-
tras ferramentas. Além disso, é um 
bairro em crescimento e fica locali-
zado em uma região que tínhamos 
grande interesse em atuar”.

Força no ENEM
como ferramenta para este sucesso 
no ENEM: o material da rede Ele-
va, que não só apresenta aos alu-
nos o conteúdo, mas mostra o seu 
porquê; o ensino individualizado, 
com uso de plataformas on-line, 
que detecta as dificuldades e faci-
lidades sentidas por cada estudan-
te; e, por fim, os simulados, que 
são elaborados de forma idêntica 
ao exame e são aplicados desde 
o 1º ano do Ensino Médio, quan-
do os alunos ainda nem sequer 
aprenderam algumas das matérias 
que caem na prova. “Cobramos 
até mesmo os documentos que o 
candidato deve levar para fazer o 
exame e os horários que devem 
ser cumpridos. Já mandamos alu-
nos voltarem para casa porque 
não chegaram a tempo. Desta for-
ma, estamos criando neles todas 
as suas responsabilidades e, com 
certeza, eles não sofrerão qual-
quer surpresa no dia do ENEM”.

Escola Bilíngue
Outro diferencial proposto pelo 

Coleguium Buritis é o ensino bi-
língue. O inglês é introduzido de 
forma gradual e natural. O mesmo 
conteúdo que é passado aos alunos 
em português, também é transmi-
tido em inglês. “Eles não estarão 
aprendendo apenas a língua, sa-
berão contextualizar tudo o que 
aprenderam”, ressalta o diretor.

Para os alunos do 9º ano ainda 
é oferecido o programa High Scho-
ol. Nele, professores nativos ou 
com muito tempo de vivência no 
exterior proporcionam aos estudan-
tes uma total imersão não apenas 
na linguagem, mas nas questões cul-
turais e históricas norte-americanas. 
Além das matérias correspondentes 
nos currículos brasileiro e america-
no (como química, matemática, bio-
logia, física), os alunos têm discipli-
nas específicas, como por exemplo 
aulas de marketing. Ao final da for-
mação, os jovens saem com dois di-
plomas, o do Coleguium e o da Uni-
versity of Missouri High School. 

Segundo FeLiPe carSaLade, inaugurar a
 unidade Buritis foi a concretização de um sonho

coLégio foi elaborado para oferecer a melhor
estrutura física e educacional aos alunos
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Movimento
Comportamento

PeRcy Jean Schucko (*)

(*) Psicólogo pós-graduado em atendimento a dependentes químicos
Atuante nas áreas clinica, educacional, organizacional há 23 anos.

 (31) 9 9185-0446

“Codependência é um termo da área de saúde usado para se 
referir a pessoas fortemente ligadas emocionalmente a uma pessoa 
com séria dependência física e/ou psicológica de uma substância 
- como álcool ou drogas ilícitas - ou com um comportamento pro-
blemático e destrutivo”.

O dependente químico ao se envolver com as drogas cria um 
“modus operandi” diferenciado em relação à sua vida, tornando-se 
um indivíduo que vive em função da sua dependência. Seu tempo e 
esforço se canaliza na busca pela droga, na sua utilização, na “lou-
cura” ou “curtição” de seu efeito e ao fim deste efeito e reiniciar o 
processo, pois, a fissura bate a porta e ele necessita repetir a dose.

Com isso, sua rotina muda: o trabalho, as relações e as res-
ponsabilidades tornam-se secundárias e, em seu lugar, aos pou-
cos e gradativamente, a necessidade toma conta de seu tempo. E 
a família e seus próximos acabam por se “contaminar” pela sua 
nova rotina.

As noites mal dormidas à espera do indivíduo, as buscas para 
procurá-lo na rua, em festas, em bocas de drogas, na casa de cole-
gas, tudo em face às preocupações do bem estar do mesmo.

Por vezes, buscar o indivíduo em delegacia ou ter de se envol-
ver em dívidas com traficante para protegê-lo é inevitável. Uma 
caminhada com o doente, adoecendo aos poucos juntos.

As relações tornam-se conturbadas, discussões, questionamen-
tos, a tentativa de recuperar alguém que por vezes não quer ser re-
cuperado, pois está envolvido em uma relação de necessidade com 
a dependência química.

Na realidade não se percebe que aos poucos o familiar ou pró-
ximo adoece junto, passando a viver sua vida em função da depen-
dência do ente querido.

Quando um dependente químico entra em processo de interna-
ção e ou recuperação, a família deve ser trabalhada tanto quanto este.

Existe a indicação do trabalho de psicoterapia para ambos: para 
o dependente se trabalhar e manter-se na abstinência e para o fami-
liar aprender a lidar com a codependência e com as dificuldades do 
doente, apoiando-o.

A dependência química é uma doença que, quando aceita como 
tal pelo doente e pela família, pode ser tratada e controlada.

No próximo artigo mencionarei alguns caminhos de busca de 
solução (quando uso a palavra tenho a consciência de que é uma 
doença incurável, mas possível de ser controlada e mantida a absti-
nência até mesmo pela vida toda).

Dependência Química 
Parte ii

CODEPENDêNCiANo dia 2 de junho de 2012 o 
então prefeito de Belo Horizon-
te, Marcio Lacerda, comparecia 
ao campus Estoril do UniBH para 
inaugurar mais uma unidade do 
programa Academia da Cidade. A 
partir daquele dia a vida de mui-
tos moradores do Buritis e região 
começaria a mudar, e para melhor.  
Ao participar do programa, eles 
tiveram a oportunidade de, sem 
qualquer custo, poder cuidar da 
saúde, através da prática de ativida-
des físicas e motoras. 

Morador do Buritis, o apo-
sentado Hilário Antônio Koch 
frequenta a Academia da Cidade 
do UniBH há cerca de três anos. 
Mal sabia ele que ao ingressar 
no programa teria um ganho tão 
circunstancial à saúde. Antes se-
dentário, sofria com diversas do-
res no corpo. Agora, um “atleta”, 
vibra com tudo o que está sendo 
capaz de fazer. “Não conseguia 
caminhar, hoje corro tranquila-
mente. Já cheguei a perder cinco 
quilos em um mês. É muito moti-
vador estar aqui”.

Hilário lembra da desconfiança 
que teve do programa no início, por 
se tratar de algo gratuito e do poder 
público. “Felizmente eu vim con-
ferir como era. É de graça, mas é 
muito melhor que vários outros que 
já participei pagando”. 

Dona Ana da Silva Ribas é uma 
das alunas com idade mais avança-
da do grupo, com 83 anos. Dedi-
cada, não perde uma aula sequer. 
Desde que começou a realizar as 
atividades sente o corpo melhor e 
bem mais disposta para o dia a dia. 
“Depois que iniciei na Academia 
da Cidade consigo acompanhar o 
ritmo dos meus netos e bisnetos. 

Tenho força e ânimo para estar bem 
com as pessoas que amo”.

A simpática senhora ressalta 
ainda a relação saudável que cons-
truiu com os demais alunos. “To-
dos nós somos muito amigos. Vi-
bramos com a melhora do outro. É 
uma família”, garante.

Academia da Cidade 
do UniBH é sucesso

Professora
E este sentimento de família 

muito se deve à professora Kari-
na Souza de Medeiros. Desde que 
assumiu a coordenação da Acade-
mia do UniBH se empenhou em 
oferecer o melhor acolhimento 
aos cidadãos. Faz um trabalho 
muito importante na avaliação de 
cada aluno, quando detecta exata-
mente o que ele deve fazer. Além 
disso, estimula para que nenhum 
desista de participar. “Dou até 
diploma de participação. Sei o 
quanto isto aqui é importante para 
a saúde deles e, por isso, não pos-
so deixá-los desistir. E a cada vi-
tória deles é um orgulho enorme 
para mim”, ressalta. 

Hilário Koch elogia a profes-
sora. “A Karina é um exemplo de 
profissional. Motivadora, puxa 
orelha quando precisa. Não dei-
xa a peteca cair. Sem dúvidas, ela 
é uma das grandes responsáveis 
pelo sucesso desta unidade aqui 
do Buritis”.

Atualmente, 200 alunos, di-
vididos em quatro turmas, fazem 
parte da Academia da Cidade do 
UniBH. Já existe uma lista de es-
pera com 100 novos nomes. As 
aulas acontecem às segundas, 
quartas e sextas. O desejo é de 
que novas turmas sejam abertas 
às terças, quintas e sábados para 
que se possa chegar ao número de 
400 alunos. “Este é o nosso dese-
jo. O programa nasceu para redu-
zir o número de pessoas nos cen-
tros de saúde da capital e acredito 
que estamos obtendo muito su-
cesso aqui no Buritis e região”, 
conclui Karina.ana  e HiLário  são alguns dos alunos nota 10 da academia

Toda aula de Karine é repleta 
de energia e empolgação
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Legal
BURITIS

amanda Joicy de Paula e Silva*

Por Dentro do Bairro

(*)  Acadêmica do quarto período do 
Curso de Direito da Faculdade de 

Direito Newton Paiva – campus Buritis

A Constituição da República Federativa do Brasil foi promul-
gada em 5 de outubro de 1988, completando este ano 29 anos de 
vigência. No dia da promulgação da Carta Magna, Ulysses Guima-
rães proclamou as seguintes palavras: “Declaro promulgado o do-
cumento da liberdade, da dignidade, da democracia, da justiça so-
cial do Brasil. Que Deus nos ajude para que isso se cumpra.”

A atual Constituição Brasileira foi promulgada após o declínio 
do Regime Militar, período em que os direitos fundamentais foram 
suprimidos, desconsiderados e massacrados pelas autoridades e a 
população tinha anseio de democracia e lutava para que seus direi-
tos fossem reconhecidos. Diante deste cenário de revoluções e de 
reivindicações populares, surgiu a lei fundamental e suprema, tam-
bém conhecida como “Constituição Cidadã” por ser considerada 
como democrática e avançada em relação aos direitos individuais.

O texto constitucional trouxe aos brasileiros diversos avanços 
sociais, os quais podem ser vistos logo em seu art. 1°, parágrafo 
único o qual aduz que “Todo o poder emana do povo, que o exer-
ce por meio de representantes eleitos ou diretamente, nos termos 
desta Constituição”. Esta frase é emblemática, pois ressalta o prin-
cípio da soberania popular que estabelece que o povo é titular do 
poder constituinte, exaltando a participação ativa da população, e 
demonstrando que o Estado Democrático de Direito garante a pri-
mazia da lei, o respeito à dignidade humana e aos direitos e garan-
tias fundamentais.

Outro artigo que ilustra bem a preocupação do Estado em pro-
teger os direitos e garantias individuais, evidenciando a evolução 
do nosso País é o art.5°, composto por 78 incisos e que estabele-
ce em seu caput “Todos são iguais perante a lei, sem distinção de 
qualquer natureza, garantindo-se aos brasileiros e aos estrangeiros 
residentes no País a inviolabilidade do direito à vida, à liberdade, à 
igualdade, à segurança e à propriedade, nos termos seguintes:”

Entretanto, resta hoje questionar: será que esses direitos e de-
veres estão sendo efetivamente cumpridos e realizados em nosso 
país? Diante do que foi dito é importante lembrarmos desta data 
salientando como a Constituição de 1988 modificou a vida de to-
dos os brasileiros com diversos benefícios à população, e, sobretu-
do, deixando nosso recado para que haja sempre o respeito ao texto 
constitucional como necessário e obrigatório para manutenção de 
uma sociedade justa e pacífica.

29 ANOS DA 
CONSTiTUiÇÃO CiDADÃ

No último dia 23 de setembro 
foi realizada a Mostra de Artes da 
Escola Ipê Amarelo. Na oportunida-
de, pais e comunidade escolar pude-
ram acompanhar a exposição dos 
trabalhos elaborados pelos alu-
nos da instituição. A exibição das 
obras foi a culminância do Projeto 
Institucional: “A Arte Moderna e 
o Desenho Infantil” desenvolvido 
no decorrer do ano. Foram expos-
tos em toda a escola mais de 500 
trabalhos entre fotos, pinturas, es-
culturas, colagens, desenhos, mó-
biles e maquetes produzidas pelas 
crianças. Como disse um pai: “A 
escola foi transformada em uma 
galeria de arte”.

Conforme sugere o título, na 
Mostra foi trabalhado o desenho in-
fantil fazendo um paralelo com im-
portantes artistas brasileiros como 

Mostra de artes da ipê Amarelo

Tem novidade no bairro. No próximo dia 28 de outubro, 
sábado, o Buritis recebe o 1º Torneio Sukasa de Beach Volley. 
Os jogos acontecerão nas quadras de areia da A+ Beach, a 
partir das 08 h da manhã. A competição será dividida em três 
categorias: dupla mista, masculina e feminina.

Haverá premiação para as duplas vencedoras, além da dis-
tribuição de trofeus, medalhas e muitos brindes.

Não fique de fora desta disputa. Inscreva sua dupla e ve-
nha jogar. Informações com Michele Brum através do telefone 
99533-0281.

A A+ Beach fica na Avenida Professor Mário Werneck, 
710, Buritis.

vôlei de praia no Buritis

Desde o dia 17 de agosto, a 
BHTrans promove um teste opera-
cional na Rua Líbero Leone, entre 
a Avenida Professor Mário Werne-
ck e a saída do estacionamento do 
UniBH. A medida contemplou a 
mudança de mão única para mão 
dupla na via, somente nos dias 
úteis, de segunda a sexta-feira, das 
22h às 23h. 

O teste foi acordado com a di-
reção do Centro Universitário e 
teve como objetivo melhorar a flui-
dez na rua e vias adjacentes. Se-
gundo a BHTrans, a operação tem 
alcançado resultado bastante positi-
vo, inclusive com elogios dos usu-
ários e moradores da região, e con-
tribuído para diminuir o tempo de 
escoamento do estacionamento da 
instituição de ensino e diminuir as 
filas formadas na Rua Doutor Lu-
cídio Avelar.

Em reunião realizada na sede 
da BHTrans, com a participação 
de representantes do UniBH, ficou 
definido que a instituição de ensi-
no superior irá realizar estudos de 
viabilidade técnica para constru-
ção de uma via interna para que a 
saída seja feita pela Avenida Pro-
fessor Mário Werneck, de forma a 
minimizar o impacto causado pelo 
fluxo de saída do estacionamento 
da universidade pela Rua Líbero 
Leone, Rua Juruena e Rua Doutor 
Lucídio Avelar. 

Segundo a Empresa de Trans-
porte e Trânsito de Belo Horizon-
te, “os estudos devem ser apre-
sentados até dezembro de 2017. 
No entanto, enquanto a mudança 
não for implantada em definitivo 
a operação continuará a ser exe-
cutada até o final do ano letivo da 
instituição”.

Tarsila do Amaral e Oscar Nie-
meyer e internacionais como Pablo 
Picasso e Joan Miró. As atividades 
realizadas pelas crianças tiveram 
como objetivo despertar o gosto e 
prazer de desenhar e apreciar uma 
obra de arte.

Uma das coordenadoras do pro-
jeto, a diretora pedagógica Maria 
Elizabete Nogueira, ressaltou que o 
mais importante da Mostra foi ob-
servar o envolvimento e o encan-
tamento de cada criança que espe-
cialmente manifestou suas emoções 

através do desenho infantil.
Além de Maria Elizabete, tam-

bém participou da coordenação 
do projeto, a arte educadora e arte 
terapeuta Mariângela Penna, que 
contou ainda com o grande auxílio 
da equipe da escola e dos pais.

Mão dupla na líbero 
leone deverá ser 

implantada em definitivo
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Cultura e Lazer

Batalhas no espaço ou con-
tra zumbis e seres fantásticos, 
pacotes de expansão com no-
vos mapas e aprimoramento de 
armas, jogadores barganhando 
para conseguir mais territórios e 
trocando farpas durante as parti-
das. Parece videogame, mas são 
os bons e velhos jogos de tabu-
leiro, que voltaram em uma nova 
roupagem: os board games, e 
que invadiram o UniBH no úl-
timo dia 16 de setembro, com a 
realização da 3ª edição do Uai 
Board Games (UAIBG), maior 
evento de jogos analógicos de 
Minas Gerais. Estima-se que 
mais de mil pessoas tenham pas-
sado pela quadra do centro uni-
versitário durante as mais de dez 
horas de evento.

Além das centenas de jogos 
oferecidos, esta edição do UAI-
BG ainda proporcionou ao pú-
blico palestras sobre como os 
jogos de tabuleiro podem ajudar 
na área da educação, um espaço 
para apresentação de protótipos 
para novos jogos, e sorteios de 
brindes. Presente nas três edi-
ções, o tatuador Victor Tomietti 
ressalta o quanto o evento cres-
ceu, assim como a prática dos 
board games no Brasil. “Saiu do 
estigma de War e Banco Imobi-
liário. Em dois anos triplicou o 
número de editoras que comer-
cializam os jogos. Hoje é possí-
vel comprá-los simultaneamente 

Semana da Criança de 
muita diversão em BH

A semana mais esperada pelas crianças no ano está chegando. E este ano, o belo-horizontino terá uma programação especial para que suas famílias e a 
criançada possam aproveitar a capital mineira. Rica em diversão e cultura a agenda da cidade está repleta de atrações que atendem aos baixinhos, mas que 
também levará muita alegria a quem já está grandinho. Confira algumas dicas super legais que o JORNAL DO BURITIS separou:

Brincadeiras 
de  Quintal

Em comemoração ao Dia das 
Crianças, o Inhotim preparou duas 
atividades super especiais para a 
garotada. A Estação de Descober-
tas Sensoriais levará o público a 
descobrir todos os sentidos brin-
cando a partir de objetos de dife-
rentes texturas, cores e sons!

Já a Estação Jardim - Brinca-
deiras de Quintal irá apresentar ati-
vidades lúdicas dirigidas que serão 
ponto de partida para um resgate de 
brincadeiras tradicionais brasilei-
ras. Amarelinha, brincadeiras can-
tadas, pular corda e muito mais...

Para participar das atividades 
é necessária a companhia de um 
adulto responsável pela criança.

Cinema
Dois super lançamentos neste 

mês de outubro prometem animar 
a criançada. 

Pica-Pau: O longa resgata o 
personagem que marcou várias 
gerações numa produção que 
mescla live action e tecnologia 
CGI. Criado por Walter Lantz 
em 1940, o Pica-Pau é protago-
nista de 166 episódios anima-
dos que já foram transmitidos 
em mais de 155 países e em 105 
idiomas diferentes. A comédia 
mostra uma guerra de território 
entre o pássaro e o vigarista Lan-
ce Walters e sua namorada, que 
estão determinados a construir 
a casa de seus sonhos, mas para 
isso têm que derrubar a casa do 
travesso personagem.

Uma piscina enorme, com 150 mil bolinhas, em um 
espaço de aproximadamente 170 m², especialmente pre-
parado para ela!  Pode parecer sonho, mas é realidade! 

Gigantes do Mar
Até o dia 15 de outubro, o Pátio Savassi recebe o 
evento Gigantes do Mar, atração fora de série, que 
surpreende crianças e adultos! Com direito a um 
cenário extremamente lúdico inspirado no fundo do 
mar, com figuras de piratas, sereias, conchas, pei-
xes, a super piscina também traz um grande escor-
regador inflável, de quatro metros, além de teias e 
cipós distribuídos por toda a área para a meninada 
se divertir! O Gigantes do Mar fica localizado no 
piso L3.  A atração é destinada para crianças (a par-
tir de 4 anos) e também para adultos. O valor é de 
R$ 25 para 30 minutos. 

Museu dos 
Brinquedos 

Nos dias 07, 12, 13, 14, 21 e 28 
de outubro, das 10h às 17h, o Mu-
seu dos Brinquedos se transformará 
em um grande picadeiro com mági-
cos, palhaços, malabaristas e um pá-
tio com lonas e aparatos circenses. O 
espaço traz o “Especial Circo”, que 
oferece uma intensa programação aos 
sábados e feriados escolares de outu-
bro. Além das atividades no Museu, 
há também ações itinerantes e projeto 
especial para a Terceira Idade.  

A programação normal do Mu-
seu também estará funcionando, 
possibilitando para a garotada e 
seus pais conhecer o acervo com 
cerca de 900 exemplares que con-
tam a origem e evolução dos brin-
quedos e a exposição interativa 
GambioGame – História e Desafios 
dos Jogos Eletrônicos.

A entrada no Museu tem o va-
lor de R$24. 

Até o dia 15 de outubro, a Pra-
ça de Eventos do Minas Shopping 
(Piso 1) será transformada em um 
grande espaço de gastronomia com 
o projeto Estação MasterChef Jú-
nior Brasil, voltado para crianças 
de 05 a 12 anos. O evento funcio-
nará de segunda a quinta-feira, das 
12h às 21h, sexta-feira e sábado, 
das 10h às 22h, e domingo, das 12h 
às 20h. O objetivo é proporcionar 
um momento de diversão e apren-
dizagem para as crianças, que vão 
receber informações básicas sobre 
o mundo da gastronomia e como se 
tornar um chef de cozinha. 

MasterChef 
Júnior Brasil 

Board games 
invadem o Buritis

ao lançamento nos Estados Uni-
dos. É incrível”.

O professor Luciano Monto-
ro é um apaixonado por jogos de 
tabuleiro desde criança. Esta ino-
vação ocorrida há alguns anos o 
fez apreciar ainda mais e o tornar 
um colecionador. “Hoje já tenho 
mais de 80. Toda viagem que 
faço costumo adquirir um novo 
jogo. Mas, como conheço algu-
mas pessoas que têm mais de 
500, posso dizer que minha cole-
ção está só no começo”.

Para se ter uma ideia do cres-
cimento do UAIBG, a sua primei-
ra edição aconteceu em outubro 
do ano passado, dentro de uma 
loja do segmento, e a expectativa 
era para um público de 300 pes-
soas. Já a segunda foi realizada 
em um clube e contou com a pre-
sença de cerca de 500 pessoas.
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Meu Pequeno Pônei: 
Quando uma força obscura ame-
aça Ponyville e a Mane 6, os 
pequenos pôneis embarcam em 
uma viagem até o fim de Eques-
tria para salvar sua amada casa. 
Lá eles conhecem novos amigos 
e passam por desafios perigosos 
ao longo do caminho.

Os dois filmes estão em cartaz 
no Cineart Paragem, do Buritis, 
que dará a oportunidade de a ga-
rotada acompanhar os longas-me-
tragens comendo pipoca em baldes 
personalizados.
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Variedades 

Causa perplexidade a falta de 
consideração de alguns empresários 
que ao exercerem seu trabalho pen-
sam que estão sozinhos no mundo 
ou que os demais seres humanos são 
surdos, pois fazem tanto barulho que 
não deixa seus vizinhos dormir, tra-
balhar ou estudar, a ponto de causar-
-lhes sofrimento, irritação e danos à 
saúde. Além disso, essa falta de edu-
cação desvaloriza os imóveis dessas 
vítimas, pois ninguém compra ou 
aluga um imóvel onde o barulho su-
pera os limites. Não é necessária pe-
rícia para constatar o abuso praticado 
por algumas academias de ginástica, 
oficinas, serralherias, gráficas, bares, 
boates, clubes e até aparelhos de ar 
condicionado que só poderiam fun-

Criado em 1958 no Japão, o 
Kumon completou quatro décadas 
de existência no Brasil. O ensino 
privilegia o desenvolvimento da 
autonomia do aluno nos estudos, 
de forma que ele aprenda de acordo 
com o seu ritmo. O material didá-
tico é autoinstrutivo e dividido em 
estágios, fazendo com que a com-
plexidade aumente gradualmente. 
Porém, o aluno só avança para o 
próximo conteúdo quando conse-
gue assimilar o que é proposto.

Pedagoga e franqueada da rede 
Kumon há 21 anos, Denise Cardo-
so é a proprietária, responsável pela 
gestão do negócio e pela orientação 
pedagógica dos mais de 200 alu-
nos que estudam Matemática, Por-
tuguês e Inglês na unidade Buritis. 
Atualmente, o bairro possui a maior 
unidade Kumon de Belo Horizonte 
e quase 50% de seus alunos estu-
dam conteúdo além da série escolar, 
apresentando autonomia, autocon-
fiança e independência em relação 
aos estudos. “Os alunos têm um cro-
nograma de estudos, com lições que 
envolvem dedicação diária, mesmo 

Buritis conta com maior unidade Kumon de BH

Serviço: KUMON - BURiTiS
Endereço: av. Prof. mário Werneck, 2170 - Loja 04
Telefone: (31) 3378-4465

em casa. O método desenvolve a 
habilidade acadêmica e outras mais, 
como autodidatismo, concentração, 
capacidade de leitura, raciocínio ló-
gico, independência, hábito de estu-

do, responsabilidade e autoconfian-
ça”, afirma Denise.

Mãe de Luiza e Matheus, res-
pectivamente de 9 e 7 anos, que 
fazem o Kumon de Matemática, 

Português e Inglês na unidade Bu-
ritis, Lorena Coelho conta que seu 
primeiro contato com o método foi 
quando era criança. Sua mãe, ante-
nada na educação dos filhos, a ma-
triculou. “Lembro-me que o Kumon 
me apoiou a desenvolver rapidez 
nos cálculos e consequentemente 
habilidade com os números, que me 
ajudou bastante. Naquela época, no 
Kumon, havia somente a disciplina 
de matemática”.

Apesar de acreditar na metodo-
logia, Lorena não nega que os de-
safios aparecem. Segundo ela, fazer 
com que as crianças executem os 
“bloquinhos”, que são diários, não 
é uma missão fácil. É nesta hora que 
entra sua determinação e persistên-
cia, uma vez que acredita estar fa-
zendo o melhor para os filhos. “Por 
diversas vezes ouvi: “me tira do Ku-
mon”! Mas, com muita paciência e 
diálogo vou mostrando a importân-

cia de fazerem as ativida-
des. Inclusive, nas férias. 
Não sei ao certo se en-

tenderam, mas hoje aceitam melhor 
a atividade e já criaram sua rotina de 
levantar, tomar café, escovar os den-
tes e fazer o Kumon”, destaca.

Lorena se diz segura em refor-
çar, diariamente, a importância dos 
estudos, pois acredita que o papel de 
mãe é justamente direcionar o ca-
minho dos filhos, para que, em um 
futuro próximo, eles sigam confian-
tes e convictos do que almejam. “Na 
escola tornaram-se alunos ainda me-
lhores, participativos, confiantes e 
responsáveis para com suas ativida-
des”, conclui.

Sobre o Kumon
Criado no Japão pelo professor Toru Kumon, o método uti-

liza os chamados exercícios-guia para que o aluno realize as ati-
vidades com o mínimo de intervenção do orientador. Somente 
após absorver totalmente a informação, avançam para os níveis 
subsequentes. O Kumon é indicado para crianças a partir de 02 
anos nas disciplinas de Matemática, Português e Inglês.

Por mais de 20 anos deniSe acompanha o 
sucesso dos alunos que praticam Kumon

com o apoio da técnica, LUiza e maTHeUS 
têm melhorado seu desempenho escolar

NEGÓCiOS BARUlHENTOS E O DiREiTO AO SOSSEGO
nenhuma empresa tem alvará para perturbar o vizinho

invés de tomar uma atitude eficaz. 
Um juiz só condena alguém se exis-
tir um processo judicial. “Portanto, 
pare de lamentar. Invista na sua saú-

de, evite a desvalorização do seu imó-
vel. Basta tomar providências para ter 
sossego, pois a lei funciona desde que 
seja requerida sua aplicação”, finaliza.

cionar mediante isolamento acústico.
Com o estímulo à atividade fí-

sica, a cada dia novas academias de 
ginástica são abertas nos bairros para 
facilitar o acesso de seus clientes que 
moram na região. Algumas acade-
mias colocam a aparelhagem de som 
numa altura enorme, o que pode ser 
ouvido logo pela manhã e perdurar 
até o fim da noite. Quem frequenta a 
academia se exercita freneticamente 
por uma hora, mas os vizinhos ficam 
sem poder descansar, estudar ou tra-
balhar por quase todo o dia.

De acordo com Kênio Pereira, 
advogado e presidente da Comissão 
de Direito Imobiliário da OAB-MG, 
as reclamações dos vizinhos são sis-
tematicamente ignoradas, pois eles 

não sabem como agir para fechar 
um estabelecimento que agride a lei, 
e ignoram que quem faz barulho em 
excesso, seja a qualquer hora do dia 
ou da noite, pode ser processado cri-
minalmente, além de ser condenado 
por um juiz a pagar uma pesada mul-
ta a cada vez que cometer esse abu-
so. “Basta a pessoa prejudicada ou 
o condomínio, na pessoa do síndico, 
postular um processo judicial de ma-
neira profissional, pois assim o tor-
mento será eliminado, uma vez que 
ninguém tem alvará para perturbar o 
sossego e a saúde dos vizinhos”, diz.

Se alguém instala uma central 
de ar condicionado para seu confor-
to, abre um bar, boate ou oficina para 
ganhar dinheiro, deve fazer com res-

peito, bastando investir no isolamen-
to acústico que é obrigatório. A lei 
veda que qualquer pessoa ou equipa-
mento produza poluição (sonora, fu-
maça, odores, dejetos) que ultrapasse 
o ambiente onde está instalado.

“Esses abusos continuam a acon-
tecer por causa da falta de providên-
cia das pessoas que creem na fiscali-
zação pelo Poder Público de maneira 
paternalista, mas este não possui pes-
soal suficiente para coibir o mau uso 
da propriedade, sendo pouco eficaz 
para multar”, afirma Kênio Pereira. 
Ainda de acordo com o advogado, 
movidas por paciência e fé inexpli-
cáveis, pessoas sofrem anos, tomam 
remédios para dormir, mudam e têm 
prejuízo com a venda do imóvel, ao 

advogado pede para que cidadãos denunciem abuso


