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O VERDE DA NOSSA REGIÃO

Até pouco tempo atrás os
parques municipais de Belo
Horizonte andavam meio esquecidos pela comunidade,
talvez pela falta de estrutura
física ou mesmo pela questão da insegurança. Contudo,
este cenário mudou muito
de alguns anos pra cá e estes
espaços públicos voltaram a
servir de ponto de encontro
de famílias e amigos. Revitalizados, se tornaram locais de
convívio social e de encontro

com a natureza, que podem
contribuir para a formação
e agregação da sociedade,
representando espaços importantes para manifestações
culturais, sociais e políticas.
Na região do Buritis o que
não falta são bons exemplos
desta nova realidade e como
a comunidade tem abraçado
a ideia, prova disso é a volta
dos tradicionais piqueniques
ao ar livre em família.
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Buritis em alerta
contra o Zika vírus

A chegada do Zika vírus ao
Brasil trouxe muita preocupação, especialmente às gestantes, já que é grande a possibilidade de que a contaminação
da doença possa resultar na
microcefalia no recém-nascido.
Como se trata de mais uma
doença transmitida pelo Aedes

aegypti, se tornou ainda mais
importante o trabalho de prevenção e fiscalização da comunidade contra a proliferação do
mosquito. Aqui no Buritis existem muitas construções abandonadas e lotes vagos que servem como criadouro do Aedes.
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Arquivo/Oficina da Dança

Duas
décadas
de dança
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Divulgação

Transfira o seu título
de eleitor para o bairro

Os moradores do Buritis,
que se mudaram para o bairro
há pouco tempo e têm a intenção de transferir o seu título
de eleitor já para as eleições
municipais deste ano, devem

ficar atentos ao prazo para
solicitação da mudança, que
vai até o princípio do mês de
maio. Votar na zona eleitoral do próprio bairro é muito
mais fácil e seguro.
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FÉRIAS

FUTURO

BEM BOM

SEGURANÇA

JORNAL DO BURITIS
traz dicas de diversão
em Belo Horizonte

Saiba as vantagens
da contratação da
previdência privada

Evento realizado no
Parque Aggeo movimenta
moradores do Buritis

Cresce o número
de instalação de rede
de proteção infantil
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Trilha Ecológica do Buritis
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Editorial

muito além do bar
Para enfrentar esses tempos de crise as pessoas estão
precisando fazer contenção de
despesas. E um dos primeiros
aspectos a sofrer com os cortes é o lazer. Cai a frequência
da ida a bares e restaurantes.
O cinema já não é mais tão regular assim e até o futebol, que
até bem pouco tempo atrás era
um programa barato, já dá lugar ao pay per view na casa de
amigos. E as férias também sofrem. Aquele tradicional mês
de viagens fica reduzido e muita gente precisa passar boa parte de janeiro em Belo Horizonte mesmo.
E quando o assunto é lazer
e diversão em Belo Horizonte

temos uma frase famosa: senão
temos mar, vamos ao bar. A expressão é verdadeira, mas hoje
não expressa tanto a realidade
assim. Continuamos tendo ótimos bares e restaurantes para
frequentar e jogar uma boa conversa fora. Somos realmente a
capital mundial dos botecos.
Mas nos demais aspectos do lazer a cidade ampliou e melhorou muito o seu cardápio. Hoje,
a área cultural de BH é pura ferveção e aproveitar o período de
férias para conhecer a própria
cidade é uma excelente opção.
Começa neste mês mais uma
edição da tradicional Campanha
de Popularização do Teatro, a
maior do país. Do início de ja-

neiro até o início de março teremos mais de 150 espetáculos
teatrais para adultos e crianças
com preços populares. Os ingressos vão de 5 a 15 reais, mais
em conta muitas vezes que um
cinema. É um programa quase
obrigatório para quem curte uma
boa peça de teatro, principalmente no gênero humor.
O belo-horizontino hoje
também tem à disposição mais
de 30 museus espalhados por
toda a cidade. Vale a pena também conhecer, principalmente
porque é um programa barato e pode ser feito com toda
a família. A criançada adora.
Para quem gosta de esportes
radicais, o entorno de BH é

o palco perfeito. Lazer e saúde em caminhadas, trilhas e a
descoberta de belezas naturais
que vão muito além das nossas montanhas.
Outro aspecto bastante positivo da cidade são os nossos
parques. Temos quase 60 parques abertos pela cidade e que
podem ser visitados gratuitamente. Aqui mesmo na região
do Buritis temos, além do Aggeo, o Parque Jaques Costeau
e o Parque Estrela Dalva, conforme você confere em reportagem na página 3. As pessoas podem fazer exercícios nas
academias a céu aberto, podem
andar de bicicleta, praticar esportes e fazer uma atividade

R

que é bem a cara da cidade:
piquenique com a família e os
amigos.
Enfim, coisa boa pra fazer
é o que não falta. E sem gastar
muito. Portanto, se você é daqueles que precisou economizar
um pouco nestas férias em virtude da crise, nada de desespero. Belo Horizonte é uma cidade que você pode explorar em
todos os aspectos. Na cultura,
no lazer, na natureza, na noite.
Tem programas para todos os
gostos, idades e bolsos. Todo
mundo que nos visita fica apaixonado por nossa cidade. Vamos aproveitar e conhecer ainda melhor este Belo Horizonte.
O nome já diz tudo.
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Cartas
APRENDIZADO
Política em nosso país ainda é um processo em ritmo de
aprendizado. Discussões apaixonadas, intolerância, ofensas entre integrantes de agremiações
e partidos diferentes, tal qual
ocorre no futebol são constantes e corriqueiras. Há que se admitir que Partidos Políticos se
constituem no ponto central de
uma democracia madura e íntegra, em reunião de cidadãos em
uma legenda, na defesa de uma
ideologia, de uma corrente do
pensamento, sempre com o objetivo de tentar assumir o poder
e influenciar na gestão do país,
estados e municípios, dentro desta ideologia manifesta e defendida pelo grupo, que crê ser este o
melhor caminho da vida em so-

ciedade. Infelizmente, em nosso
país, os partidos políticos ainda
são muito incipientes e passam
por uma enorme crise de identidade. A ausência de um princípio
ético universal, a corrupção generalizada que ocorre neste meio
e a falta de coalisão ideológica,
fazem com que nosso sistema
político seja, ainda, uma criança
imatura e inexperiente.
Prof. Ivo Villani Marques
Morador da R.Ulisses Marcondes Escobar

Destaque
A diretora da Escola Americana de Belo Horizonte (EABH),
Catarina Song Chen, recebeu em
Washington o prêmio “Diretor de
Destaque 2015”, concedido pela
Naesp (Associação Nacional de Diretores de Escolas Elementares dos

Estados Unidos) e pelo Departamento de Estado das Escolas Americanas em Território Estrangeiro.
Catarina concorreu com diretores
de todas as escolas americanas/internacionais localizadas em território estrangeiro. A cerimônia de entrega contou com a presença ilustre
de oficiais do governo americano,
como o secretário de educação
Arne Duncan.

DESARMAMENTO
Quero deixar registrado que
eu sou a favor do novo estatuto do
desarmamento. Enquanto a população está de mãos atadas, os bandidos é que estão soltos. Os marginais pensarão duas vezes antes
de atacar uma pessoa de bem, sabendo que aquela pessoa também
pode estar armada.
Lúcio Cândido

POLUIÇÃO
Ao andar pela cidade é comum perceber diversas placas,
faixas e outros instrumentos de
publicidade usados, muitas vezes, para sinalizar a disponibilidade de imóveis para venda ou
locação. Aqui no Buritis tem demais. Basta uma voltinha pelas
ruas do bairro para percebermos
isso. Em dezembro a Câmara de
Vereadores promulgou uma lei
que visa regular a colocação desse tipo de anúncio e diminuir a
poluição visual. Essa lei determina que podem ser afixados no
máximo dois engenhos provisórios de divulgação por imóvel
anunciado, ocupando a área máxima de meio metro quadrado e
os anúncios terão apenas indicação do anunciante, seu telefone

e mensagem que aponte a destinação do imóvel disponível. Nos
prédios, os anúncios deverão ser
afixados exclusivamente em vãos
de janelas ou vitrines. Em lotes
e em terrenos não edificados, os
engenhos de divulgação deverão
ser instalados diretamente sobre
o solo, com área máxima de um
metro quadrado e não ultrapassando a altura de dois metros. Esperamos agora que a fiscalização
faça seu papel.
Joana Lima
Moradora

PROMOÇÃO
Parabenizo a equipe do JORNAL DO BURITIS pela reportagem principal da edição de dezembro de 2015. Os lojistas do
bairro aprenderam a fazer promoção de verdade. Fiz todas as mi-

nhas compras de natal e ano novo
aqui mesmo no Buritis e não me
arrependi. Facilidade e comodidade são as palavras que definem
as compras de natal. Tenho certeza que o jornal encorajou diversos
outros moradores para também ficarem por aqui e valorizarem o comércio local. Parabéns.
Camila Pessoa
Moradora

ANO NOVO
2016 chegou e com ele a esperança de dias melhores. A crise que
se instalou no país deve dar uma
trégua. Vamos arregaçar as mangas
e fazer o Brasil andar para frente.
Não podemos ficar lamentando
o leite derramado. Vamos fazer a
nossa parte. Feliz 2016 a todos.
Célio Lopes
Morador da rua Ernani Agrícola
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Ambiente Acolhedor

Parques da região cada vez mais
procurados pelos moradores
A cada dia que passa mais belo-horizontinos descobrem o privilégio que têm bem pertinho deles,
mas que até pouco tempo quase
que passava despercebido. Nossos
parques e praças estão cada vez
mais belos e se tornaram o lugar
ideal para o encontro de lazer de
muitas famílias. Os esquecidos piqueniques voltaram à moda. Basta
percorrer os olhos em algumas áreas
verdes para notar as toalhas na grama, em cima uma cesta de alimentos, e pronto, esta simples junção
faz a alegria de pais e filhos.
No Buritis este resgate ao passado se tornou ainda mais forte,
uma vez que somos privilegiados
com a presença de grandes e belos
parques na região. Aos fins de semana é tanta família nas áreas públicas que quase falta espaço para
caber todas. Mas, como o encontro
prega justamente esta união das famílias, sempre cabe mais um!
Para a realização de simples
piqueniques não é preciso fazer
qualquer tipo de contato com a ad-

ministração dos parques. Já para
festas de aniversário, em que irá
haver uma ornamentação, é preciso solicitar permissão e agendar a
data. Chefe do Departamento Sudoeste da Fundação de Parques
Municipais, a bióloga Edanise
Guimarães conta que a febre dos
piqueniques começou há cerca de
dois anos, mas os pedidos aumentaram muito nos últimos meses. No
Parque Jacques Cousteau, no vizinho bairro Betânia, por exemplo,
a agenda já está lotada até agosto, por isso Edanise foi obrigada a
suspender novos pedidos. “É muita
gente querendo festejar o aniversário no parque, então acabei tendo
de limitar os pedidos”.
A fisioterapeuta Ana Luiza
sempre que pode leva a filha Mariane, de apenas 10 meses, ao Parque Aggeo Pio Sobrinho. Lá escolhe um espaço na grama, estende
sua toalha e solta a pequenina. Um
momento único, em que pode deixar a filha ter este importante contato com a natureza. “É um mo-

mento mágico. Ela se diverte, eu
me divirto e ainda posso encontrar
com outras mães aqui do bairro. É
tudo de bom”.
A necessidade do agendamento das festas de aniversário se deve
ao cuidado que a administração dos
parques têm com a preservação
ambiental. Todas as famílias agendadas são devidamente orientadas
quanto às regras que precisam seguir para a celebração. “Não pode
ter balão, por exemplo. Ele estoura
e aqueles pedaços podem ser digeridos por animais que habitam os
parques”, explica a bióloga.
Em outros parques do Buritis
e região como o Aggeo Pio Sobrinho e o Estrela D’alva ainda
existem datas para a realização de
festas de aniversário ou outras comemorações em família. Para o
agendamento, o interessado tem
duas opções: falar diretamente no
Departamento Sudoeste da Fundação de Parques através do telefone 3277-5972 ou fazer contato
pelo e-mail eventos@pbh.gov.br.

Prêmio Cidade Jardim
mãos do jardineiro Geraldo Felipe
Graciano, uma justa homenagem a
um profissional que se dedica integralmente à melhoria do bem estar
público. “Faço o meu trabalho com
muito carinho e zelo. Tenho paciência para cuidar de cada plantinha.
Até choro de emoção quando vejo o
parque todo florido. Aqui eu me sinto muito bem e acredito que todos
os visitantes sentem o mesmo”, diz.
O músico Rosemberg Gonçalves frequenta o parque do bairro
Havaí desde que ele foi inaugurado
há cerca de um ano. Ele ressalta a

qualidade do novo espaço público
da nossa região e parabeniza todos
os profissionais da Prefeitura que
trabalham pela sua boa manutenção. “O prêmio é justo. Ficou muito bacana aqui. Aproveitaram bem
o terreno. O lugar está sensacional”. A universitária Thainá Silva
também é uma visitante assídua do
parque e elogia sua estrutura. “Que
esse trabalho seja mantido porque
é simplesmente fantástico. Aqui
é um ambiente para meditar, se
exercitar ou passear com a família.
Atende a todos os gostos”, brinca.

Ver a satisfação dos visitantes
é a maior recompensa para
o jardineiro Geraldo Felipe

O mais novo parque de nossa
região, no bairro Havaí, localizado
na Rua Manila, 300, bem aqui ao
lado do Buritis, recebeu uma menção honrosa durante a premiação do
Concurso Cidade Jardim 2015. Promovido pela Prefeitura de Belo Horizonte, através da Secretaria Municipal de Meio Ambiente, o concurso
tem o objetivo de eleger as áreas
verdes públicas mais bem cuidadas
da cidade. O prêmio foi entregue às

Thainá e Rosemberg utilizam a beleza e a tranquilidade
do parque para relaxarem dos transtornos do dia-a-dia

PIQUENIQUE no parque se
tornou a diversão favorita de
Ana Luiza e a filha Mariane

Ciclistas agora também podem aproveitar
Quem frequenta os parques
de BH poderá levar sua bicicleta
junto. O prefeito Marcio Lacerda sancionou no fim do mês de
outubro de 2015 a lei nº 10.863,
que autoriza a entrada de bicicletas nos parques do município.
Desde 2011 as bikes com rodas
de aros acima de 16 polegadas
estavam proibidas de circular
nos parques da capital, devido a
uma lei aprovada durante a gestão anterior da Prefeitura. De lá
para cá, grupos de ciclistas vinham discutindo o assunto junto
à Fundação de Parques Municipais, BHTrans e PBH, e até um
abaixo-assinado foi feito, pedindo a liberação do trânsito de bicicletas nos parques. “Que bom
que liberaram a nossa entrada
nos parques. Agora posso pedalar com meus amigos em um
ambiente agradável e seguro”,

comenta o ciclista Derick Cristian.
O estudante David Martins
também aprovou a iniciativa. “Era
muito ruim chegar no parque e
ter que deixar a bicicleta do lado
de fora. Acabava optando por andar na rua, mesmo com os perigos

Derik já pode pedalar com os
amigos em um ambiente seguro

dos carros. Com a liberação irei
aproveitar ao máximo”, garante.
Contudo, para garantir a segurança e a boa manutenção dos
parques, algumas regras foram
estipuladas. Os ciclistas serão
obrigados a trafegar em velocidade compatível com a segurança e o local de uso compartilhado com pedestres; não poderão
promover corridas, disputas e
manobras radicais. Também não
será permitido transitar em áreas gramadas e ajardinadas, próximo às nascentes, quadras poliesportivas e em pistas de skate.
A portaria recomenda que os
ciclistas devem dar preferência
para os pedestres, respeitar e ter
cuidado especial com as crianças e idosos, para que evitem
acidentes. Eles também devem
utilizar equipamentos obrigatórios de segurança.
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Cultura e Lazer

Dicas de diversão para as férias em BH
Janeiro é o mês mais aguardado do ano para a garotada. É nesta época que ela aproveita as férias escolares e o sol do verão para realizar um passeio repleto de diversão.
E, em Belo Horizonte, o que não falta são boas opções de lazer e melhor: algumas com entrada e programação gratuitas. O JORNAL DO BURITIS dá algumas dicas muito especiais.

Mineirão

Zoológico, Jardim Botânico e Aquário

Inaugurado
em 2010, o Circuito Cultural Praça
da Liberdade foi
criado com o objetivo de explorar
a diversidade cultural, com opções
interativas e abertas ao público em
uma área de enorme valor simbólico, histórico e arquitetônico de Belo
Horizonte. Ao todo, são nove espaços e museus em funcionamento:
Arquivo Público Mineiro, Biblioteca Pública Estadual Luiz de Bessa,
Casa Fiat de Cultura, Centro de Arte

O Mineirão é
outra ótima opção
de lazer. Em sua
esplanada há espaço de sobra para as
crianças patinarem
e andarem de bicicleta. A entrada é
gratuita. O museu
do futebol, nas dependências do estádio, é diversão e conhecimento garantidos! A exposição ganhou cinco
novos espaços, é considerada de
longa duração e conta a história
do futebol, desde a China antiga
até chegar ao Brasil, contando
também a evolução do futebol em

Os animais e as plantas são uma atração que
encanta as crianças. Visitar o jardim zoológico e o
jardim botânico é sempre
uma ótima pedida. Nos últimos anos, estes espaços
têm se estruturado cada vez
mais para oferecer o melhor
atendimento. Além das cerca de 270 espécies de animais e 1200 espécies de plantas que
estão em exposição, durante as férias ainda são realizadas atividades
de recreação, oficinas de educação
ambiental, apresentação de coral
e feira de troca de brinquedos. O

Fotos Divulgação

Circuito Cultural Praça da Liberdade

Popular Cemig, Centro Cultural
Banco do Brasil, Espaço do Conhecimento UFMG, Memorial Minas
Gerais Vale, Museu Mineiro, Palácio da Liberdade e Museu das Minas e do Metal (único com cobrança de ingresso no valor de R$6).

Planetário
Localizado no
Espaço do Conhecimento UFMG, o
Planetário de BH é
o único do Estado
a utilizar uma das
mais
avançadas
tecnologias de projeção do mundo. Trata-se do sistema digital Spacegate Duo
e projetor Skymaster ZKP4, produzidos na Alemanha. Esta tecnologia
faz com que o céu pareça real, tamanha a definição das imagens que
o público pode ver em 360º. Todo o
espaço planetário se transforma em
um cinema imersivo, com sensação
de profundidade e envolvimento.

Minas Gerais e presta uma homenagem a grandes nomes que fizeram história no estádio. A visita
deve ser agendada.
Informações: 3499-4333 ou
pelo e-mail ouvidoria@minasarena.com.br

Parque Guanabara

Instalado no quinto andar, com cadeiras reclináveis e sala climatizada,
o planetário tem capacidade para 65
pessoas e funciona em sessões regulares, ao longo de todo o dia. Basta
retirar o seu bilhete nos trinta minutos que antecedem cada sessão.
Informações: 3409-8350

O Parque
Guanabara, fundando em 1970,
já se tornou um
patrimônio dos
belo-horizontinos. Nos seus 8
mil metros quadrados possui
boa
estrutura
de lazer, além
de espaço para eventos e festas.
A alegria das crianças é garantida
pelos diversos brinquedos como
Tromba-Tromba, Trem-fantasma,
Autorama e os alucinantes SkyFall

e Mirage (roda gigante). Sem contar nas atrações especiais como o
Castelo do Terror e o Mistério da
Monga.
Informações: 3439-7300

Aquário - Bacia do Rio São Francisco - é considerado o maior de
água doce do Brasil com cerca de
3 mil metro quadrados e retrata a
fauna da bacia do “Velho Chico”.
Informações: 3277-8489

Museu Giramundo
O Museu Giramundo é guardião do
maior acervo de teatro de bonecos das
Américas. Ele se distingue de outros similares por estar “vivo”,
com grande parte dos
espetáculos originais
ainda em atividade.
Também se destaca
a grande coleção de
desenhos e projetos
técnicos de Álvaro
Apocalypse, um dos
maiores criadores do
teatro de bonecos mundial. A coleção de fotografias históricas do Giramundo documenta a trajetória e

os bonecos do grupo.
Informações: 3446-0686 ou
www.giramundo.org

Tributos

Prepare o bolso: janeiro é o mês dos impostos
comparação com 2015, a base de
Mal começou o ano e já tem
cálculo adotada para a apuração
imposto vencendo para muitos
do imposto em 2016 sofreu uma
brasileiros. Quem tem carro e/ou
redução média de 3,3%. Já as alíimóvel deve estar preparado para
quotas não sofreram alteração.
arcar com os compromissos típiDe acordo com informações
cos do mês de janeiro. Para espeda Receita Estadual, a frota cialistas, este início de 2016 já é o
apurada em outubro - aumentou
de maior pressão para o orçamenem 395 mil (4,56%) veículos e
to familiar em uma década. A alta
chegou a 9 milhões. Na compada inflação, restrição ao crédito e
ração com 2015, isso represenreajustes já anunciados de tarifas e
ta um incremento de R$ 547 mitributos, prometem dificultar ainlhões (14,19%) no valor emitido
da mais as finanças dos brasileiros
do IPVA 2016, que é de R$ 4,4
neste ano.
bilhões. O valor total emitido da
A Secretaria de Estado de FaTaxa de Licenciamento é de R$
zenda divulgou no dia 1º de dezembro do ano passado a
tabela e o cronograma de
pagamentos do Imposto sobre Propriedade de Veícu- FINAIS DE COTA ÚNICA/ 1ª PARCELA
los Automotores (IPVA)
PLACA
JANEIRO
2016. A escala começa
1
13
já no próximo dia 13 de
2
13
janeiro para os veículos
com placas de finais 1 e
3
14
2. O contribuinte que de4
14
cidir quitar o imposto à
5
15
vista terá 3% de desconto.
6
15
O valor da Taxa de Licen7
18
ciamento, com vencimento
8
18
em 31 de março é de R$
9
19
85,81. Os agentes arreca0
19
dadores já estão aptos a receber os dois tributos. Na

787 milhões, o que representa aumento de R$ 107 milhões, em relação a 2015.
O pagamento, incluindo a
Taxa de Licenciamento, poderá
ser feito diretamente nos terminais de autoatendimento ou nos
guichês de caixa dos agentes arrecadadores autorizados. Para
isso, basta informar o número do
Renavam do veículo. A emissão
da guia de arrecadação do IPVA
poderá ser feita pelo site da SEF,
nas repartições fazendárias e Unidades de Atendimento Integrado
(UAI).

Confira a tabela do IPVA 2016
2ª PARCELA
FEVEREIRO
15
15
16
16
17
17
18
18
19
19

3ª PARCELA
MARÇO
15
15
16
16
17
17
18
18
21
21
Fonte: Fazenda/MG

IPTU à vista com desconto
O Imposto Predial e Territorial Urbano (IPTU) foi reajustado em 10,47% pela Prefeitura
de Belo Horizonte para 2016.
Entretanto, quem preferir quitar os valores à vista e antecipados, há um desconto de 7%
até o dia 20 de janeiro. A contribuição também pode ser parcelada em até 11 vezes, com
vencimento entre fevereiro e
dezembro deste ano. O valor do
reajuste foi determinado com
base no Índice de Preços ao
Consumidor Amplo Especial
(IPCA-E), pesquisa realizada
pelo IBGE e que serve de base
para o cálculo da prefeitura todos os anos.
Outras taxas também são
lançadas e cobradas junto ao
IPTU. A Taxa de Coleta de Resíduos Sólidos (TCR), diferentemente de anos anteriores, não
terá aumento superior ao reajuste
do imposto. A decisão foi tomada por causa do cenário econômico do país. A TCR é calculada
com base nos custos do serviço,
que, para 2016, foram estimados
em R$ 257 milhões. O valor é
19,41% superior ao aplicado nos

REAJUSTE no imposto foi de 10,47%

serviços executados em 2015. Para
os imóveis que têm coleta alternada,
o valor da taxa passou de R$ 247,90
para R$ 274,45. Já para os imóveis
nos quais a coleta é diária, o valor
foi de R$ 495,80 para R$ 548,90.
O prazo de recebimento das
guias do imposto vai até o dia 16
de janeiro. Quem optar por não
fazer o pagamento à vista receberá uma nova guia a ser enviada
em fevereiro e nos próximos meses. Também é possível consultar

e emitir online as guias pelo site
da prefeitura, no endereço: www.
pbh.gov.br/iptu2016.
O prazo para esclarecimentos de dúvidas e pedidos de revisão do IPTU vai até 3 de fevereiro. O atendimento é feito
no BH Resolve, das 8h às 18h,
e nas regionais Barreiro e Venda
Nova, das 8h às 17h. Neste ano,
o contribuinte poderá agendar
pela internet o dia e a hora para
ser atendido.
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Novidade

Troca de livros em alta em Belo Horizonte
Para os pais de estudantes do ensino fundamental
e médio da rede particular,
início de ano é sinônimo de
muitos gastos com material escolar, principalmente
com livros didáticos. Para
tentar aliviar os gastos com
a lista escolar, a troca de livros tem se mostrado uma
ótima opção. Além disso, a
prática estimula a preservação do material entre os estudantes e elimina aqueles
arquivos mortos nas casas.
Agora, imagine realizar esta
troca com toda facilidade
e comodidade, sem ter que
frequentar uma feira? Pois
bem, foi com este pensamento que foi criada a RBL
- Rede Brasil de Livros. Por
meio de um simples cadastro no site www.redebrasildelivros.com.br você tem
acesso a um banco de dados
que cataloga os livros didáticos
mais procurados em todo o país. Lá
você pode entregar seu livro usado
para a troca tanto quanto receber a
sua compra de livro usado ou novo,
sem precisar sair de casa.
Os livros comercializados pela
RBL, apesar de usados, possuem

NA RBL um livro de R$140 pode
ser adquirido por apenas R$38

excelente estado de conservação, e
são devidamente avaliados, recuperados e restaurados antes de serem
disponibilizados no banco de trocas.
Todos eles passam por um processo
de avaliação do estado de conservação e limpeza, quando necessária,
para garantir ao filiado à aquisição

de um material de qualidade. “Há cerca de sete anos
fizemos uma pesquisa com
mães de alunos do ensino
fundamental e médio, para
saber quais suas necessidades quando optavam pela
troca de livros, já que se
trata de uma grande economia. A resposta, quase
que geral, foi qualidade dos
produtos e comodidade. A
partir daí, surgiu a ideia”,
conta o fundador da RBL,
Helberth Diniz.
Ao entregar um livro
em bom estado de conservação, a pessoa tem direito a uma pontuação, que
pode ser usada como desconto para troca de outro
livro usado ou mesmo para
compra de um livro novo.
Não importa o valor de
mercado do livro, o custo é
de R$38,00 por livro usado
ou para aquisição de livros novos, o
desconto é de R$20,00, utilizando a
pontuação. “O custo médio de um
livro didático das listas escolares
para 2016 é R$140,00. Ao adquirir
o produto a R$38,00, com certeza
irá fazer uma grande diferença na
economia familiar”, comenta Diniz.

Unidade Buritis

Helberth Diniz acompanha de perto
o desenvolvimento do seu projeto

A princípio, todo o sistema de
trocas da RBL seria feito via internet, entretanto, Helberth sentiu a necessidade de muitos pais em verificar
pessoalmente a qualidade dos livros.
Assim surgiu a ideia de criação das
unidades para coleta e entrega. Mais
uma vez o resultado foi positivo e
hoje Belo Horizonte já conta com
oito pontos físicos da RBL, sendo o
mais recente, no Buritis.
Érika Fagundes diz que apostou
na instalação de uma franquia RBL
no Buritis por perceber a necessidade deste tipo de serviço na região
devido à sua grande concentração
de crianças em idade escolar. Como
existem muitos colégios no bairro,
a presença de um ponto de troca
de livros aqui irá facilitar a vida de
muitos pais. “Sou mãe e sei da importância de um trabalho como este.
Todo final de ano sofria muito com

as despesas com material escolar e
sei que muitas outras mães passam
pela mesma dificuldade”, afirma.
De acordo com Érika Fagundes, mesmo com o pouco tempo
de instalação da unidade, já pôde
conferir de perto a satisfação de
muitos pais ao apostarem na troca
de livros. “Um pai nos trouxe a lista de um colégio particular aqui do
Buritis onde gastaria mais de R$1,5
mil. Aqui, ele conseguiu adquirir a
lista total entre livros usados e novos por R$730. Gostou tanto, que
irá indicar para vários conhecidos”.

Serviço:

Érika Fagundes acreditou
no sucesso da RBL no Buritis

Rede Brasil de Livros - RBL Unidade Buritis
Endereço: Rua Soter Ramos Couto, 44
Funcionamento: 09h às 18h
Contatos: (31) 3567-3444 ou (31) 99335-0555
E-mail: rodrigo.buritis@redebrasildelivros.com.br
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Saúde

Interação

Saiba mais sobre o Zika vírus

Novo aplicativo para
bares e restaurantes

Nas últimas semanas uma doença, em especial, tem gerado grande alarde à população brasileira: o
Zika Vírus. Por ser uma enfermidade nova e com pouco conhecimento
científico consolidado, o Zika tem
gerado muitos boatos e dúvidas.
Aqui no Buritis existem muitos lotes vagos e também construções
abandonadas, locais que favorecem
a proliferação dos mosquitos.
O Zika vírus é transmito aos
humanos através da picada do Aedes Aegypti, mesmo transmissor da
Dengue e da Febre Chikungunya,
causando sintomas semelhantes às
doenças citadas, porém menos intensos, mas suas consequências podem
ser muito graves. Os sintomas, que
normalmente surgem 10 dias após a
picada, incluem febre, dor nas articulações e músculos, além de conjuntivite e manchas vermelhas na pele.
O Zika não é contagioso, portanto, não passa de uma pessoa para
outra. A única forma de pegar a doença é sendo picado pelo mosquito.
No entanto, se um inseto que não
tem o vírus picar uma pessoa que
está com Zika, ele é contaminado e
começa a passar a doença para outras pessoas através de sua picada.
O tratamento é muito semelhante
ao da dengue, entretanto, em caso de
Zika vírus, o médico pode indicar remédios para dor e febre, anti-infamatórios, colírios e anti-alérgicos. Além
dos medicamentos, é importante des-

Prefeitura de BH decreta
situação de emergência

Dr. ARGUS LEÃO pede mais ação da
comunidade no combate à dengue

cansar durante sete dias, fazer uma
alimentação rica em vitaminas e minerais e beber muita água, para que
a recuperação aconteça mais rápida.
Contudo, o que tem causado
maior preocupação é a relação do
Zika com casos de microcefalia
em recém-nascidos. Vários foram
registrados no país e a infecção da
doença nas gestantes seria a causa.
De acordo com o médico infectologista da Secretaria Municipal de
Saúde, Argus Leão, até o momento
não existe nenhuma ligação confirmada entre as doenças, Porém, esta
hipótese é real. “Como existe esta
possibilidade é fundamental que a
população faça sua parte no combate à doença. Para as gestantes, os
cuidados devem ser redobrados”.

A Prefeitura de Belo Horizonte está fazendo a sua parte nesta
luta contra a proliferação do Aedes
aegypti. No último dia 23 de dezembro, o prefeito Marcio Lacerda assinou decreto de situação de
emergência por causa da infestação
do mosquito.
O decreto criou o Grupo Executivo para Intensificação do Combate ao Aedes aegypti, que irá formular um plano de contingência.
O grupo conta com representantes
de diferentes órgãos e entidades de
áreas como educação, saúde e limpeza urbana. O documento reco-

menda também o reforço no combate a focos do mosquito.
O decreto leva em conta também que este período do ano propicia o aumento de infestação do
mosquito, além de uma maior circulação de pessoas devido às férias
escolares. A validade é de 180 dias
a partir de sua publicação.
De acordo com dados da Secretaria Estadual de Saúde, até o fim de
2015 foram notificados 13 casos de
microcefalia para investigar a associação com o Zika vírus em recém-nascidos. Desses, seis são de residentes
de Belo Horizonte.

Faça sua parte:
Para evitar a reprodução do mosquito Aedes aegypti é importante:
• Guardar as garrafas sempre viradas para baixo;
• Encher de areia ou terra os pratinhos de vasos de planta;
• Jogar no lixo qualquer objeto
que possa armazenar água;
LOTES VAGOS no Buritis podem
• Manter bem tampados, baldes,
se tornar grandes criadouros
tonéis, piscinas e caixas d’água;
• Guardar pneus ao abrigo da chuva e da água;
• Limpar as calhas dos canos;
• Não deixar a água da chuva parada sobre a laje;
• Colocar o lixo em sacos plásticos bem fechados dentro de
uma lixeira tampada;
• Ligar para o número 156 para denunciar onde exista um terreno em que há água parada.

A People Empreendimentos e
Tecnologia, formada por cinco sócios de Belo Horizonte, acaba de
lançar o aplicativo People True
Connection, que funciona como
uma plataforma de busca por lugares e atrações de diversão próximas ao usuário, além de várias
outras funcionalidades de interação com clientes. O aplicativo é
gratuito e a versão beta já está disponível para usuários do sistema
operacional Android.
Para os estabelecimentos, o Peo
ple True Connection oferece soluções de interação entre os clientes
que estão presentes, através de um
chat exclusivo que só funciona se o
usuário estiver realmente dentro do
local, o que permite e facilita a conexão real entre eles. De acordo com
um dos sócios, Guilherme Naves,
esta é uma forma de relacionamento ampla entre usuários e estabelecimentos: “Fizemos várias pesquisas
e desenvolvemos uma solução simples e adequada para este mercado,
possibilitando que o estabelecimento
também possa interagir com quem
está dentro e fora do seu ambiente. É
uma forma prática e interativa de se
envolver com os clientes”.

No bairro
Em Belo Horizonte já existe
mais de 600 locais cadastrados e
um deles é o Rancho Fundo, aqui
no Buritis. Para o empresário Mário Sousa, o aplicativo é a possi-

Guilherme Naves confia que
o People irá reduzir a
distância entre cliente e bar

bilidade de o estabelecimento ser
encontrado pelo cliente que está
mais perto e ali virar local de referência. “Em tempos de crise temos
que apostar no novo e a rede social
é o que mais chama a atenção no
momento. Acredito que até clientes que nem lembravam do Rancho Fundo por estarem tão perto
daqui, ficarão sabendo do que está
acontecendo por aqui e interessados vão vir conferir”. Mário ainda
planeja oferecer promoções especiais aos clientes que optarem pelo
Rancho Fundo nos “favoritos”.
Outra razão para que o empresário cadastrasse seu estabelecimento no People True Connection
é a intenção deste de encurtar a
distância entre as pessoas. “Clientes do bar com o mesmo perfil no
aplicativo terão mais liberdade
para se relacionar”, comenta.
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Planejamento

Eleições

Previdência privada se torna
alternativa em tempos de crise

Maio é o prazo final
para transferência do
título de eleitor

A grave crise econômica, aliada à mudança de regras na Previdência Social, fez o tema aposentadoria ressurgir com força nos
investimentos. Preocupados com
o futuro incerto dos benefícios do
INSS, mais brasileiros passaram a
aplicar em planos de previdência
privada. A captação em 2015 bateu recorde, com crescimento estimado em 45% em comparação ao
ano anterior. Nem mesmo a renda
fixa tem tido um bom desempenho.
Em 12 meses, os saques superaram
as aplicações em cerca de R$30 bilhões, segundo a Associação Brasileira das Entidades dos Mercados
Financeiro e de Capitais (Anbima).
Contudo, para conseguir fazer
investimentos na previdência privada em tempos de crise é preciso
que o indivíduo tenha uma reeducação financeira. Mas, afinal, se ele
não tem dinheiro, como será possível fazer uma nova reserva? A resposta é simples segundo o corretor
de seguros e consultor financeiro,
Luiz Geraldo Pinto, que é morador
do Buritis. É preciso adotar um planejamento de orçamentos em sua
família, o hábito se tornará automático e os resultados evidentes. Para
isso, é preciso saber inicialmente

onde o problema começa e diagnosticá-lo. “A primeira regra básica para
manter a vida financeira estável é
gastar menos do que se ganha”, afirma. Alcançar esta independência não
é simples e rápido, porém é possível
se houver organização, disciplina e
planejamento. “A pessoa deve aceitar enfrentar o cenário atual da crise

e se engajar com suas finanças para
ser capaz de se reeducar com seu dinheiro”, completa.
O corretor explica ainda que os
planos variam de pessoa para pessoa, por isso deve se levar em conta o objetivo da aplicação. O tempo
é fator importante na definição por
um plano de previdência privada, já

REEDUCAÇÃO financeira é a solução para
uma boa previdência privada, diz corretor

que, quanto mais cedo, menor pode
ser a parcela a pagar e maior será o
montante do resgate. “Existem planos a partir de R$50, outros que
você pode pagar até anualmente.
O principal é saber escolher o que
mais lhe convém”.

Riscos
Apesar de ser muito mais confiável que a Previdência Social
neste momento, investir na previdência privada não significa risco
zero. A maior preocupação é com
uma possível falência da seguradora. Entretanto, Luiz Geraldo explica
que, mesmo diante desta situação,
é quase impossível o cliente ter algum prejuízo, uma vez que todo o
investimento feito fica em um fundo de reserva, que é transferido para
uma nova seguradora. “Além disso,
é raro uma seguradora vir a quebrar,
principalmente as grandes”, garante.
Para diminuir o rombo nas contas públicas, o governo alterou a
regra da aposentadoria, que agora
irá se basear na fórmula conhecida como regra 85/95. A solução é
apenas paliativa e espera-se que o
governo proponha a idade mínima
em 60 e 65 anos, respectivamente,
para mulheres e homens.

Em 2016 os cidadãos brasileiros vão às urnas para elegerem
seus próximos representantes
municipais. Como o Buritis é um
dos bairros com maior crescimento populacional de Belo Horizonte dos últimos anos é importante que os novos moradores (e
os antigos também) se atentem ao
prazo para transferência do título
de eleitor. Votar no próprio bairro
é mais fácil, seguro e traz benefícios locais.
Para as eleições deste ano,
o pedido de transferência de título tem que ser feito até o dia 4
de maio, quando fecha o cadastro. Para o eleitor que mudou de
bairro, ou mesmo para aqueles
que se mudaram do interior para
a capital, devem se dirigir a uma
das quatro centrais de atendimento (Lourdes, Barreiro, Venda
Nova e Cidade Nova), e fazer o
requerimento. É fácil, rápido e

não paga nada.
É importante ressaltar que os
eleitores em BH agora são cadastrados biometricamente. Quem for,
por exemplo, tirar o título, transferir ou alterar o cadastro, já terá que
passar pelo novo procedimento.
O cadastramento biométrico, que
ainda não é obrigatório na capital,
envolve a coleta das impressões
digitais de todos os dedos das
mãos do eleitor e fotografia, feita
no momento do atendimento. No
dia da eleição, a identidade será
confirmada por meio do reconhecimento da impressão digital pelo
leitor biométrico da urna eletrônica, comparando-a com a digital
recolhida pela Justiça Eleitoral.
Quem não se recadastrar, segue
votando da forma antiga.
Para realizar a transferência é
preciso levar um documento oficial com foto e um comprovante
de endereço.

Locais das quatro centrais de atendimento de BH:
t Avenida do Contorno, 7.038, Lourdes
t Avenida Cristiano Machado, 1.704/08, Cidade Nova
t Rua Alcindo Vieira, 67, Barreiro de Baixo
t Rua Padre Pedro Pinto, 5.020, Mantiqueira/Venda Nova
O atendimento ao eleitor acontece de segunda à sexta-feira, das
08h às 17h. Para mais esclarecimentos, o site do TRE-MG, dentro
da aba “eleitor”, apresenta inúmeras informações para consulta. Há
também o atendimento ao eleitor pelo telefone 148.
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Em Dia

Trilha do Parque Aggeo
volta a ser desbravada
A extensa área verde localizada aos fundos do Parque Aggeo Pio
Sobrinho é um verdadeiro convite
para os trilheiros. Contudo, devido
a alguns fatores, nos últimos tempos, a exploração da mata foi suspensa. Porém, no fim do ano passado ela voltou a ser desbravada pela
comunidade. Isto graças a um grupo de alunos do curso de Arquitetura do UniBH.
Para a realização de um dos
trabalhos do curso, foi exigido
aos estudantes que fizessem uma
intervenção em algum ponto de
Belo Horizonte, visando sensibilizar as pessoas sobre a importância de conhecer e cuidar
de nossas áreas verdes. Por estar
próximo à universidade, escolheram o Parque Aggeo.
Um dos integrantes do grupo,
João Santiago, é morador do Buritis e conhecia muito bem o parque e suas aptidões. Apesar de ter
a ciência de todas as qualidades e
opções do espaço, a primeira coisa que veio à sua cabeça foi a trilha. “Um parque público com uma
trilha fechada por grade, de certa
forma privatizada, seria um prato cheio”, lembra o universitário.
Os estudantes visitaram o parque
algumas vezes e traçaram a linha
do trabalho. Tendo em vista que a
trilha era fechada, e a entrada restrita, foi preciso entrar em contato com a administração do parque
para ter acesso à área. Foram bem
recebidos e a proposta aceita.

PRIMEIRO PASSEIO já contou com a
participação de cerca de 30 pessoas

Trilha perfeita
Em um trabalho de “formiguinha”, os alunos conseguiram reunir
mais de 30 pessoas para o passeio,
que incluía jovens, crianças, adultos e idosos. Entre elas ainda havia
uma bióloga, que os auxiliou durante toda a trilha, juntamente com
o administrador do Parque Aggeo
Pio Sobrinho. Os participantes

aprenderam sobre a relação da trilha com a arquitetura e sua importância ambiental.
A conscientização ecológica foi
um dos pontos fortes do passeio.
No parque existem três nascentes,
no entanto, duas já estão quase secas, também consequência da verticalização do bairro. As pessoas ficaram impressionadas com a imagem
da queda d’água que secou, principalmente as crianças, que juraram
não desperdiçar mais água ao ver a
triste cena. Mas também se encantaram com a parte onde a água ainda não havia secado, o barulho dela
caindo sobre as pedras fez com que
as pessoas se esquecessem do tempo e ficassem por alguns minutos
apenas admirando a natureza. “No
final do passeio todos agradeceram,
falaram da importância de preservar
a trilha e de mantê-la. É importante
para um arquiteto nunca se esquecer
de projetar lembrando que a natureza está para o homem assim como
o homem está para a natureza”, comenta João.
Para a estudante de veterinária
Natasha Peles, conhecer a trilha do
Parque Aggeo foi algo surpreendente. Ela é visitante assídua do parque,
mas não sabia que existia a possibilidade de realizar o passeio dentro
da mata. Ficou encantada com tudo
que viu. “É um passeio maravilhoso, um contato intenso com a natureza. Espero realizá-lo outras vezes
e que mais moradores tenham a
oportunidade de conhecer”.

Bronzeamento a
jato tem grande
procura com a
chegada do verão
A grande maioria das mulheres quer ficar bronzeada e arrasar
no verão mostrando a sua marquinha de biquíni. Contudo, muitas
não têm tempo de ir à praia, piscina, ou mesmo preferem evitar o
sol em horários de pico. Mesmo
assim elas ainda podem conquistar a cor do verão. Para isso contam com a ajuda do bronzeamento
artificial, o que também pode ser
muito bom à sua saúde, pois evitam manchas, câncer de pele e envelhecimento precoce.
Neste seguimento, o bronzeamento a jato é o procedimento
mais procurado nos últimos anos.
Ele nada mais é do que um compressor específico para aplicar o
fluido de bronzeamento, ou seja,
a tinta. É um produto natural que
age na camada mais externa da
pele, e por isso não tem o perigo
de desenvolver câncer. De acordo
com a esteticista Fátima Forcellini, cada aplicação feita com aparelho de bronzeamento a jato dura
em média de 7 a 10 dias e pode
ser reaplicado depois desse período sem nenhuma restrição. E, caso
o resultado não fique do jeito que
a mulher deseja, ele pode ser removido imediatamente com um
procedimento simples de banho
de lua. “A satisfação é enorme. O
jato veio para acabar com aqueles bronzeamentos artificiais de
antigamente, em que as mulheres
acabavam ficando com uma cor da
pele meio laranjada”.
Antes de fazer a aplicação
com o aparelho de bronzeamento
a jato deve se lavar bem a pele, esfoliar com um produto apropriado,
retirando assim a camada córnea,
aumentando o poder de permeação do produto na pele. Depois de
aplicado deve se aguardar a secagem. “Todo o procedimento dura

cerca de 40 minutos, ou seja, não
irá atrapalhar em nada o dia-a-dia
da cliente. Além disso, não há nenhuma restrição em relação aos tipos de pele”, explica a esteticista.
Técnica em enfermagem, Simone Melo realiza o bronzeamento a jato na clínica de Fátima já há
quatro anos e está sempre satisfeita com o resultado, tanto que não
faz o procedimento apenas para o
verão. Ela mantém um corpo moreno, mesmo em tempos de chuva

Esteticista FÁTIMA FORCELLINI garante que
o procedimento não tem contraindicação

e frio. “Eu recomendo 100%. É rápido, fácil e a cor fica por vários
dias, mesmo tomando banho de
mar e piscina”.

Bem Bom no Buritis
fecha mais um ano
com chave de ouro
As comemorações do aniversário de seis anos do projeto
Bom na Bola Bom na Vida foram encerradas em grande estilo! No último dia 12 de dezembro foi realizada a 13ª edição do
Bem Bom no Buritis, evento sócio-cultural que busca promover
a interação entre os moradores
do bairro, e que é uma vertente
do Bom na Bola Bom na Vida.
Devido à preocupação com
a chuva, não foi possível oferecer todas as atrações já costumeiras do evento. Contudo,
o que foi apresentado agradou
muito o público. As meninas
do Buritis Faz Arte, mais uma
vez, colocaram em exposição os
seus belos produtos artesanais.
A Polícia Militar levou o projeto
Ação Legal, em que os militares
dão importantes dicas de segurança para a garotada. A professora Lenize Chaves levou suas
aulas de Lian Gong, o que trouxe uma paz espiritual ao evento.
Entretanto, o grande destaque
desta edição ficou por conta das
apresentações musicais. O coral
do Centro Cultural Salgado Filho e os seresteiros do Dumont e
Amigos encantaram ainda mais
o Parque Aggeo Pio Sobrinho.
Dumont e Amigos é um dos
famosos grupos de seresteiros
da cidade mineira de Diamantina. Através do apoio da Associação dos Economiários Aposentados (AEA) foi possível
trazer a banda, que já soma 30
anos de carreira, ao nosso Buritis. Com um roteiro vasto, que
contou com sucessos de sambas,
boleros e do sertanejo, os músicos colocaram o público para
cantar e dançar. “Assim que recebemos o convite, aceitamos
prontamente. Notamos que é
um trabalho bonito, que visa o
bem-estar social e isto deve ser
prestigiado por todos”, explica
o músico fundador do grupo,
Antônio Dumont.
Outra atração especial foi
a presença do Centro Cultural
Salgado Filho. Com suas vozes
marcantes, o coral emocionou
todo o público, especialmente
ao cantar músicas de Natal. “O
fim do ano é um momento muito
especial, que mexe com as pessoas. Tentamos trazer um pouco
deste espírito de paz e fraternidade para o evento e que estes
sentimentos sejam propagados

na casa de cada um deles”, comenta a regente Águida Pereira.
A arquiteta Camila Vieira tinha programado um simples passeio de fim de semana com a filha
no parque e se surpreendeu com a
realização do Bem Bom no Buritis. Agora que descobriu o evento,
garante que esta foi a primeira de
muitas edições que pretende participar. “Todas as atrações são muito
interessantes. Já percorri por todas
elas e percebi como tudo é bem organizado, bem feito. Sem contar a
qualidade do coral, dos seresteiros.
Valeu muito a pena. Espero participar mais vezes”, completa.
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Buritis

Casablanca Engenharia lança
empreendimento de luxo
Um novo empreendimento imobiliário tem despertado a curiosidade
de muitos moradores do Buritis. O
Residencial Villa Treviso, localizado à
rua Dr. Célio de Andrade, 15, chama a
atenção pela sua imponência. Uma estrutura moderna, toda construída com
materiais de altíssimo padrão. Assim
fica a pergunta, afinal quem irá morar
neste edifício? A resposta é simples:
os próprios moradores do Buritis.
Após 18 anos sem lançar nenhum
novo empreendimento no bairro, a
Casablanca Engenharia decidiu voltar a investir no Buritis. E este retorno foi em grande estilo! O Villa Treviso é um residencial de alto padrão
que atende à realidade de muitas famílias do bairro. O empreendimento,
que teve um custo em torno de R$15
milhões, não perde em nada para os
edifícios de bairros de classe alta de
BH como Sion, Anchieta, Belvedere,
entre outros. “Sabemos que tem famílias no Buritis que querem morar
em um residencial de luxo, sem sair
do bairro. Para elas, construímos este
empreendimento”, explica o diretor
Roberto Boaventura.

Além do apartamento luxuoso
com quatro quartos, e três a quatro
vagas de garagem, entre as várias opções oferecidas pelo novo condomínio do Buritis destacam-se as fachadas compostas com granito branco
fortaleza, pastilhas esmaltadas, grafiatto e ecogranito; piscina com raia
infantil, sauna elétrica à vapor e o
paisagismo harmonioso. “Sempre trabalhamos com o que há de mais moderno no mercado. Uma prova disso é
que os três edifícios que construímos
no Buritis há quase 20 anos, continuam sendo um dos mais qualificados
do bairro. Agora, estamos lançando
um que atende à nova realidade da
comunidade”, comenta Boaventura.
No entanto, mesmo com todo
este padrão de luxo e qualidade, os
empreendedores fizeram questão de
manter os valores muito abaixo aos
edifícios similares existentes na capital. “Como o terreno já era nosso
foi possível oferecer um preço muito interessante no metro quadrado.
É um empreendimento padrão zona
sul, mas com preço de Buritis”, garante o diretor.

RESIDENCIAL VILLA TREVISO tem
chamado a atenção dos moradores

Preocupação com o meio ambiente
O cuidado em preservar o meio
ambiente é uma linha seguida pela
Casablanca em todos os seus empreendimentos. No Villa Treviso a energia é fornecida através
de aparelhos de sistema solar e
os padrões de água são individuais. Além de contribuírem por um
mundo melhor, os moradores ain-

da terão uma grande economia
nas contas, tanto do apartamento,
quanto do condomínio.
O Residencial Villa Treviso
já está pronto para morar. A Casablanca, que neste mês de janeiro
celebra 25 anos de atuação, não
trabalha com empreendimentos na
planta. É uma política da empresa,

que preza sempre pela segurança
do cliente. “Sabemos de muitas
histórias de pessoas que investiram todo o seu dinheiro em um
imóvel na planta e não o receberam. Mesmo correndo o risco de
prejuízos, só iniciamos as vendas
com o empreendimento finalizado”, afirma Roberto.

Outros seguimentos

ROBERTO BOAVENTURA diz que
o empreendimento atende à nova
demanda do Buritis

Nestes 25 anos de fundação, a
Casablanca Engenharia nunca ficou
parada no tempo. Além dos diversos
empreendimentos para moradia, também já montou lojas de grande marcas como a TIM, esplêndidos prédios
comerciais, hotéis e o próprio edifício Heitor Villa Lobos, localizado na
Av. Barão Homem de Melo, 4110,

no Estoril. A empresa ainda trabalha
na área de investimentos no agronegócio, especificamente fazendas de
cafés especiais irrigadas. “Estamos
sempre atentos ao mercado e ao que
ele nos exige. A crise econômica, de
fato, é um desafio, mas como todo
desafio temos de encará-lo e vencê-lo”, completa Roberto.

Todas as imobiliárias do Buritis estão credenciadas para comercializar os imóveis do Residencial
Villa Treviso. Um representante da
Casablanca também está à disposição dos interessados em conhecer o
novíssimo empreendimento. Basta
entrar em contato pelos telefones
98886-5923 ou 3241-6464.

Braulio Lara

Imóveis sempre foram
importantes para quem
quer ganhar dinheiro
Desde os primórdios, a propriedade de imóveis foi uma estratégia utilizada como investimento. Quando Belo Horizonte ainda imaginava que
seus limites ficariam na então Avenida do Contorno, vários cidadãos visionários compraram terrenos em locais aonde a cidade um dia viria a se
expandir. E o resultado foi evidente.
Ações na bolsa, títulos de renda fixa e empresas ou franquias são com
certeza boas opções de investimento. Mas o imóvel em especial, mesmo
em alguns casos com taxas de retorno menores, tem um comportamento
interessante a ser percebido. Eles permitem fluxos de caixa perenes (aluguéis), tem seus valores corrigidos (em longo prazo) pela inflação e atravessam momentos econômicos difíceis trazendo a seu proprietário segurança no seu patrimônio.
A dificuldade de perceber esses investimentos em imóveis está na visão em longo prazo. De um modo geral, todos querem resultados instantâneos. Mas o que teremos daqui a 5 ou 10 anos? As respostas às vezes
não estão embaixo do seu nariz. E obtê-las requer observação e estudo.
O Buritis mesmo é um exemplo disso. Quem nas décadas de 80 a
90 imaginou que comprando um lote por R$ 10,00/m², venderia por
R$ 1.000/m²? Quem imaginou comprar um apartamento e vender por um
preço três vezes maior em 10 anos? O fato é que as oportunidades estavam lá e algumas pessoas as perceberam.
Atualmente passamos por um momento de crise, recessão na nossa
economia e desaceleração do investimento. Certamente é um momento
que oportunidades surgem a todo instante. Mas o que falta para buscá-las?
Muitos acham que a questão é ter dinheiro na conta. Isso é bom, mas não
é o principal. Ter informação é o principal.
Um pedreiro que trabalhou comigo me encontrou e me contou todo
feliz que estava conseguindo fazer o que havia lhe falado: ele colocou
suas reservas conquistadas no bom período que a construção civil teve
até 2013 na aquisição em um barracão de 2 quartos em uma localidade
na periferia de Belo Horizonte, na divisa com Santa Luzia. Ele aplicou
em torno de R$ 40 mil e hoje tem um aluguel de pouco mais que R$ 500.
Sabe o que isso significa? Que em 7 anos ele pagará todo investimento e
para o resto da sua vida terá uma renda de aluguel.
Já em outro nicho, um investidor assumiu uma edificação que estava
parada com uma expectativa de investimento na ordem de R$ 7 milhões
com um retorno previsto de R$ 3 milhões de ganho líquido em dois anos
ou R$ 35 mil de aluguéis por mês. Vale a pena?
Desde um barraco até um apartamento de luxo, os imóveis hospedam
oportunidades. Perceber aqueles que podem colocar dinheiro no seu bolso
é o mais importante. No popular: pergunte para quem “tem dinheiro” se
ele tem imóveis para auferir resultados? Você vai perceber!
Braulio Lara é empresário e morador do Buritis – 34 anos
Professor do Curso de Engenharia Civil do UNIBH
Mestre em Ciência da Computação pela UFMG
Pós Graduado em Gestão de Custos e Controladoria pelo UNIBH
Bacharel em Ciência da Computação pelo UNIBH
Técnico em Eletromecânica pelo CEFET-MG
Corretor de Imóveis registrado no CRECI
Contato através do e-mail: braulio.lara@gmail.com
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Por Dentro do Bairro

Cláudia Ferreira

Psicóloga

Mestre-cervejeiro no Buritis

Moda infantil
O Shopping Paragem conta com mais
uma grande atração em
sua rede de lojas. Acaba de ser inaugurada a
Algodão Doce, loja especializada em moda
infantil, 0 a 8 anos (em
frente ao cinema). Lá,
papais e mamães irão
encontrar os mais diversos itens das linhas
de roupas, calçados e
acessórios, tanto feminino, quanto masculino. E tudo isso a preços que não
irão pesar no bolso. O proprietário Aílton Braga Diniz observou
a necessidade de lançar uma loja
neste seguimento no Buritis, uma
vez que aqui existem vários casais com filhos pequenos e, muitas vezes, os pais eram obrigados
a se deslocarem a outros bairros
da cidade para encontrar deter-

Os moradores do Buritis, que apreciam uma boa
cerveja, já têm um ponto de encontro no bairro.
Há cerca de três meses foi
inaugurada na Avenida Aggeo Pio Sobrinho nº 450,
loja 22, uma franquia da
Mestre-Cervejeiro.com,
marca que é referência
nacional na promoção de
todos os aspectos da cultura da cerveja. De acordo
com o proprietário e sommeilier, Rodrigo Prota, a
ideia é fazer com que a
loja se torne um local para
bate-papo entre apreciadores de cerveja, sejam eles especialistas ou não.
“Quero mostrar aos clientes as diferenças de estilos e de escolas de
cerveja. Qual o paladar que mais
aprecia. As especificidades entre
cervejas alcoólicas, encorpadas e
amargas. Isso é difundir a cultura
da cerveja”. A Mestre-Cervejeiro
do Buritis atualmente conta com

minado produto. “A expectativa é
poder atender a necessidade de todos. Iremos manter um estoque repleto, com o que há de mais novo
no mercado de moda infantil”. O
grande sucesso fica por conta das
blusas interativas, em que a criança pode, através de um aplicativo,
fazer a estampa que desejar, como
por exemplo, de jogos.

Laticínios Itabira
pio iria trabalhar somente com produtos derivados do leite, contudo,
observou a necessidade de oferecer
uma maior variedade aos moradores do Buritis. “Agora eles não
precisam mais ter o transtorno de
se deslocar até o Mercado Central
ou outros lugares de BH para comprar um produto como este. Além
disso, os nossos preços são muito
bons e fomos muito bem acolhidos
pelos moradores”.
A Laticínios Itabira fica localizada à Avenida Professor Mário
Werneck, 2474, loja 4. Telefone de
contato é o 2512-6840. E-mail: laticiniositabira@gmail.com.

cerca de 200 rótulos, mas a expectativa é aumentar ainda mais o
catálogo. A loja ainda aposta em
eventos para difundir a apreciação
da cerveja. No mês de outubro, por
exemplo, foi realizada uma mini
oktoberfest. O estabelecimento
funciona de segunda a sexta das
13h às 21h e aos sábados das 10h
às 17h. O telefone é o 3347-8179.

Formatura da
Escola Vila Buritis
Divulgação/Vila Buritis

Um pedacinho do Mercado
Central dentro do Buritis. Esta pode
ser considerada a melhor definição
para a Laticínios Itabira. Na loja de
conveniências, além dos mais variados produtos à base de leite, como
queijos e doces, você também encontra vinhos, temperos, pimentas,
molhos, pães, entre muitas outras
delícias, que faz o cliente se sentir
no interior de Minas. Inclusive o
nome da loja é uma referência à cidade natal dos proprietários.
De acordo com Marcelo Rosa,
sócio-proprietário da Laticínios Itabira, o estabelecimento, que já tem
seis meses aqui no bairro, a princí-

O QUE ESPERAR
DO FUTURO?

Uma grande festa no auditório do Colégio Pio XII, realizada
no último dia 12 de dezembro,
marcou a formatura dos alunos
do 2º período da Escola Vila Buritis. Saindo do tradicional, a formatura contou com uma temática.
A “Arca de Ninguém”, foi uma
adaptação feita pelos próprios alunos ao texto de Mariana Caltabiano, texto este que também é uma
referência à conhecida história bíblica da Arca de Noé.
Foi uma verdadeira festa! A

criançada se vestiu a caráter, o que
trouxe um clima de descontração
ao evento. Além disso, o texto trouxe uma mensagem muito importante. Ele mostrou as dificuldades que
Noé teve para convencer os bichos
a entrarem na arca. Os animais simplesmente não queriam se misturar.
Através dessa história, os alunos
aprenderam sobre a importância de
respeitar as diferenças e conviver
bem em sociedade. Aprendizado
que levarão para o resto de suas vidas. Parabéns!

Antes de ler qualquer texto sobre Orientação Vocacional, é preciso
que você reflita sobre “O que você espera de sua futura profissão?”,
pois sem saber aonde quer chegar, como decidir qual caminho seguir?
Diante da dificuldade que os jovens e adolescentes apresentam nos
dias de hoje para realizarem satisfatoriamente a escolha vocacional, é
comum eles ficarem inseguros e indecisos. Talvez por medo de fazer
uma má escolha ou de decepcionar os familiares.
É para trabalhar essas e outras questões que um psicólogo entra em
ação. Através da Teoria Cognitiva, o profissional irá trabalhar pensamentos disfuncionais e crenças de “incapacidade” ou “inferioridade”.
A Terapia Cognitiva baseia-se no modelo cognitivo, focado no
pensamento e levanta como hipótese que as emoções e os comportamentos das pessoas são influenciados por sua percepção, maneira pela
qual elas interpretam uma determinada situação e é expressa através de
pensamentos automáticos que podem ser funcionais ou disfuncionais.
Otimizando o pensamento numa dada situação, o sentimento e o comportamento tornam-se mais funcionais.
A dificuldade de escolher uma profissão é a manifestação da falta
de habilidade em fazer escolhas no dia a dia, juntamente com um sentimento de baixa autoestima muito comum nesta idade. Essa dificuldade
ocorre muitas vezes pela preguiça em pensar e pelo excesso de exposição aos meios tecnológicos (TVs, computadores, etc).
Para ajudar, é preciso executar os 3 passos fundamentais: 1) dizer
o que está errado; 2) explicar o porque está errado; 3) pedir alternativas
positivas de comportamento. A partir daí, a proposta é desenvolver no indivíduo a capacidade para avaliar cada uma de suas escolhas, respeitando
assim o seu desenvolvimento cognitivo. Ele precisa entender que é capaz
de fazer escolhas. É mais do que apenas decidir qual profissão escolher,
mas também “definir quem ser ou quem não ser”, “onde estudar”, “com
quem estudar”, “onde trabalhar”, “qual o retorno financeiro esperado”,
“casar ou não”, “se gostaria de formar uma família e quando”, etc.
Como a grande variedade de carreiras e profissões conhecidas nos
dias atuais torna a escolha da carreira desgastante, deve-se levar em
conta vários fatores como a aptidão, a satisfação pessoal, o mercado
de trabalho, vantagens financeiras, o avanço tecnológico, a conjuntura
econômica, a faculdade que poderá cursar e etc.
Esse é o papel da orientação vocacional, cujo objetivo é expandir
as possibilidades de escolha através da percepção dos interesses e aptidões de cada um, respeitando suas limitações e descobrindo suas potencialidades.
Mais do que a escolha de uma profissão, a carreira pode significar
a escolha de uma vida. Pois escolhendo uma profissão, você também
está escolhendo um grupo a se relacionar, um ambiente à frequentar,
um tipo diferente de disponibilidade a oferecer e tudo isso irá , com
certeza, influenciar sua vida.
Exposto isso, fica claro que primeiro precisamos de saber quem somos, o que queremos e do que gostamos, para, depois, decidirmos a
escolha vocacional.
Contatos com a coluna através do e-mail: dialogopensesaude@gmail.com
Marisa de Sousa Viana Jesus – fono.marisaviana@gmail.com - (31)8830-5127
Claudia Ligocki - claudia.ligocki@gmail.com – (31)9892-9767
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Prevenção

Redes de proteção garantem
a tranquilidade dos pais
O Buritis é um bairro muito conhecido pela sua arquitetura vertical. Para onde quer que você olhe
irá encontrar um imponente edifício. Mas, o Buritis também é conhecido por ser um bairro de muitas novas famílias, com crianças
pequenas. Então, como conciliar
estas duas situações e fazer com
que os pais tenham a segurança de
criarem seus filhos em locais tão
altos? Pois bem, a resposta está na
ponta da língua: instalação de redes
de proteção nas janelas e sacadas.
A empresária Denise Cautiero,
moradora em um condomínio na
Rua Tereza Mota Valadares, conviveu com este dilema desde o dia
em que o filho Rafael, hoje com
dois anos, nasceu. Quando bebê
e nos primeiros passos Denise já
estudava a possibilidade da instalação das redes de proteção, mas
quando o filho completou um ano
e sete meses e começou a ter a sua
“independência”, não pensou duas
vezes e procurou pelo serviço.
No apartamento da empresária
existem seis janelas (algumas inclusive que chegam a 2 metros de
altura), uma escada e um para-peito. Denise temia pelo valor que
iria pagar para ter esta segurança. Começou a pesquisar preços
e se surpreendeu positivamente.
Descobriu que o custo não ficaria
tão alto. Esperta, ainda fez parte
de um grupo de mães que tinha o
mesmo interesse e, pronto, o valor ficou ainda menor. Por cerca
de R$480 deixou todo o seu imóvel protegido. “Foi muito bom. Eu
e meu marido já estávamos guardando dinheiro, achando que iríamos ter um enorme gasto com a
instalação das redes e, no fim, não
afetou em quase nada o orçamento”, diz.
Valor baixo para garantir a se-

gurança de um bem que não tem
preço. Quem pensa que a rede de
polietileno não consegue suportar o peso de uma criança, ou até
mesmo de um adulto, se engana.
De acordo com Denise, o pequeno
Rafael já se apoiou diversas vezes
na rede, especialmente na escada,
e o material não sofreu qualquer
dano. “Ele perdeu o medo de subir
a escada com a rede. Tem horas que
eu encontro ele na janela, debruçado na rede, olhando para um parquinho que tem aqui ao lado. Ter
esta tranquilidade não tem preço.
Eu recomendo para todas as mães”.

COM A
INSTALAÇÃO
das redes
Rafael
tem total
segurança
para
frequentar
qualquer
lugar do
apartamento

Orientações
Ao contratar uma empresa para
realizar o serviço, certifique-se de
que ela é de confiança. A rede deve
ser feita de polietileno de alta densidade com certificado de garantia.
No mercado já existem redes com
proteção contra raio UV, ótimas

para janelas e varandas onde o sol
bate por mais tempo, assim a ação
do tempo não danifica o material.
O ideal é que os ganchos que dão
suporte a tela sejam feitos de inox
para não sofrer corrosão pela água
de chuva, lavagem ou maresia.

As telas são feitas sob medida para cada janela e varanda. A
garantia é de cerca de 7 anos, mas
lembre que se a rede for retirada
não pode ser reaproveitada, uma
nova deve ser colocada em seu
lugar.

bem estar
Por Márcia Campos*

Dicas para seu bem-estar
Emocional Em 2016
Fim de ano, início de ano novo, bela época para refletir, se reciclar e projetar-se de forma a conquistar uma vida mais leve, uma
mente livre e uma emoção saudável. Por isto inicio este artigo com
uma citação de Augusto Cury:
“Sem gestão da emoção, ricos se tornam miseráveis, profissionais competentes sabotam sua eficiência, pais e professores se convertem em péssimos educadores, amantes implodem seus romances, jovens destroem seu futuro. Sem gerir
a emoção, esgotamos o cérebro: o céu e o inferno psíquico
ficam muito próximos.”
Dicas compiladas do livro de Cury para uma salutar gestão da emoção:
- Renúncia à necessidade neurótica de ser perfeito: não é evitar todos os
erros, e sim não se punir quando eles aparecem, não é ter um comportamento dosado em todas as situações, mas relaxar quando for incoerente, não é se declarar herói, e sim brincar com suas fragilidades.
- É necessário que nos interiorizemos, entremos em camadas mais profundas de nosso ser: quem não exercita a autoconsciência vive a pior
de todas as solidões, a solidão à qual ele mesmo se abandona. Caminha sem metas, fadiga-se sem propósito, navega sem direção no
oceano da existência. Não sabe aonde quer chegar como profissional,
parceiro, educador, nem como ser humano.
- Desmistificar seus fantasmas mentais e falsas crenças: quem tem
medo de olhar para si e encontrar seus fantasmas será aterrorizado
por eles a vida toda. É vital que façamos um diagnóstico de nossas limitações, imperfeições, dificuldades, desempenho. Ter coragem para
se colocar em xeque, trabalhando perdas e frustrações.
- Definir metas claras: se uma pessoa não percebe que é compulsiva, tímida, arrogante, egocêntrica, conformista, ansiosa, enfim, se não sabe
quem é e onde está, como saberá aonde quer chegar? Quem anda em
círculos corre o risco de ser asfixiado por três necessidades neuróticas:
de ser o centro das atenções, de estar sempre certo e de poder.
- Preparar o caminho para ter foco e disciplina: sem foco, atira-se para
todos os lados, gasta-se energia vital do cérebro, perde-se tempo, trabalho, dinheiro e não constrói pontes que levem aos lugares desejados. Sem disciplina, sucumbe-se ao imediatismo, à necessidade doente de querer tudo rápido e pronto.
- Ter a convicção de que toda escolha implica perda: muitos não refinam suas habilidades, não dão um salto na carreira, não são artesãos
de suas relações porque detestam perdas. Querem ser excelentes profissionais, porém são incapazes de ser proativos e deixar seu lazer
para se reciclar, querem brilhar como estudantes, mas detestam ler,
sintetizar ideias, não têm paciência para escrever e reescrever.
Ser autor de sua própria história é ser capaz de transformar o caos
em oportunidade de se tornar um ser humano melhor, mais maduro e
inteligente. Feliz 2016!
*Márcia Campos é Psicóloga/Terapeuta-Reiki/Massoterapeuta
e-mail: camposyoga@hotmail.com - (31) 9143-9162 (Vivo) / 9174-1419 (Tim)
Página Facebook: Márcia Campos Psicologia&Terapias Integrativas
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Painel

Fotos Divulgação/PBH

Belo Horizonte comemorou
118 anos de fundação no último
dia 12 de dezembro e a população
ganhou um grande presente. A Prefeitura inaugurou a primeira etapa
do funcionamento do Hospital Metropolitano Doutor Célio de Castro (HMDCC), o popular Hospital
do Barreiro, que fica na Rua Dona
Luiza, 311, no bairro Milionários. O
novo hospital reestrutura e amplia o
atendimento de urgência da capital,
em especial no Vetor Sul da Grande
BH, composto pelas regiões do Barreiro e Oeste, a qual está inserido o
Buritis, além de municípios do entorno, que não contava com uma casa
de saúde de referência em atendimentos a traumas, como os causados
por acidentes de trânsito e quedas.
Nesta primeira fase entrou em
operação o serviço de pronto atendimento. A nova unidade, realizada
por meio de uma Parceria Público-Privada (PPP), é 100% SUS,
de acesso universal e gratuito.
Ela vai desafogar o atendimento
nos hospitais João XXIII, Risoleta
Neves e Odilon Behrens e também
suprir parte da demanda por leitos
clínicos e de CTI. A sua localização,
próxima às principais vias de aces-

Oficina da Dança
completa 20 anos
Duas décadas de
história, centenas de
alunos, espetáculos e
premiações. Esses são
apenas alguns dos números que descrevem a
escola Oficina da Dança, criada e dirigida
pela bailarina Adriana
Burni. Apaixonada pela
dança desde criança,
Adriana tem em seu
currículo formação internacional na Royal
Academy of Dance, na
New York City Ballet
e na Stuttgard Ballet.
Contudo, toda esta capacitação para ser uma
bailarina renomada não
fez com que ela mudasse o seu maior sonho,
que era abrir a própria
academia e poder passar tudo o que aprendeu
para futuras gerações.
O início foi muito difícil. A
Oficina da Dança surgiu em um
momento do Buritis bem diferente do atual. O bairro contava
com poucos moradores e quase
nenhum comércio. Para muitos, a academia já nascia com
Divulgação/Oficina da Dança

Hospital do Barreiro
já está funcionando

HOSPITAL DO BARREIRO terá como um dos principais
focos de atendimento o vetor sul da grande BH

so da região do Barreiro, facilita o
fluxo de pacientes e profissionais,
garantindo rapidez e eficiência no
atendimento da população.
Para o prefeito Marcio Lacerda,
a entrega do Hospital do Barreiro é
a consolidação de um trabalho que
reforça o serviço de Saúde em BH.
“O hospital é a concretização de um
trabalho intenso de equipe. Aqui a

população tem acesso a um serviço
altamente qualificado e que vai contribuir para o atendimento da Rede
SUS-BH”. Secretário de Estado de
Saúde, Fausto Pereira dos Santos
salientou que a ativação do hospital,
além de reafirmar os compromissos
feitos com a população, garante integridade, gratuidade e acesso, pilares do Sistema Único de Saúde.

MARCIO LACERDA acompanhou de perto a inauguração do novo hospital

ESCOLA TEM no currículo a
formação de grandes bailarinas

os dias contados. No entanto, felizmente, a pessoa que sempre
acreditou, não no sucesso da academia, mas no prazer da dança,
nunca sequer cogitou a possibilidade de desistir.
Adriana encarou todas as ad-

Construíndo famílias
Mais do que criar dançarinos, a Oficina da Dança,
ao longo dos anos, construiu grandes amizades e cidadãos de bem. Michele Navarro fez parte da primeira
turma de alunos. Tinha apenas 05 anos quando iniciou. Hoje, aos 25, não só continua na escola, como é
uma das coordenadoras. “Tenho que agradecer muito
a Adriana. É uma referência de vida. Aqui descobri
o que queria fazer e ajudou a construir meu caráter”,
ressalta. E as amigas da primeira turma continuam
juntas. “Uma amizade de 20 anos não é para qualquer
um. Continuamos amigas, e melhor, dançando. Elas
são minha segunda família”.

versidades e ano a ano,
aluno a aluno, foi materializando o seu grande
sonho. “No começo fazia
de tudo para manter os
poucos alunos que tinha.
Investia tudo que ganhava
em propaganda, ia buscá-los em casa, era matar
um leão por dia. Hoje
quando olho para trás e
vejo tudo o que conquistei, sinto um orgulho muito grande, sinto-me de
fato realizada”.
No ano 2000 a escola criou o Grupo Oficina
da Dança que participa
de concursos, mostras de
dança e espetáculos profissionais e, para os alunos,
promove festivais anuais
de dança nos principais
teatros da cidade, onde todos têm a oportunidade de
se apresentar. A qualidade na formação é tanta, que mais
uma aluna da escola acaba de passar em um concurso para estudar
fora do Brasil. Luiza Ferraz, tem
apenas 15 anos, e terá a grande
oportunidade de estudar na American Academy.

Novidades por aí
E o futuro da Oficina da Dança parece ser
ainda mais promissor. Os investimentos não
param! Em 2015 foi aberta a segunda unidade da escola no bairro Gutierrez e, para 2016,
ainda no primeiro semestre, será inaugurada a
terceira unidade, a segunda no Buritis. “Quero levar o prazer da dança ao maior número de
pessoas possível. Vou continuar abrindo escolas, levando alunos para o exterior, buscando
todas as novidades da área. Que possam vir
mais 20, 30, 40. Minha filha já segue meus
passos e tenho certeza que a Oficina da Dança
será uma tradição de família”, completa Burni.

