
Pág. 3

D
iv

u
lg

a
çã

o

Carnaval agita o Buritis
e moradores aprovam
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 O Buritis United, time 
criado por uma turma de es-
tudantes muito boa de bola 
do bairro, e que, mesmo com 
pouco tempo de existência, 
já conquistou bons resultados 
no futebol amador de BH e 

região metropolitana, deu o 
chute inicial da temporada 
2016. Para este ano, as prin-
cipais novidades são o lança-
mento do novo uniforme e o 
patrocínio do JORNAL DO 
BURITIS.

A notícia que os morado-
res do Buritis tanto aguarda-
vam, enfim chegou! A Pre-
feitura de Belo Horizonte, 
através da SUDECAP, entrou 
em acordo com a Gasmig 
para realização das obras de 
recuperação das ruas e aveni-
das do bairro, que se encon-
tram em péssimo estado de 
conservação. Ficou definido 
que a Companhia de Gás iria 
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Buritis United dá 
show nos gramados exercitando o corpo  

Inovando 
na 
educação

recuperar a maior parte da 
Mário Werneck, enquanto o 
município ficaria com o res-
tante da avenida, mais a re-
cuperação das ruas à direita 
da via (centro-bairro). A de-
finição foi rápida e já no fim 
do mês de janeiro as obras 
foram iniciadas. Será mesmo 
o fim das aventuras para tran-
sitar com veículos no bairro?

2016 pode ser considerado 
o ano em que o Buritis entrou 
na rota do carnaval de BH. 
Muitos foliões foram às ruas 
do bairro para acompanhar 
toda a alegria dos desfiles dos 
blocos durante o carnaval e 
também antes mesmo da folia 

começar. Bem organizados, 
contando com a fundamental 
parceria da Prefeitura Muni-
cipal e da Polícia Militar, os 
participantes tiveram total 
conforto e segurança durante 
os desfiles.
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Editorial

Cartas

O JORNAL DO BURI-
TIS é apaixonado pelo bair-
ro. E nosso bairro não é uma 
ilha isolada. Ele faz parte de 
uma grande cidade que, as-
sim como todas as outras, é 
bastante complexa e enfren-
ta vários problemas. Mas as 
virtudes deste nosso Belo 
Horizonte são infinitamente 
superiores aos seus defeitos. 
Temos muitos motivos para 
nos orgulhar da nossa capital, 
cada vez mais cosmopolita, 
mas sem perder aquele char-
me interiorano.

Ao longo dos últimos 
cinco anos, Belo Horizonte 
agregou mais uma caracterís-

tica forte ao seu variado car-
dápio de atrações. Estamos 
falando do nosso carnaval, 
que ano após ano cresce em 
quantidade e em qualidade. 
Em nossa cidade, durante um 
longo tempo a festa de Momo 
ficou adormecida, restrita ba-
sicamente a alguns heróis da 
resistência. Passar o carnaval 
em Belo Horizonte não fazia 
parte dos planos de ninguém 
que gostava da festa. Era op-
ção apenas e tão somente de 
quem queria paz e tranqüili-
dade para descansar durante o 
feriadão.

Mas isso mudou. Mudou 
muito e para melhor. E neste 

2016 Belo Horizonte finca o 
pé definitivamente no rotei-
ro dos melhores carnavais do 
país. E com uma marca bas-
tante peculiar. Aqui não temos 
trio elétrico, abadas, pulseri-
nhas, globais famosos, rios 
de dinheiro de patrocinado-
res e música chiclete que fica 
metralhando os nossos ouvi-
dos. Pode não ser o melhor. 
Não é também o maior. Mas 
o carnaval de Belo Horizonte 
é único.

É uma festa democráti-
ca, onde todos os segmentos 
sociais se misturam nas ruas, 
praças, parques e avenidas da 
cidade. É uma festa plural. 

Tem espaço para o samba, 
para as marchinhas, para o 
rock, para o axé, para o forró, 
enfim, para todos os gostos 
musicais. É uma festa para 
a família. Saem de casa para 
curtir a festa os avós, os pais, 
os jovens, os adolescentes e 
as crianças em um clima de 
alegria e segurança. É uma 
festa descentralizada. Tem 
carnaval por toda a cidade. 
Este ano aqui no Buritis vá-
rios blocos fizeram a festa dos 
moradores do bairro. É uma 
festa tranquilha. Mesmo com 
mais de 1,5 milhão de pessoas 
nas ruas, não houve nenhum 
incidente que manchasse a 

beleza da festa.
Mais uma vez, o povo de 

Belo Horizonte está de pa-
rabéns. Fez um carnaval de 
encher os olhos. Todo mun-
do que foi para as ruas cur-
tiu a festa e ficou com um 
gostinho de quero mais. Este 
ano muita gente veio de fora 
porque ouviu falar ou rece-
beu boas referências de pa-
rentes e amigos. E todos os 
turistas estão indo embora 
com uma imagem super po-
sitiva do nosso carnaval e da 
nossa cidade. Enfim, temos 
mais um motivo para culti-
var nosso orgulho pela nossa 
Belo Horizonte.

TudO de BOM R

ANIMAIS
Quando a Prefeitura de Belo 

Horizonte retirará as placas ile-
gais nos portões de alguns parques 
como o Aggeo Pio Sobrinho e o da 
Av. Bandeirantes, proibindo a en-
trada de animais? Não há lei mu-
nicipal garantindo esta proibição, 
bem como nenhuma legislação 
vigente neste sentido, para par-
ques de responsabilidade do mu-
nicípio. Haja vista a situação do 
Parque Municipal, que cumpre a 
lei, permitindo entrada de animais. 
Estas placas são referenciadas pela 
Guarda Municipal ao aplicarem 
esta “lei inexistente” em um abu-
so de poder equivocado, uma vez 
que os profissionais sequer sabem 
que eles não estão amparados por 
nenhuma lei. Ademais, estas pla-
cas ferem o código de posturas 
do próprio município. A PBH irá 

multar a própria PBH por tal fato? 
Questionamos o Fred Costa, depu-
tado estadual, que ficou de nos re-
tornar com a resposta e a possível 
solução para esta irregularidade da 
Prefeitura de BH. Neste primeiro 
momento é necessária a imediata 
retirada destas placas ilegais, bem 
como o treinamento dos guardas 
municipais de como agirem para 
com os cidadãos com seus animais 
de estimação.

Sérgio Franco carneiro

Morador
  

ANIMAIS 2
É triste ter um parque tão per-

tinho de casa e não poder entrar 
com meu filhote de 4 patas! Já me 
falaram que aqui no Aggeo Pio 
Sobrinho a entrada começou a ser 
proibida porque as pessoas não ca-
tavam a “caca” dos bichinhos. Tem 

muito dono de cachorro mal educa-
do nesse bairro.

Simone garcia

Moradora
  

TRILHA
Gostaria de parabenizar pela 

reportagem “Trilha do Parque 
Aggeo volta a ser desbravada”, 
publicada na edição de janeiro 
de 2016. Acredito que todos do 
bairro e até os de fora, precisam 
de passeios como este. Estar pró-
ximo à natureza é condição pri-
mordial para uma boa qualidade 
de vida. Porém na reportagem 
não foi mencionado como se faz 
tal trilha, ou seja, se pode ser fei-
ta individualmente, em conjunto 
com  monitores e etc. Vocês pos-
suem tal informação?

andrea Lacombe

Moradora 

n PREZADA ANDREA, agrade-
cemos seu contato. Ficamos 
felizes com a repercussão po-
sitiva da matéria. Deixamos a 
informação implícita na repor-
tagem. Perceba que no final 
da primeira coluna o texto diz: 
“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”. 
Ou seja, para fazer a trilha só 
com a autorização da adminis-
tração do parque. O telefone de 
lá é 3277-6828.

JornaL do bUriTiS
 

PEOPLE
Todos os meses acompanho o 

que acontece no bairro pelo JOR-
NAL DO BURITIS. Gostaria de 

parabenizar pela edição do mês 
de Janeiro. Sou empreendedor 
do setor de TI e gostei muito de 
ver o incentivo dado por vocês ao 
publicar a matéria sobre a People 
True Connection. Continuem as-
sim, sempre mostrando o que há 
de melhor em nosso bairro, prove-
dores de conteúdo relevante aces-
síveis a todos.

 VicTor brandão

Morador

REDES
Na edição de janeiro de 2016 

do JORNAL DO BURITIS tive 
a oportunidade de ler a repor-
tagem sobre redes de proteção 
nas janelas. Quero alertar do 
perigo que é permitir as crian-
ças usarem a rede como prote-
ção para não caírem do prédio. 

Sempre vejo crianças pendura-
das e até mesmo sozinhas nas 
redes e isso é muito preocupan-
te. Não sei aqui, mas na cidade 
de Santos, em São Paulo, mui-
tas crianças faleceram depois de 
acidentes nas redes de proteção. 
A culpa muitas vezes é dos pais 
que criam o hábito de permitir a 
criança a fazer este ato.

KáTia SiLVeira

Moradora 

SATISFAÇÃO
Li, com satisfação, a edi-

ção 144 desse jornal, emprestado 
por um amigo e morador do bair-
ro, Frederico, que disse-me que o 
mesmo vem sendo de muita utili-
dade para os moradores da região. 
Parabéns e bom 2016.

 WaLmon Lage noVaeS

Morador do bairro Santo Antônio
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Fim da Espera

No final do mês passado come-
çou o tão sonhado recapeamento da 
principal avenida do Buritis: a Má-
rio Werneck. Após anos e anos de 
abandono e espera, e passando ape-
nas por programas paliativos, como 
o tapa-buracos, parece que agora a 
obra saiu mesmo do papel. Grande 
parte da Mário Werneck será recu-
perada pela Companhia de Gás de 
Minas Gerais - Gasmig, que prevê 
a duração das obras para 30 dias. 
Outros trechos da via ficarão a car-
go da Prefeitura de Belo Horizonte.

As decisões finais foram toma-
das em 21 de janeiro, onde repre-
sentantes da Superintendência de 
Desenvolvimento da Capital - SU-
DECAP - e da Gasmig se encon-
traram e definiram o que seria re-
alizado no Buritis para melhorar as 
condições das ruas e avenidas.  

O projeto de recapeamento da 
Mário Werneck foi aprovado pela 
Secretaria Municipal de Regula-
ção Urbana – SMARU e também 
pela BHTrans. As obras iniciaram 
na altura da Rua Cristiano Moreira 
Sales (Restaurante Boi Werneck), 
sendo interrompida no cruzamento 
com Avenida Paulo Piedade Cam-
pos (Restaurante Rancho Fundo) e 
retornando próximo à Rua Victório 
Magnavacca (em frente ao UniBH) 
até o cruzamento com a Rua Ales-
sandra Salum Cadar (SuperNos-
so). Por fim, os trabalhos reiniciam 
na Rua Pedro Natalício de Morais 
(quase ao lado do Parque Aggeo 
Pio Sobrinho) e serão finalizados 
na rotatória da Avenida Henrique 
Badaró Portugal (Bacon Paradise). 
Todo esse trecho pertence à Gasmig 
e refere-se ao sentido centro-bairro.  

No sentido oposto (bairro-cen-
tro), a Gasmig ainda fará a recupe-
ração nos seguintes trechos: Aveni-
da Deputado Cristóvam Chiaradia 
(Escola Americana) até a Rua Pe-
dro Natalício de Morais (quase ao 
lado do Parque Aggeo Pio Sobri-
nho) e Rua Alessandra Salum Ca-
dar (SuperNosso) até a Rua Líbero 
Leone (esquina com UniBH).

Diante deste cenário, a prefei-
tura ainda ficará responsável pela 
recuperação de um dos trechos que 
apresenta mais danos na avenida, 
no caso entre as ruas Alessandra 
Salum Cadar e Pedro Natalício de 
Morais. Mas isto não deve ser pro-
blema, pois de acordo com o ge-
rente da Divisão de Manutenção de 
Vias Públicas, Maurício Cangussu, 
o município já disponibilizou uma 
importante verba para a realização 

gasmig e PBh dão início às obras de 
recuperação de ruas e avenidas do Buritis

de obras de infraestrutura em vias 
públicas da região Oeste, sendo que 
a prioridade seria o Buritis. “A in-
tenção da Secretaria Municipal de 
Políticas Urbanas  é fazer uma in-
tervenção completa nas vias, não 
apenas um tapa-buracos. E estamos 
com todas as condições para isso”. 

A princípio, a SUDECAP irá re-
cuperar o restante da Mário Werneck 
para que a intervenção na avenida 
seja completa e também em suas vias 
laterais à direita sentido bairro. As 
vias à esquerda ainda passarão por 
obras da rede de instalação da Gas-
mig. “A prefeitura tem que aguar-
dar os trabalhos da Gasmig para 
não correr o risco de ter seu serviço 
desperdiçado. Estamos trabalhando 
com o dinheiro do povo e temos de 
ter muita responsabilidade. Mas, ao 
contrário do ocorrido até o momen-
to, acredito que agora todas as partes 
irão fazer seus trabalhos em prol da 
comunidade”, completa o gerente.

TREChO entre as ruas Cristiano Moreira Sales e heitor Menin foi o primeiro a ser recuperado

COM AS OBRAS, motoristas esperam não precisar
 mais se aventurar para escapar dos buracos

Assim que avistaram as máqui-
nas e homens trabalhando na recu-
peração da Mário Werneck, muitos 
moradores celebraram. A imagem 
significava o iminente fim dos trans-
tornos para se transitar no bairro. 
Rejane Simões, moradora na Rua 
Cônsul Walter, esquina com Mário 
Werneck, conta que quase não acre-
ditou ao ver a realização das obras. 
“Vai ser um alívio. Já passei por mui-
tos transtornos para chegar em casa. 
Uma vez bati tão forte em um buraco 
que tive que mandar meu carro para 
fazer balanceamento. É algo que a 
comunidade esperava há muito tem-
po. Que bom que está acontecendo”.

Motorista de entregas, Carlos 
Roberto diz que a obra na Mário 
Werneck era imprescindível. Por 
diversas vezes, ao passar pelas irre-
gularidades da avenida, teve receio 

População comemora
de danificar algum produto que 
transportava, ou mesmo uma peça 
do veículo, que é a sua ferramenta 
de trabalho. “Esta obra será ótima 
para todos. Uma pista tão utilizada 
quanto esta não poderia continuar 
daquela forma”.

Morador no Buritis e comer-
ciante na Mário Werneck há qua-
se 20 anos, Reginaldo Braga ficou 
bastante satisfeito em ver o início 
das obras de recapeamento. Segun-
do ele, as reclamações a respeito do 
estado em que se encontrava a aveni-

da eram diárias e uma atitude das au-
toridades do município precisava ser 
tomada. “Acredito que esta é a pri-
meira obra de recapeamento da ave-
nida desde que ela foi construída. Até 
hoje só tinha visto por aqui operação 
tapa-buracos. Quando for finalizado 
o trabalho tenho certeza que a popu-
lação ficará muito contente”. 

Nem mesmo os transtornos cau-
sados pela obra tiraram a satisfação 
de Reginaldo. “Eles trabalham mais 
durante a noite. Isto é bom porque 
não obstruem o trânsito da avenida, 
que é muito intenso. Já fiquei acor-
dado até às 03h por causa do baru-
lho, mas pelo bem que a obra vai 
trazer, vale muito a pena”, ressalta.

RELEMBRE
Em março do ano passa-

do a PBH, através da Divisão de 
Manutenção de Vias Públicas da 
Superintendência de Desenvol-
vimento da Capital - SUDECAP, 
informou que um Plano de Re-
capeamento Anual do Buritis ha-
via sido elaborado e que as obras 
para melhoria de várias ruas e 
avenidas iriam ser iniciadas. Para 
isso, a Gasmig deveria cumprir 
com as obrigações que lhe ha-
viam sido conferidas em acordo 
firmado para implantação da rede 
de gás encanado no bairro. 

De lá para cá a obra não 
andou um centímetro sequer e 
as vias ficaram ainda piores! A 
Gasmig não cumpriu com suas 
obrigações e a prefeitura não 
realizou nenhuma obra de repa-
ro (apenas tapa-buracos), o que 
gerou grande revolta aos mora-
dores. Contudo, a espera parece 
que enfim terminou. 

Rejane Simões Reginaldo Braga
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Atividades

“saúde e Plenitude” de volta
Depois da folia do carnaval 

é hora de muitos brasileiros vol-
tarem à rotina do dia-a-dia e isto 
significa também se preocupar 
com o bem estar do corpo e da 
mente. Na região do Buritis um 
trabalho que tem se mostrado de 
grande valor nos últimos anos é 
o realizado pelo Centro de Saú-
de do bairro Palmeiras, através 
da psicoterapeuta Lenize Cha-
ves. Vários grupos de promoção 
à saúde foram criados por ela e, 
após uma pausa, suas atividades 
serão retomadas a partir deste 
mês de fevereiro. No total, serão 
oferecidas sete opções de gru-
pos, todos voltados à educação 
para saúde. 

Intitulado “Saúde e Plenitu-
de” o programa oferece às terças 
e quintas, a partir das 15h30, a 
já reconhecida técnica do Lian 
Gong, no Parque Aggeo Pio So-
brinho. Às terças, às 08h, tam-
bém no Parque Aggeo, tem o en-
contro do grupo de alongamento, 
exercícios respiratórios e coerên-
cia cardíaca. Ainda nas terças, 
mas às 14h, no Salão de Festas 
Moriah (Rua Maria Heilbuth Su-
rette, 80) tem o grupo de conver-
sa solidária.

Já nas quintas-feiras, às 09h, 
acontece a Bordadoterapia, no 

Centro de Saúde do Palmeiras; às 
16h30, no Parque Aggeo, tem as 
aulas do grupo Pense Magro e, às 
18h30, no salão de festas do edi-
fício localizado na Rua Lucídio 
Avelar, 55, o grupo de Medita-
ção. Também na quinta-feira, no 
salão de festas da Lucídio Avelar, 
a partir das 13h30, são realizadas 
as aulas do coral, única ativida-
de que tem custo ao participante. 
São R$50 mensais para o paga-
mento da professora de música.

De acordo com Lenize Cha-

ves, o brasileiro ainda se preocu-
pa muito com o trabalho curativo 
e pouco com a prevenção. Todas 
estas técnicas levam consigo a 
prerrogativa da mente sã, cor-
po são. Através das atividades 
é possível evitar quadros de es-
tresse e depressão, além de con-
tribuir com tratamentos para an-
siedade, hiperatividade, déficit 
de atenção, entre outros. “São 
técnicas simples, que não têm 
contra-indicação, e fazem um 
bem enorme à saúde”. 

Conhecendo o trabalho

PROgRAMAÇÃO

Como as opções são diversas, 
vale à pena conhecer cada uma para 
decidir qual a que melhor encaixa 
com seu perfil. Para facilitar esta es-
colha, Lenize programou algumas 
palestras de apresentação. No dia 25 
deste mês acontece a palestra “Medi-
tação - Uma prática de saúde”, para 
falar do grupo de Meditação, que 
trabalha a terapia de uma forma di-
ferente do trivial, com a busca pela 
atenção plena sendo o foco principal.

No dia 29 será apresentada a 
palestra “Pense Magro - Novas 
medidas para sua vida”. As ativi-

dades têm o objetivo de educar a 
mente para alimentação, de acordo 
com o corpo. E, por último, no dia 
07 de março, acontece a palestra a 
respeito da técnica chinesa do Lian 
Gong. Todas elas estão marcadas 
para às 19h30, no salão de festas  
da Rua Lucídio Avelar número 55.

Para participar da palestra 
“Pense Magro - Novas medidas 
para sua vida” será necessária a do-
ação de um pacote de fraldas geri-
átricas. Outras informações sobre 
todo o trabalho podem ser obtidas 
pelo telefone 99941-0604.

    ATIVIDADE              DIA  HORÁRIO    VALOR           LOCAL
Lian Gong Terças e quintas-feiras 15h30 Gratuito Parque Aggeo Pio Sobrinho
Alongamento,  

Terças-feiras 08h Gratuito Parque Aggeo Pio Sobrinhocoerência
cardíaca e exercícios 
respiratórios 

Conversa Solidária Terças-feiras 14h Gratuito Salão de Festas Moriah   
    (R. Maria Heilbuth Surette, 80)

Borbadoterapia Quintas-feiras 09h Gratuito Centro de Saúde do Palmeiras   
    (Av. Dom João VI, 1821)

Coral Quintas-feiras 13h30 R$ 50,00/ mês Salão de festas do edifício   
    localizado na R.Lucídio Avelar, 55
Pense Magro Quintas-feiras 16h30 Gratuito Parque Aggeo Pio Sobrinho

Meditação Quintas-feiras 18h30 Gratuito Salão de festas do edifício   
    localizado na R. Lucídio Avelar, 55

LENIzE ChAVES espera que a 
comunidade aproveite todos estes 

benefícios oferecidos

Terapia LIAN gONg já virou uma das atrações do Parque Aggeo
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Pontapé inicial 

Uma brincadeira entre amigos 
que acabou virando coisa séria! As-
sim pode ser definida a criação do 
Buritis United Futebol Clube. O 
time de futebol amador se formou a 
partir de uma “pelada” entre univer-
sitários nas antigas quadras do Zico 
no bairro. O encontro acontecia à 
noite, quase madrugada, quando a 
maioria dos estudantes saía das au-
las. Como vários atletas já haviam 
jogado em divisões de base de times 
profissionais na infância e adoles-
cência, as partidas tinham sempre 
um alto nível técnico. Daí surgiu a 
ideia de montar um time de campo, 
que seria muito competitivo e não 
faria feio em torneios. Assim nascia 

O tão aguardado, pelos torce-
dores mineiros, mês de feverei-
ro enfim chegou! É neste mês que 
tem início as disputas dos torneios 
mais aguardados no primeiro se-
mestre. Para o atleticano, começa o 
sonho do bi-campeonato continen-
tal. Já os cruzeirenses terão de se 
contentar com a disputa da primei-
ra fase da Copa do Brasil. O Galo 
entra em campo pela primeira vez 
na Libertadores já no próximo dia 
17, na cidade de Arequipa, no Peru, 
onde enfrenta o Melgar. Já o Cru-
zeiro vai à Paraíba, onde duela com 
o Campinense em data ainda a ser 
definida. Como ambas as equipes 
jogam longe de BH, a grande maio-
ria dos torcedores terá de acom-
panhar os jogos pela TV. E nada 
melhor do que fazer isso acom-
panhado dos amigos em um lugar 
bacana, não é verdade? Para isso, 
mais uma vez os bares do Buritis se 
prepararam para oferecer o melhor 
serviço aos amantes do futebol.

Da sala de aula para o campo: conheça a história do Buritis United

Bares do Buritis estão preparados 
para receberem as torcidas

É raro hoje em dia encontrar 
um bar do bairro que não transmi-
ta os jogos das equipes mineiras, 
sendo assim o torcedor tem a opor-
tunidade de escolher o estabeleci-
mento que mais lhe agrada. Seja 
na qualidade dos televisores, no 
atendimento, ou mesmo nas opções 
de comidas e bebidas que pretende 
consumir. A verdade é que não vai 
ter desculpa para não acompanhar 
o time do coração!

Um ponto tradicionalíssimo 
das torcidas do Buritis é o Chur-
rasquinho do Manuel. O bar conta 
com um telão de 250’ e mais quatro 
televisores de 42’. Com esta imen-
sa estrutura o que não vai faltar é 
emoção. “Espero que o bar ofereça 
tudo que o torcedor deseja e, claro, 
que eles possam comemorar mui-
tos títulos aqui”, comenta o pro-
prietário Denílson Perez. 

Mais do que os torcedores lo-
cais, para 2016, a expectativa dos 
comerciantes é de que torcedores 

de outros bairros da capital tam-
bém venham acompanhar as parti-
das de seus times aqui no Buritis. 
“Com toda esta estrutura e diversi-
dade oferecidas, assistir aos jogos 
aqui no Buritis pode se tornar uma 
atração que vai além do que acon-
tecer dentro de campo. Poderão ser 
momentos de muita diversão entre 
amigos”, ressalta o empresário.

Uma grande novidade para esta 
temporada é a inclusão do Buritis 

II na rota das torcidas. A maioria 
dos estabelecimentos localizados 
na região irá transmitir os jogos 
das equipes mineiras. Gerente do 
J-PUB, Lúcio André Teixeira diz 
que o bar irá apostar em promoções 
especiais para fomentar ainda mais 
as vendas durante os jogos. “Va-
mos atrelar boas promoções e man-
ter a música ao vivo, antes, no in-
tervalo e após as partidas. A nossa 
expectativa é a melhor possível”.

n Astron Beer
Avenida Mário Werneck, 1070. 
Telefone:  9383-4747

n Boi Zé 
Avenida Engenheiro 
Carlos Goulart, 167, 
Telefone: 3378-0250.

n  Churrasquinho do Manuel
Rua Vitório Magnavacca, 
49. Telefone: 3378-0244

n  Gori Grill 
Avenida Aggeo Pio Sobrinho, 
401. Telefone: 98321-7030

n  J-PUB 
Avenida Aggeo Pio Sobrinho, 
450. Telefone: 3879-5363  

n  Piu Braziliano 
Avenida Mário Werneck, 
1441. Telefone:  2526-8283. 

n  Quintino Pizzaria  
     e Petiscaria

Avenida Mário Werneck, 
1055. Telefone: 3568-1844.

n  Rancho Fundo. 
Avenida Mário Werneck, 
1160. Telefone: 3378-7300

n  Shopping Paragem 
Avenida Mário Werneck, 
1360. Telefone: 3377-1222.

n  Zé Pileque Botequim
 Avenida Mário Werneck, 
3383. Telefone: 3234-3186

Algumas opções

o Buritis United.
O time foi fundado em 28 de 

maio de 2011. O fato de vários atle-
tas residirem no Buritis e a equipe 
ter nascido em uma pelada aqui no 
bairro foram as razões para a esco-
lha do nome. Além disso, no inicio, 
o time mandava alguns jogos aqui 
no bairro, no campo do UniBH. Já 
a escolha das cores para o uniforme 
(verde, branco e preto) foi um caso 
à parte, como explica Roberto Gui-
marães, um dos diretores do United. 
“As cores foram definidas baseadas 
no América Mineiro. Isto porque 
metade do time era formado de atle-
ticanos e a outra de cruzeirenses. 
Sendo assim, para não haver “con-

fusão” na definição, optamos pelas 
cores do Coelhão”, se diverte.

Todo ano cerca de 40 atletas 
fazem parte do elenco do Buri-
tis United, sendo que para os tor-
neios, uma média de 35 jogadores 
são inscritos. As partidas são ban-
cadas pelos próprios jogadores e 
também com a ajuda de alguns pa-
trocínios, como o do JORNAL DO 
BURITIS.

Entre os torneios já disputados 
pelo Buritis United se destacam 
a Copa Domingão, no Campo do 
Dom Orione na Pampulha, e o tor-
neio Apertura, em Honório Bicalho. 
No primeiro, o time foi semi-fina-
lista e no Apertura já conseguiu ser 

finalista em uma das edições. “Nos 
surpreendemos com os nossos de-
sempenhos, uma vez que enfren-
tamos equipes que jogam junto há 
muito tempo. Estes bons resultados 
nos incentivaram ainda mais a man-
ter o time e buscar o primeiro títu-
lo”, comenta Roberto.

2016 - A estreia este ano 
foi com o pé direito! Jogando no 
campo do clube da COPASA, o 
Buritis United venceu o MPE F.C, 
do Barreiro, por 4x3. Os gols foram 
marcados pelo atacante Teco (3) e 
o volante Rômulo, vulgo Animal. 
O duelo marcou também a estreia 
oficial do novo uniforme da equipe.
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BURITIS UNITED já estreou 
novo uniforme, edição 2016 ESCUDO: símbolo maior da equipe
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ALEx E LUANA se surpreenderam 
com o sucesso do carnaval no Buritis

 Diversão

Educar & Cuidar 
marceLa rUTier FeiToSa (*)

As férias chegaram ao fim! Pais e filhos ansiosos para conhecer a nova pro-
fessora. São muitas expectativas e desafios que o ano novo traz! A rotina de cada 
dia se inicia e esse é o momento ideal para se organizar com os afazeres profis-
sionais, compromissos com o lar e principalmente com os filhos não é mesmo?

Todos nós já escutamos um sonoro “Ah! Não!” quando convidamos nossos 
filhos para fazerem os deveres de casa. Os deveres de casa, enviados pelas esco-
las, são a continuidade das atividades escolares e reforçam os conteúdos aborda-
dos através de atividades dirigidas. Porém, para algumas crianças, representam o 
fim do descanso.

Os pais podem transformar as atividades escolares em momentos de prazer e 
aprendizagem em casa, através de atitudes que potencializarão o aprendizado dos 
seus filhos e união a família.

1. A rotina para realização dos deveres de casa é de fundamental importân-
cia para criação de hábitos de estudos e direcionar o dia-a-dia da criança. 
O horário das atividades escolares poderá ser estipulado em comum acor-
do entre os pais e os filhos, respeitando as rotinas das famílias e interesses 
das crianças. Evite horários que coincidem com desenhos ou programas 
favoritos. Esta coincidência gera ansiedade e faz com que a criança não se 
envolva totalmente nos afazeres;

2. Proporcionar um ambiente organizado, tranquilo e silencioso ajuda a crian-
ça a atentar-se, além de facilitar seu aprendizado. Desligue a televisão ou 
não permaneça voltado para as janelas. Estes são os maiores atrativos;

3. Realizar as atividades de maneira lúdica e em parceria contribui para a fi-
xação dos conteúdos uma vez que a motivação e o prazer contribuem para 
a memorização. Durante pesquisas, deixe com que a criança veja fotos 
ou, se possível, vá aos locais pesquisados;

4. Respeite o ritmo pessoal do seu filho e suas áreas de interesse. Há crian-
ças que leem lentamente mas realizam contas matemáticas com agilidade. 
Outras gostam de escrever porém, se cansam rapidamente. 

Mas e quando os pais chegam cansados em casa e por mais que queiram 
acompanhar os estudos com os filhos, devido as questões de trabalho não conse-
guem fazer com que essa atividade se concretize, o que fazer?

Neste momento é muito importante que os pais e/ou responsáveis recorra a um 
profissional capacitado que poderá auxiliar as crianças no cumprimento dessa tarefa.

Recorrer a uma equipe multiprofissional que procure estabelecer metas e es-
tratégias, para que o aluno resolva suas dificuldades específicas e faça do “Para 
Casa” um momento privilegiado de estudos, de modo que avance com sabedoria.

Na Educar a criança e/ou adolescente pode contar com o programa “Acom-
panhamento ao Para Casa”. Entendemos que a tarefa de ajudar os filhos na reali-
zação do Para Casa não é fácil. Por isso, criar estratégias de auxílio a esta tarefa 
se faz cada dia mais necessária. 

Este programa, objetiva não somente auxiliar o es-
tudante na realização do para casa, mas um moni-
toramento pedagógico diário, através do apoio à 
realização das tarefas escolares de casa, oficinas e 
terapias psicopedagógicas, visando fazer a diferen-
ça não somente agora, mas para toda vida escolar 
do aluno, e assim estimular o prazer pelos estudos 
e aprendizagens.

Todo trabalho é monitorado por pedagogos, pro-
fessores e psicopedagogos associado à atuação da 
equipe multiprofissional Educar.

Especial volta às aulas:
Quando o “para casa” já não é 
mais um bicho de sete cabeças

* Coordenadora pedagógica do Supera BH e da Educar
Telefone: (31) 3324-5604
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O carnaval de 2016 ficará mar-
cado por muito tempo na memória 
dos foliões do Buritis. Ao contrário 
de anos anteriores, quando o bair-
ro praticamente ficava “às moscas” 
durante a folia do momo, este ano o 
que não faltou foram atrações para 
os amantes da festa mais popular 
do Brasil. Muito bem organizados, 
dois pré-carnavais e o desfile do 
Bloco Baianeiros (na terça-feira de 
carnaval) agitaram milhares de foli-
ões pelas ruas do bairro.

Assim que foi anunciado o des-
file do Bloco Baianeiros no Buri-
tis, os foliões do bairro celebraram. 
Criado no ano de 2014 pelos ami-
gos Lelo Lobão (baixista da banda 
Chiclete com Banana) e Danniel 
Maestri (cantor), o bloco é uma 
soma de experiências musicais e 
paixões em comum pelo axé e o 
carnaval baiano dos artistas. Em 
2015, o Baianeiros realizou seu 
primeiro desfile no bairro Castelo, 
quando era esperado um público 
de 300 pessoas. Contudo, mais de 
mil foliões compareceram ao en-
contro e já decretaram o sucesso 
do bloco que, este ano, expandiu 
e chegou também ao nosso bair-
ro. “O Buritis é um bairro gigante, 
conceituado, de muitos jovens que 
queriam ter o seu carnaval. Foi a 
junção do útil ao agradável. Que 
bom que deu tudo certo”, diz Da-
niel Maestri.

“abre alas no Buritis”

A organização contou com a 
parceria e apoio da Prefeitura de 
Belo Horizonte e da Belotur que 
ofereceram ao bloco segurança, com 
a presença dos policiais militares, 
o conforto dos banheiros químicos 
durante todo o percurso e o como-
dismo dos ambulantes credenciados 
vendendo os melhores produtos para 
os foliões.  “Só temos a agradecer 
este apoio da PBH, sem ele seria 
quase que impossível realizar um 
evento popular de grande proporção 
como este”, ressalta Daniel.

E todo este sucesso do Bloco 
Baianeiros pôde ser confirmado 

Nem a forte chuva encomenda-
da por São Pedro impediu o sucesso 
do primeiro grito de carnaval do Bu-
ritis, realizado no dia 24 de janeiro. 
O Bloco Quando Come Se Lambu-
za, que se concentrou no quarteirão 
da rua Senador Lima Guimarães, 
entre a Mário Werneck e Pedro 
Laborne Tavares, contou com um 
grande show de bateria, composta 
por aproximadamente 40 ritmistas, 
além de cantores e a participação 
de vários músicos profissionais. A 
estimativa da organização é de que 
mais de 5 mil pessoas tenham pas-
sado pelo bloco. “Mesmo com a 
chuva, a maioria dos foliões não 

MILhARES de pessoas tomaram as ruas do 
bairro em uma festa que parecia não ter fim

junto aos foliões. Com uma alegria 
que parecia não ter fim. Roberta 
Assis escolheu o Buritis para brin-
car o carnaval e tudo para ela foi 
surpresa, a começar pela grandio-
sidade do evento e organização do 
bloco que ocupou um grande espa-
ço do bairro, com muita gente bo-
nita e ótima música. “Sinceramente 
não tinha noção de como seria, mas 
com este bloco contagiante, muito 
bem organizado, me joguei na folia 
e estou muito feliz por ter escolhido 
o bairro para me divertir antes de 
retomar as aulas”, disse.

O casal Alex e Luana Segur 
disse à reportagem do JORNAL 
DO BURITIS que ficou surpreen-
dido com a organização do carna-
val, que, certamente foi o melhor 
de BH. “Foi uma festa para entrar 
para a história, dada a sua organi-
zação e a singularidade de todos os 
espaços. Tudo funcionou maravi-
lhosamente e por isso um inesque-
cível carnaval”, comentou Luana. 
“Pela primeira vez ficamos em BH 
e não poderíamos ter feito escolha 
melhor”, completa Alex.

O Bloco Baianeiros teve sua 
concentração na Avenida Mário 
Werneck, próximo ao Shopping Pa-
ragem e seguiu até a altura do Cha-
lezinho, para retornar ao ponto de 
partida. A estimativa é de que mais 
de 5 mil foliões tenham participado 
do bloco, segundo os organizadores.  

Pré-carnaval também foi sucesso
se intimidou e continuou no bloco 
que seguiu com carro de som até 
por volta das 19h, que foi o horário 
combinado com a Belotur e Polícia 
Militar”, comenta André Álvares 
(Melado), um dos organizadores. 

A Polícia Militar acompanhou 
todo o evento e não houve regis-
tros de brigas. O Bloco Quando 
Come Se Lambuza foi mais uma 
vez um espaço agradável para to-
das as idades, com predomínio 
de jovens. “Foi a maior e melhor 
edição dentre os três anos, tanto 
por parte da organização quanto 
pelo feedback do público”, com-
pleta Melado.

SamBuritis
No dia 30 de janeiro aconteceu 

a primeira edição do SamBuritis. 
O evento, realizado na Rua Vitório 
Magnavacca esquina com a Mário 
Werneck, animou os moradores do 
bairro. A parte da manhã foi total-
mente voltada para a criançada. 
Fantasiadas a caráter, a molecada se 
divertiu com um grande pula-pula e 
uma cama elástica. A animação fi-
cou ainda maior com a chegada do 
Palhaço Arco Iris. Os pequenos fo-
liões se divertiram com a oficina de 
instrumentos musicais recicláveis, 
que foi oferecida pelo comediante.

A festa para os papais começou 

por volta das 14h, quando a cantora 
Marina Gomes interpretou sucessos 
do samba em uma animada roda de 
amigos. Segundo o organizador do 
evento, Ulysses de Paula, o bairro 
abraçou o SamBuritis. “Tivemos um 
retorno positivo por parte dos mora-
dores. Nossa intenção é realizar ou-
tras edições ainda este ano”, finaliza.

CRIANÇADA também 
teve vez durante a folia
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Segurança 

braULio Lara

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

Nos tempos de hoje é mais provável que uma pessoa qualquer 
more em um prédio que em uma casa. Mesmo se morasse em casa, 
provavelmente seria em um condomínio. E todo condomínio implica 
em custos para manter os gastos com a área comum e seus serviços 
agregados.

A popular frase “Não existe almoço grátis” é bem aplicável aos 
condomínios edilícios. É muito comum as pessoas procurarem por 
pacotes completos, assim como em um veículo com todos os opcio-
nais instalados, com o objetivo de agregar valor, buscando conforto, 
estilo e nível social. Mas certamente a conta vem para pagar.

Serviços de portaria 24h, limpeza de piscinas, manutenção de jar-
dim, ente outros, tem seus custos apresentados mensalmente ao con-
domínio. A estrutura de academias, áreas de lazer, equipamentos ele-
trônicos e etc. precisam de manutenção (corretiva ou preventiva) que 
geram custos ao condomínio. Sem contar nos custos com manutenção 
de elevadores (em prédios mais altos), limpeza, sistemas de seguran-
ça e seguros que ocorrem em todo prédio.

Mas por outro lado, o que mais encontramos são pessoas que 
buscam condomínios baratos. Vários empreendimentos têm buscado 
tecnologias para automatizar serviços, como por exemplo, portaria e 
vigilância eletrônica, além de sistemas de reutilização de água e gera-
ção de energia para utilização no local.

Mas como buscar desembolsar um valor baixo de condomínio 
e ter direito aos “opcionais”? A primeira saída é optar por edifícios 
maiores onde os custos sejam divididos para mais pessoas, diminuin-
do o valor do condomínio mensal. Outra saída são os edifícios que 
tem o consumo de água, energia elétrica e gás individualizados por 
apartamento. Assim, os custos que virão na taxa de condomínio po-
dem ser menores considerando que o condômino não está pagando 
por custos indiretos de outras pessoas os quais vieram calculados via 
rateio de custos. Ele está pagando apenas por custos comuns. Assim 
terá oportunidade de ter um custo baixo em sua residência, fazendo 
que na conta agregada ele pague um montante menor.

Existem sites que permitem as pessoas simularem o valor de con-
domínio informando os opcionais disponíveis no prédio e o número de 
unidades. É uma forma de entender qual seria um provável valor de con-
domínio, até para se comparar com o que se paga hoje em seu prédio.

Mas a saída principal, que certamente vai trazer resultado, é a 
pessoa buscar um imóvel em um condomínio que atenda suas neces-
sidades, nem faltando nem sobrando “opcionais”, de tal forma que 
seu custo realmente seja para pagar o que precisa. Afinal, o momento 
econômico pede por racionalização. E não existe milagre. É matemá-
tica. Ou existe condomínio grátis?

Não existe 
condomínio grátis

O tema segurança pública no 
Buritis foi bastante debatido du-
rante o ano de 2015. Grupos de 
moradores chegaram a promo-
ver encontros com autoridades do 
setor e também da política, a fim 
de conseguirem melhorias para o 
bairro. E todo este empenho pare-
ce ter dado resultado! Conforme 
estatísticas levantadas pela Se-
ção de Planejamento da 126ª Cia, 
responsável pelo policiamento no 
Buritis, nos últimos dois anos, o 
bairro apresentou queda nos cri-
mes de roubos. Fazendo a com-
paração entre os anos de 2013 e 
2014, a diminuição representou 
15,76% e entre 2014 e 2015, a 
queda foi de 14,84%. 

De acordo com a Tenente Lí-
via Possato Pimenta, responsável 
pelo comando da PM no Buritis, a 
instalação do Olho Vivo, a maior 
participação em reuniões de CON-
SEP, as Redes de Vizinhos Prote-
gidos, a utilização de redes sociais 
e as ligações telefônicas ao 190 e 
à 126ª Cia (3378-1332) para re-
passar informações, têm sido de 
extrema importância para a dimi-

números mostram queda 
da criminalidade no Buritis

nuição dos crimes no bairro, como 
também para o fortalecimento do 
senso de pertencimento da popu-
lação. “De maneira acumulada, 
de 2013 a 2015, a queda nos ín-
dices de roubos no Buritis repre-
sentou cerca de 29%. Essa redu-
ção expressiva é motivo de muito 
orgulho e comemoração, diante 
de um cenário nacional em que a 
violência vem crescendo, e ainda, 
ao considerar que a população do 
bairro, de acordo com o Censo de 
2010, com aproximadamente 30 
mil habitantes, é maior do que a 
população de 712 municípios mi-
neiros.”

 A partir de 2015, o coman-
do da 126ª Cia vem criando, ro-
tineiramente, estratégias funda-
mentadas no posicionamento das 
viaturas, orientado com base na 
avaliação científica da criminali-
dade (estatísticas), nas demandas 
comunitárias e nos locais de maior 
visibilidade presentes no bairro. 
Tal preocupação vem trazendo re-
sultados bastantes positivos. “Os 
militares da companhia não estão 
medindo esforços para melhorar a 

“De maneira 
acumulada, de 2013 
a 2015, a queda nos 
índices de roubos no 
Buritis representou 

cerca de 29%”
TenenTe LíVia PimenTa

Para que em 2016 os números 
sejam tão positivos, ou ainda me-
lhores que os do ano passado, a 
Polícia Militar espera contar com 
uma maior participação da comu-
nidade. Segundo Tenente Lívia, 
quando as pessoas se unem e, jun-
tas, buscam soluções, o proble-
ma é compartilhado e melhorias 
acontecem. O exemplo disso são 
as ruas que possuem a Rede de Vi-
zinhos Protegidos atuante, locais 
onde os crimes são praticamente 
zero. “Isso, nada mais é do que a 
chamada mobilização comunitá-
ria. As pessoas interagem entre 
si e ficam mais atentas para não 

criarem oportunidades ao infrator, 
como também se tornam parceiras 
da Polícia Militar quando ligam 
ou encontram um policial na rua e 
repassam situações que lhes pare-
cem estranhas ou suspeitas”.

Apesar desses números favo-
ráveis, isto não significa que a po-
pulação do Buritis deva diminuir 
os cuidados com a prevenção. A 
atenção deve ser contínua. Princi-
palmente ao expor aparelhos ele-
trônicos e deixar objetos de valor 
à mostra dentro de veículos. Em 
caso de atitudes suspeitas, o cida-
dão deve sempre ligar para o 190. 
A ligação pode ser anônima.

Mobilização Comunitária 

sensação de segurança da popula-
ção, como também coibir o crime 
que acontece na área, principal-
mente o de roubo, que causa muita 
revolta e comoção entre morado-
res e trabalhadores, pois permeia o 
medo entre a população de bem”, 
ressalta a tenente.

PRESENÇA DA PM no bairro se tornou mais constante

JUSTIÇA ELEITORAL CONvOCA JOvENS
Locais das quatro centrais de atendimento de BH:
n Avenida do Contorno, 7.038,  Lourdes 

n Avenida Cristiano Machado, 1.704/08,  Cidade Nova 

n Rua Alcindo Vieira, 67, Barreiro de Baixo 

n Rua Padre Pedro Pinto, 5.020, Venda Nova 

O atendimento ao eleitor acontece de segunda à sexta-0feira, das 08h 
às 17h. Para mais esclarecimentos, o site do TREMG, dentro da aba “elei-
tor”, apresenta inúmeras informações para consulta. Há também o atendi-
mento ao eleitor pelo telefone 148.

Desde o fim de 2015 a Justiça 
Eleitoral tem realizado uma gran-
de campanha com o objetivo de in-
centivar o alistamento eleitoral de 
jovens, ampliando a participação 
deles nas eleições deste ano. A cam-
panha convida os adolescentes de 
16 e 17 anos, para os quais o voto 
é facultativo, a tirar o primeiro títu-
lo de eleitor. Para isto, basta que ele 
se dirija ao cartório eleitoral da sua 
região, até o dia 4 de maio, levando 

consigo a documentação necessária. 
Os jovens que ainda têm 15 

anos, mas completarão 16 até o 
dia 2 de outubro (data do primei-
ro turno das eleições municipais), 
também poderão escolher os seus 
representantes.

Transferência
Os moradores do Buritis que 

têm o interesse em transferir o títu-
lo para as seções eleitorais do bair-

ro para as eleições deste ano tam-
bém têm até o dia 4 de maio para 
fazer a solicitação. Assim como os 
jovens que pretendem tirar o pri-
meiro título, eles devem se dirigir 
a uma das quatro centrais de aten-
dimento da capital e fazer o reque-
rimento. É fácil, rápido e não tem 
qualquer custo. É sempre impor-
tante ressaltar que votar no próprio 
bairro é mais fácil e seguro, além 

de tentar eleger pessoas identifica-
das com o Buritis.

Os eleitores em BH agora 
são cadastrados biometricamente. 
Quem for tirar o título, transferir 
ou alterar o cadastro, já terá que 
passar pelo novo procedimento. 

Para realizar a transferência é 
preciso levar um documento ofi-
cial com foto e um comprovante 
de endereço.
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Educação 

A Campanha da Fraterni-
dade 2016, que teve início na 
última quarta-feira de Cinzas, 
dia 10, e segue até o final do 
período da Quaresma, será 
ecumênica pela quarta vez na 
história, ou seja, reunirá ou-
tras igrejas cristãs além da ca-
tólica. O objetivo principal da 
iniciativa será chamar atenção 
para a questão do saneamento 
básico que, no Brasil, caminha 
a passos lentos, apesar da im-
portância do mesmo para ga-
rantir desenvolvimento, saúde 
integral e qualidade de vida 
para todos.

“Casa comum, nossa res-
ponsabilidade” será o tema da 
Campanha de 2016 e o lema 
“Quero ver o direito brotar 
como fonte e correr a justi-
ça qual riacho que não seca”. 
Padre Valdimir Sérgio da Sil-
va, da Paróquia Santa Maria 
Estrela da Manhã, do bairro 
Estrela D’Alva, diz que nes-
sa Campanha da Fraternidade 
Ecumênica, o Conselho Na-
cional de Igrejas Cristãs do 
Brasil (Conic) quer instau-
rar processos de diálogos que 
contribuam para a reflexão 
crítica dos modelos de desen-
volvimento que têm orientado 
a política e a economia. “É de-

bater com a sociedade a fragi-
lidade e, em alguns lugares, 
até mesmo a ausência dos ser-
viços de saneamento básico. 
Um problema específico que 
afeta o meio ambiente e a vida 
de todos os seres vivos. Algo 
que não deveria nem ser cogi-
tado em pleno século XXI”. 

Nos últimos anos, a Igreja 
Católica tem utilizado a Cam-
panha da Fraternidade para 
discutir temas que envolvem 
muito mais que a fé. São ques-
tões políticas e sociais funda-
mentais para o bem estar de 
uma sociedade. “Temos que 
mostrar qual é a responsabili-
dade de cada um. Seja o cida-
dão comum em zelar pelo seu 
lixo, pelo consumo adequado 
da água, ou o político para de-
senvolver projetos para o bem 
público. E a igreja não pode se 
omitir”, destaca o padre. 

Uma das maiores novida-
des para esta edição da Cam-
panha da Fraternidade é que 
ela irá transpor fronteiras 
nacionais, já que conta com 
a participação da Misereor 
- entidade episcopal da Igre-
ja Católica da Alemanha que 
trabalha na cooperação para 
o desenvolvimento na Ásia, 
África e América Latina.

Direito a saneamento 
básico é o tema

Campanha da Fraternidade 2016

unimaster implanta 
metodologia inovadora

A sala
Para possibilitar esse novo jei-

to de aprender, no GrowUP as sa-
las são orgânicas e se adequam à 
aula que o professor quer dar. Os 
móveis e o espaço são modulares, 
dando liberdade aos alunos e per-
mitindo que produzam e compar-
tilhem seu próprio conhecimen-
to. Nesse ambiente confortável 
e estimulante, são desenvolvidas 
práticas educacionais que pos-
sibilitam o trabalho em grupo e 
geram curiosidade, respeitando a 
velocidade da aprendizagem de 
cada aluno. “O ambiente é muito 
interessante. e produz muitos re-
sultados positivos”, finaliza Ana 
Carolina.

Os alunos do ensino funda-
mental do Colégio Unimaster Bu-
ritis, desde o fim do ano passado, 
usufruem de uma nova metodolo-
gia pedagógica. Além das aulas 
tradicionais, uma vez por semana 
eles se instalam em uma sala es-

pecial do colégio, onde partici-
pam do GrowUP. Lá, o estudante 
terá também a oportunidade de 
desenvolver habilidades não cog-
nitivas fundamentais na era do 
compartilhamento como o respei-
to, a capacidade de trabalhar em 
grupo, a criatividade e a ética.

O conceito GrowUP, criado 
pelo grupo SEB  e desenvolvido 
em todas as suas unidades espa-
lhadas pelo país, parte do princí-
pio que, se as gerações, o merca-
do de trabalho, a comunicação e a 
sociedade se transformam, a edu-
cação precisa estar à frente destas 
mudanças. Precisa ser capaz de 
inovar na forma de construir habi-
lidades e conhecimentos, ao mes-
mo tempo que garante o bem estar 
e a confiança de seus alunos.

De acordo com a coordena-
dora pedagógica Ana Carolina 
Menezes, os educadores do Uni-
master passaram por um longo 
período de treinamento para ad-
quirirem toda a capacidade neces-
sária para trabalhar a nova meto-

dologia. Por meio do 
GrowUP o professor 
se torna verdadeiro 
curador do conteúdo 
e não mero transmis-
sor dele, desenvol-
vendo atividades que 
estimulam a criati-
vidade, o raciocínio 
lógico e dá ao aluno 
a chance de apren-
der da maneira que 
faz mais sentido para 
ele. Mais do que um 
novo espaço, o con-
ceito propõe uma 
nova relação entre 
professor, aluno e 
sala de aula. “É pos-
sível perceber a von-
tade do educador em 
querer elaborar uma 
grande aula e o entu-
siasmo do aluno toda 
vez que vai para a sala. Ali eles 
estão tendo uma formação com-
pleta como ser humano e não 
apenas pedagógica”, diz.

ANA está empolgada com a nova 
forma de trabalhar a educação

APESAR DE DESCONTRAíDAS, aulas 
no growUP são muito produtivas
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Saúde

Lembra daquela história de que 
grávida não podia fazer qualquer 
esforço físico, que tinha que ficar 
deitada para garantir a segurança 
do bebê? Isto já ficou para trás há 
muito tempo, pois têm mulheres que 
estão surpreendendo pela extrema 
dedicação às atividades físicas du-
rante o período de gestação e, assim, 
conseguindo manter os corpos “sa-
rados”. É o sinal dos novos tempos! 

Aqui no Buritis nós temos o 
exemplo da educadora física Renata 
Bernardino. Além de praticar várias 
atividades físicas, ela é especialista 
em CrossFit e, acreditem, manteve 
sua rotina de treinos mesmo durante 
a gestação do Arthur, que acaba de 
entrar no sétimo mês. O JORNAL 
DO BURITIS conversou com Rena-
ta, para saber um pouco mais deste 
seu intenso dia-a-dia.

JORNAL DO BURITIS: Após 
receber a notícia da gravidez, 
quais cuidados você tomou para 
que pudesse continuar a prati-
car o CrossFit? 
Renata Bernardino: Fiquei sa-

bendo da gravidez com pouco mais 
de dois meses. Consultei meu mé-

CrossFit durante a gravidez
dico e recebi todas as orientações 
devidas. Esperei completar os três 
primeiros meses, que são de maior 
risco, e depois retomei os treinos 
normalmente. Faço todos os exer-
cícios como antes, somente baixei 
o peso e um pouco a intensidade, ti-
rando pausas ocasionais para beber 
água. Mas mesmo assim, é intenso.

JB: Quais foram as principais 
recomendações?
Renata: Tentar evitar a falta de 

oxigênio para prevenir que o feto 
não tenha deficiência do mesmo. 
Faço isso baixando a intensidade 
do treino por meio de intervalos es-
porádicos e sempre bebendo água. 
Também comecei a substituir al-
guns exercícios de maior impacto.

JB: O paradoxo de que mu-
lheres gestantes devem prati-
car somente atividades físicas 
de baixa intensidade, como a 
hidroginástica e caminhadas 
leves, é muito comum. Qual é 
a sua opinião sobre isso?
Renata: Acredito que isso é 

um conceito ultrapassado. Hidro-
ginástica e caminhada leve são 
importantes no caso da pessoa ser 
sedentária antes da gestação ou ter 

conhecimento de gravidez de risco 
desde o início. Se a mulher quer 
manter uma atividade física intensa 
não tem com o que se preocupar.

JB: Atualmente, como é a sua 
disposição para realizar tarefas 
cotidianas? Você costuma sen-
tir muitas dores na coluna e in-
chaço nas pernas e pés? Houve 
o aparecimento de algum outro 
problema circulatório?
Renata: Não sinto nenhum tipo 

de dor. Faço todas as atividades que 
fazia antes normalmente, sem mu-
dar nada. Não tenho dor na coluna, 
nem nenhum outro tipo de dor. Não 
tenho qualquer inchaço nem nas 
pernas nem nos pés. Nenhum pro-
blema circulatório ou de pressão. 
Estou com uma saúde invejável. 

JB: É comum às mulheres 
grávidas a ocorrência da res-
piração ofegante, principal-
mente após a realização de pe-
quenos esforços. Esse sintoma 
é comum a você?
Renata: Às vezes sinto a respi-

ração ofegante, o que acontece com 
qualquer gestante, mas rapidamente 
ela volta ao normal.

JB: De acordo com a experi-
ência que você está vivendo, 
qual a sua opinião sobre a re-
lação do exercício físico com o 
fator psicológico das mulheres 
gestantes? 
Renata: Acredito que o exer-

cício físico pode melhorar muito 
a autoestima da mulher durante a 
gravidez. Não tem como não en-
gordar, mas saber que você está 
em uma condição em que pode re-
tomar a forma física após o parto, 
faz muito bem ao ego. Quero en-
gordar no máximo 11kg, mas não 
me privo de nenhuma comida. 
Tive os meus desejos de grávida e 
comi sem receio.

JB: Qual é a frequência de 
seus treinos atualmente?
Renata: Treino pelo menos três 

vezes na semana.
JB: Até qual semana da gra-
videz você pretende continuar 
realizando os treinos?
Renata: Até a última semana. 

Até o fim. 
JB: Você sabe que este é um 
assunto polêmico. O que você 
pensa quando as pessoas di-

zem que está colocando em 
risco à saúde do seu bebê?
Renata: É uma total falta de 

conhecimento. Não estou colocan-
do a saúde do Arthur ou a minha em 
risco. Como já disse, consultei um 
médico e sei das minhas limitações 
durante a gravidez e respeito todas 
elas. Pelo contrário, fazendo as ati-
vidades físicas mantenho uma boa 
saúde e, segundo algumas matérias 
científicas que li, crianças que as 
mães continuaram ativas durante a 

gestação tiveram uma atividade ce-
rebral bastante estimulada.

JB: Você pretende passar sua 
experiência para novas ges-
tantes?
Renata: Claro, inclusive, tam-

bém trabalho como personal trainer e 
pretendo atender a este novo público. 
Através da minha própria experiência 
acredito que posso passar mais con-
fiança às futuras mamães. As interes-
sadas podem entrar em contato comi-
go através do número 99685-1517.

RENATA SURPREENDE ao manter a rotina 
pesada de treinos: "Barrigão não atrapalha"

As atividades físicas na Aveni-
da Henrique Badaró Portugal fica-
ram ainda mais atrativas a partir do 
mês de janeiro. Além das tradicio-
nais corrida, caminhada e ciclismo, 
agora os frequentadores da pista 
também podem praticar a terapia 
funcional. Isto mesmo! Todas as 
manhãs de sábado um educador físi-
co oferece a atividade ao ar livre em 
um ponto da avenida.

Terapia funcional ao ar livre

AS IRMÃS Jussara e Juliana 
adoraram a novidade

O treinamento funcional é com-
posto de movimentos que integram 
todos os grupos musculares e não 
trabalha apenas músculos isolados. 
São exercícios sempre diferentes, le-
vando em consideração os movimen-
tos naturais que o corpo realiza. “O 
treino funcional melhora a habilida-
de e aptidão para realizar movimen-
tos cotidianos como agachar, levan-
tar, puxar, empurrar e saltar. Além 
disso, melhora o desempenho na 
atividade física e ajuda a prevenir le-
sões musculares e, ainda, aprimoram 
o funcionamento cardíaco, facilitam 
a circulação sanguínea e fortalecem 
tendões e articulações”, explica o 
instrutor Paulo Henrique Oliveira.

A ideia das aulas foi de Paulo 
Henrique, juntamente com a namo-
rada, também educadora física. Eles 
convidaram a comunidade a partici-
par através das redes sociais e pesso-
almente na própria avenida. Ambos 
tiveram a iniciativa por enxergarem 

a necessidade de oferecer uma tera-
pia ao ar livre no bairro. “São mui-
tas pessoas realizando atividade físi-
ca aqui no Buritis, em especial nesta 
avenida. Vimos como seria importan-

te se elas também pudessem usufruir 
desta técnica”, ressalta.

E os moradores, de fato, compra-
ram a ideia. A participação tem sido 
intensa desde a primeira aula. A ban-

cária Aline Barbosa viu o convite 
na rede social e não desperdiçou a 
oportunidade. Não só compareceu, 
como levou a mãe Olívia Araújo 
junto. “Foi a chance que tive para 
retomar uma atividade física. Estava 
sem fazer nada há quase dois anos”, 
diz. “Na minha idade é importantís-
simo fazer uma atividade física. A 
terapia funcional me atende muito 
bem”, completa a mãe.

As irmãs Jussara e Juliana Alves 
estavam correndo na pista da aveni-
da, quando foram convidadas a par-
ticipar do treinamento funcional, que 
é muito indicado ao final de uma ati-
vidade física mais forte. Aceitaram 
de prontidão e não se arrependeram. 
“Foi muito bacana. Não conhecia 
esta terapia. Gostei demais. Preten-
do participar muitas outras vezes”, 
comenta Jussara. “Adoro atividade 
ao ar livre. Sair daquele ambiente 
de academia, lugar fechado. Não só 
aprovei como já estou chamando as 

amigas para participarem das próxi-
mas aulas”, completa Juliana.

A princípio as aulas serão minis-
tradas nas manhãs de sábado, mas o 
objetivo é que elas aconteçam tam-
bém durante a semana. “Estamos 
pensando em duas vezes durante à 
noite. É agendar os horários e ver se 
dá certo”, informa Paulo Henrique.

DESEJO de Paulo é estimular as 
pessoas a cuidarem da saúde

AS ATIVIDADES são indicadas para todas as idades
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Por Dentro do Bairro

Início de ano é sempre uma 
época muito atarefada para os pais. 
Eles precisam ficar atentos a todos 
os detalhes para garantir um bom 
ano escolar dos filhos. E, para mui-
tos, além da matrícula e da imen-
sa lista de materiais, outro detalhe 
deve ser observado: a contratação 
de um transporte escolar. Antes de 
combinar o serviço, é preciso veri-
ficar se o veículo tem autorização 
para carregar estudantes e ficar 
atento aos itens de segurança. 

Ao encontrar um prestador de 
serviço, a primeira medida a ser ob-
servada é se esse veículo tem autori-
zação para o transporte de estudan-
tes, que no caso de Belo Horizonte é 
dada pela BHTrans. Para obter esta 
autorização, a van tem que passar 
por uma vistoria, sendo que são li-
beradas apenas as que apresentam 
condições adequadas e os itens de 
segurança necessários. A verifica-
ção é feita semestralmente para ga-
rantir a segurança dos alunos. 

Os itens verificados são: os equi-
pamentos obrigatórios e de seguran-
ça, sistema de iluminação, de freios, 
dispositivos de alerta e documentos 

Papais e mamães do Buritis de-
vem ter uma atenção ainda mais es-
pecial com a saúde dos filhos este 
ano. O Ministério da Saúde anun-
ciou no início do último mês de ja-
neiro algumas mudanças no calen-
dário de vacinação. As alterações 
abrangem seis vacinas já ofertadas 
no SUS, mas que passam a ter no-
vas recomendações de intervalo en-
tre a aplicação das doses, além da 
ampliação da faixa etária. Para as 
crianças até 05 anos incompletos, 
as mudanças ocorrem no tipo e in-
tervalos de aplicação das doses de 
quatro vacinas: a de poliomielite, 
a vacina pneumocócica 10 valente, 
a vacina contra hepatite A e a me-
ningocócica C. A imunização con-

Novo calendário de vacinação
tra o HPV (papilomavírus) passa a 
ser aplicada em duas doses - antes 
eram três - para meninas de 09 a 13 
anos. Já a vacina contra hepatite B 
passa a incluir pessoas acima de 50 
anos e idosos. A expectativa é que 
ela seja ofertada para o novo grupo 
ainda este semestre.

Para os bebês, a  principal dife-
rença será a redução de uma dose 
na vacina pneumocócica 10 valen-
te para pneumonia, que a partir de 
agora será aplicada em duas doses, 
aos dois e quatro meses, seguida de 
reforço preferencialmente aos 12 
meses, mas que poderá ser tomado 
até os 04 anos. A vacina contra a 
poliomielite, aplicada aos seis me-
ses, deixa de ser oral e passa a ser 

injetável. Agora a criança recebe 
as três primeiras doses do esquema 
- aos dois, quatro e seis meses de 
vida - com a vacina inativada polio-
mielite (VIP), de forma injetável.

A vacina oral poliomielite (VOP) 
continua sendo feita como refor-

ço aos 15 meses, 04  anos e anual-
mente durante a campanha nacional, 
para crianças de 01 a 04 anos. Tam-
bém houve mudança na vacina me-
ningocócica C, que protege contra 
meningite C. O reforço, que antes 
era aplicado aos 15 meses, passa a 
ser preferencialmente aos 12 meses, 
mas pode ser feito até os 4 anos. As 
primeiras doses da meningocócica 
continuam aos três e cinco meses.

De acordo com a SBim - So-
ciedade Brasileira de Imuniza-
ções, o mais importante com a 
mudança é a expansão até os 04 
anos. Na prática, muitas crianças 
não estão indo tomar a dose. A 
ideia é resgatar crianças que não 
tenham sido vacinadas. 

FUTEBOL PROFISSIONAL
A ex-aluna e destaque do pro-

grama esportivo da Escola Ame-
ricana do Buritis, Camilla Ro-
drigues, foi escolhida pela liga 
de futebol feminino profissional 
NWSL (National Women Soccer 
League) dos Estados Unidos para 
participar de um processo de sele-
ção de jogadoras em 2016. A sele-
ção (draft, em Inglês) é um proces-
so utilizado para alocar jogadores 
em equipes esportivas profissionais 
e é usado em todos os esportes nos 
EUA. Em um draft, as equipes se 
revezam e selecionam um atleta à 
partir de um grupo de jogadores 
elegíveis. Quando uma equipe se-

vANS ESCOLARES
obrigatórios. Após a vistoria, se o 
condutor e o veículo forem aprova-
dos, recebe um selo que atesta a con-
formidade com a lei. Quanto à nova 
regra sobre a presença da cadeirinha 
para crianças até 07 anos de idade, 
esta será obrigatória somente a par-
tir de 2017.  O momento correto para 
verificar a presença da cadeirinha é 
na hora em que o transporte estiver 
em operação. Não é um item obser-
vado durante a vistoria, mesmo por-
que, o condutor pode colocá-la para 
a vistoria e depois não usá-la mais.

No portal da BHTrans, www.
bhtrans.pbh.gov.br, no tema “esco-
lar”, os pais podem encontrar ou-
tras informações sobre como con-
tratar o serviço. 

leciona um esportista, ela adquire 
direitos exclusivos para assinar um 
contrato com ele, e nenhuma outra 
equipe no campeonato pode esco-
lher esse profissional. O draft mais 
conhecido é o de iniciação, que é 
usado para alocar os jogadores que 
geralmente são oriundos das uni-
versidades e recentemente se tor-
naram elegíveis para jogar em uma 
liga profissional. 

Camilla entrou na EABH em 
2009, por meio do Programa de 
Bolsas Esportivas da Escola Ameri-
cana, formou-se em junho de 2011 
e recebeu uma bolsa para jogar fu-
tebol pela Universidade Christian 

Brothers, em Memphis, Tennessee. 
Ela teve uma carreira meteórica 
na faculdade e foi selecionada nos 
dois últimos anos como NSCAA 
All-American, o que significa que 
ela foi considerada uma das melho-
res jogadoras do país. Camilla rece-
beu o segundo prêmio All-American 
durante a Convenção da NSCAA em 
Baltimore no dia 16 janeiro deste 
ano. A jogadora é a primeira ex-alu-
na atleta da história da Escola Ame-
ricana a participar de um draft e ter 
uma chance real de se tornar uma 
jogadora profissional, já que tam-
bém recebeu propostas para jogar 
na Suécia e na Inglaterra.
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T r a n s i t a r 
pela Avenida 
Mário Werneck, 
especia lmen-
te nos horários 
de maior movi-
mento, é para 
muitos morado-
res do Buritis 
um dos momen-
tos mais estres-
santes do dia. A 
grande quanti-
dade de veículos 
faz com que a 
travessia se torne longa e desgas-
tante. Contudo, uma nova situa-
ção tem amenizado um pouco este 
problema. No final do ano passado, 
uma parte do canteiro central da 
avenida foi totalmente revitalizada, 
deixando o local com uma beleza 
única e com uma climatização bas-
tante agradável. Através do Progra-
ma Adote o Verde, da Prefeitura de 
Belo Horizonte, a MRV Engenha-
ria abraçou o espaço e fez um tra-
balho paisagístico que tem chama-

CANTEIRO CENTRAL

do muito a  atenção de quem passa 
pela Mário Werneck.

Os canteiros não só foram re-
formados, como também foram 
gramados e ganharam diversos 
tipos de árvores e plantas. Tudo 
muito bem trabalhado pelo depar-
tamento de paisagem dos empreen-
dimentos da MRV, que deu atenção 
máxima a cada detalhe. 

Gestor Predial da sede da MRV 
no Buritis, Roberto Góes diz que a 
empresa queria devolver um pouco 

para a comunidade toda a hospi-
talidade que recebeu, e a maneira 
que acreditou ser a mais adequada 
seria transformar o lugar em que 
está, em um local melhor para se 
viver. “A gente percebe a satisfa-
ção no rosto dos moradores e dos 
nossos próprios funcionários toda 
vez que olham para o canteiro. 
Passa um sentimento de paz, de se-
gurança”.  

De acordo com Roberto Góes, 
que também é morador no Buri-
tis, o objetivo da MRV é propagar 
esta ideia e assim fazer com que 

outros pontos do bairro passem 
pelo mesmo processo de revita-
lização. “Queremos impulsionar 
outras empresas a fazerem o mes-
mo. Que elas entendam a impor-
tância de fazerem algo em prol do 
lugar onde estão instaladas”. Após 
a realização das obras, a empresa 
agora ficará responsável pela ma-
nutenção do canteiro e irrigação 
das plantas. “Esperamos contar 
com total apoio dos comerciantes 
vizinhos e também da população 
neste trabalho de preservação”, 
completa.

Nunca foi fácil decidir e no mundo moderno o trabalho tem dois 
ingredientes que tornam as escolhas mais difíceis: a complexidade e 
a incerteza. Hoje, qualquer coisa que você tenha que decidir existe 
um grande número de variáveis, o que, com frequência, coloca mui-
tas vezes as pessoas em situações que elas não dominam. 

A incerteza de não saber se a escolha de hoje permanecerá valen-
do amanhã é inevitável. Todas as vezes que apostamos alto em algo, 
a dificuldade tende a crescer. É o tamanho da nossa aposta que irá 
fazer a nossa decisão mais ou menos importante.

Sabe por que, muitas vezes, as decisões causam angústias? Sabe 
por que temos tanta pressa em acertar na primeira tacada? A resposta 
é simples! Temos medo de assumir a responsabilidade, aceitar os im-
previstos e arcar com as consequências dele. Temos medo de decep-
cionar quem nos admira.

A psicologia prova que o nosso cérebro é facilmente enganado. 
Temos o hábito de confiar demais na nossa memória, de procurarmos 
informações que comprovem nossos pensamentos fracos. Muitas ve-
zes somos incapazes de fazer julgamentos dos que nós pensamos de 
forma confiável. 

Para tomar decisões melhores é preciso saber como sua mente fun-
ciona e parar de ter medo de errar. É na busca da racionalidade que deve-
mos nos concentrar, ou seja, precisamos conhecer os enganos possíveis 
quem podem ocorrer quando estamos tomando uma decisão. Quando es-
tamos atentos reduzimos, e muito, o risco de decidir errado.
Existem algumas estratégias que te ajudarão na melhor decisão, como: 

* Livrar-se dos preconceitos. Uma opinião formada pode intoxi-
car a sua decisão. 

* Traduza a sua voz interior, ou seja, confie na intuição se você já 
tomou decisões semelhantes e o retorno foi positivo.

* Desconfie do passado. As ações antigas serão no máximo pare-
cidas com as atuais.

* Converse! Não tome decisão nenhuma sozinho. Ouvir opiniões 
faz bem.

* Reconheça seu ponto de vista. Não tome nenhuma decisão num 
momento de tensão ou pressa.

* Assuma o comando. Decisão tem dono!
* Evite o jeitinho. Por falta de hábito de planejar, muitas vezes 

recorremos ao improviso.
Decidir é uma questão de organização e disciplina!

COMO TOMAR 
DECISõES MELHORES
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Cultura e Lazer

Belo Horizonte respira “ares” 
de Buenos Aires. O som da Maria 
Fumaça mineira se confunde com 
o barulho dos trilhos de trem do 
Caminito, o bairro “do tango” da 
cidade Portenha. 9090 é o prefi-
xo de um desses trens que trarão 

para o palco grandes nomes da 
dança de salão belo-horizontina. 
Embalados ao som de grandes 
músicos da cidade o projeto Ím-
pares apresenta “Buenos Aires 
9090”, uma viagem do tango a 
Minas Gerais.

Campanha de Popularização 
do Teatro & Dança

Você que deseja ir ao teatro não pode 
perder esta oportunidade! A 42ª Campa-
nha de Popularização do Teatro & Dança 
prossegue até o dia 06 de março. Conhe-
cida como um dos eventos mais tradicio-
nais da cena cultural de Belo Horizonte e 
como a maior ação de popularização das 
artes cênicas do país, a Campanha trou-
xe, em 2016, 159 espetáculos, sendo 62 
inéditos, 103 para o público adulto, 43 
peças infantis, 11 apresentações de dan-
ça e duas de rua, que, desde o mês de ja-
neiro, estão sendo exibidos em diferentes 
endereços da capital mineira. Os valores 
dos ingressos variam entre R$ 5, R$ 10, 
R$ 12 e R$ 15. Nas bilheterias dos tea-
tros, os preços são diferentes, conforme 
cada estabelecimento.

Postos de venda 
do Sinparc:

* Mercado das Flores: 
Av. Afonso Pena, 1.055 
- Centro. Diariamente, 
das 9h às 19h

* Shopping Cidade (Piso Tupis) – Centro. Segunda a sába-
do, das 10h às 19h, domingo, das 14h às 18h

* Shopping Pátio Savassi (Piso L3) Av. do Contorno, 6.061 
- Funcionários. Segunda a sábado, das 14h às 19h, domin-
go, das 14h às 18h

* On line - www.sinparc.com.br 
* Aplicativo “Vá ao Teatro MG”    

 - www.vaaoteatromg.com.br/mobile
* A programação completa você encontra no site www.

sinparc.com.br

ALgUMAS OPÇõES
A Turma do Madagascar - Comédia infantil

Teatro Pio XII - R. Alvarenga Peixoto, 1679 - Santo Agostinho
Até 06 de março | Sábados e domingos às 17h20  -  Valor R$15   

Um leão, uma zebra, um hi-
popótamo, uma girafa e um gru-
po de pinguins vivem num zoo-
lógico. Lá dentro, eles têm tudo: 
casa, comida e pele lavada. Mas a 
zebra, cansada da rotina de viver 
sempre no mesmo lugar, sonha 

com a liberdade e quer conhecer 
outros lugares. Foge do zoológi-
co fazendo com que seus amigos 
saiam a sua procura. E numa fuga 
atrapalhada eles encontram vários 
desafios para poder concretizar 
seu sonho.

Proibido para Maiores - Comédia adulto
Teatro da Assembleia - R. Rodrigues Caldas, 30 - Santo Agostinho
Até 06 de março | Sextas e sábados às 20h30 e domingos às 19h  - Valor R$15

Divertida comédia de um ca-
sal que passa a noite de sexta-feira 
trancados no banheiro do próprio 
apartamento. A platéia se identifica 

com cada momento hilário, sensual 
e confuso deste casal em apuros. Su-
cesso de público e crítica. Com Hud-
son Moreira e Bianca Tocafundo.

Buenos Aires 9090 - Dança de salão
Teatro Alterosa - Av. Assis Chateaubriand, 499 - Floresta
04 a 06 de março | Sexta e sábado às 21h e domingo às 20h - Valor R$12

Local: Chevrolet Hall
Horário: 22h
Ingressos: Mesa setor 1 (4 lug) 
R$720. Mesa setor 2 (4 lug) 
R$640/ Arquibancada 1º Lote 
R$90. 2º Lote R$110. 3º Lote 
R$130
Vendas: Bilheteria do Chevrolet Hall e site Tickets for fun

O ícone da música romântica 
nacional, Fábio Jr., desembarca em 
Belo Horizonte para apresentação 
única no Chevrolet Hall. O reper-
tório do show contará com as novas 
canções do mais recente disco, bem 
como sucessos da carreira do cantor. 
O público poderá conferir os clássi-
cos e as canções que fazem parte do 

novo álbum, como “Amém Amor”, 
“Será Que Eu Fui Claro?!”, “Tô In-
vestindo Nessa História”, mostran-
do toda a influência do soul, funk, 
suingue e rock, sempre com toque 
romântico. As clássicas “Só Você”, 
“Felicidade”, “Alma Gêmea” e 
“Caça e Caçador”, entre outras, não 
ficam de fora.

Os ícones da MPB Toquinho, 
Ivan Lins e o grupo vocal MPB-4 
celebram 50 Anos de Música no 
palco do Grande Teatro do Palácio 
das Artes, com apresentação única, 
no dia 20 de fevereiro.

O show relembra as canções 
mais conhecidas dos artistas, inspi-
rado pelo aniversário de 50 anos de 
carreira de Toquinho. O espetáculo 
reúne amigos que já colaboraram 
nos palcos em diversas ocasiões, 

e o repertório conta com clássicos 
como Aquarela e Samba de Orly, 
de Toquinho, Dinorah e Começar 
de novo, de Ivan Lins, além de 
Amigo é pra essas coisas e Roda 
viva, interpretadas pelo MPB-4. 

Roupa Nova 
04 e 05 de março

Local: Chevrolet Hall Horário: 22h
Ingressos: Mesa setor 1 (4 lug) 
R$400. Mesa setor 2 (4 lug) 
R$360/ Arquibancada R$70
Vendas: Bilheteria do Chevrolet 
Hall e site Tickets for fun

O Roupa Nova retorna a BH 
para lançar o seu mais novo trabalho, 
“Todo amor do mundo”. No show, 
além de músicas do novo álbum, o 
grupo também canta “Sonhando com 
os Pés no Chão”, “Tenha Fé na Mú-
sica” e “É Tempo de Amar”.

Há mais de 30 anos na estrada, 
o Roupa Nova continua encantan-
do e emocionando públicos de to-
das as gerações, com suas músicas 
e shows surpreendentes. O grupo já 
vendeu mais de 20 milhões de uni-
dades com 16 álbuns de estúdio, 
cinco ao vivo, um EP, 15 coletâne-
as e cinco DVDs. Além de várias 
trilhas sonoras de novelas. 

Fábio Jr.
20 de fevereiro

Local: Chevrolet Hall  -  Horário: 22h
Ingressos: Mesa setor 1 (4 lug) R$640. Mesa setor 2 (4 lug) R$480/   
Arquibancada 1º Lote R$70. 2º Lote R$90. 3º Lote R$110
Vendas: Bilheteria do Chevrolet Hall e site Tickets for Fun
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Nando Reis - voz e violão
27 de fevereiro

50 Anos de Música
20 de fevereiro

Local: Palácio das Artes  -  Horário: 21h
Ingressos: Plateia I R$ 200/ Preço Plateia II R$ 180/   
Plateia Superior R$ 160
Vendas: www.ingresso.com

Nando Reis volta a Belo Ho-
rizonte para lançar o seu novo tra-
balho, o CD e LP Ao Vivo – No 
Recreio – Volume 1. O show faz 
parte da tour do cantor paulista 
para divulgar este novíssimo vo-
lume, gravado com maestria, pro-
duzido pelo próprio artista e com 
mixagem de Jack Endino em um 
estúdio em Seattle, nos Estados 
Unidos.

Na ocasião, Nando mostra 
toda a delicadeza das canções e 
melodias que tocam fundo no co-
ração do público, exibindo ver-
sões de seus clássicos - “Relicá-
rio”, “O Segundo Sol”, “Luz dos 
Olhos”, “All Star”, “Espatódea”, 
“Nos Seus Olhos” e “Quem Vai 
Dizer Tchau”- bem na forma como 
foram concebidas, somente com o 
artista empunhando seu violão.



12 Fevereiro de 2016

EDITORIAL | OPINIÃO |  LAZER | EDUCAÇÃO | POLÍTICA | ARTE |  CULTURA | ARTIGO | SAÚDE | SERVIÇOS | IMÓVEIS | PAINEL | TRANSPORTE| SEGURANÇA 

Pets

Com o passar dos anos, os 
proprietários de cães se cons-
cientizaram da importância 
de não dar restos de comida 
para seus bichinhos. Apesar 
daquela carinha fofa, sem-
pre pedindo um pedacinho 
daquele alimento, os donos 
estão cientes de que esta ati-
tude pode prejudicar a saú-
de de seu pet. A alimentação 
adequada para o animal é a 
ração. Contudo, será que a ra-
ção que você está dando para 
seu cão é a ideal? Tamanho, 
peso, idade, pelagem, raça, 
tudo isso deve ser identifica-
do pelo proprietário antes de 
comprar a ração, para que ele 
tenha a certeza de que está 
oferecendo o melhor produto 
ao fiel companheiro.    

Para escolher com maior 
segurança uma ração que aten-
da às necessidades nutricionais 

do seu cachorro, 
ou seja, um ali-
mento completo 
e balanceado em 
quantidades e por-
ções adequadas 
que irão atender a 
todas as carências 
do animal, é funda-
mental a consulta a 
um especialista. O 
mercado pet ofe-
rece hoje diversas 
opções e o vete-
rinário irá indi-
car com precisão 
o melhor produto 
a ser oferecido ao 
animal. “Nas pró-
prias embalagens 
já vêm descritos 
os nutrientes daquela ração. O 
profissional irá orientar o dono 
sobre quais são as necessárias 
ao seu animal, observando ida-

de, crescimento, condição físi-
ca, nível de atividade e estilo 
de vida, estado de saúde e, cla-
ro, o porte e a raça”, explica o 

Cuidados na hora 
de comprar a ração

Por márcia camPoS* 

*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

bem estarbem estar

É muito importante que o 
proprietário do cachorro não 
compre qualquer ração, obser-
vando apenas o menor preço. 
Uma ração mais qualificada é 
fundamental para a saúde do 
animal e para o conforto do 
próprio dono. “Uma boa ração 
tende a diminuir o acúmulo de 
tártaro nos dentes, consequen-
temente diminuindo o mau há-
lito, por exemplo. Além disso, 
ele irá defecar menos e as fe-
zes serão mais duras, o que, 

nos dias de hoje, especialmen-
te para quem mora em aparta-
mento, é muito importante”, 
ressalta Felipe. 

E, até mesmo na questão fi-
nanceira, a escolha por uma ra-
ção de pior qualidade pode não 
ser vantajosa. Segundo o ve-
terinário, esta ração pode não 
nutrir o animal como deveria, 
sendo assim ele irá comer em 
maior quantidade e mais vezes 
ao dia. Consumo maior, maior 
gasto.

Qualidade do alimento

VETERINáRIO ALERTA sobre os 
nutrientes que cada cão necessita

veterinário da clínica Kollym, 
Felipe David Campos. 

A prova de que a ração é o 
alimento ideal para o cachorro 
é que, com esta mudança de 
cultura, hoje os animais estão 
vivendo mais e com mais saú-
de. “Já cheguei a atender um 
animal de 26 anos aqui na clí-
nica. É surpreendente”, recor-
da Felipe. 

Para ressaltar toda esta ex-
pansão do mercado de rações, 
o veterinário explica que hoje 
existem produtos específicos 
para raças de cães como Shih 
Tzu e Yorkshire. “Como o Shih 
Tzu tem uma arcada dentária 
especial, já existe para ele uma 
ração com formato diferen-
te, que facilita a apreensão do 
grão. Para o Yorkshire a preo-
cupação é com o sabor, já que 
ele tem uma tendência maior a 
rejeitar o alimento”, diz.

O trampolim 
para uma maior 
sensibilização e 
uma vida feliz é 
uma atitude otimis-
ta. Como os ásanas 
ajudam e reorien-
tam na mudança da 
perspectiva mental 
de uma pessoa? 

Os ásanas in-
fluenciam no funcionamento do sistema endócrino. Este sistema rea-
liza um incontável número de funções indispensáveis dentro do corpo 
e influencia nossa aparência física, emocional e perspectivas, na ver-
dade, muito do nosso comportamento e atitude perante a vida. Uma 
pessoa que tem um sistema endócrino saudável é geralmente otimista, 
clara no pensamento e positiva na ação.

O sistema endócrino é constituído por várias glândulas localiza-
das por todo o corpo, que secretam substâncias especiais, os hormô-
nios. Cada um desses hormônios tem uma função específica a realizar 
no corpo. Eles agem como gatilhos que levam os diversos órgãos a 
um maior ou menor nível de atividade. Também interagem e modi-
ficam as atividades uns dos outros. Para ter uma boa saúde, todo o 
sistema deve estar em equilíbrio e perfeitamente coordenado. Se há 
desarmonia no sistema endócrino, em seguida, haverá mau funciona-
mento em um ou mais dos processos corporais e, possivelmente, na 
constituição emocional de uma personalidade. 

Os ásanas podem corrigir a hipo ou hiperatividade das glândulas, 
bem como harmonizar o centro de controle do sistema no cérebro. 

“Doenças endócrinas geralmente não são orgânicas: são geral-
mente funcionais.” Em outras palavras, cada glândula é capaz de tra-
balhar corretamente, mas não o faz, talvez por causa do estresse ou 
mau uso do corpo. Significa que ainda há a capacidade de funciona-
mento adequado se os ajustes necessários forem feitos. No sistema 
endócrino, o problema funcional pode ser devido à condução ineficaz 
dos impulsos nervosos ou insuficiência de oxigenação sanguínea, tal-
vez devido à respiração incorreta e assim por diante. Os ásanas auto-
mática e gentilmente retificam esta condição, devolvendo o bom fun-
cionamento do sistema novamente.

Este sistema tem uma grande influência sobre nossa estrutu-
ra emocional, que está intimamente ligada com os nossos processos 
mentais. Como tal, a melhoria do sistema por intermédio da prática 
de ásanas pode resultar em profundas mudanças em nossa atitude pe-
rante a vida.

Informações extraídas de diversos autores

A INFLUÊNCIA DOS ÁSANAS 
(movimentos corporais 

específicos) NUMA 
PERSPECTIvA MENTAL

- SUA RELAÇÃO COM O SISTEMA ENDÓCRINO - 

MERCADO ATUAL de rações oferece tudo que o animal precisa


