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12 anos mostrando o que
o Buritis tem de melhor

Neste mês de março o JORNAL DO BURITIS completa mais um ano de vida e para ilustrar um pouco desta história, recordamos alguns fatos que
marcaram o nosso comprometimento com o bairro. São trabalhos de vital importância em áreas como segurança, cidadania, meio ambiente e trânsito.
Fomos parceiros, mediadores, interlocutores, incentivadores. Simplesmente propagadores do bem. Toda vez que o Buritis precisou, estávamos lá para
contribuir e fazer com que o nosso bairro se tornasse a cada dia um lugar melhor para se viver. Nossa história foi, é, e sempre será assim!
Págs. 4 e 5

Choveu?
Buraco
apareceu

CONFIANÇA

BULLYING

ÁGUA

Ponto do Buritáxi
completa 23 anos de
atuação no bairro

Nova lei quer combater
a prática da intimidação
na sociedade

Práticas simples e
inteligentes para
reduzir o consumo
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Superando barreiras e
vencendo obstáculos

Perto dos 50, solteira, com
uma filha na faculdade e, desempregada. Para muitas mulheres, este seria um cenário
de total desistência. Mas, não
para uma moradora do Buritis. Guerreira, Jackie foi à luta,

começou um negócio próprio
em casa, que hoje, além de
sustentar sua família, a deixa
completamente satisfeita. Em
homenagem ao Dia Internacional da Mulher, confira esta
bela história da vida real.
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SAUDÁVEL
Barraca de produtos
orgânicos há mais de
uma década no Buritis
Pág. 12

Moradores aprovam evento
de música no Buritis

Um exemplo
a ser seguido
Grupo de moradores se une no
combate ao Aedes Aegypti
Pág. 8

Em fevereiro foi realizada
a primeira edição do Orquestrando no Burita, evento que
reúne diversas brincadeiras
para a garotada, aliado a uma
bela apresentação musical.
Na estreia o tema escolhido

foi ‘marchinhas de carnaval’.
Ainda este ano, mais três edições estão marcadas. Uma
para a chegada do inverno,
outra na Semana da Criança
e por último uma Cantata de
Natal.
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Editorial

SUPERANDO A CRISE
A palavra “crise” talvez seja
a mais escrita, ouvida e comentada nos últimos 15 meses em
nosso país. Logo após o processo eleitoral de 2014, muitas verdades vieram à tona. O cenário
de antes das eleições, que apontava para um país em pleno desenvolvimento, com as pessoas
melhorando de vida e a economia surfando em uma onda favorável, foi rapidamente substituído por uma realidade bastante
cruel. Fomos do 80 para o 8 em
uma velocidade impressionante.
A pressão inflacionária hoje
não é apenas um fantasma que
assombra os orçamentos familiares. É uma verdade que pode
ser sentida em todos os aspectos da economia. O dragão da

inflação está mais do que nunca
no cotidiano da população, fazendo com que as pessoas façam cortes e readequações nos
seus hábitos de consumo.
O desemprego é uma realidade concreta. Muitas empresas
fechando portas e quase ninguém com coragem para apostar
e investir em um país com uma
grave crise política, econômica e
institucional. Em 2015 tivemos o
pior desempenho da economia
desde 1990. Nem quando o país
vivia o processo de impeachment do ex-presidente Collor,
os números eram tão negativos
quanto os do ano passado.
O mais grave, contudo, não
é a crise. É a completa falta de
perspectiva de superação des-
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te momento adverso que vive
a nação. Todo dia tem notícia
nova e fortes emoções de Brasília contaminam o ambiente e
inflamam as incertezas. Como
diz aquela propaganda, a vida
não está fácil para ninguém. A
cada nova surpresa no cenário
político e econômico, fica ainda mais difícil vislumbrar soluções e um possível consenso
para sair dessa crise. E é cada
vez mais inimaginável a abertura de um diálogo entre situação e oposição para encontrar
caminhos e alternativas.
Mas o brasileiro é forte. Já
enfrentou outros momentos de
dificuldade e sempre demonstrou capacidade de superação.
Hoje, vemos, ainda que exce-

ções, gente com disposição e
criatividade para lutar e se manter de pé. Aqui no Buritis, apesar do cenário adverso, temos
vários exemplos de que é possível encarar as dificuldades e
conseguir dar a volta por cima.
É neste cenário que o nosso
JORNAL DO BURITIS chega
ao seu 12º ano de vida. A própria mídia impressa já vive um
forte abalo há algum tempo.
Com o avanço da tecnologia e
o advento das redes sociais, o
jornal impresso enfrenta uma
crise de identidade. Para onde
ir? Como cativar os leitores?
Como conquistar novos públicos? São perguntas feitas diariamente por jornais impressos
do mundo inteiro para sobrevi-

ver à crescente e avassaladora
concorrência da internet.
Um jornal de bairro chegar
a 12 anos de vida é um fato que
deve ser bastante comemorado. E a receita para isso é uma
só: compromisso com o bairro.
Compromisso que é expresso por uma linha editorial que
tem na defesa dos interesses do
Buritis e dos seus moradores o
carro chefe. E não vai ser nenhuma crise que nos fará mudar de rumo. Vamos continuar
com um jornal propositivo, um
jornal que mostra aquilo que
dá certo, um jornal que quando
faz críticas aponta os caminhos
para os acertos, um jornal que
valoriza a nossa comunidade, a
nossa gente, o nosso bairro.

trabalho já teria mudado de ponto.
Não podemos alimentar isso! Se
incentivarmos esse tipo de extorsão, nós mesmos sofreremos com
as consequências de não nos sentirmos seguros em nosso querido
Buritis. Há muitas maneiras de
beneficiar as pessoas menos favorecidas, doando tempo e dinheiro a instituições de caridade, por
exemplo. Quando você passa para
os extorquistas a mensagem de que
seu não-trabalho pode ser recompensado financeiramente é o mesmo que dizer: devo te pagar, devo
te temer, obrigado por não me roubar. Chega! Abram os olhos vizinhos. Há muitos lobos disfarçados
de coitadinhos, cordeirinhos indefesos prontos para roubar nossa liberdade e direitos.
Daniela Cesar

ASFALTO 1

tacionamento. O asfalto está no
grosso, com buracos e pedras à
mostra. Esperamos, sinceramente, que alguma atitude seja tomada pelos órgãos competentes. O
grande problema é que quem deveria fiscalizar, que é a prefeitura, não faz nada. Até porque ela
tem que terminar o asfaltamento
em frente ao Supernosso que, diga-se de passagem, é o pior trecho da via.
Marcela Schutz
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Cartas
FLANELINHAS
Por mais estranho que este apelo possa parecer, não se trata de
um pedido para que as pessoas não
exerçam de bondade com o próximo, mas trata-se de uma tentativa
de não alimentar a ação de extorquistas, malandros e pessoas mal-intencionadas. Infelizmente tem se
tornado frequente no Buritis encontrar "pedintes" na porta de farmácias, malabaristas mal-educados
nos sinais de trânsito e "olhadores"
de carros próximo a bares. Surpreendi-me fortemente quando vi um
garoto que aparenta ter cerca de 10
anos ameaçar meu marido quando
ele disse que não precisaria que
ele olhasse nosso carro próximo
ao Supermercado Dia. Um menino
de 10 anos ameaçou um homem de
1,80m como se fosse o dono da rua

e devesse ser pago pela vaga em
que o carro estava estacionado na
rua! O que um menino de 10 anos
poderia fazer para impedir um ladrão de carros? Vejo duas respostas: ou ele não poderia fazer nada,
portanto estava mentindo ao vender
uma segurança que não pode entregar, ou repassaria o dinheiro para
o verdadeiro ladrão, traficante etc.
Portanto, está claro que o resultado de seu pagamento pela vaga
na rua, só poderá gerar resultados
negativos, fora a educação de malandro que ganha dinheiro fácil que
você estará ajudando a perpetuar
se continuar contribuindo com essas esmolas e pagamentos. Já voltei
aos bares daquela região diversas
vezes e o mesmo garoto está sempre lá. Por quê? Porque tem gente
que paga. Se não desse lucro, ele
ou o adulto que se beneficia desse

Moradora

Sinceramente não estou acreditando até agora nessa camada de
asfalto que a Gasmig colocou na
Mário Werneck. O serviço ficou de
péssima qualidade. Parece que estão empurrando um serviço goela
a baixo dos moradores. Nós somos
trabalhadores pagadores de impostos e exigimos que seja feito um
serviço digno do nosso bairro.
Arnaldo Melo
Advogado

ASFALTO 2
Foi só cair a primeira chuva
que parte do asfalto novo na Avenida Professor Mário Werneck
se desfez. Isso é uma vergonha.
É um asfalto de péssima qualidade. Outra coisa revoltante são
os acabamentos nas vagas de es-

Moradora

IMPOSTO DE RENDA
É importantíssimo que os
contribuintes fiquem por dentro
das correções para saber quem
fica isento ou não dessa declaração de imposto de renda. A partir
do momento em que é obrigató-

rio, a pessoa deve declarar, caso
contrário ela fica com pendências, e isso pode acarretar uma
série de problemas futuros. As
pessoas sabem a importância da
declaração e por isso se preocupam com a mesma, mas é com
a prática que entendemos como
funciona e como fazer sem erros. Para a declaração do imposto
de renda 2016 é usado como ano
base o de 2015, ou seja, os dados referentes àquele ano e todos
os ganhos auferidos no mesmo.
Para facilitar a declaração a própria Receita Federal disponibiliza
para todos um programa que ajuda a fazer de forma correta e englobando todos os itens que são
necessários. Procure um contador
e antecipe-se!
Paulo Santos Leite
Morador da rua Ernani Agrícola
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Homenagem

No Dia Internacional da Mulher
JB conta a história de uma guerreira
Março é o mês dedicado a elas,
as mulheres. Mães, esposas, donas de casa. Sim, ainda nos dias de
hoje elas continuam com estes rótulos. Mas, diferentemente do que
possa parecer pejorativo, elas sentem orgulho deles. Entretanto, não
se engane! Também são guerreiras, trabalhadoras, chefes de família, alegres, etc. Como descrever a
mulher atual? São tantos adjetivos
que construir uma frase seria algo
digno somente a grandes escritores.
São inúmeros exemplos de superação e conquistas que valeriam um
livro para cada uma delas.
O JORNAL DO BURITIS, em
sua humildade, irá abrir espaço
para uma simples, mas não menos
importante, reportagem com uma
moradora do bairro que, com muita
garra e perseverança, venceu vários
obstáculos que a vida acabou colocando em sua frente. Jaqueline
Victor da Silva, ou simplesmente Jackie, como é chamada desde
criança, está próxima de completar
50 anos. Apesar de sentir que está,
no máximo, entrando na meia idade, já possui grandes histórias para
contar, principalmente nos últimos
dois anos.
A crise econômica que tem
afetado tantos brasileiros também
não perdoou Jackie. Do dia para
a noite perdeu o emprego de gerência que tinha em uma empresa. Com uma idade já avançada e
com uma boa qualificação, o que
valeria melhores salários, estava
na contramão do que o mercado
atual procura. Solteira, sem rendimentos, precisando bancar a
casa e os estudos da filha, Jackie
se viu em um cenário desesperador. Mas, nada que uma mulher
de garra e força de vontade não
possa superar. Pensou no que poderia fazer, então, decidiu arregaçar as mangas, ou melhor, colocar

o avental. Foi para a cozinha e se
tornou uma chef dentro da própria casa.
Especialista em fazer bolo em
pote, Jackie começou a oferecer o
produto para amigos. A filha Heloísa levava uma porção para vender
na faculdade. Os dois filhos casados ofereciam no trabalho. Durante
quase um ano, o bolo em pote sustentou a família. “Foi muito difícil.
Eu conseguia o dinheiro para viver
o dia de amanhã. Não tinha como
planejar. Era simplesmente me apegar com Deus”, recorda.
Mas, sentindo que o comércio
de doces tinha tudo para crescer,
a moradora do Buritis enxergou
que era hora de crescer. Investiu
o que tinha e o que não tinha na
compra de equipamentos e decidiu expandir seus negócios. Com
uma visão empreendedora, buscou nos grupos de Whatsapp a
forma de divulgar seu trabalho e
encontrar clientes em potencial.
“A vida foi mudando. As encomendas e grandes pedidos foram
aparecendo e meu negócio se expandindo. No início fazia parte
de um grupo no Whatsapp, hoje
já são 12”, diz. Mesmo sem saber
fazer muitas outras coisas na cozinha, o lema de Jackie era nunca
perder venda. “Aceitei fazer salgados, outros doces, sem nunca
ter feito. Pegava a receita e me
dedicava de corpo e alma. Graças
a Deus, sempre deu certo”.
A filha Heloísa, hoje com 22
anos, sempre foi a grande parceira
de Jackie. Apesar das dificuldades
vividas, apoiou a mãe incondicionalmente e contribue com o que for
preciso. “Coloco a mão na massa
junto com ela. Levo os produtos
para vender. Faço propaganda. Minha mãe é uma guerreira e pretendo seguir os mesmos passos dela”,
fala com orgulho.

Dona do próprio nariz
Para quem está infeliz no emprego e tem o desejo de mudar de
vida e abrir o próprio negócio, a
moradora do Buritis incentiva a
mudança. De acordo com ela, encontrou o que queria e não pretende
nunca mais trabalhar com carteira
assinada. “Sou dona da minha vida,
dos meus horários. Tem dia que resolvo fazer minhas encomendas de
madrugada, que está mais fresco, e

durmo até o meio-dia depois. Consigo conciliar todas as minhas tarefas com a minha vida de mãe e isso
para mim não tem preço”, esclarece Jackie.
Através de seu negócio, Jackie
está terminando a reforma da casa e
Heloísa concluindo a faculdade particular. Ainda tem o deleite de adquirir os bens que necessita. “Sinto-me uma vencedora de verdade”.

APESAR de viver momentos difíceis
Jackie nunca deixou se abater

Dica de Páscoa
E como neste mês de março também iremos celebrar a
Páscoa, data que tem como tradição a entrega de ovos de chocolate, perguntamos à empresária do ramo de doces quais
as suas expectativas. Segundo
Jackie, o mercado se mostra
muito promissor para os profissionais informais. O alto valor
dos produtos industrializados
está assustando o consumidor, e
como os produtos caseiros de
hoje são de grande qualidade,
eles podem ser a solução para
que muitas famílias não deixem
de seguir esta tradição. “Foi o
tempo dos ovos de parafina.
Hoje quem quer estar no mercado fabrica ovos de chocolate
de extrema qualidade, que saem
até 40% mais baratos que os
vendidos pelas grandes indústrias”, afirma.

A variedade também é de se
impressionar. No cardápio de Jackie é possível encontrar ovos

Ovos caseiros devem ser a
opção de muitas famílias este ano

HELOÍSA tem o melhor
exemplo em casa

trufados, de churros, maracujá,
entre tantos outros. Todos feitos
com o chocolate belga, que tem
um ótimo sabor.
E até mesmo para quem deseja
presentear pessoas com algo mais
simples, este novo mercado se mostra muito atrativo. É possível comprar alfajores e pães de mel a um

preço bastante acessível. “São alguns exemplos de produtos muito
mais saborosos e bonitos do que
um coelhinho oco como conhecemos por aí”, finaliza Jackie.
Quem se interessar em conhecer seu trabalho basta acessar
a página sweetjackiebh no Facebook ou ligar no 99725-3777.
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JORNAL DO BURITIS co
uma importante histó
Neste mês de março, o JORNAL DO BURITIS completa 12
anos de fundação. São, nada
mais nada menos, que 146 edições publicadas de forma ininterrupta. Algo que, nos dias de
hoje, é difícil até para grandes
jornais de alta circulação. Esta
situação faz com que muita
gente pare e se pergunte: mas,
afinal, qual é o segredo para
tamanha longevidade de um
jornal de bairro?
Na verdade, não é segredo
nenhum. É simplesmente colocar em prática o que prega
a sua linha editorial: trabalhar
em prol do Buritis e valorizar
as coisas boas do nosso bair-

ro. Lutar para fazer com que
nossa comunidade sempre
cresça e seja o melhor lugar
para se viver, para criar a família. Ao longo de mais de
uma década, o JB mostrou
tudo o que há de melhor no
Buritis e ainda esteve lado a
lado com os moradores em
todas as batalhas.
Nesta reportagem super-especial, iremos mostrar um pouquinho de como estivemos
juntos para contribuir com
que o Buritis chegasse a este
patamar de hoje, sendo considerado por muitos belo-horizontinos, o melhor bairro da
capital mineira.

Asfaltamento do início da Mário Werneck em 2005: nós participamos desta conquista

Rodeado por grandes edifícios e contendo uma das maiores
populações de Belo Horizonte,
não seria incomum que o Buritis
tivesse problemas em preservar
o meio ambiente. Como manter
todo o nosso lixo distante da natureza? Apenas com boa vontade
e solidariedade que, felizmente,
são duas coisas que não faltam
em nossa comunidade. Gestos
de cidadania que podem transformar a vida de várias pessoas.
Um grande exemplo é o Recicla Buritis, que foi implantado
em agosto de 2004, mesmo ano
da fundação do JB, pela Associação de Moradores do Buritis
(ABB) em parceria com a Coopemar - Cooperativa de Catadores de Material Reciclável da
Região Oeste de Belo Horizonte.
O projeto promoveu a coleta seletiva do lixo em várias ruas do
bairro. O sucesso foi tanto que o
Recicla Buritis chegou a receber
o prêmio Gentileza Urbana de
2005, promovido pelo Instituto
dos Arquitetos do Brasil (IAB).
Através do Jornal do Buritis os moradores ficavam informados sobre o projeto e, principalmente, de como participar.
O resultado foi que em um tempo
muito curto toneladas de lixo que,
provavelmente, iriam poluir nosso
bairro, estavam sendo destinadas
ao lugar correto.
Moradora do Buritis e idealizadora do projeto, Fátima Santos
Gotschalg explica que a proposta
teve um caráter social e de edu-

PBH

Atenção com o meio ambiente

O jornal acompanhou a efetivação da coleta seletiva no bairro

cação ambiental. “Ao mesmo
tempo que conscientizamos as
pessoas sobre a preservação ambiental, promovemos a inclusão
social, com geração de emprego
e renda para os catadores”. De
caráter independente, o Recicla
Buritis foi realizado à época
sem qualquer apoio governamental, por esta razão as parcerias firmadas foram fundamentais para a sua efetivação. “Era
a comunidade fazendo a sua
parte e o jornal explicando à população o que deveria ser feito,
como por exemplo, como seria
separado o lixo”.
Referência para outros bairros de Belo Horizonte, o Recicla
Buritis foi encerrado no ano de
2007, quando a Prefeitura, através da SLU, assumiu este papel
de realizar a coleta seletiva em
todo o bairro. “Nossa meta foi

alcançada muito graças ao JORNAL DO BURITIS, que sempre
nos apoiou e, principalmente,
nunca faltou com a verdade. É
esta seriedade que mantém este
meio de comunicação tão forte
por mais de uma década. Bem
diferente de outros veículos que
existem por aí, mentirosos, sensacionalistas e que quase preju-

dicaram o projeto. Felizmente,
quem prega o bem é muito mais
poderoso”, ressalta.
Outro momento muito importante do JORNAL DO BURITIS relacionado ao meio ambiente foi a cobrança junto às
autoridades para que encontrassem uma solução para a enorme
erosão que estava colocando em
risco as nascentes do Parque Aggeo Pio Sobrinho. A reportagem
foi publicada em 2005. Alguns
meses depois, foi liberada uma
importante verba federal para realização de obras de contenção
no local. As nascentes do parque
continuam agonizando, mas a
nossa denúncia permitiu que elas
ainda permanecessem vivas.
Ainda contribuímos com o
nosso verde com a divulgação
de todos os trabalhos realizados
em nossos parques e praças, denunciando sujões e abraçando
campanhas de conscientização
ambiental, como preservação das
matas e água.

FÁTIMA: “Era
a comunidade
fazendo a sua
parte e o jornal
explicando à
população o
que deveria ser
feito, como por
exemplo, como
seria separado o
lixo”

De olho na
nossa segurança
Para se viver bem é preciso se sentir bem. Para isso
é fundamental morar em um
bairro onde você tenha uma
sensação de segurança. Infelizmente, ao longo destes 12
anos mostramos algumas situações que deixaram nossa comunidade assustada. É dever
nosso não esconder os fatos,
contudo, acreditamos também
ser dever nosso, fazer algo
para tentar mudar este cenário. Desta forma, entramos
fundo em todas campanhas
em prol da segurança pública
do nosso bairro.
Acompanhamos reuniões
com a Polícia Militar, audiências públicas, encontros
do Consep - Conselho de
Segurança Pública. Fomos
interlocutores da PM para
informações importantes e
a voz da população para cobrar melhorias. Hoje o Buritis conta com uma Rede de
Vizinhos forte, um efetivo
militar muito superior ao da
grande maioria dos bairros
da cidade e alguns benefícios como a implantação do
projeto Olho Vivo.
É verdade que ainda falta muito para que chegue ao

CLÁUDIA: "Se nossa Rede de
Vizinhos cresceu foi muito graças
a esta parceria. Um jornal que
preza pela seriedade”

patamar que sonhamos, mas
nos orgulhamos de tudo o que
já ajudamos a conquistar. “O
JORNAL DO BURITS sempre deu todo o apoio ao Consep. É o nosso intermediador
junto à comunidade. Por vontade própria assumiu o papel de reportar todas as nossas decisões aos moradores.
Abre espaço para importantes orientações a respeito da
segurança pública. Se nossa
Rede de Vizinhos cresceu foi
muito graças a esta parceria.
Um jornal que preza pela seriedade”, diz Cláudia Belézia,
presidente do Consep 126.
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ompleta 12 anos com
ória em prol do bairro
Por um trânsito melhor Cidadania para crescer

O trânsito na região do Buritis
é, sem dúvidas, o tema que gerou
mais reclamações em nossas páginas durante estes 12 anos. Para
muitos, o nosso bairro não foi estruturado para receber tantos veículos. Além da grande quantidade de
moradores, temos um público rotativo muito grande, devido a presença de faculdades, escolas e um comércio forte. Mas, nada disto serve
de desculpas para que as autoridades não façam nada a respeito.
Além da qualidade na sinalização é preciso que obras estruturais sejam realizadas. Entretanto,
algumas importantes intervenções
já foram feitas nos últimos anos e
o JORNAL DO BURITIS participou efetivamente destas conquistas. Um grande destaque fica por
conta da ligação entre as avenidas
Mário Werneck e Barão Homem
de Melo. A obra, hoje percebida
como fundamental para a mobilidade no bairro, foi uma cobrança
já na primeira edição do JB. Era
um apelo de anos da comunidade,
mas que nunca era ouvido. Elevamos este grito e, após reportagens
e mais reportagens, cobranças em
cima de cobranças, acompanhamos a realização da obra, entregue
à população no fim de 2005. “Aqui
era complicado. Só havia uma saída e com o trânsito cada vez mais
intenso formou-se um gargalo. Moradores e motoristas reclamavam o
tempo todo”, recorda o comerciante Ciro de Souza Júnior, que há 20
anos trabalha próximo ao encontro
das avenidas.
Júnior lembra ainda que, por
não ter a saída, a Mário Werneck
havia se tornado um grande bota-fora de lixo, que trazia o risco de
doenças e o surgimento de ani-

mais peçonhentos. “A obra foi um
grande benefício para o Buritis.
Que bom que o jornal entrou nessa briga para ganhar. A comunidade só tem a agradecer esta preocupação em busca de melhorias e
que ele continue assim para que
muitas outras venham a acontecer”, idealiza.
Em 2006, grandes mudanças
no trânsito do Buritis foram definidas e lá também estávamos nós,
buscando reduzir as dúvidas dos
motoristas e pedestres. Em uma
época em que a rede social estava dando seus primeiros passos
no Brasil, foi o nosso jornal quem
deu o “WAZE” para muita gente

JÚNIOR: “A obra foi um grande
benefício para o Buritis.
Que bom que o jornal entrou
nessa briga para ganhar"

mostrando como ficaria a circulação no bairro após mudanças de
circulação em importantes vias
do Buritis.

Promoção de aniversário
leva você ao Kinoko
Todo aniversário que se preze
tem que ter presente, não é verdade? E, claro que com o JORNAL
DO BURITIS isto não poderia
ser diferente! Em comemoração
aos 12 anos de fundação, o JB irá
realizar uma grande promoção,
que irá contemplar alguns de seus
leitores/internautas, que apreciam
uma boa comida japonesa. Em
parceria com o Restaurante Kinoko serão sorteados cinco rodízios do que há de mais saboroso
desta milenar culinária.
Para participar é muito fácil.
Acesse e curta a página do JORNAL DO BURITIS (www.facebook.com/jornaldoburitisbh).
Curta e compartilhe do post da
Promoção de Aniversário. Clique

no Menu “Mais” e depois na Aba
“Promoções”. De ok para adicionar o aplicativo Sorteie.me, complete seu cadastro, salve as informações e depois em ok. Clique
em “Quero Participar” e pronto.
Você já está concorrendo.
O sorteio dos cinco vencedores acontecerá no dia 31 deste mês
e divulgada na nossa página no
Facebook e também na edição de

abril. Quem já tiver CURTIDO a
página do JORNAL DO BURITIS
também pode participar. Basta curtir e compartilhar o post da promoção e seguir os passos acima.
Então, o que você está fazendo parado aí? Corra já para
o computador, celular, ou tablet
e faça seu cadastro! Boa sorte,
ou como dizem no Japão Ganbatte kudasai!

O Restaurante Kinoko é parceiro nesta promoção
Rua José Rodrigues Pereira, 1274 – Buritis
- Telefone: 31 2535-2550
- Site: www.kinoko.com.br
- Instagram: @KinokoRestaurante
- Facebook: /restaurantekinoko

Por que amamos o Buritis?
Não precisamos sair daqui para
nada; temos escolas e universidades renomadas; uma gastronomia diferenciada. Bem, todas
estas situações, realmente, nos
faz amar o bairro, no entanto, o
principal motivo não é nenhuma
delas. Amamos o Buritis pelas
pessoas que escolheram morar
neste bairro. Aqui conseguimos
juntar o que há de mais especial
em cada um. Grande maioria da
nossa população é feliz, educada e respeita o próximo, ou seja,
cidadãos solidários. Mesmo
com a correria dos dias atuais,
em que está cada vez mais difícil ficar com a família e amigos,
ainda assim muitos moradores
do nosso bairro reservam uma
parte do seu tempo para ajudar
ao próximo.
Nestas 146 edições foram
raras as vezes em que não publicássemos uma reportagem
referente a alguma ação solidária ocorrida no Buritis. Seja
a realização de grandes eventos, de trabalhos educacionais,
assistenciais, recolhendo um
cão abandonado, ou mesmo
uma atitude que parece ser
simples aos olhos de quem vê,
mas que muda a vida de muita gente, como conversar com
um idoso, brincar com uma
criança, dar um abraço.

ROBERTO: “O jornal ajuda e
certamente vai ajudar ainda
mais o desenvolvimento do
bairro. É de suma importância a
divulgação das boas notícias"

Na edição de novembro de
2004 mostramos o trabalho de alguns destes voluntários moradores
do Buritis. Pessoas que fazem sua
parte em busca de um mundo melhor e que a maior recompensa é
ver o sorriso no rosto do próximo.
O médico psiquiatra Roberto Lúcio
de Souza foi um dos nossos entrevistados e, assim como o JB, 12
anos depois continua fazendo seu
trabalho e melhorando a cada dia.
Ele participa de uma associação de
profissionais da saúde e espíritas
que, além de estudar as interações
entre medicina e espiritualidade,
oferece atividades terapêuticas gratuitas para muitos pacientes, numa
visão holística do homem. “Embora o meu desejo seja de atender

muito mais pessoas, sinto que
este trabalho faz uma enorme
diferença para os pacientes e
para suas familiares”.
De acordo com Roberto
Lúcio, sua família mudou para
o Buritis antes do surgimento
do JB e todos em sua casa sentiram que, com a sua chegada,
surgiu uma maior integração
entre os moradores. “O jornal
ajuda e certamente vai ajudar
ainda mais o desenvolvimento
do bairro. É de suma importância a divulgação das boas notícias, os trabalhos artísticos dos
moradores e as práticas sociais
que fazem diferença, além de
lutar para as melhorias necessárias. Parabéns aos efetivos
colaboradores que fazem do
JORNAL DO BURITIS uma
realidade”.
Nesta reportagem escolhemos alguns temas que fizeram
parte desta nossa história com o
Buritis. Claro que muitos outros
temas tão importantes quanto os apresentados não foram
abordados, talvez um que fosse
de sua preferência. Mas não se
preocupe, com certeza não irão
faltar oportunidades. Muitos outros virão por aí! São 12 anos
de uma relação que já passou
da fase do conhecimento para a
consolidada, mas que ainda tem
inúmeras linhas para escrever.
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Enquete

Estacionamento rotativo na Mário
Werneck. Você é contra ou a favor?
Quem precisa estacionar na Avenida Professor Mário Werneck sabe o quanto é difícil encontrar uma vaga. Por esta razão, volta e meia, especula-se sobre a possibilidade de implantação do estacionamento rotativo (Faixa Azul) na principal via pública do Buritis. A finalidade
do estacionamento pago seria estimular a rotatividade de veículos e o aumento de vagas para
que um maior número possível de usuários possa usufruir do sistema, em condições de igualdade. Entretanto, toda vez que se fala em taxar a população uma grande discussão é levantada. Muitos são a favor e outros radicalmente contra. A reportagem do JORNAL DO BURITIS foi
até à Mário Werneck para saber dos moradores do bairro o que pensam a este respeito.

Levi Geraldo Resende
Sou totalmente contra. Eu acho
o Buritis um bairro que já dispõe
de muita arrecadação ao município e não recebe nenhum benefício em troca. Aqui não tem posto
de saúde, escola pública, etc, e
ainda querem mais dinheiro nosso. Se fizessem uma sinalização
adequada já resolveria o problema do trânsito. Mas eles não
querem isso. Querem dinheiro.
Professor

Isabela Menezes
Wanderson Xavier

Tatiana de Oliveira

Eu acredito que deveria
ser implantado o rotativo na
Mário Werneck. Acabaria com
a bagunça de estacionar em
qualquer lugar. Aqui na avenida todo mundo parece que
é dono. Tem muitas placas de
proibido estacionar, mas ninguém respeita. Nem mesmo
o ponto de táxi é respeitado.
Com o rotativo a fiscalização
seria mais intensa.

Eu não concordo com a cobrança e o motivo é um só: a dificuldade para comprar o rotativo.
Na Mário Werneck deve ter apenas
duas bancas de revistas. Então,
teria que estacionar o carro e subir um morro a pé para achar a
banca. Para haver a implantação,
primeiro seria necessário vender
o rotativo em vários estabelecimentos da avenida, mas isto não
acontece em lugar nenhum de BH
e não vai ser aqui no Buritis que
vai acontecer.
Universitária

Taxista

Nivaldo Assis

Ivonete Gomes Botelho

Eu sou contra a cobrança de rotativo. Sou a favor de
proibir estacionar em todas as
ruas de grande movimentação
de Belo Horizonte, como por
exemplo, a Mário Werneck.
Se a intenção for melhorar
o trânsito da avenida, não
adianta nada ficar revezando
quem vai estacionar. Mas, se
a intenção for simplesmente
tirar mais dinheiro do povo, aí
sim está explicado a implantação do Faixa Azul.

É uma avenida muito
grande, acredito que não seria necessário implantar o
rotativo em toda a sua extensão, mas na região mais movimentada acho válido. Moro
na Mário Werneck e vejo a
dificuldade que muitas pessoas encontram em estacionar.
Acho que o rotativo daria
mais igualdade de condições.

Eu concordo com a presença
do rotativo na Mário Werneck.
Acho que o nosso trânsito necessita de regras disciplinares. Com
a cobrança vai acabar aquela
história de motorista deixar o
carro estacionado o dia inteiro
na avenida, impossibilitando
outras pessoas de usufruírem do
espaço. Tenho um filho pequeno e, por diversas vezes, tive de
estacionar longe do meu destino
por falta de vagas e precisei carregar ele no colo.
Fonoaudióloga

Engenheiro

Hudson Renato

Sou contra a cobrança porque
ela não vai mudar em nada a situação do trânsito ruim da avenida
e ainda poderá acarretar em uma
piora das ruas vicinais, que irão
receber mais veículos, uma vez
que muitos motoristas irão tentar
fugir da cobrança. Moro na Rua
Henrique Furtado Portugal e já
tive muitos problemas de motoristas estacionando em frente à minha garagem.
Dona de casa

Autônomo
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Serviço

Buritáxi: uma
tradição do bairro
Um serviço que já se tornou
tradição no nosso Buritis é o Buritáxi, ponto de táxi localizado na
Avenida Professor Mário Werneck,
esquina com a Rua Líbero Leone. A
maioria das pessoas que passa pelo
local imagina que o ponto foi criado em virtude do grande movimento na região. Pois se enganam! Em
2016 o Buritáxi completa incríveis
23 anos de atuação no bairro. Sua
fundação aconteceu em um cenário
muito diferente do atual. O Buritis
não passava de um grande curral.
Então porque a criação do ponto?
Como estes profissionais sobreviveram? Para saber um pouco desta
interessante história, a reportagem
do JORNAL DO BURITIS foi conversar com alguns taxistas que escreveram parte dela.
A grande responsável pela
existência do ponto de táxi no Buritis foi a Mendes Júnior Engenharia. A empresa havia se instalado
no terreno onde hoje é o UniBH.
Como o bairro ficava longe de tudo
e era quase deserto, alguns taxistas enxergaram nos funcionários
da empresa clientes em potencial.
Contudo, a Mendes Júnior saiu do
Buritis cerca de três anos depois

Profissionais do Buritáxi seguem uma cartilha de bom atendimento

da implantação do ponto. Aquele
parecia ser o fim o Buritáxi. Entretanto, assim como visualizaram os
bons rendimentos com a instalação
da empresa de engenharia, os fundadores do ponto também vislumbraram um crescimento circunstancial do Buritis. E, mais uma vez,
acertaram! Pedro de Roma Gomes,
um dos co-fundadores do Buritáxi,
fala com orgulho desta história que

ajudou a construir. “Outros taxistas
achavam que nós éramos doidos de
ficar aqui. Ninguém queria vir para
cá. Hoje todos querem fazer parte
do nosso ponto”.
Outro grande exemplo de como
este grupo de taxistas tinha uma
visão de futuro foi a criação do telefone do Buritáxi. Hoje ligar para
um ponto de táxi não tem nada de
incomum, mas há cerca de 20 anos

se tratava de uma ação inovadora. De acordo com Pedro Gomes,
a iniciativa criou uma facilidade
enorme para o cliente, uma vez que
ele entrava em contato com a central, recebia a identificação do taxista e este ia até a sua casa. “Foi
um sucesso imediato. Tanto que o
dono da linha, que temos até hoje,
a nos ofereceu alguns anos depois.
Como não queríamos perder o número, compramos. Pagamos um dinheirão e pouco tempo depois teve
aquela queda no valor das linhas
de telefone. Ficamos bravos, mas
acontece”, recorda.
O Buritáxi já se tornou uma
associação com 40 profissionais e
conta com presidente, vice, tesoureiro e um conselho de ética. Para
fazer parte dela, o profissional precisa seguir uma cartilha à risca, como
por exemplo, zelar pela qualidade
do serviço e manter sempre a cordialidade. “Cobramos a boa postura
dos membros. Todos precisam estar
uniformizados e o carro sempre limpo”, explica Valter Carlos de Souza,
que trabalha no ponto há 14 anos.

PEDRO acreditou no Buritis quando
o bairro ainda era um grande curral

Buritáxi -

sença e se sentem seguros. Assim
como muitos moradores que sempre passam por aqui e nos cumprimentam”, relata Valter. “Tem muito
cliente que liga para cá e já sabe
quem atendeu o telefone pela voz.
Se tornou mais do que cliente, mas
um amigo”, ressalta Pedro, que já
colocou o filho para trabalhar com
ele no ponto e espera que isto se
torne uma tradição da família.

Boa e velha vaquinha
Quem nunca fez uma vaquinha? Esse conceito popular comumente utilizado e hoje até automatizado em sites específicos, permite que um grupo de pessoas se empenhe de forma proporcional para
adquirir um determinado bem ou objeto.
O mercado sempre tentando criar alternativas para os momentos
que vivemos, reativou de forma mais intensa os consórcios. Enquanto as taxas de juros estavam baixas (ou acessíveis melhor dizendo),
os consórcios ficaram um pouco esquecidos. Afinal era mais convidativo contratar um financiamento que daria acesso imediato ao bem
do que se envolver com um sistema de compra que depende de sorte
e probabilidade.
Na verdade o consórcio é uma vaquinha mensal sorteada a um
dos participantes do grupo. A cada mês, todos juntam um dinheiro
(valor do bem) e distribuem a um sortudo que teve seu número escolhido entre os demais. Mas e se eu for o último a ser sorteado?
Na verdade se você é disciplinado, já tem seu capital e tem condição de comprar tudo à vista, acredito nem precisar continuar nossa
conversa, pois o ideal é você utilizar seu dinheiro para uma excelente compra à vista. Mas se essa não é sua realidade, entrar em um
consórcio, mesmo vindo a ser o mais azarado do grupo e se tornar o
último a ser contemplado, pode não ser de tudo ruim. Talvez tenha
sido a forma que você se viu forçado a economizar e ao final ter o
dinheiro para comprar o tão sonhado (ou planejado) bem. Mas e se a
sorte estiver ao seu lado?
Claro que o consórcio tem um custo além do custo do bem. As
administradoras cobram uma taxa de administração que varia de
acordo com a modalidade (veículos ou imóveis), prazos e valores.
Mas esse custo é bem menor que os juros pagos ao longo do período
em um financiamento. Tecnicamente o consórcio não tem juros.
Como os juros no mercado tem subido e o crédito tem sido mais
escasso, os consórcios voltaram para viabilizar a compra de carros,
apartamentos, lotes, etc. Inclusive tem sido muito acessados para
aqueles que tem como objetivo de dar lances para acelerar contemplações. São muitos detalhes que tem que ser observados mas acredito ser uma boa alternativa para realizar a compra de um bem. Imagine com um ano de economias, já ter a possibilidade de adquirir
um imóvel. O fato é que pode ser uma boa alternativa a se pensar.
Lembre-se da boa e velha vaquinha!

Contato com a comunidade
A presença do Buritáxi vai
muito além de uma simples comodidade para os moradores do bairro
na hora de pegar um táxi. É também uma importante ferramenta
contra a ação de criminosos. Com
a rotatividade dos motoristas, a região está sempre com uma enorme
circulação de pessoas, o que passa
uma sensação de segurança. “Os
comerciantes sabem da nossa pre-

Braulio Lara

VALTER diz que vários
clientes viraram amigos

Telefones: 3378-6087 / 3378-7979 / 3378-7900 / 0800-031-6087

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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Aniversário

Comunidade

4 anos de sucesso no Buritis
O mês de fevereiro foi especial
para funcionários e alunos da A+. A
academia completou quatro anos de
fundação. Enquanto para muitas empresas este seria ainda um período de
adaptação, para a A+ é tempo suficiente para se consolidar no mercado
e investir em grandes projetos.
Quando teve a ideia da criação
da academia, Gutemberg Stanner
queria realizar um atendimento
personalizado. Montou uma estrutura física diferenciada, com aparelhos importados de última geração
e reuniu um quadro de professores
qualificados. O objetivo era priorizar o aluno e seus objetivos e criar
nele o hábito de malhar. A proposta inicial deu muito certo, mas em
sua inquietude, Gutemberg viu que
era importante expandir o trabalho
e alcançar novos públicos. Assim,
surgiu a unidade II que é uma academia convencional, cujos valores
das mensalidades são muito acessíveis. Não satisfeito, há cerca de
seis meses, inovou com o lançamento da A+Beach Club, um espaço para o desenvolvimento de atividades físicas na areia. A ideia era
simular uma praia no coração do
Buritis. E, da mesma forma que os

lherme Santos, Guilherme Casas e
Danilo Botelho.
E a prova de que os clientes da
academia, de fato, se tornam amigos dos profissionais é o depoimento dado pelo aluno Daniel Braga. O administrador entrou na A+
no primeiro ano de fundação, não
saiu mais e virou um grande colega dos empresários. “Participo de
todos os eventos elaborados por
eles, inclusive pessoais. Parabenizo os sócios pelos quatro anos de
sucesso e que sejam os primeiros
de muito mais”.

OS SÓCIOS Rangel e Gutemberg projetam ainda mais novidades para A+

outros dois empreendimentos, o resultado tem sido um grande sucesso. “Eu me sinto muito feliz com
tudo aquilo que consegui realizar
nestes quatro anos e, para o futuro,
pretendo lançar mais um empreendimento no Buritis. É surpresa, mas
acredito que será tão bem recebido
quanto os projetos anteriores”.
Para o lançamento das unidades, Gutemberg buscou um parceiro nos investimentos e encontrou

no educador físico Rangel Neves
a pessoa certa. Rangel topou abrir
a sociedade e mergulha de cabeça
em todos os projetos. Para ele, o
resultado obtido junto aos clientes
é o grande diferencial da A+. “Entram clientes e se tornam amigos.
Muitos já me confidenciaram que
se consideram sócios e que a academia é um grande clube de lazer.
Isto me deixa muito orgulhoso”.
A A+ tem ainda como sócios Gui-

Daniel considera a academia
como parte de sua casa

Comemoração com futevôlei e festa
E para celebrar o aniversário
de quatro anos da A+, um torneio
de futevôlei foi organizado pela
academia. 14 duplas, divididas em
duas categorias, A e B, se inscreveram para a disputa, que foi encerrada no dia 28 de fevereiro. Pela

Paulo Leonardo,
professor

categoria B, os vencedores foram
Felipe e Fernando e pela categoria
principal, o título ficou com a dupla Estevam e Eduardo que, além
do troféu, levou para casa o prêmio
de R$750 em dinheiro. Praticantes
do esporte há cerca de 10 anos, os

Estevam e Eduardo
(1o lugar)

Felipe e Fernando
(2o lugar)

campeões elogiaram muito toda
a estrutura da competição. “Foi
muito legal. Não somos alunos da
academia, conhecemos a quadra
pela primeira vez e gostamos muito do que vimos. Os organizadores
estão de parabéns”, comenta Estevam. “Esperamos que mais torneios como este sejam realizados
e vamos treinar forte em busca de
novos títulos”, completa Eduardo.
Professor de futevôlei da academia, Paulo Leonardo, que foi
jogador profissional e, entre outros clubes, vestiu as camisas de
Cruzeiro e Flamengo, participou do torneio e enalteceu a importância de competições como
esta para divulgar o esporte em
Belo Horizonte. “Os esportes de

praia demoraram muito para cair
no gosto dos mineiros. Há vários
anos eu tenho lutado pela prática
do futevôlei em BH. Felizmente
esta aceitação chegou agora e com
trabalhos como o da A+, que além
de oferecer as aulas ainda realiza
torneios, tenho certeza que a sua
expansão será muito maior”.
Como as outras unidades, a
estrutura da A+Beach Club busca a excelência, desde a qualidade da areia (a mesma utilizada
em estádios da Copa do Mundo)
até a estrutura para receber os
clientes, com estacionamento e
espaço gourmet, onde, inclusive,
após a disputa do torneio de futevôlei foi realizada uma festa de
confraternização.

Arregaçando
as mangas

Os imóveis pertencentes à falida
construtora Habitare
continuam causando
muita preocupação
aos moradores do
Buritis. Desta vez, a
denúncia é referente
ao lote abandonado pela empresa na
Rua Ernani Agrícola.
Como Belo Horizonte vive um surto de
dengue, o medo é de que focos
do Aedes Aegypti possam proliferar nos entulhos que foram deixados no terreno. Na tentativa de
mudar esta situação, alguns moradores resolveram agir. Eles decidiram afixar cartazes em frente ao lote, que em seus dizeres
denunciam o perigo da dengue.
Desta forma, esperam despertar
a atenção das autoridades e que
alguma atitude para solucionar o
problema seja tomada.
Organizadora da iniciativa,
Ana Carolina Manhães teme pela
saúde de sua família. De acordo
com ela, de nada adianta manter sua casa limpa, sem focos do
mosquito, se existe um terreno
com grandes possibilidades de
proliferação do Aedes bem em
fente ao seu imóvel. “Isso aqui
tá um absurdo, com o tempo de
chuva então, formam-se várias
poças entre os escombros. Tenho uma filha e temo pela minha

Ana Carolina e sua filha juntas
no combate ao mosquito

Moradoras
se reuniram
em frente à
construção
abandonada

saúde e dela. Minha mãe já teve
dengue, vi seu sofrimento, e não
quero conviver nunca mais com
esta situação na minha família”.
Ana Carolina convocou a
mobilização através das redes
sociais. Adriene Fantini, apesar
de morar na Rua José Amaury
Ferrara, assim que ficou sabendo
fez questão de participar. Como
já teve dengue, sabe muito bem
do mal que a doença acomete às
pessoas e quer lutar para que ninguém passe pelo mesmo problema. “Estou fazendo a minha parte,
assim como muitos outros moradores estão fazendo a deles”.
Para a tranquilidade dos moradores, o terreno em questão ainda
não foi utilizado como bota-fora.
Sem lixo, pelo menos por enquanto, ainda estão livres do mau-cheiro, pragas e algumas outras
doenças que possam surgir. “Este
não é um movimento de apenas
um dia. Quem quiser colocar seu
cartaz pode colar. Se tiver outra
ideia de atuação divulgue. Somente descruzando os braços será
possível mudar esta terrível situação”, finaliza Ana.
De acordo com boletim epidemiológico divulgado pelo Ministério da Saúde, Minas Gerais lidera a lista de estados com o maior
número de notificações por dengue. No total, foram 48.098 nas
primeiras cinco semanas de 2016.
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Em Dia

"Asfalto não está
conforme planejado"
A edição de fevereiro do JORNAL DO BURITIS trouxe como
reportagem principal, o início das
obras de recapeamento da Avenida Professor Mário Werneck, principal via pública do bairro. Para
muitos moradores, um sonho que
se tornava realidade. No entanto,
com o passar dos dias e acompanhando a realização da obra, este
sonho começou a se transformar
em pesadelo. Basta percorrer um
pequeno trecho da avenida para
perceber que o trabalho não está
sendo realizado como deveria. As
baias de estacionamento não foram recapeadas como o restante
da via, deixando assim a Mário
Werneck com dois tipos de asfaltamento. A massa asfáltica das
baias está com pavimento bem
mais grosso, sem acabamento e
alguns buracos já aparcem. Além
disso, o asfalto não suportou as
fortes chuvas do fim do mês de fevereiro e algumas crateras se formaram na pista de rolamento.
Esta situação logo virou alvo
da ira de muitos moradores, que

Diferença na pista
irritou moradores

NOVO asfalto não suportou as chuvas de fevereiro

através das redes sociais, demonstraram toda a insatisfação. Viam
ali que os pedidos de mais de uma
década ainda não estavam sendo
cumpridos. Os acabamentos no
entorno dos bueiros ficaram de
péssima qualidade e, para completar, um enorme buraco se
formou na altura do número
2474. Diante desta situação,
nossa reportagem entrou
em contato com a Gasmig Companhia de Gás de Minas
Gerais, que é a empresa responsável pela realização da
obra, para saber qual seria a
posição da empresa perante
tais fatos.
De acordo com a assessoria da Gasmig, uma equipe de expansão fez a vistoria
dos locais citados e verificou
que, realmente, as áreas de
estacionamento não estavam
de acordo com o planejado
e havia a existência de buracos. Desta forma, a empresa terceirizada contra-

tada para fazer o recapeamento
já teria sido notificada para que
o reparo seja feito. Entretanto,
ainda não havia uma data definida para esta reforma. A Gasmig
garantiu que o asfalto da área
de estacionamento ficará com a
mesma qualidade que o da pista
de rolamento.
Quanto à pintura da sinalização horizontal, a Companhia de
Gás de Minas Gerais informou que
a empresa responsável por executar a atividade já fez a contratação
de uma equipe especializada para
a execução deste trabalho.
Em relação ao recapeamento
dos trechos da avenida que ficou
sob responsabilidade da Prefeitura, através da Superintendência
de Desenvolvimento da Capital
(SUDECAP), ainda não existe
uma data definida para o início
das obras, mas a informação é de
que elas devem começar o quanto antes, pois segundo a superintendência os recursos já estão
garantidos.

Todos contra
o bullying
Entrou em vigor no último
mês de fevereiro a lei que estabelece o Programa de Combate à Intimidação Sistemática (Bullying)
em todo o Brasil. A nova norma
caracteriza claramente as situações
de agressão física, psicológica e
moral que podem ser consideradas bullying e estabelece regras
para definir casos de intimidação
realizados por meio da internet. O
programa tem por principal objetivo prevenir e combater a prática
da intimidação sistemática em toda
a sociedade. A abordagem a ser
adotada deve evitar, tanto quanto
possível, a punição dos agressores,
privilegiando mecanismos e instrumentos alternativos que promovam
a efetiva responsabilização e a mudança de comportamento hostil.
A nova lei fixa que é dever do
estabelecimento de ensino, dos clubes e das agremiações recreativas,
assegurar medidas de conscientização, prevenção, diagnose e combate
ao bullying. Devem ser produzidos
e publicados relatórios bimestrais
das ocorrências de intimidação sistemática nos estados e municípios
para planejamento das ações. O
programa também tem como propostas capacitar docentes e equipes
pedagógicas para a implementação
das ações de discussão, prevenção,
orientação e solução do problema;
implementar e disseminar campanhas de educação, conscientização
e informação; instituir práticas de
conduta e orientação de pais, familiares e responsáveis diante da
identificação de vítimas e agressores; dar assistência psicológica, social e jurídica.
Para a coordenadora pedagógica da Escola Modello, Maria Elizabete Nogueira, se, de
fato for respeitada, a lei será uma
grande ferramenta no combate ao
bullying, uma vez que irá inserir
todos os setores da sociedade. “Em
um dos seus artigos, a lei prevê a
instituição de práticas de conduta

MARIA ELIZABETE sempre trabalhou o tema com as crianças

e orientação de pais, familiares
e responsáveis diante da identificação de vítimas e agressores. E
eu considero isto fundamental na
luta contra o bullying”. O programa visa, ainda, integrar os meios
de comunicação de massa com as
escolas e a sociedade, como forma de identificação e conscientização do problema e forma de
preveni-lo e combatê-lo.

Entretanto, a pedagoga observa algumas falhas na lei, como
por exemplo, a não punição aos
agressores juvenis, independente da ação que tenham cometido.
“Uma agressão física mais grave,
uma depredação, acredito que são
situações que devem sim gerar
punição. Existem casos que não
podemos simplesmente repreender com orientações”.

Cyberbullying
A nova lei considera que há
intimidação sistemática na rede
mundial de computadores (cyberbullying), quando se usarem
os instrumentos que lhe são próprios para depreciar, incitar a
violência, adulterar fotos e dados
pessoais com o intuito de criar

meios de constrangimento psicossocial. “Sem dúvidas este é o
maior problema encontrado hoje
quando o assunto é bullying. As
redes sociais fazem parte da vida
das crianças e adolescentes e facilita a disseminação das agressões”, diz Maria Elizabete.

Trabalho na escola
Apesar de lidar com crianças
de 0 a 05 anos, que ainda não sabem muito bem do que se trata
o bullying, a Escola Modello se
preocupa muito com o tema e,
inclusive, um novo projeto foi
elaborado para trabalhar junto às
crianças este ano. Através do uso
da literatura infantil, os profes-

sores irão mostrar o mal que faz
destacar o problema de uma pessoa. “Por exemplo, ao falar do livro A Tartaruguinha Infeliz, mostramos às crianças o problema
da baixa autoestima. Assim, elas
assimilam e irão levar este aprendizado consigo por toda a vida”,
ressalta a coordenadora.

Prazo para transferência do título segue aberto
Não é somente o JORNAL DO
BURITIS que completa 12 anos
em 2016, como pudemos conferir
em nossa matéria principal. Em
2016 também se comemora 12
anos que os moradores do Buritis
podem votar no próprio bairro. Isto
mesmo, nas eleições municipais de
2004, quem fez a opção em mudar
o título para a 332ª zona eleitoral
teve a oportunidade de votar pela
primeira vez no Buritis. De lá pra

cá, milhares de eleitores fizeram
esta opção e hoje têm a facilidade
de poderem escolher seus representantes bem perto de casa. Se
você também quer este conforto e
segurança deve se apressar, pois o
prazo para solicitação de transferência de título termina no próximo dia 4 de maio.
Para realizar a transferência,
o eleitor deve se dirigir a uma das
quatro centrais de atendimento da

capital (Lourdes, Barreiro, Venda
Nova e Cidade Nova), e fazer o requerimento. É fácil, rápido e não
tem qualquer custo.
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. O horário de atendimento
é de segunda a sexta-feira de 08h às 17h.

Locais das quatro centrais de
atendimento de Belo Horizonte:
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
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Por Dentro do Bairro

Divulgação

A Fan Page Meu Bairro Buritis, em
parceria com o Jornal do Buritis,
está promovendo o Primeiro Concurso
de Fotografias do bairro. Fotógrafos profissionais, amadores e amantes da fotografia estão convidados a participar. As fotos
devem ser enviadas até o dia 17 de março
de 2016 às 18h. A votação terá início no
dia 18 de março e será encerrada no dia
01 de abril às 18h. A foto vencedora será
divulgada nas páginas e sites do Meu
Bairro Buritis e Jornal do Buritis.
Somente serão aceitas as fotos enviadas
através do e-mail contato@meubairroburitis.com.br (todos os e-mails recebidos e
com fotos aceitas serão respondidos com
a confirmação de recebimento). O venDivulgação

Outono
Inverno
A MK.Poá, loja multimarcas de
roupas e acessórios femininos de
luxo localizada no Buritis, lançou a
nova coleção outono/inverno 2016
na primeira semana de março. As
clientes das empresárias Karina Penedo Bueno e Miriam Ribeiro Vargas (foto) conferiam em primeira
mão as tendências para as estações
mais elegantes do ano das marcas
Skazi, Caos, Divina Pele, Strass,
Padronagem, Heaven, entre outras.

Bazar Pó de Nuvem

Divulgação

No próximo sábado, dia 12 de
março, será realizado mais um bazar itinerante Pó de Nuvem, projeto
multicultural, que traz em sua essência trabalhos autorais de designers e
artesãos fotográficos, artes visuais,
gastronomia e intervenções artísticas. O bazar procura reunir produtos exclusivos, trabalhos manuais e
produções diferenciadas, valorizando todo o tipo de criação e arte. O

objetivo é unir essa criatividade, conectando criador e consumidor. No
total, serão 19 expositores que irão
apresentar entre outros: artesanato patchwork, design de papelaria,
cartonagem, decoração para casa,
vestuário, acessórios, bijuterias e artesanato sustentável. A atração musical ficará a cargo da cantora Marina Ribeiro. O bazar será realizado na
Av. Professor Mário Werneck, 2240,
das 10h às 17h. Como
será a céu aberto, a
organização pede
para que as pessoas
levem protetor solar
e sombrinhas para se
proteger do sol. Em
caso de tempo ruim
e chuva o evento será
adiado e comunicado
através do Facebook e
Instagram.

cedor leva de presente um pacote de 30
dias de anúncios na Fan Page e site Meu
Bairro Buritis, além de um kit exclusivo
contendo 1 camiseta e 1 poster estampados com a sua foto. Use a sua imaginação
e criatividade. Pode ser foto de qualquer
coisa, desde que tenha alguma relação
com o Buritis ou região. Pode ser foto
de paisagem do bairro, pode ser de objetos ou pessoas, com algum local interessante da região ao fundo, pode ser
foto do movimento das ruas, da natureza. Clique o Buritis de uma forma que
só você vê. O regulamento completo e
outras informações podem ser obtidas
no www.facebook.com/meubairroburitis. Participe!

Placa escondida
Os motoristas que não conhecem muito bem o Buritis e procuram chegar à Rua Cônsul Walter,
utilizando a Avenida Professor Mário Werneck, terão muitas dificuldades de encontrá-la se a forma escolhida for observar os nomes nas
placas. Como a árvore que fica em
frente à placa que denomina a Cônsul Walter há muito tempo não passa por uma poda, seus galhos estão
cobrindo o nome da rua. Esta situação ainda pode provocar um acidente, uma vez que alguns motoristas praticamente param na avenida,
que é muito movimentada e de alta
velocidade, na tentativa de conseguirem ler o nome escrito na placa. Uma
situação simples de resolver, mas que quando deixada de lado acaba prejudicando muita gente.

Buritis Faz Arte
O Buritis Faz Arte já deu início
às suas atividades no ano de 2016.
No último dia 20 de fevereiro, vários membros do grupo se reuniram
no Parque Aggeo Pio Sobrinho,
onde tiveram a oportunidade de expor seus produtos à comunidade.
Bem diferente do início do projeto,
quando apenas quatro artesãs faziam parte, desta vez, a feira contou com dezenas de expositores,

inclusive alguns ligados ao setor da
culinária, que sempre foi um desejo
dos organizadores. Com o apoio da
Associação de Moradores do Bairro
Buritis, o evento ainda contou com
apresentação de projetos de cidadania, caminhada ecológica, oficina
de futebol e prática de Lian Gong.
O Buritis Faz Arte já conta com 37
membros, sendo 27 na área de artesanato e 10 na de gastronomia.
“Esse ano nós vamos bombar e,
principalmente, conseguir propagar nosso objetivo maior, que
é o de divulgar a arte do nosso
bairro”, ressalta Desiree Guimarães, uma das criadoras do projeto. Os interessados em participar do Buritis Faz Arte devem
entrar em contato através do telefone 99302-1035.

Organização
em

Foco
Matheus Xavier*

Valorizando o lado
positivo das pessoas
A delegação de poder é dada a alguém que queira assumir a responsabilidade, porém essa pessoa só conseguirá dar o melhor de
si se ela estiver motivada. É importante que as empresas motivem
seus funcionários e crie em sua equipe uma porção de vencedores.
A motivação é um assunto interior e não há nada que você
possa impor as pessoas para que elas se sintam assim, porém você
pode e deve fazer com que o ambiente externo esteja cooperando
para a motivação da pessoa, mantendo as coisas bem estruturadas,
criando um ambiente agradável, desenvolvendo as relações.
A delegação de poder é um aspecto importantíssimo no processo de motivação. Isso porque ao assumir a postura de tomar
frente a alguma coisa a pessoa se sentirá “dona” do processo de
trabalho que está envolvida, com isso virá o orgulho do seu trabalho e os resultados melhorarão proporcionalmente.
Dar retorno quanto ao trabalho de uma pessoa é primordial
para que o trabalho prospere, esteja ele bom ou ruim. O retorno
permite a pessoa entender quais são os seus pontos positivos e
quais são os aspectos que podem ser melhorados. A importância
do retorno também é que você mostra seu interesse pelo que a
pessoa está fazendo, reforça a importância dela no trabalho da sua
empresa e ajuda ela ver os seus problemas e dificuldades sobre um
outro ponto de vista.
O retorno construtivo está ligado a delegação de poder, pois
ele não faz juízos de valor ou comentários pessoais, diferente da
crítica. Para dar um retorno construtivo é importante: ser claro sobre o que você quer dizer; começar com a pontuação do que é
positivo na pessoa; ser bem específico; focar o retorno somente
em comportamentos, jamais a pessoa; indicar apenas o comportamento que pode ser mudado; oferecer alternativas de mudanças;
assumir a autoria do retorno e deixar a pessoa com a escolha de
acatar o retorno ou não.
O retorno é uma arma essencial na delegação de poder. Você
pode dar retorno em qualquer situação. Não perca tempo! Valorize sua equipe com palavras que irão encorajá-la a fazer mais
pela empresa.
*Matheus Xavier é Gerente Geral Imagem Academia
Graduado em Administração
Pós-graduado em MBA Executivo de Negócios
CRA-MG 01-056597/D
E-mail: gerencia@imagemacademia.com.br
matheusxavier-1009@hotmail.com
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Dia Mundial da Água

Síndica alerta sobre
o uso racional
Neste mês de março se comemora o Dia Mundial da
Água (22). Esta data é destinada à reflexão e discussão sobre a relação homem e água. É
de fundamental importância a
conscientização da população
mundial quanto à educação ambiental e atitudes do dia-a-dia
fazem muita diferença. Nos condomínios, onde existe um grande consumo, este uso consciente
da água deve ser ainda mais debatido. Por isso, síndicos, funcionários e moradores devem
fazer a sua parte, usando com
educação esse bem tão precioso.
No Edifico Mont Blanc Mirabeau, na Rua Iracy Manata, o
uso consciente da água é sempre colocado em discussão, não
só em reuniões de condomínio,
mas no dia-a-dia entre os moradores. Todos buscam formas de
economizar ao máximo o gasto,
mesmo o prédio sendo com conta coletiva. Talvez por esta ra-

EDIFÍCIO de Adriana nunca sofreu
com a falta de abastecimento

zão, o edifício nunca tenha sofrido com falta d’água, que foi algo
muito comum no Buritis meses
atrás. “Aqui não se lava carro. A
garagem é lavada com balde e as
plantas são regadas apenas uma
vez por semana. Ações simples,

mas que no fim parecem causar
grande impacto”, conta a síndica
Adriana Cacciari.
Há bastante espaço para
melhorias no padrão de consumo dos condomínios: individualização de hidrômetros e reuso

da água da chuva são dois bons
exemplos. Como o edifício de
Adriana é uma construção antiga fica impossível implantar
estes projetos. Contudo, isto
não significa que nada possa
ser feito. “Já analisamos todas
as possibilidades e a única forma que encontramos foi reduzir
os gastos com energia elétrica,
que também é uma forma de
economizar água. Por exemplo,
temos sensores de presença em
todos os pontos do condomínio”, explica.
Entretanto, as campanhas
de conscientização para moradores e funcionários não param
no condomínio e elas impactam
positivamente no perfil do uso
da água. “Escuto os moradores
dizendo que estão economizando no banho, ao escovar os dentes, lavar vasilhas. Fico muito
feliz com isto e sei que cada
ação faz diferença”, ressalta a
síndica.

Garrafas PET
Adriana Cacciari é, de fato,
uma síndica atuante e muito
preocupada com as questões de
meio ambiente e uso racional
da água, tanto que compartilhou com os demais condôminos uma ideia que a fez reduzir
o consumo no seu apartamento:
colocar garrafas PET nas caixas acopladas de descargas. “A
vantagem é que esta dica diminui o volume da água e sem alterar a pressão, porque a altura
da água continua a mesma”.
O resultado de tanto empenho pelo uso consciente da

água não está somente na preservação ao meio ambiente. O
bolso também agradece. De
acordo com Adriana, mesmo
com o aumento do custo da
água, a conta do condomínio
continua baixa. “Um benefício
para todos”.
Cuidar bem da água e usá-la
com sabedoria é uma necessidade cada vez mais presente.
Afinal, esse insumo tão precioso está a cada dia mais escasso.
“Quem faz o uso racional, não
terá de fazer racionamento”,
conclui a síndica.

Márcia Campos(*)

bem estar
A MULHER DO MEIO
Uma pesquisa interessante se refere à “mulher do
meio”, termo cunhado há 30 anos pela gerontóloga Elaine Brody.
A “mulher do meio” é a mulher adulta, próxima da/ou
já na meia idade e que tem a seu cargo as gerações mais
velhas e as mais novas, está “ensanduichada” entre ambas.
Ela convive com seus filhos e/ou com a geração mais
nova, e, o mesmo tempo, a geração acima dela está envelhecendo, está precisando de cuidados.
À mulher do meio cabe arcar com a responsabilidade
desses cuidados. Elaine Brody descreve com muita precisão essa situação, mostrando como a “mulher do meio”
fica sacrificada e como pode ter negada a si mesma a vivência da própria vida.
Essa “mulher do meio” tem perdurado apesar das
grandes mudanças na sociedade, principalmente as
decorrentes de movimentos femininos profissionalizantes, no sentido de ter acesso a vários tipos de carreiras ao invés de se restringir ao trabalho do lar e ao
cuidado dos filhos.
Atualmente está havendo uma melhor distribuição de
tarefas; os homens também estão assumindo responsabilidades em relação aos filhos e em relação aos pais. É
um bom prenúncio.
Mas ainda é, dela, que a sociedade espera por tais
cuidados, sendo que, a própria mulher também se cobra
tal postura de “cuidadora”, muitas das vezes sentindo-se
culpada quando não deseja ou não pode assumir tal demanda da família – os cuidados com o idoso – o que a
remete em um conflito bem doloroso.
Neste momento é hora de reunir com todos os familiares compartilhando tal demanda, gerando assim uma
atitude proativa, participativa e corresponsável por parte
de todos os integrantes da família, corroborando para a
desmistificação de que à mulher cabe este tipo de responsabilidade.
Texto compilado por Márcia Campos – Psicóloga Clínica
*Márcia Campos é Psicóloga/Terapeuta-Reiki/Massoterapeuta
e-mail: camposyoga@hotmail.com - (31) 99143-9162 (Vivo) / 9 9174-1419 (Tim)
Página Facebook: Márcia Campos Psicologia&Terapias Integrativas
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Saúde

Alimentos orgânicos

JAPÃO (*)

Barraca se mantém ativa no Buritis há mais de uma década
Ao passear pelas ruas do Buritis não é difícil perceber que o
bairro tem fortes traços de desenvolvimento. Edifícios imponentes
e comércio diversificado: tudo por
aqui respira modernidade. Entretanto, quem faz uma observação
mais detalhada consegue perceber
que o nosso bairro ainda mantém
antigas tradições da cultura mineira. Uma delas, por exemplo, está
bem na região central, mais precisamente na Praça Aroldo Tenuta,
na Avenida Professor Mário Werneck. Há exatos 11 anos, Eduardo
José de Souza e sua esposa todas
às manhãs de sexta-feira monta sua
barraca de produtos orgânicos na
avenida, onde comercializa leguminosas, folhosos e frutas, além de cereais e compotas. Mais do que uma
relação vendedor/cliente, ao longo
dos anos, Eduardo construiu uma
relação de amizade e confiança com
todos eles, o que talvez explique a
permanência de sua barraca mesmo
diante de tantos percalços encontrados pelo caminho.
A Mário Werneck foi escolhida
pela Prefeitura de Belo Horizonte
para ser um dos pontos da capital a

DIVERSIDADE e qualidade dos alimentos
são os segredos do sucesso de Eduardo

receber o projeto de feira orgânica.
No início haviam cinco, seis barracas, mas um a um os comerciantes
foram sumindo do local até que, há
cerca de sete anos, apenas a barraca de Eduardo se mantém presente. Para a maioria, seria questão de
tempo para que ele também desistisse e a feira fosse encerrada. Porém,

a persistência, e principalmente o
bom trabalho, fez com que o comerciante seguisse na ativa. Produtor,
junto com a família, de todos os alimentos que vende, Eduardo enxerga nessa razão o principal motivo
para superar todas as dificuldades.
“A qualidade e diversidade de produtos é fundamental. Muitas vezes

o cliente chega e pede por exemplo
uma couve. Naquele dia não posso ter, mas tenho outra folha verde
que lhe agrada. O que não pode é
ele não ter nenhuma opção, senão é
grande a possibilidade de ir embora
e não voltar mais”. Para conseguir
manter esta diversidade de produtos, Eduardo cultiva todos os seus
alimentos em um grande terreno da
família na cidade de Capim Branco.
Só com esta estrutura poderia ser
possível manter o trabalho sem uso
de máquinas e agrotóxicos. “Cada
alimento precisa de um tempo e clima específico. Então, quando um
está fora da época, preciso compensar o cliente com outro”, completa.
Eduardo sai de Capim Branco
às 03h30 da manhã. Por volta de
04h30 chega ao Buritis e começa
a montar a barraca para que às 07h
tudo já esteja pronto para o cliente.
Entretanto, isto não significa que
as vendas comecem às 07h. “Tem
cliente que passa aqui às 05h. Alguns por ser o melhor horário, outros porque acreditam que vai pegar o alimento mais fresco. Assim,
enquanto estou montando a barraca
ele já vai escolhendo o produto”.

Clientes fieis
Como 11 anos não são 11 dias,
muitos clientes já se tornaram amigos do comerciante. Qualidade no
produto e confiança são adjetivos
que fazem com que o comércio se
estabelecesse no bairro. A dentista Anaílda Costa Teixeira há cinco
anos frequenta a barraca de Eduardo
e já construiu esta relação de amizade. Contudo, ressalta que o principal é a qualidade do alimento que
é oferecido. “Gostaria que a barraca
fosse todos os dias. Tempos atrás fui
obrigada a fazer compras em um sacolão convencional e a comida não
saiu como queria. Os produtos daqui são diferenciados”. A vendedora
Lucinéia Mendes também não passa uma sexta-feira sem ir à barraca.
“É muito bom mesmo! Qualidade

japao@byjapao.com.br

Acessórios que não
podem faltar na sua bike
Muito se fala na mobilidade urbana e a bicicleta é um dos principais
veículos, mas você esta preparado para isto? Andar de bicicleta é uma
delícia. Além de ser um meio de transporte limpo, por não produzir gazes
poluentes, pedalar faz muito bem à sua saúde. Mas antes de comprar a sua
bicicleta e sair andando por ai, é preciso saber quais acessórios são essenciais para deixar sua que não podem faltar na sua bike.

Capacete

Começo este texto falando da importância deste item que não é da
bicicleta, mas é essencial para
quem pedala: o capacete. Apesar
de não ser considerado um acessório obrigatório pelo Código de
Trânsito Brasileiro, transitar de
bicicleta sem capacete pode ser
considerado uma irresponsabilidade, visto que esta atividade não
está livre de pequenos acidentes,
mesmo que sejam causados por
momentos de distração. Só o capacete vai proteger sua integridade após uma queda ou um acidente mais grave, por isto não deixe
de adquirir um destes quando for
comprar sua bike.

Sinalização dianteira

Outro item obrigatório pelo Código Brasileiro de Trânsito é a sinalização dianteira da bicicleta, para
períodos noturnos. Esta sinalização deve ser de coloração branca
e pode piscar ou não. A intenção
é alertar motoristas e pedestres
sobre a presença de uma bicicleta
naquele local, visto que este meio
de transporte não tem iluminação
a noite.

Clientes aguardam ansiosas a chegada da sexta-feira para adquirir os produtos da barraca

no produto e no atendimento. Meu
almoço de sexta-feira é muito mais
saboroso e saudável”.
Já no caso da advogada Silvana Aiala, comprar na barraca de
Eduardo se tornou uma tradição
de família. Ela e a mãe não deixam
passar uma sexta-feira sequer sem
fazer compras. E agradar a matriarca da casa não é tarefa nada fácil.

“Minha mãe é muito exigente com
os alimentos que compra. Talvez
por isso esteja com 77 anos e com
uma saúde de dar inveja. Ela só
compra aqui na barraca e sempre
escolhe os produtos com todo o cuidado. Além disso, os preços sempre
estão em conta”, ressalta.
Por toda esta confiabilidade do
cliente Eduardo não relaxa no traba-

lho. Se dedica cada vez mais e espera que muitos outros anos de atuação no Buritis ainda estejam por
vir. “Tenho cliente que foi conhecer a minha produção. Não só abri
as portas, como fiz questão de que
fizesse a visita. Resultado: hoje vai
com frequência para lá para passar
o fim de semana. São histórias que
sempre vou me orgulhar”.

Sinalização traseira e lateral

Assim como a sinalização dianteira, o refletor traseiro também
são itens obrigatórios pelo Código de Trânsito Brasileiro. A
intenção é a mesma do refletor

dianteiro, que é identificar a bicicleta nos períodos noturnos sem
iluminação.

Retrovisor
Fechando a lista de itens obrigatórios na sua bicicleta vem o retrovisor. Este item é tão importante
quanto o espe- lho retrovisor de um
carro, já que ele é a maneira mais
segura de transmitir ao ciclista o
que está ocorrendo atrás de sua
bike. Só com ele é possível ultrapassar ou mudar de faixa com segurança em cima de uma bicicleta.

Roupas coloridas

Ciclistas devem, sempre que possível, utilizar vestimentas leves
e com cores fortes e chamativas.
Como a bicicleta é um meio de
transporte veloz e, muitas vezes, pouco visível, a utilização
de ciclistas por carros e pedestres,
diminuindo riscos de acidentes.

Kit segurança

Você já parou pra pensar que, ao
andar de bicicleta, você pode ser
pego de surpresa por algum pneu
furado ou algum problema no mecanismo da bike? Por este motivo,
muitas lojas de esporte estão começando a vender kits de segurança,
que comportam desde pequenas
bombaspara pneus furados, até
itens de primeiros socorros, caso
seja necessário fazer algum pequeno curativo.

* Técnico de corrida, ciclismo e triathlon, além de consultor técnico da
By Japão Assessoria Esportiva e da By Japão Sport & Marketing.
Japão é atleta de ciclismo e corrida e é autor do livro “Indoor cycling guia
prático para pedalar em casa” Livraria Leitura.
www.byjapao.com.br - www.facebook.com/byjapao
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Gastronomia

Sabor Mineiro, uma
tradição no Buritis

ALÉM de saborosos, pratos
chamam a atenção pela beleza

Desta forma, o torcedor poderá fazer sua refeição ou happy hour, sem
perder nenhum lance do time do
coração. “É realmente uma festa. O
cliente fica com um olho no prato e
outro na TV, literalmente”, comenta
o empresário.
Localizado a uma rua acima do
UniBH, o Restaurante Sabor Mineiro conta com um espaço bastan-

te acolhedor. Seu ambiente interno
remete a uma casa tipicamente mineira, onde todo visitante é muito
bem recebido. “Meu objetivo sempre foi buscar o melhor atendimento, que aqui é diferenciado. A nossa
equipe trabalha com amor, isto é
sentido em cada prato oferecido e
o cliente sai daqui totalmente satisfeito”, completa Ulisses.

Serviço: Restaurante Sabor Mineiro
Endereço: Rua Dr. Lucídio Avelar, 24
Funcionamento: Segunda a sábado das 11h às 15h e das 17h às 00h.
Telefones: 2535-0042 e 3377-0042
Entregas delivery até às 13h30 (sem taxa para o Buritis)

Fred Costa realiza audiência
pública sobre Dengue, Zika e
Chikungunya na ALMG
O deputado estadual Fred
Costa (PEN), presidente da Comissão de Assuntos Municipais,
realizou audiência pública no último dia 2 de março, na Assembleia Legislativa, para discutir
sobre os impactos dos vírus da
Dengue, Zika e Chikungunya em
Minas Gerais. Assim como o vírus da Dengue, a Chikungunya e
a Zika também são transmitidas
pelo mosquito Aedes aegypti, e
vêm trazendo preocupações para
a população e autoridades brasileiras e internacionais, devido
aos seus potenciais elevados de
disseminação. Especialmente no
que concerne ao vírus da Zika,
que pode ser transmitido da gestante ao feto, além da possibilidade de incidência de microcefalia.
Segundo a Secretaria de Saúde de Minas Gerais, até o momento já foram confirmadas no
estado apenas três contaminações
em pessoas pelo Zika Vírus, e
outros 302 casos estão sendo investigados. Diante deste quadro,
Fred Costa criticou o baixo número de confirmações pela Secretaria de Estado de Saúde, dizendo que ela não correspondia à
realidade que temos encontrado
nas ruas e nos hospitais. “As pessoas não estão fazendo os exames, pois o exame é caríssimo
– cerca de R$900,00. Quem hoje
tem condições financeiras de pagar este valor em um exame? O
Estado precisa encontrar alguma
forma de baratear estes exames,
tanto por subsídio, como pelo
avanço no setor de pesquisas, para
que estas pessoas sejam tratadas.
Não sou da área de saúde, mas
consigo entender que o primeiro
passo antes de tratar o paciente é
o de identificar corretamente a doença”, disse o parlamentar.

Raquel Santiago

O Restaurante Sabor Mineiro
já se tornou uma tradição no Buritis. Inaugurado há cerca de 07
anos, o estabelecimento conquistou moradores e trabalhadores do
bairro, ao oferecer uma comida saborosa, com o típico tempero mineiro que, com certeza, faz recordar a infância de muita gente. No
almoço self-service nunca vai faltar
um bom feijão tropeiro, um frango
com quiabo e angu, sem contar o
tradicional churrasco e outras delícias. Entretanto, como nada é tão
bom que não possa melhorar, o
restaurante iniciou uma nova frente de atendimento. Agora, ele também abre as portas durante a noite,
quando oferece o serviço de espertinhos, caldos, espaguete e o famoso “mexidão”.
O proprietário do Sabor Mineiro, Ulisses Alves, enxergou a
necessidade de atender esta nova
demanda, noturna, formada por famílias e universitários. Como era
inviável um self-service neste horário, decidiu por um cardápio mais
simples, mas não menos saboroso.
“Eles me pediam muito para abrir à
noite. Estudei todas as possibilidades
e vi que era possível. Até agora não
poderia estar melhor. Tem muitos
moradores que ligam para cá e fazem
a encomenda do jantar. É uma grande satisfação, sem dúvidas”.
Ao contrário dos espetinhos
tradicionais, o Sabor Mineiro trabalha com a cerveja 600ml, o que
pesa muito menos para o bolso do
consumidor. “Buscar o menor preço sempre foi uma preocupação
minha. Tanto que o self-service
aqui sai a R$33,90 o quilo, o marmitex grande R$12 e o pequeno
R$9. Preços que irão atender o trabalhador”. As segundas e terças-feiras, o Sabor Mineiro ainda promove um desconto super especial
nos preços dos espetinhos.
Outra atração é a transmissão
dos jogos das equipes mineiras.

Cobrança

DEPUTADO propôs algumas
ideias para enfrentar o problema

Repelentes em maternidades
Além de realizar a audiência pública, Fred Costa também
apresentou o Projeto de Lei nº
3.187 de 2016, que visa tornar
obrigatória a distribuição gratuita de repelentes feitos à base de
icaridina em todas as maternida-

des públicas de Minas Gerais. A
icaridina é uma substância derivada da pimenta utilizada especificamente para repelir insetos
como o Aedes aegypti. Atualmente o projeto tramita na Comissão de Constituição e Justiça.

No final de
fevereiro o deputado estadual Fred Costa
(PEN), presidente da Frente
Parlamentar em
Defesa dos Animais,
lançou
uma nova campanha pela construção do primeiro Hospital Público Veterinário (HPV) de Minas Gerais. O anúncio foi feito durante a
reunião da Comissão de Defesa dos Animais, na Assembleia
Legislativa. O link para assinar é:
http://migre.me/t5PHI.
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Painel

Manutenção da
caixa de gordura
Ação previne entupimentos e colabora com o meio ambiente
A pia da cozinha entupiu ou
a água está demorando para escoar? Isso pode ser sinal de que
você se descuidou da manutenção da caixa de gordura. Elas são

comumente feitas de concreto ou
de plástico PVC e possuem tampa removível para facilitar a limpeza. Nela, a sujeira se apresenta
como uma espécie de “casca” e
deve ser retirada, ensacada e jogada no lixo orgânico. A orientação é que o procedimento deva
ser feito de seis em seis meses
em casas, e de três em três meses
em prédios, e pode ser realizado
por empresas especializadas ou
com o uso de bactérias que consomem a gordura.
Mas, apesar deste trabalho
periódico, vale o ditado de que
não sujar é melhor que limpar. A
caixa só retém a gordura que consegue chegar até ela. Antes disso,
porém, o óleo que desce com a
água pela pia vai se acumulando
na tubulação. Com isso, pedaços de alimentos, como grãos de
arroz, podem acabar aderindo à
parede do cano também, em um
processo que se repete. Esse material acaba criando uma espécie
de bola, que diminui a vazão da
tubulação e faz a água da pia demorar para descer. O excesso do
material pode levar a entupimentos da tubulação e ao mau cheiro.
Em casos extremos, pode haver
transbordamento da caixa de gordura, volta do líquido sujo pelo
ralo da pia e ainda o surgimento
de pragas.
Desta forma, o conselho para
evitar essa situação é não jogar
restos de comida na pia, descar-

tando o que sobra dos pratos e
panelas na lixeira antes de lavar a
louça. No vaso sanitário também
não deve ser jogado nenhum tipo
de material. O morador Francisco Pimentel, síndico do Edifício
Lotus, tem feito um trabalho de
orientação junto a cada condômino, para que eles tenham consciência e façam sua parte para evitar ao máximo o entupimento da
tubulação. “Antes do Natal tive
uma conversa com todos os moradores orientando sobre o problema, já que na última limpeza
foi encontrado na caixa muito
papel higiênico, feijão, macarrão,
entre outros. Felizmente, todos
compreenderam e estão colaborando para a maior vida útil da
caixa de gordura”.
Além dos problemas gerados
nos imóveis onde há entupimento, a rede de esgoto das cidades
e o meio ambiente também são
prejudicados. Isso porque, quando ocorre a obstrução de algum
ponto da rede, é preciso que a
concessionária de esgoto do local desloque uma equipe de manutenção para resolução do problema, o que gera custos. Além
disso, haverá despesas adicionais
durante o tratamento do esgoto e,
consequentemente, para o bolso
dos contribuintes. “Eu aconselho
aos síndicos a sempre fiscalizarem a situação das caixas de gordura, a contratarem uma empresa
que presta o serviço de limpeza
que tenha bons antecedentes e,
claro, orientar os condôminos. É
uma atitude cidadã. Todos devem
zelar pelo bem-estar social e da
natureza”, ressalta Francisco.

ENTUPIMENTOS na
caixa podem gerar
sérios danos ao
condomínio

FRANCISCO confere situação da
caixa de gordura regularmente

Dicas importantes
Além do não despejo de dejetos na rede de esgoto, outras
atitudes também são importantes
para manter a vida útil da caixa
de gordura. Passar papel toalha
na superfície do utensílio, retirando todo o excesso de gordura antes de lavá-lo ajuda a evitar
o acúmulo de gordura, além de
economizar água. Outra dica é
jogar cerca de dois litros de água
fervendo na pia depois de lavar a
louça. O líquido quente vai descolando a gordura grudada na tubulação.
O desentupimento pode ser
feito, ainda, com produtos à base
de soda cáustica. O químico é
jogado no ralo da pia, age por
alguns minutos e depois é limpo com água corrente, sem que
a pessoa encoste nele. Esta ação
é perigosa e tóxica, devendo ser
feita longe de crianças e com
muito cuidado.

Cláudia Ferreira

Psicóloga

Vivência e convivência
entre pais e filhos
Os pais da atualidade estão sempre correndo, se dividindo entre
família e trabalho, às vezes com papéis invertidos e sujeitos a um estresse constante. Isso, às vezes dificulta um relacionamento harmonioso com os filhos, que têm na família sua principal âncora para formar
sua identidade e favorecer o seu amadurecimento emocional.
As diferentes gerações com visões de mundo divergentes e a rápida evolução da sociedade frequentemente geram conflitos tanto dentro
quanto fora da família. Por outro lado, a experiência de vida e o amor
dos pais são fatores importantes para flexibilizar esse relacionamento,
desenvolvendo a confiança e consolidando a amizade entre pais e filhos.
Não é fácil desenvolver a habilidade de comunicação, pois influencia
na maneira como as pessoas lidam com as emoções, mas é fundamental para minimizar o impacto na saúde física e mental dos integrantes da
família. E demonstrar afeto, às vezes não é tão fácil. Requer sabedoria,
respeito e reconhecimento das diferenças entre pessoas e entre gerações.
Na prática clínica é fato que o envolvimento dos pais no tratamento de seus filhos é fundamental e acelera os resultados. Pensando
nisso, a equipe do Núcleo Persona criou um treinamento de pais que
aborda temas ligados a essa “VIVÊNCIA E CONVIVÊNCIA ENTRE
PAIS E FILHOS”.
A ideia é capacitar esses pais com mais informações de modo a
promover a identificação e o manejo de práticas educativas mais eficazes, desenvolver estratégias nos pais que otimizem suas competências no processo educativo e favorecer a reflexão quanto a atuação dos
pais para desenvolver competências que garantam benefícios no ajuste
comportamental e emocional dos filhos.
Com essa capacitação os pais estarão mais bem preparados para
fazer intervenções comportamentais efetivas, bem como formas mais
adequadas de acompanhar e estimular a aprendizagem dos filhos,
criando recursos de enfrentamento de situações reais de impacto negativo na vida de seus pupilos.
E, muitas vezes, com a correria do dia-a-dia e agenda cheia tanto dos
pais quanto dos filhos a busca por esse tipo de conhecimento vai ficando
para depois, ou pior, tenta ser compensada de uma forma inadequada. A
seguir, algumas sugestões para favorecer essa relação tão importante:
w parar de pensar na criança como “um problema” que necessita
de correção e descartar a ideia de que, por sermos adultos, sabemos sempre a resposta justa e correta;
w em vez de ouvir parcialmente, ouça com atenção e coloque-se
no lugar da criança;
w incentive a cooperação: em vez de uma ordem, dê uma escolha;
w incentive a autonomia: Demonstre respeito pelo esforço da
criança. “Pode ser difícil entender um texto. As vezes é preciso
ler mais de uma vez.”;
w elogie o máximo: em vez de apontar o que é certo ou errado,
descreva o que foi feito e o que ainda precisa de ser feito.
Afinal, o que mais queremos e relação aos nossos filhos é que eles se
tornem pessoas fortes, humanas e felizes.
Contatos com a coluna através do e-mail: dialogopensesaude@gmail.com
Marisa de Sousa Viana Jesus – fono.marisaviana@gmail.com - (31) 98830-5127
Claudia Ligocki - claudia.ligocki@gmail.com – (31) 99892-9767
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Cultura e Lazer

Festival Música 360

Djavan

12 de março

19 de março

Local: Esplanada Mineirão - Horário: 14h
Ingressos: 1º Lote Pista R$ 100 / Pista Premium R$ 160
Vendas: Central dos Eventos e sympla.com.br

19 de março

ca nacional. A grande atração fica
por conta da volta do Planet Hemp
à capital mineira. Ainda se apresentam no festival Gabriel o Pensador, Filipe Ret, Flávio Renegado
+ Chama o Síndico, Cidade Verde,
I Wanna a Love You + Pequena
Morte e Duelo de Mc’s

O dia 19 de março
será de êxtase para os fãs
de Djavan. O cantor retorna a BH para estrear o 23º
álbum de sua carreira, chamado Vidas pra Contar.
O próprio artista é quem
assina a direção deste espetáculo. Além de novas
canções como “Não é um
Bolero” e “Encontrar-te”,
o artista alagoano executará também grandes clássicos de sua carreira como
“Outono”, “Boa Noite”
e “Eu te Devoro”, entre
muitas outras.

No sábado, 19 de março, a
Esplanada do Mineirão recebe os
lendários roqueiros da banda Iron
Maiden com seu novo álbum duplo
de estúdio “The Book of Souls”,

12 de março

Local: Palácio das Artes - Horário: 21h
Ingressos: Plateia I: R$100 / Plateia II: R$80 / Plateia Superior:
R$60 Vendas: Bilheteria do teatro e sympla.com.br
Vander Lee se apresenta no palco do Grande Teatro do Palácio das Artes com o show de lançamento de seu novo disco,
que estabelece uma conexão entre o pop, rock, jazz e o clássico,
contando com participações especiais de dois grandes nomes do
jazz contemporâneo: o norte-americano John Patitucci e o brasileiro Rogério Boccato, além de um quarteto de cordas (Frank Hammer, Hyu-Kyung Jung ,
Marcelo Nebias e Eduardo Swerts).

Samba Prime

20 de março

Local: Expominas - Horário: 17h
Ingressos: Pista: R$ 40 (1º Lote) / Area Vip: R$ 70 (1º Lote) /
Camarote Prime Open Bar: R$ 110 Feminino e R$ 130 Masculino
Vendas: Lojas e site Central dos Eventos

Local: Granfinos - Av. Brasil, 326
- Santa Efigênia
Horário: 18h
Ingressos: 1º Lote Pista: R$80 /
Camarote: R$120 (inteira)/ Pista +
Meet & Greet: R$100,00

A terceira edição do Samba Prime contará com a presença
de grandes atrações do pagode. Os Travessos, Imaginasamba,
o cantor Belo, Harmonia do Samba e Ferrugem prometem um
show com muita dança e o melhor do samba com os sucessos
que marcaram suas carreiras. A animação durante os intervalos
dos shows fica por conta de DJs convidados.

Vendas: Bilheteria da casa e sympla.com.br

teatro

Rei Lear
11 e 12 e 13 de março
Local: Teatro Sesiminas - Rua Padre Marinho, 60 - Santa Efigênia
Horários: Sexta e sábado 21h / Domingo 19h
Ingressos: R$ 50 a R$ 70,00 - Vendas: Bilheteria do teatro
atenção aos erros sem
perder o pescoço; e o
nobre Kent, assessor do
rei. Pela primeira vez no
teatro, Rei Lear é encenado
como espetáculo solo.
Escrita, originalmente, por
William Shakespeare entre 1604

e 1606, a peça conta a história do
velho Lear, Rei da Bretanha, que
decide dividir seu reino entre suas
três filhas.

Não são só seis segundos
19 e 20 de março
Local: Cine Theatro Brasil Vallourec – Praça Sete 		
– Rua dos Carijós, 258 – Centro - Horário: 15h
Ingressos: Setor I, II A e II B R$100 / Setor II C: R$ 80,00
Vendas: Bilheteria do teatro ou no site compreingressos.com.br
O jovem mineiro Lucas Rangel
se apresenta com o espetáculo “Não
são só seis segundos”. Criador de vídeos na internet e conteúdo nas principais redes sociais, Lucas promete
levar a mesma irreverência, bom hu-

18 de março

Local: Chevrolet Hall - Horário: 22h
Ingressos: Mesa Setor I (4 lug.) - R$ 640 / Mesa Setor II (4 lug.) - R$
560 / Arquibancada 1º lote - R$ 80 / Arquibancada 2º lote R$ 100 /
Arquibancada 3° lote - R$ 120
Vendas: Bilheteria da casa e site Tickets for Fun
nova música de trabalho, “TemVictor e Leo estreia o show
po de Amor” e ainda apresentam
da nova turnê “Irmãos”. A dua inédita turnê Irmãos, que traz
pla canta seus grandes sucessos
também novo cenário, palco, escomo “Fada”, “Borboletas”, “Boa
trutura e iluminação, tudo baseaSorte Pra Você” e “Fotos”, e tamdo no mais novo DVD da dupla.
bém atuais como “Momentos” e a

Manu Gavassi

19 de março

mor e descontração para o público
nesta apresentação que conta com a
exibição de quatro personagens em
situações engraçadas do cotidiano e
com a participação de Danielle Diz.
Em “Não são só seis segundos”,

alusão bem humorada aos vídeos
que lhe trouxeram à fama, Lucas
apresenta todos os seus personagens
para arrancar muitas risadas do público em aproximadamente 70 minutos de apresentação.

que estreou em primeiro lugar no
Brasil. Dois convidados especiais
estarão acompanhando o Maiden
nesta turnê brasileira: o Antrax e a
banda The RavenAge.

Victor e Leo: Turnê Irmãos

Vander Lee

O espetáculo “Rei Lear”, com
o renomado ator Juca de Oliveira, chega a BH. A adaptação é de
Geraldo Carneiro e o ator interpreta seis personagens - o monarca protagonista; as suas três herdeiras; o Bobo, a consciência do
rei, o único capaz de lhe chamar

Local: Esplanada do Mineirão - Horário: 18h
Ingressos: Entre R$ 433, 65 e R$ 1057,33
Vendas: ticketbis.com.br

Local: Chevrolet Hall - Horário: 22h
Ingressos: Mesa Setor I (4 lugares): R$ 1120 / Mesa Setor II
(4 lugares): R$ 800 / Arquibancada 1º Lote: R$ 100 / Arquibancada 2º Lote: R$ 120 / Arquibancada 3º Lote: R$ 140
Vendas: Bilheteria da casa e site Tickets for Fun

Fotos Divulgação

Cultura por todos os ângulos!
Essa é a proposta do Música 360
Festival, que chega à Belo Horizonte no dia 12 de março. O projeto tem por finalidade a realização
de uma ação musical interligada
que mescle a experimentação e a
formação de público para a músi-

Iron Maiden

O fenômeno adolescente,
a atriz e cantora
Manu Gavassi,
irá se apresentar na capital
mineira, após
um longo período sem tocar
na cidade. Famosa por suas
canções
que
retratam os sentimentos adolescentes, seu visual cheio de
estilo e por seus papéis na TV, a artista trará para Belo Horizonte seu novo sucesso, o hit “Camiseta”.
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Variedades

Empreendedora faz sucesso com
kits saudáveis para festas infantis
Quem tem filho pequeno sabe
muito bem que não existe desejo
maior para uma criança do que comemorar o aniversário com os amiguinhos, seja em casa ou na própria
escola. E os pais, que querem comodidade, muitas vezes trabalham
fora o dia todo e, principalmente,
não querem que aconteça nada de
errado, têm buscado cada vez mais
o serviço de profissionais que fazem os kits para as festas infantis.
Esses profissionais providenciam
tudo, desde o convite, caso seja necessário, até a lembrancinha.
Mas, e se além da comodidade, os pais também estiverem preocupados com a saúde dos filhos e
dos coleguinhas, uma vez que as
comidas oferecidas nas festas não
são nada saudáveis, como salgadinhos gordurosos e refrigerantes?
Isto também não é mais problema! Aqui na região do Buritis tem
uma empresa que preza em oferecer alimentos nutritivos, caseiros e
bem gostosos.
No cardápio do Kit Tia Vivi
você encontra, entre outras gostosuras, pães de queijo variados,
mini-hambúrguer com carne fresca
e legumes, salada de frutas, bolos
caseiros e suco natural. Todo ele
foi elaborado sob a supervisão de
nutricionista. Alimentos saborosos
e saudáveis que fazem muito bem
para a saúde da criança. “Elas não
percebem que estão comendo alimentos que normalmente poderiam
recusar, como por exemplo o mini
hambúrguer que leva legumes na
receita e as crianças adoram! Muitos pais, inclusive, já me disseram
que após a festa, seus filhos passaram a comer melhor em casa”, explica a empresária Viviane Spinola.
A ideia de abrir este negócio
surgiu a partir de uma conversa com
a irmã e outras mães de crianças pequenas que haviam recebido solicitação da escola para que procurassem fazer festinhas mais saudáveis
para seus filhos, com menos guloseimas ou refrigerantes, caso optas-

VIVIANE SPINOLA lança novidades
a cada evento realizado

sem por fazer a festa do filho na escola. Viviane topou o desafio e deu
início ao empreendimento. “Pesquisei muito e vi que o mercado de
kit para festas é grande, porém, não
havia nenhum com opções mais
saudáveis. Apostei no projeto e estou muito satisfeita”, comemora.
Há cerca de um ano no mercado, Viviane Spínola conta que tem
melhorado a cada evento realizado. Ela observa todos os detalhes
e busca oferecer sempre o melhor
serviço. “Ouço o feedback das famílias em relação aos produtos e

serviços e procuro sempre inovar.
Trabalho com materiais de alta
qualidade para que o resultado seja
positivo. A festa de aniversário é
um momento único para as crianças e também para os pais e eu zelo
por esta felicidade”, ressalta
O negócio deu tão certo que
esse ano já lançou novos serviços.
A partir de agora oferece também
festas café da manhã, lanche da tarde, piquenique, sucos naturais e saladas de frutas para eventos. Além
de lanches corporativos. Mas sempre mantendo o apelo saudável nos
produtos oferecidos.
E se engana quem pensa que
este serviço irá pesar no bolso.
Talvez esta seja uma das maiores
alegrias dos pais ao procurar pelos serviços da Tia Vivi. Segundo
a empresária, é possível fazer uma
festa na escola para uma turma de
10 crianças a partir de R$ 240,00.
“Existem valores variados, mas todos muito acessíveis. Eu converso
com os pais, vejo o que eles querem e suas possibilidades. Até hoje
recebi somente elogios, tanto pela
qualidade dos alimentos, quanto com o capricho dos produtos e
lembrancinhas”, finaliza Viviane.

Serviço - Kit Tia Vivi
Telefones: 98426-1731 (Claro e WhatsApp) ou 99529-3919 (VIVO)
Facebook.com/kittiavivi - Instagram: @kittiavivi

Orquestrando no Burita
Com o pé direito! Assim
pode ser definida a primeira
edição do projeto Orquestrando
no Burita. No último dia 20 de
fevereiro, papais e mamães tiveram a grande oportunidade de levarem seus filhos ao Shopping Espaço Buritis, onde puderam curtir
um dia de muita alegria, com diversas brincadeiras, tudo isto tendo ao fundo uma bela apresentação da Orquestra OSICAL.
O Orquestrando no Burita é uma criação da produtora cultural Gabrielle Correa.
Moradora do Buritis e mãe de
dois filhos pequenos, Gabrielle sentia falta de eventos para
a família em espaços públicos
do bairro, além do Parque Aggeo Pio Sobrinho. Ela também
queria que estes eventos objetivassem a educação cultural
das crianças. Com uma larga
experiência no mercado de
promoções e tendo o marido
como parte da orquestra, não
foi difícil ter a ideia. Correu
atrás de parceiros que compartilhavam do mesmo pensamento e lançou o projeto.
“É a valorização da família. A
vivência harmoniosa e, principalmente a educação cultural.
Aqui as crianças terão contato com instrumentos musicais
que não fazem parte do seu
dia-a-dia como saxofone, violino. Isto desperta a curiosidade e incentiva a busca pelas
artes”, ressalta a produtora.
Maestro da Orquestra OSICAL, Robson Dias explica
que, assim que recebeu o convite para fazer parte do projeto,
aprovou. De acordo com ele, o
Orquestrando no Burita vai ao
encontro com tudo que prega
em seu dia-a-dia. “O nosso conceito é levar cultura às pessoas,
em especial, às crianças. Queremos um futuro melhor e a arte
tem papel fundamental para que
isto aconteça”, diz.

ORQUESTRA foi apresentada de uma forma popular

A advogada Giovanna Real
levou a filha Beatriz, de 02 anos,
ao evento e gostou muito de tudo
o que encontrou. Segundo ela, o
projeto, além de muita diversão,
propicia o desenvolvimento cultural e a socialização das crianças. “Isto que está acontecendo
aqui é fundamental para a formação do caráter e da personalidade
destas crianças. Os organizadores

estão de parabéns”. Mãe do
pequeno Luiz Paulo, 02 anos,
a nutricionista Isabella Sena
comemorou a realização de
um evento como este no seu
bairro. “Aqui no Buritis falta
projetos como este. Que bom
que está acontecendo e, se tiver oportunidade, irei participar com o meu filho de todas
as edições”, completa.

FAMÍLIAS do Buritis aprovaram o evento

Projeto não para
O Orquestrando no Burita já
foi criado com a estimativa da
realização de quatro edições este
ano. A primeira teve como tema
Ressaquinha de Carnaval, quando marchinhas receberam uma
nova roupagem e foram apresentadas ao som da orquestra.
A segunda deverá acontecer no
mês de junho e terá a chegada do

inverno como tema. A terceira será na Semana da Criança,
com o tema Walt Disney. E a
última em dezembro, com a
cantata de natal.
A escolha pelo Espaço Buritis propiciou toda infraestrutura
necessária para os pais levarem
as crianças como praça de alimentação e banheiros.

Kart cada vez mais popular
O Brasil é um país muito rico
quando o tema é sua relação com
o automobilismo. Ao longo da história contamos com campeões nas
mais importantes modalidades do
esporte. Talvez por isso, o brasileiro em geral é um povo apaixonado
por carros, e essa combinação só
poderia gerar um resultado: uma
grande paixão pela velocidade!
Por esta razão, cada vez mais alucinados pelo automobilismo têm se

organizado para poder desfrutar da
velocidade sem limites, em campeonatos amadores de kart. Aqui no
Buritis temos exemplos de moradores apaixonados pelo kart e que
trabalham para que a sua prática se
expanda ao máximo.
O morador Wilson Cristofani
é o atual presidente da AKAMIG
– Associação de Kartistas Amadores de Minas Gerais. Segundo ele,
nos últimos anos a associação vem

crescendo e cada vez mais pessoas
têm procurado o esporte. Diferentemente do kartismo profissional,
os campeonatos amadores permitem às pessoas terem o automobilismo como hobby sem grandes
investimentos. “Mesmo pilotos que
foram para o profissional sempre
estão de volta para disputar provas
amadoras e rever os amigos”, lembra Wilson.
O presidente da AKAMIG res-

salta que os campeonatos possuem
regulamentos, mas são acessíveis a
qualquer pessoa, tanto que a maioria disponibiliza categorias para
iniciantes para que possam praticar
a velocidade sem limites. “A expansão é impressionante. Hoje devemos ter pelo menos 800 pilotos
correndo pelo menos uma vez por
mês em campeonatos”.
Também morador do Buritis,
Braulio Lara é o organizador do
Netkart, campeonato amador realizado em Minas Gerais que conta com 10 provas sensacionais,
premiação em dinheiro, troféus e
muita adrenalina. De acordo com
ele, os campeonatos amadores
permitem a prática do automobilismo com um baixo investimento
com custos, em torno de R$ 150
por mês para participar dos campeonatos. “Considerando que toda
a estrutura pertence aos kartódromos (kart, macacão, capacete), é
uma forma para os aficcionados
pela velocidade participarem de
corridas e não terem que gastar
muito dinheiro”, diz.

Para todas
as idades
O kart mostra ser um esporte
para toda a família. Segundo Wilson Cristofani, os kartódromos da
região metropolitana de Belo Horizonte têm carros de aluguel para
crianças a partir de 6 anos de idade, que podem correr em horários
específicos para essa modalidade.
Desta faixa etária em diante, todos
podem praticar. “Eu tenho 60 anos
e corro de kart desde 2009. Fui conhecer o esporte, que para mim é
um hobby, tardiamente, mas é hoje
onde se encontra uns 70 % dos
amigos que tenho”, finaliza.

BRAULIO é mais um
dos inúmeros pilotos de
fim de semana de BH

A AKAMIG reúne em seu site
(www.akamig.com.br) informações
sobre os principais campeonatos
amadores de Minas Gerais, pilotos
e kartódromos. Você também pode
entrar em contato com a associação
enviando um e-mail para contatoakamig@gmail.com.

Confira as próximas
etapas dos campeonatos
amadores de kart de BH:
n Kartódromo de Betim

(Av. Adutora Várzea das Flores,
477, Itacolomy)
- Challenge Brasil: 12 e 13 de
março (sáb às 08h / dom às 17h)
- Netkart: 19 de março (16h)
- Sport Kart MG:
20 de março (9h40)

n Kartódromo RBC Racing

AOS 60 ANOS, Wilson prova que o kart é para todas as idades

(Rodovia MG-424 - Km 3, s/n Bela Vista, Vespasiano)
- Tecnokart: 20 de março (9h30)
- Masterkart: 20 de março (12h15)

