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Serviço

Supermercados BH
conquista o Buritis
UNIDADE foi construída para atender todas as demandas dos moradores

O fim do ano de 2015 foi de
grande novidade para os moradores do Buritis. Após muita expectativa, enfim, foi inaugurada
uma loja dos Supermercados BH
no bairro. A unidade, de número
149 da rede, fica localizada à rua
Henrique Badaró Portugal, 410.
Ela conta com 1300m² de área de
venda, estacionamento próprio,
além de um diversificado mix de
produtos.
Diferentemente das lojas tradicionais, a unidade Buritis dos
Supermercados BH foi construída
com um toque mais refinado, o
que é facilmente percebido pelos
clientes assim que pisam na loja.
O espaço oferece conforto, segurança e uma variedade maior de
produtos. São equipamentos de
alto padrão, que dão aquele ar de
modernidade, além de áreas especiais, como por exemplo, a adega
de vinhos e whiskys. “Tinha que
ser dessa forma. Aliás, aqui na
empresa cada loja é pensada para
melhor atender o cliente local,
aquele que tem o BH como sua
opção de supermercado de vizinhança. Tudo aqui foi trabalhado
pensando em satisfazer o gosto
do morador do Buritis. O atendimento e a diversidade de produtos desta loja é mesmo diferenciado”, conta Tatiane Nascimento,
gerente da loja.

E com pouco mais de três meses de funcionamento, o Supermercados BH no Buritis tem conquistado, a cada dia, a fidelização do
cliente. São moradores que já eram
clientes de unidades de outros bairros e outros que estão conhecendo
e aprovando a nova loja. É o caso
do servidor público Alisson Duarte, morador do Buritis há quatro

LISTA DE COMPRAS de Alisson
agora tem endereço certo

AS IRMÃS Celícia e Rosária
adoraram a novidade

anos. Ele conhecia o Supermercados BH de outras regiões e comemorou muito a chegada no bairro,
tanto que é cliente desde a semana
de inauguração. “Venho sozinho
ou com a esposa. Nossa lista de
compras é feita somente aqui. E, ao
contrário de outras unidades, esta
tem um padrão mais requintado e
uma maior diversidade de produtos. Está ótimo”.
Moradora da rua Eli Seabra Filho, a aposentada Celícia Lino diz
que não aguentava mais esperar
pela chegada do Supermercados
BH ao Buritis. Quando soube que
ele havia sido inaugurado comemorou muito. “Foi tudo de bom.
Agora minha compra do mês está
saindo muito mais em conta”,
ressalta.
E como o Buritis é um bairro
extremante acolhedor, no Supermercados BH não seria diferente.
Tem moradores de outros bairros
da capital vindo fazer suas compras na nossa unidade. Irmã de
Celícia, Rosária Costa é moradora
do Sion e, desde a inauguração da
loja, se desloca até o Buritis para
fazer suas compras. A linha alto
padrão, associada aos preços baixos, a seduziram. “Tem vez que
venho de táxi. Mesmo com o preço da corrida minha compra sai
muito mais em conta. Esta unidade está de parabéns”.

Inovação

A unidade do Supermercados BH no Buritis possui 14
check-outs convencionais e também oferece uma grande novidade: o sistema “self check-out” ou autoatendimento. A
rede foi uma das pioneiras na implantação dessa tecnologia
aqui no Brasil, inovando o atendimento através de um sistema
que garante agilidade no pagamento das compras com cartão
de crédito, débito ou cartão BHMais. “Foi mais uma forma
que encontramos para atrair os clientes e ganharmos a sua fidelidade. Tudo isso sem interferir no preço, que é o principal”, garante a gerente Tatiane Nascimento.
O Supermercados BH funciona de segunda a sábado das
08h às 21h, e aos domingos, das 08h às 14h.

MODERNO SISTEMA 'self check-out"

Palavra da presidência
“O Supermercados BH,
além de levar preço baixo e
qualidade aos clientes, investe em tecnologia para garantir agilidade e comodidade a
quem compra na rede. A loja
BH Buritis, assim como as
demais, foi preparada para
atender ao consumidor local. Todos têm acesso a nossa
equipe para sugerir e opinar
sobre nossas lojas. Queremos
conhecer nossos clientes, para
melhor atendermos suas expectativas”.
Pedro Lourenço de Oliveira,
Tatiane NASCIMENTO,
gerente do BH Buritis

presidente da Rede
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Educação

Fotos Unimaster

Crianças fazem campanha
de conscientização contra
o Aedes aegypti

A educação é um ato que visa a convivência social e a cidadania. A escola, além de ensinar o conhecimento científico, deve formar agentes de transformação. Sabendo que as crianças são multiplicadoras de informação, pois sensibilizam, cobram e estimulam
a participação dos adultos, a Educação Infantil do Colégio UNIMASTER está engajada no combate ao mosquito Aedes aegypti.
As turmas do Jardim II dos turnos manhã e tarde fizeram, no
início de março, visitas guiadas ao Shopping Paragem, onde apresentaram cantigas relacionadas ao tema e distribuíram panfletos criados por elas. A elaboração do material e a
divulgação do mesmo foi uma rica oportunidade de compreensão da função social
da escrita e de exemplo sobre a cidadania.
Muitas outras ações de combate ao mosquito transmissor da
dengue, zika vírus e chikungunya, estão sendo realizadas com as
turmas, como é o caso dos alunos dos 6º e 7º anos do Ensino Fundamental. Eles estudaram, durante as aulas de Ciências, o ciclo de
vida do mosquito Aedes aegypti e conheceram o seu comportamento, os principais criadouros e as formas de prevenção da dengue,
analisando e colocando em prática dicas importantes para impedir
a sobrevivência do inseto.
Já nas aulas de História, os alunos dos 6º e 7º anos estudaram
pesquisas do Instituto Oswaldo Cruz, ocasião em que foi mostrado
que o mosquito vem se espalhando pelo mundo, desde o período
das colonizações e que é originário do Egito.
Para finalizar o trabalho, os alunos confeccionaram mosquitos
com todas as suas características e os espalharam por toda a escola
alertando a comunidade escolar sobre a importância de cada um fazer a sua parte para evitar a proliferação do mosquito.

Imposto de Renda

Prazo para
entrega termina
neste mês
É hora de se apressar. O prazo de entrega do Imposto de Renda 2016, referente aos ganhos
de 2015, termina em 29 de abril.
Deverá declarar o contribuinte
que recebeu no ano passado rendimentos tributáveis acima de R$
28.123,91. De acordo com a Receita Federal, também estão obrigados a declarar quem recebeu
rendimentos isentos, não-tributáveis ou tributados exclusivamente na fonte, cuja soma tenha sido
superior a R$ 40 mil em 2015. Se
o contribuinte entregar depois do
prazo ou não declarar, caso seja
obrigado, poderá ter de pagar
multa de 1% ao mês-calendário
ou fração de atraso, calculada sobre o total do imposto devido, ou
uma multa mínima de R$ 165,74.
O Fisco espera receber 28,5 milhões de declarações em 2016.
Os contribuintes que enviaram a declaração no início do
prazo (inicio de março), sem erros, omissões ou inconsistências,
receberão mais cedo as restituições do IR, caso tenham direito
a ela. Idosos, portadores de doença grave e deficientes físicos ou
mentais têm prioridade. Os valores normalmente começam a ser
pagos em junho de cada ano pelo
Governo e seguem até dezembro,
geralmente em sete lotes.
Uma das principais novidades da declaração do Imposto de
Renda deste ano é a obrigatoriedade de os médicos, odontólogos,
psicólogos, terapeutas ocupacionais, fisioterapeutas e advogados
autônomos informarem o CPF
das pessoas físicas para as quais

DÉCIO GAIA alerta contribuintes
sobre as novidades na declaração

prestaram serviços em 2015 e o
valor. Até o ano passado, o CPF
não era requerido. O Fisco solicitava somente o valor total mês
a mês. “Esta é a grande novidade
do IR 2016. Estes profissionais
devem ter sido muito bem orientados no ano passado, senão terão
muitas dificuldades em declarar
seus bens. A Receita vai cruzar os
dados do profissional e do cliente/
paciente e, se encontrar irregularidades, o Leão vai morder”, informa o contador Décio Gaia.
Outra novidade do Imposto
de Renda de 2016 é que os contribuintes que desejarem incluir
seus dependentes na declaração
deverão registrá-los no Cadastro
de Pessoas Físicas (CPF), e informar este número na declaração de
ajuste, caso eles tenham 14 anos
ou mais. Até então, a obrigatoriedade valia somente para dependentes com 16 anos ou mais.

Cuidados com o cartão

Quem faz uso de cartão de crédito com movimentação superior
a R$ 5 mil deve ficar atento. Esses gastos são informados ao Fisco pelas operadoras dos cartões através da Declaração de Operações com
Cartões de Crédito (Decred). Para evitar problemas, o contador faz um
alerta aos contribuintes que têm o costume de deixar outras pessoas
fazerem compras com o seu cartão. “Tem muita gente que gosta de emprestar o cartão de crédito, especialmente para ganhar milhas de viagens. Tenham muito cuidado, se você não conseguir provar seus rendimentos, eles serão cruzados e você com certeza irá cair na malha fina”.
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Por Dentro do Bairro

ESPAÇO KINEN
empresa fazer seu aniversário ou
reunião. Por se tratar de um espaço vip, o local é disponibilizado
através de reserva e cada evento
é organizado de acordo com a necessidade do cliente com diversas
opções: água e café, refrigerantes,
sucos, cervejas, vinhos e espumantes, Coffee Break, almoço ou
jantar japonês e oriental. Mediante disponibilidade e consulta o
restaurante também
oferece garçom bilíngue e estacionamento. O Kinoko
está localizado à
Rua José Rodrigues
Pereira, 1274. O telefone para reservas
é 2535-2550. Site
www.kinoko.com.br.

Baixista do Djavan
no Buritis
Um grande encontro musical marcou a manhã do último dia 19
de março no Buritis. A Solsete Musical, loja de instrumentos musicais, localizada na Avenida Professor Mário Werneck, 2240, organizou um workshop que contou com a presença do renomado baixista
Marcelo Mariano. Durante o encontro, o público, formado em sua
maioria por músicos amadores, teve a oportunidade ímpar de conhecer o artista, sua
história, e ouvir
dele algumas de
suas experiências
profissionais, com
quase 35 anos de
carreira.
Ao longo de
sua trajetória, Marcelo Mariano já trabalhou com grandes cantores como
Dianne Reves, Ivete Sangalo, Ed Motta, Flávio Venturini, Gal Costa, Jorge Aragão e Lenine. Atualmente, roda todo o Brasil como integrante da banda de Djavan. Com este vasto currículo, claro, o que
não faltou foram bons assuntos para debater com o público. “Promover este encontro de um músico consagrado com outros amadores; estreitar esse laço; compartilhar técnicas e teorias. Este é o
nosso objetivo ao realizar o workshop”, explica Ian Veiga, músico
e sócio-proprietário da Solsete.

Gilvan Souza

Localizado no segundo piso
do restaurante Kinoko, o Espaço
Kinen (em japonês significa confraternização) possui uma mesa
única para até 12 lugares e oferece ar condicionado, estrutura para
projeção, TV, banheiros e aparador para Buffet. Um excelente local no Buritis para você e/ou sua

Concurso de fotografia

A beleza noturna do Buritis,
retratada de um ângulo muito especial, foi a imagem vencedora do
Primeiro Concurso de Fotografias
do bairro, uma promoção da Fan
Page Meu Bairro Buritis, em parceria com o JORNAL DO BURITIS.
Gilvan Sousa Braga, que é fotógrafo profissional, foi quem registrou o
belo momento. Na verdade, ele está
replicando uma imagem que admira
diariamente. A foto foi tirada da janela do apartamento onde mora, na
Rua Lauro Ferreira. “Eu vejo essa
linda paisagem todos os dias. Tenho fotos do amanhecer, entardecer,
diurnas e noturnas. Para o concurso,
apenas busquei um momento ainda
mais especial”, explica o vencedor.
Devido à sua paixão por fotografia e morar no Buritis, Gilvan possui
inúmeras fotos do bairro. Escolher
qual enviar para a disputa foi uma

tarefa árdua, mas no fim, sua escolha
mostrou ter sido a mais acertada. “O
Buritis é um bairro novo que tem muitos lugares bacanas. Pedi a opinião de
amigos sobre qual foto mandar. Apesar de a maioria ter dito para enviar fotos de entardecer, decidi por algo diferente. Que bom que deu certo. Fiquei
muito feliz pelo prêmio”, finaliza.
No total, oito fotos foram enviadas para a disputa do concurso. Os internautas tiveram 15 dias
para curtir sua imagem favorita. A
foto de Gilvan foi a vencedora com
mais de 300 curtidas. Como prêmio
ele ganhou um kit contendo: 01 camiseta branca de tamanho a ser escolhido, 01 pôster tamanho A4 com
moldura branca de madeira e um
pacote de 30 dias de anúncios na
Fan Page e site Meu Bairro Buritis. Acesse www.meubairroburitis.
com.br e saiba mais. Parabéns!

Parque fechado?
Frequentadores do Parque Bandeirante Silva Ortiz, que fica localizado ao lado do Campus da
Newton Paiva, estão muito preocupados com o futuro de um dos
cartões postais do Buritis. A Prefeitura de Belo Horizonte, através
da Fundação de Parques Municipais - FPM, confirmou importantes mudanças na administração
da área ambiental, desde o início
deste mês de abril. A partir de agora, o parque não contará mais com
uma equipe própria de manuten-

ção. Serviços como poda, limpeza,
capina e reparos continuarão a ser
feitos regularmente, porém, por
equipes de manutenção da FPM.
Ainda de acordo com a Fundação,
muitos outros parques da capital
já funcionam desta forma. Como
não possuem equipe própria, são
atendidos por equipes de outros
parques do mesmo departamento.
Apesar de a notícia não ser das
melhores, pelo menos, foi garantido que o Parque Bandeirante Silva
Ortiz não irá fechar as portas.

CONSEP
A ABB - Associação dos Moradores do Bairro Buritis, através
de sua presidente, Maria Consuelo
Arreguy, levou importantes reivindicações para melhorias no setor de
segurança pública do nosso bairro,
durante reunião do Consep - Conselho de Segurança Pública, realizada no último mês de março. Para
os constantes arrombamentos de
veículos na Rua Alessandra Salum
Cadar, durante as missas na Paróquia Santa Clara de Assis, foi prometida uma presença constante da
Polícia Militar no local, o que iria
inibir a ação dos marginais. Sobre
os transtornos promovidos por jovens na Rua Victorio Magnavac-

ca, muitas ideias foram levantadas
para solucionar o problema e as
mais viáveis deverão ser implantadas. Por fim, o problema de veículos abandonados (verdadeiras
carcaças) em algumas ruas do Buritis deverá ser solucionado com a
ação da Prefeitura. De acordo com
a representante do município no
encontro, a BHTrans deve olhar
a placa dos veículos em questão e
dar um prazo para o proprietário
se regularizar. Caso isto não aconteça o veículo deverá ser removido. Em caso de ausência de placa,
ou existência de focos do mosquito da dengue, o carro é rebocado
imediatamente.

Micos à solta
Em meio a sua grande selva
de pedras, o Buritis é capaz de nos
presentear com imagens da natureza que nos remetem à nossa infância e, com certeza, deixam nos-

so dia mais leve e agradável. Uma
destas cenas foi registrada pelo
JORNAL DO BURITIS em uma
pequena árvore, que fica próxima
ao ponto de táxi, localizado em
frente ao Parque Aggeo
Pio Sobrinho, na Avenida
Mário Werneck. Uma família de miquinhos passeava pelos seus galhos,
sem se preocupar com a
presença das pessoas. Pelo
contrário, pareciam se divertir, sabendo que estavam sendo observados.
Uma verdadeira festa para
a criançada e, porque não,
para os adultos também.
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Variedades

Atenção para a água que você bebe Mercado imobiliário
Você já parou para pensar na
qualidade da água que você e sua
família consome? Da mesma forma que existe a preocupação com a
qualidade dos alimentos, é preciso
observar a água que bebemos em
casa. Depois de passar horas dentro de uma estação de tratamento
(o que inclui as fases de decantação
da sujeira, filtragem e adição de
cloro e flúor, entre outras etapas),
a água sai de lá potável e poderia
ser consumida direto da torneira,
não fossem as variantes que podem
ocorrer no caminho até a nossa residência, deixando o líquido não
apropriado. Ingerir água não tratada pode causar diversas doenças,
como diarréia.
Diante deste cenário, nos últimos anos a venda de purificadores
de água cresceu de forma assustadora. Para muitos, a utilização do
aparelho seria a solução para garantir uma água de boa qualidade
para consumo. Entretanto, não é
tão simples assim. Os purificadores
precisam passar por uma manutenção constante para que não acabe
sendo apenas mais um caminho a
ser percorrido pela água até o consumo, e, além disso, muitas marcas
não conseguiram alcançar o nível

no Buritis, recorda ainda dos problemas vividos com a falta d’água
no bairro no ano passado. Segundo
ele, após alguns dias sem o abastecimento, a água chegava às residências com muito cloro. “Teve
alguns clientes que chegaram a
comprar água mineral para tomar
banho, já que a água que estavam
recebendo em casa tinha muito produto químico”, conta.

Consumo
consciente
WEBER RANGEL destaca as vantagens de consumir água mineral

de PH - Potencial Hidrogeniônico,
que mede a acidez da água. Desta forma, o ideal é que as pessoas
consumam a água mineral, uma
vez que o líquido é captado na fonte e não passa por qualquer processo até ser ingerido.
Proprietário da H2O Distribuidora, Weber Rangel se especializou
no tema para entrar no mercado.
De acordo com ele, a água com PH
alto fortalece o processo de diges-

tão e até o funcionamento do estômago e do pâncreas, fazendo com
que o sangue se torne mais alcalino, e isso proporciona uma condição de vida mais agradável e saudável. “A água alcalina é também
uma fonte de cálcio, magnésio e
potássio, todos eles minerais que
o corpo tanto precisa. Além disso,
uma água mais ácida contribui para
o envelhecimento da pele”.
Weber, que também é morador

Apesar de ter a venda de água
como sua fonte de renda, se engana quem pensa que Weber está feliz com o problema da falta d’água.
Pelo contrário, como se trata da sua
matéria prima, luta para que as pessoas se conscientizem quanto ao
uso adequado. “Eu sigo todas as regras básicas de consumo consciente. Prego isto na minha casa, com
meus amigos e clientes. Se não preservar, vai faltar”.
A H2O Distribuidora fica na
Rua Henrique Badaró Portugal, número 480. O telefone de conato é o
3378-5661.

Gasmig finaliza obras de recapeamento
No fim do mês de março,
a Companhia de Gás de Minas
Gerais - GASMIG - concluiu o
recapeamento e sinalização horizontal do asfalto da Avenida
Professor Mário Werneck, nos
trechos definidos de sua responsabilidade. Também foi realizado
o recapeamento da Rua Ernane
Agricola e a sinalização horizontal da via encontra-se em fase de
conclusão. Agora, fica a expectativa da comunidade em relação aos
trechos que ficaram sob responsabilidade da Prefeitura de Belo Horizonte. Apesar das informações
da Superintendência de Desenvolvimento da Capital - SUDECAP
- serem de que o dinheiro para as
obras já estaria garantido, a verdade é que, até o momento, não há indícios do seu início.
Morador na Rua Engenheiro
Alberto Pontes, Gustavo Botelho
ficou muito satisfeito com o resultado das obras de recapeamento.
Para ele, era um verdadeiro transtorno ter de chegar em casa com o
estado em que a via se encontrava.
“Era muito buraco, poeira. Risco
de estragar o carro. Algumas vezes
chegava em casa estressado. Esta-

motorista, quanto como pedestre”, completa.
A GASMIG segue realizando
novas obras de construção e montagem de redes de distribuição de
gás natural no Buritis.

Na tentativa de estimular
o financiamento imobiliário,
a Caixa Econômica Federal
anunciou neste último mês de
março uma série de medidas
de crédito. Menos de um ano
depois de ter reduzido o teto
do financiamento de imóveis
usados para 50%, o banco
resolveu aumentar o limite a
70% para trabalhadores do setor privado. Para o funcionalismo, o teto do financiamento
será de 80% do preço da casa
própria, contra 60% restrito
até então. Outra medida anunciada pelo banco público foi a
volta da linha para a compra
de um segundo imóvel, suspensa desde agosto do ano
passado. As condições de crédito devem ser iguais às oferecidas na aquisição da primeira moradia.
Combinadas, essas medidas tentam reaquecer as vendas de imóveis novos e usados
de até R$ 750 mil. Sócio-proprietário da Imobiliária Buritis, Wagner Pissolati diz que a
Caixa está reformatando o financiamento para mais próximo da realidade de mercado,
que está em forte crise, o
que também pode ser tratado
como uma ação política. Se-

gundo ele, normalmente as
famílias têm capacidade de
economizar de 20% a 25%
do valor do imóvel que pretendem comprar para dar de
entrada. Para que cheguem
a 30%, geralmente precisam
de mais dois anos de economias. “A Caixa pedia poupança de 50%. Não existe
cliente para isso, pois não é
compatível com a realidade
do mercado. E, apesar das
ofertas oferecidas por alguns
bancos privados, o brasileiro tem a cultura de procurar
pelo financiamento imobiliário da Caixa”, diz.
Com todas as medidas
anunciadas deve haver uma
elevação de 13% dos recursos destinados ao crédito da
habitação, ou R$ 16,1 bilhões. Com isso, a Caixa estima o financiamento de 64
mil unidades adicionais em
relação ao que foi financiado
em 2015. “O ano passado realmente foi muito ruim para o
setor. A expectativa é de um
crescimento circunstancial
em 2016. O sonho da casa
própria volta a se tornar realidade”, comenta Marcus Vargas, também sócio-proprietário da Imobiliária Buritis.

PÉSSIMO

ALÉM DO ASFALTO, avenida
recebeu sinalização horizontal

va demorando esta obra, mas ainda bem que ela aconteceu”.
De acordo com Gustavo, a via
agora passa muito mais conforto
e segurança. “Ficou muito legal.
As faixas estão bem sinalizadas,
especialmente a de pedestre, que
em muitos lugares nem existia.
Sinto-me mais seguro em transitar a avenida agora, tanto como

GUSTAVO ficou satisfeito
com o resultado das obras

O ponto crítico do não asfaltamento completo da Mário
Werneck se dá no trecho em
frente ao Parque Aggeo Pio
Sobrinho. Justamente o local
onde a via está mais degradada, em estado deplorável,
o recapeamento não foi feito.
São inúmeras reclamações dos
moradores nas redes sociais
e também enviando pedidos
de esclarecimento aos órgãos
competentes.
Como já é de conhecimento da maioria, este trecho em
questão ficou a cargo da Prefeitura de BH, após acordo
com a Gasmig. O que os moradores realmente querem é
que a finalização da obra seja
completa e que o asfalto fique
um tapete em toda extensão da
avenida.

MARCUS E WAGNER acreditam que medidas irão reaquecer o setor

Hora certa
De acordo com Marcus Vargas, a expectativa do setor
imobiliário é de que, em 2017, haja uma grande valorização
nos preços dos imóveis. Por esta razão é aconselhável que as
pessoas que queiram investir na aquisição de um bem façam
isso este ano e aproveitem os bons valores oferecidos no mercado. “Tem imóvel excelente abaixo do seu valor de mercado. Se existe uma hora certa para comprar, esta hora é agora,
principalmente no Buritis”, finaliza.
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Sabores do Buritis

Pizzaiolo Buritis, o tradicional
Para muitos apreciadores de pizza, não basta apenas comer, tem que
existir todo um simbolismo em volta
do alimento. E nada mais representativo em se comer uma bela pizza,
do que se sentir na terra onde ela foi
criada: Itália. Há décadas, o Pizzaiolo faz com que os belo-horizontinos
experimentem um pouquinho da Itália ao entrarem no restaurante. Suas
cores, tradições e, principalmente, os
sabores, tudo no estabelecimento remete à Velha Bota. E para a felicidade dos apaixonados por pizza do Buritis e região, a única franquia da rede
que ainda se mantém ativa na capital
se localiza bem pertinho do nosso
bairro, na Avenida Barão Homem de
Melo, 2871.
O Pizzaiolo Buritis, apesar de
existir há nove anos, mantém a tradição de mais de 50 anos da marca, tanto que recebeu oficialmente o
nome de Pizzaiolo Tradicional. “Os
molhos e as massas diferenciadas,
que só o Pizzaiolo tem, continuam
os mesmos, além do atendimento
exclusivo de garçons que há anos
trabalham para a marca. Todos estes
quesitos garantem a fidelidade de
tantos anos dos clientes”, comenta o
proprietário Amarildo Alves.
E Amarildo, de fato, tem competência para falar do Pizzaiolo. Antes de abrir uma franquia, trabalhou
em um dos restaurantes da marca
por 20 anos. “Via de perto a qualidade do serviço e do produto oferecido, do respeito ao cliente, por tudo
isso não pensei duas vezes, quando
tive a oportunidade de abrir uma
franquia, e, inclusive, hoje a marca
me pertence”, ressalta.

ALÉM DAS tradicionais
pizzas, restaurante também
se especializou em pratos
executivos
AMARILDO trabalha
há mais de 20 anos
com a marca

Porém, se você não é muito fã
de pizza, o Pizzaiolo já há muito
tempo oferece um cardápio bem
diversificado aos clientes com a
presença de massas, outra tradição da cozinha italiana, e também
de variadas carnes. Devido à sua
localização, em meio a um centro
comercial, o restaurante disponibiliza pratos executivos durante o
almoço. De acordo com Amarildo,
o estabelecimento está com uma
grande promoção para conquistar também estes clientes. “Temos
pratos como contrafilé a parmegiana, peito de frango a milanesa,
entre outros, ao preço de R$17,50.
É realmente para atender à demanda dos clientes, principalmente em
tempos de crise, quando cada centavo economizado faz muita diferença no fim do mês”.

Serviço de primeira
O Pizzaiolo Tradicional funciona todos os dias das 11h às 23h.
De segunda à quinta ainda conta com uma grande promoção de
pizzas. Duas do tamanho médio
saem por apenas R$49,90. O restaurante está em um local de fácil
acesso, seguro, e estacionamento
na porta, uma comodidade a mais
nos dias de hoje.
As promoções dos pratos executivos só valem para o horário do
almoço e o consumo deve ser feito
no local. O atendimento delivery
acontece de segunda à sexta das
18h às 23h e, aos fins de semana, das 11h às 23h, pelo telefone
3378-6968.

JAPÃO (*)

japao@byjapao.com.br

CAMINHADA
Hoje quero incentivar aquelas pessoas que vivem colocando obstáculos e empecilhos para mudar a vida sedentária dando o primeiro passo na
caminhada
Muitos desejariam que ter um corpo bonito fosse um simples passe
de mágica, como se o mágico te colocasse na cartola e tirasse um novo
homem ou mulher. Mas a realidade é totalmente diferente dos shows de
ilusionismo que vemos por aí. É muito mais complexo do que se pode
imaginar, mas começa com uma pequena atitude seguida de força de vontade para manter o esporte e esforçar na alimentação.
Não tem como fugir do imperativo, o correto é mudar! Abandonar
pequenos hábitos na rotina são necessários para ver resultados. A minha
proposta neste mês é motivar você a ter uma rotina mais ativa ao incluir
a caminhada no dia a dia. Os benefícios? Protege as artérias, perda de
peso, mais autoestima, melhorias na saúde, afasta a depressão e estresse e
prevenção contra doenças cardiovasculares. A cada movimento, diversos
músculos entram em ação, o que gasta energia e acelera o metabolismo.
Não se preocupe. A caminhada é fácil e tranqüila de praticar, além de ser
completamente positiva para a saúde. Se a sua escolha é realmente abandonar aquelas desculpas de falta de vontade e tempo, visando cuidar de você,
quero deixar 10 dicas para estimular o seu treino. Christian Barbosa é especialista em administração de tempo e produtividade e formulou essas etapas
que devem ser observadas com atenção:
1. Estabeleça metas de tempo e quilometragem a longo prazo;
2. Coloque no papel todos os benefícios que o exercício proporciona;
3. Descubra o seu principal motivo para caminhar e motive-se
com ele;
4. Procure informações para fazer tudo corretamente;
5. Olhe-se no espelho após as caminhadas e cheque o bem que realmente ela lhe faz física e psicologicamente;
6. Caminha em lugares calmos, descontraídos e bonitos;
7. Arrume uma companhia ou utilize um mp3 para dar ritmo aos treinos;
8. Planeje o horário do exercício para toda a semana e cumpra-os.
Outra boa sugestão para quem tem tempo curto é dividir os 30 minutos
(necessários de exercício diariamente) em duas sessões de 15 minutos. Você
irá adquirir resistência rapidamente e observar as melhoras. Estudos comprovam que caminhando o organismo dá sentido à sua anatomia e a muitas
de suas funções. Para otimizar os resultados você deve variar o ritmo do
passo elevando àqueles que você está acostumado, pois após algum tempo
a “mesmice” diminui a eficácia da atividade e o corpo se adapta. Aí que tem
uma orientação profissional faz toda a diferença! Mas não se prenda à esse
quesito para caminhar!
Dentro de pouco tempo os resultados positivos serão combustível para
que seja fácil e prazeroso dedicar uma hora de seu dia para caminhar!
Bons treinos!

Mercado de noivas segue em alta
A grave crise econômica
que tem assolado o país nos
últimos tempos pode até estar
provocando o adiamento do tão
sonhado casamento para muitos
casais, contudo, não está impondo o fim a uma tradição que,
mesmo em tempos difíceis, movimenta um mercado de bilhões
de reais. Só em 2015 foram gastos mais de R$ 18 bilhões com
celebrações, com destaque para
casamentos, que são os eventos
mais representativos do setor, de
acordo com a Associação Brasileira de Eventos Sociais (Abrafesta). No país já são mais de 8,5
mil empresas no ramo.
Entretanto, estes ótimos números não significa que os pro-

fissionais que estão inseridos neste mercado podem ficar de braços
cruzados. É preciso se reinventar a
cada dia e oferecer sempre o melhor serviço ao cliente.
Morador do Buritis, William
Ávila é cabeleireiro e maquiador
no Salão Rouge, uma referência
no mercado mineiro quando o assunto é embelezar a noiva. Atuando há mais de 20 anos, o salão tem
como um de seus objetivos sempre
apresentar novidades em produtos
e serviços, aliado à alta qualidade.
De acordo com William, há
cerca de três anos mudou-se o
foco. A maioria das mulheres não
se interessa mais pelo chamado
“dia da noiva”. Elas preferem ficar na produção de beleza apenas

(penteado, maquiagem, pé e mão).
Mas, tudo isto em um ambiente que
seja perfeito para aquele momento
tão especial. “O salão onde trabalho firmou uma parceria com um
renomado hotel da capital para que
possamos oferecer mais uma opção
para as noivas: serem atendidas em
uma suíte de luxo com todo o requinte e conforto da hotelaria. Elas
querem e merecem isto”, diz.
Mas, para as noivas que irão
se sentir melhores, mais tranqüilas, em casa ou perto de amigos e
familiares, o Salão Rouge também
conta com um serviço inovador,
que tem dado grandes resultados:
é o atendimento delivery. “Devido
à vida corrida da mulher de hoje,
ou até mesmo por querer estar em

um local em que todos os flashes
serão somente para ela, não terão
que dividir o espaço com outras
noivas, esta opção tem sido muito
requisitada e é sempre um sucesso”, explica William.
Segundo o cabeleireiro, como
o casamento é algo que mexe com
sonhos, os preparativos estão sendo
feitos de um a dois anos de antecedência. Para ele, a crise não faz com
que as pessoas deixem de casar,
elas apenas mudam o planejamento e fazem cortes no orçamento. “A
dica mais importante para as noivas é fechar com uma empresa de
alto nível, renomada no mercado,
que tenha profissionais qualificados. Assim, dificilmente terão uma
decepção”, completa.

O Salão Rouge, unidade Lourdes, fica localizado
na Rua São Paulo, 2241.
Telefone: 3292-6060.

salão de william
não pára de inovar
no atendimento
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Painel

Márcia Campos(*)

Acidentes com escorpiões
bem estar
aumentam nesta época do ano
Os cuidados com acidentes
envolvendo escorpiões devem
ser redobrados durante o período verão/outono. As temperaturas elevadas e as chuvas fazem
com que os animais saiam de seu
esconderijo e sigam para o meio
das pessoas. Em alguns casos,
as picadas podem levar à morte, oferecendo maior risco para
crianças e adolescentes com menos de 14 anos. Em 2015, Minas
Gerais registrou 20.015 acidentes com escorpiões.
Por se alimentar de baratas,
o escorpião pode viver em ambientes urbanos com facilidade.
Entre seus esconderijos favoritos estão entulhos, restos de
construção e depósitos de lixo.
“Então, quanto maior a taxa
de crescimento populacional
de uma região, maior a geração de resíduos e maior a invasão do ambiente natural desses
animais, que se deslocam para
próximo do homem”, explica a
bióloga Daniela Santos, espe-

BIÓLOGA pede que atenção aos cuidados seja redobrada

cialista em controle de pragas
urbanas.
Segundo Daniela, os registros de acidentes com escorpiões
em BH é assustadoramente alto
e isto acende um alerta sobre o
risco do veneno desse animal.
“Quando se sentem perturbados,
os escorpiões picam com facilidade, causando muita dor e podendo provocar até a morte em

crianças e pessoas debilitadas”.
Além do risco de morte, a
picada do escorpião causa muitos transtornos ao organismo
humano como dor imediata, sudorese, febre, sensação de frio,
contrações musculares e irregularidades cardiorrespiratórias.
“Qualquer acidente com escorpião deve ser avaliado por um
médico”, enfatiza a bióloga.

Precauções
Para evitar a procriação dos
escorpiões é necessário cuidar
sempre do ambiente, evitando
o acúmulo de entulhos, limpando os jardins e as caixas de gorduras. Daniela Santos também
conta que é necessário colocar
rodo de vedação sob as portas,
instalar tampas abre e fecha nos
ralos, estocar materiais sempre
afastados das paredes e acima
do solo, vedar frestas e fendas
nas alvenarias e fazer periodicamente o controle de baratas por
meio da orientação de um especialista da área.
“A melhor forma de combate,
além de corrigir todo o ambiente com essas medidas preventivas, é fazer a dedetização de todo
perímetro interno e externo do
imóvel, atingindo os rodapés, as
caixas de esgoto, de gordura e de
passagem de água com um desinfetante domissanitário registrado pelo Ministério da Saúde e
indicado para o controle dos escorpiões”, finaliza Daniela.

Conheça os benefícios da dança do ventre
A Oficina da Dança acaba
de lançar mais uma novidade
que promete mexer com as mulheres do Buritis. O quadro de
atividades da academia agora
também passa a contar com aulas de dança do ventre, esta arte
milenar ligada à fertilidade e à
sexualidade.
A mistura da beleza e do
mistério dos movimentos torna
a dança do ventre fascinante. A
roupa cheia de detalhes também
é outro ingrediente que desperta
o charme da mulher. Mas, além
de trabalhar a sensualidade, a
dança do ventre também traz
inúmeros benefícios para o corpo e para a mente da mulher.
Por trabalhar todo o corpo,

a dança do ventre é considerada uma ótima opção para mulheres que não gostam de frequentar a academia, mas não
querem ficar sem praticar uma
atividade física. Os movimentos na região do abdômen,
mais precisamente na região
do ventre, fortalecem e tonificam os músculos. “A prática
da dança também proporciona
maior flexibilidade ao corpo,
promove a reeducação postural, ajuda a modelar as pernas,
braços, cintura, quadris, costas e glúteos”, explica Fabiana
Monteiro, professora da Oficina da Dança.
Outros importantes benefícios da dança do ventre são o

aumento da capacidade cardiorespiratória, a ativação da circulação sanguínea, melhor funcionamento do aparelho digestivo,
dos rins e órgão sexuais. Entram na lista ainda o alívio das
dores no corpo e nas articulações, da prisão de ventre e dos
sintomas da menopausa.
E as vantagens não param
por aí! A dança do ventre pode
auxiliar no processo de emagrecimento. De acordo com a
professora, apenas uma hora de
aula pode queimar entre 400 e
500 calorias. “Para aquelas mulheres que querem emagrecer e
não querem ir a uma academia
a dança é a receita certa. Elas
emagrecem se divertindo”.

FABIANA MONTEIRO,
professora de dança do ventre

bater o estresse. Quem pratica
essa modalidade aprende a cuidar e aceitar melhor o próprio
corpo. Passa a observar que
tem diversas qualidades que
talvez nunca tenham sido trabalhadas antes. “Já tive alunas

que me disseram como suas
vidas mudaram após aprenderem a dança do ventre. Estão
felizes com seus corpos, mais
confiantes, e o relacionamento
com o marido não poderia estar melhor”, completa Fabiana.

As aulas de dança do ventre
na Oficina da Dança no Buritis, a
princípio, estão sendo oferecidas
às segundas e quartas, das 21h às
22h. A academia fica na Avenida
Mário Werneck, 1175. O telefone
de contato é o 3377 2829.

Venho recebendo em meu consultório cada vez mais
pessoas com a “síndrome do ninho cheio”!
A síndrome do “ninho vazio” (sentimento de solidão, vazio, tristeza, irritação e depressão sentidos pelos pais quando
um filho deixa o lar, rumo a uma vida mais independente)
está se tornando cada vez menos comum em virtude das mudanças da sociedade moderna.
Em contrapartida, um novo fenômeno se torna cada vez
mais frequente, o do “ninho cheio”.
É um fenômeno mundial, pelo menos no mundo ocidental, onde é grande a dificuldade de o jovem se encaixar
numa carreira para sair da casa dos pais, para constituir família, para ter sua própria casa, etc.
Com essa situação, a saída dos filhos fica adiada para depois dos 30 anos, quando acontece, e o “ninho” continua
“re-cheado” por mais tempo, além do séquito de conflitos,
gerados pela ansiedade e indefinição quanto ao destino das
pessoas em jogo.
Acrescente-se ainda outro fator de “re-cheio”, que é o
descasamento, o retorno dos filhos para a casa dos pais trazendo, muitas vezes, os próprios filhos. O que não é interessante, nem para a geração mais nova que gostaria de ter sua
independência total, nem para a geração mais velha, que a
essa altura da vida quer paz e sossego.
Neste momento, vivencia-se a “síndrome do ninho
cheio”, que se constitui na frustração pela incapacidade de
criar filhos independentes. Tanto uma quanto a outra situação (ninho vazio), são momentos difíceis para os pais, e
merecem uma reflexão e uma racionalização para o enfrentamento do momento de crise.
“Alguém disse que os filhos, quando deixam o ninho levam a nossa verdadeira alma. Seria bom que, neste momento, pais e filhos pudessem dialogar e prestar auxílio mútuo.
Que as manifestações de afeto fossem mais evidentes e que
a lição de Khalil Gibran de que nossos filhos não são nossos
filhos e sim filhos e filhas da vida seja aprendida, mas também esteja presente a consciência dos filhos no sentido de
gratidão pelo que receberam e de que, no futuro, eles estarão
no lado oposto”.
*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

Trabalhando a autoestima
Os benefícios físicos e emocionais fazem da dança do ventre uma terapia corporal e mental importante para trabalhar
a autoestima, combater a depressão, estimular o convívio
social, relaxar o corpo e com-

NINHO CHEIO
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Cultura e Lazer
Fotos Divulgação

Shows

Sinfônica Pop com Elba Ramalho

Teatro

O Teatro Mágico

08 e 09 de abril

08 de abril

Local: Palácio das Artes - Horário: 20h30
Ingressos: R$50,00 - Vendas: Bilheteria do teatro
Após várias edições de sucesso,
o projeto Sinfônica Pop divulga seu
mais novo convidado. Realizado
em Belo Horizonte, o evento sempre promove um encontro da Orquestra Sinfônica de Minas Gerais

com um artista da MPB. Desta vez,
Elba Ramalho é a escolhida para a
apresentação. A artista interpretará alguns sucessos da sua carreira
acompanhada da orquestra. O projeto acontece desde 2011 e já rece-

beu nomes como Zizi Possi, Nana
Caymmi, João Bosco, Luiz Melodia e Filipe Catto.

Vanessa da Mata
20 de abril

Local: Minascentro - Horário: 21h
Ingressos: Entre R$110,00 e R$220,00 - Vendas: Site Ingresso Rápido
Com uma apresentação intimista, Vanessa Da Mata apresenta
o show Delicadeza em Belo Horizonte. Acompanhada somente de
piano, violão e guitarra, a cantora
despe nesses shows - exclusivos
- canções que têm formado o re-

pertório da turnê atual, “Segue o
Som”. E também aproveita para visitar músicas antigas da carreira e
até de outros compositores, que lhe
serviram de referência. A cantora e
compositora avisa: será uma oportunidade única para os fãs.

Ana Carolina e Seu Jorge
		

20 de abril

Local: Chevrolet Hall - Horário: 22h
Ingressos: Mesa 1 R$ 1200,00; Mesa 2 R$ 1040,00;
Arquibancada 1o Lote: R$150
Vendas: Bilheterias do Chevrolet Hall e Tickets for Fun
Mais de uma década já se passou desde que um projeto de
apenas quatro shows juntou duas das vozes brasileiras mais
famosas no mesmo palco. Eis que mais uma vez seus caminhos artísticos se cruzaram e a tão aguardada turnê de Ana
Carolina & Seu Jorge, juntos no palco, se tornou realidade.

Voz, violões e piano
com Adam Roman
15 de abril
Local:
Cine Theatro Brasil Vallourec
Horário: 21h
Ingressos: Plateia I R$80,00;
Plateia II R$60,00
Vendas: Bilheteria do teatro e
site www.compreingressos.com
Premiado na categoria anos
50/60 em campeonato oficial
mundial de 2014 nos EUA “Images of the King” Memphis/TN,
primeiro lugar na categoria
Gospel do campeonato oficial
SP Elvis Festival 2014 que reuniu candidatos de todo Brasil e
em turnê por diversas cidades
do país, Adam Roman, traz em
apresentação única, o show inédito “Elvis Acústico” em tributo
a Elvis Presley, numa releitura
romântica e intimista dos grandes sucessos do rei do rock, que
aproxima o artista de sua plateia
e recria um verdadeiro encontro
com Elvis Presley relembrando
os principais sucessos de sua carreira, com voz, violões e piano.

Local: Cine Teatro Brasil
Vallourec
Horário: 21h
Ingressos online no site
www.catarse.me
Valores: 1 Ingresso:
R$ 60,00; 2 Ingressos:
R$ 100,00; 1 Ingresso +
Camiseta + Novo CD:
R$ 100,00; 1 Ingresso + Camiseta + Novo CD + Poster exclusivo
+ Pendrive + CD Entrada Para Raros + Bloco de notas: R$ 150,00
gre, no dia 13/04.
A campanha do grupo no site
Os ingressos serão retirados na
Catarse, financiamento coletivo de
apresentação com o recibo enviado
música no Brasil, já está chegando
pelo Catarse. Caso você tenha pago
ao fim. Pensando nisso, a banda
com boleto, precisa levar também
decidiu abrir mais duas apreseno comprovante de pagamento. Os
tações do show Entrada Para Raassentos do Teatro serão por ordem
ros, uma em Belo Horizonte, no
de chegada.
dia 08/04, e outra em Porto Ale-

Gustavo Mendes - Atrevido
16 e 17 de abril
Local:
Cine Theatro Brasil Vallourec
Horário:
Sáb | 20h Dom | 18h
Ingressos:
Plateia 1: R$80,00; Plateia 2A:
R$70,00; Plateia 2B: R$60,00
Vendas:
www.compreingressos.com
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Em Dia

Natação para pais e bebês
A familiaridade com a água é
impressionante e notada nos rostinhos felizes e nas gargalhadas. Os
pequeninos alunos mergulham, se
divertem e aproveitam cada minuto da aula de natação com os pais.
Voltada para bebês de seis meses a
dois anos, a natação pretende estimular a convivência e a capacidade
psicomotora.
Normalmente mãe, pai ou algum responsável entra na piscina
com os nenéns. A aula tem duração de meia hora e é composta por
atividades lúdicas com músicas e
brinquedos para alcançar os objetivos que o esporte propõe para essa
faixa etária. “Os pais procuram a
academia para as crianças aprenderem a nadar e eu tento trabalhar
a ambientação delas na água com
prazer. A partir disso, facilitamos
o aprendizado porque elas enxergam aquilo como uma brincadeira
e aprendem ao mesmo tempo”, explica o professor da Academia Espaço Fitness Acqua Club, Thiago
Assunção.

João há cerca de dois meses. De
acordo com ele, a atividade é positiva para os bebês, pois aumenta
a função cardiorrespiratória e melhora o reflexo e o desenvolvimento muscular. “Além disso, após o
exercício, a criança fica mais tranquila porque o contato com a água
gera esse efeito relaxante. Sem con-

ATIVIDADE física acaba se tornando uma grande diversão

O especialista afirma que o
exercício trabalha o equilíbrio, ensina a mergulhar e a fazer diferentes posicionamentos na água, respeitando os limites de cada bebê.
Em alguns momentos, os pequenos alunos ficam reunidos em roda

com os pais; em outros ficam dispersos e ainda revezam o colo do
professor. A aula é sequenciada de
forma que cada um faça todos os
exercícios.
Pediatra, o papai Guilherme
Oliveira faz as aulas com o filho

MAJOR GODINHO: "Os cidadãos podem estar certos de que boa vontade
e disponibilidade para trabalhar não vão faltar na minha Companhia”

para realizar operações especiais
na região, sendo duas delas só no
Buritis. Será uma presença constante da polícia que, sem dúvidas,
trará uma maior sensação de segurança aos moradores”.
A 126ª Cia conta, atualmente, com um efetivo de 122 militares, número que, segundo o novo
comandante, pode atender muito bem à comunidade. De acordo com o militar, no Buritis não
existirá mais a chamada demanda
reprimida, ou seja, toda vez que

um cidadão acionar o 190 vai encontrar uma viatura a postos para
lhe atender. “Esta situação diminui o tempo de espera; a ação dos
policiais é mais rápida, bem como
a resposta a ser dada à vítima”.
Outra linha de frente de trabalho do novo comandante será a
capacitação do efetivo para trabalhar com todos os equipamentos
que lhe forem disponibilizados.
Desta forma, as guarnições estarão melhor preparadas para enfrentar os desafios do dia-a-dia.

Parceria com a comunidade
A comunidade exerce um
papel fundamental no controle da criminalidade. Por esta
razão, Major Godinho espera
sempre estar com ela ao seu
lado para desempenhar um

PARA LAURA, toda criança
deveria aprender a nadar

Recomendações importantes

Companhia 126 sob
novo comando
A 126ª Companhia de Polícia Militar de Minas Gerais,
que responde por oito bairros
da região Oeste, entre eles o
nosso Buritis, está sob novo
comando desde o fim do mês
de fevereiro. Após um ano de
muito trabalho, Major Marcos Pereira foi remanejado do
cargo e para a função assumiu
Major Flávio Godinho.
Com cerca de 18 anos de
serviços prestados à corporação, onde, entre outros, se
destacou como comandante do
GER - Grupo Especializado em
Radiopatrulhamento, de Contagem, coordenador do curso de
formação de militares (cerca de
10 mil policiais foram treinados
por ele) e diretor responsável
por todo o controle patrimonial
da PM no Estado, Major Godinho chega disposto a contribuir com a segurança pública
do nosso bairro. Para isso, já
implantou algumas novas situações de trabalho, as quais
acredita serem condizentes com
a realidade do Buritis. “Mudei
as escalas de trabalho e estratégias. Com isso consegui, além
da manutenção das operações
diárias de atendimento a ocorrências, formar quatro equipes

tar o estreitamento do laço que crio
com ele”.
Já para a mamãe Laura Oliveira, as aulas com o pequeno
Alexandre, de um ano, não são
novidade. Ela tem outra filha, de
cinco anos, que também faz natação desde bebê, e por isso, conhece muito bem os resultados
positivos da atividade. “Foi ótimo
para o desenvolvimento dela, seja
físico ou motor, e ainda me dá
uma segurança enorme vê-la nadando. Acho que toda criança tem
que saber nadar”.

melhor trabalho. “Quando
as pessoas se unem e, juntas,
buscam soluções, o problema
é compartilhado e melhorias
acontecem. Os cidadãos podem estar certos de que boa

vontade e disponibilidade
para trabalhar não vão faltar
na minha Companhia e espero que o mesmo pensamento
venha da comunidade para a
polícia”, finaliza.

PAI E PEDIATRA, Guilherme
aconselha a prática

A atividade é recomendada a
partir dos seis meses e os bebês
devem estar com o cartão de vacinas completo. Já para aqueles
que têm problemas respiratórios
como rinites ou otites de repetição, a atividade pode não ser indicada, pois o contato com a água
e com o cloro pode predispor a

um quadro infeccioso. Cada caso
deve ser avaliado pelo pediatra
do bebê.
Os pais devem atentar para a
temperatura da água e se a piscina é limpa e bem tratada. Devem
também estar cientes se o profissional que dá a aula é capacitado
para direcionar a atividade.

Educativa realiza 10ª
edição da Feira Literária
Papais e mamães dos alunos da
Escola Infantil Educativa tiveram
uma grande oportunidade para conhecerem um pouco mais dos trabalhos que são desenvolvidos com
seus filhos na instituição. No último dia 17 de março, foi realizada
a 10ª edição da Feira Literária da
escola. Na oportunidade, pais e filhos tiveram um momento único de
interação dentro da unidade, e ainda puderam acompanhar um bonito ato de contação de histórias. No
fim, ainda foi realizada a grande
ação da feira, que foi a compra de
um livro infantil para cada criança.
Agora, ao longo do ano, os alunos
vão trocando os livros entre si e,
assim, todos têm a oportunidade de
lerem todas as obras.
O casal Jane Belo e Rodrigo
Gonçalves tem dois filhos matriculados na escola: Amanda, de um ano
e Rafael, de cinco, sendo que o segundo estuda na Educativa há mais
de quatro anos. Como acompanham
todos os trabalhos dos filhos, conhecem muito bem a feira e tecem
somente elogios à iniciativa. “É um
ponto muito positivo esta preocupação em incentivar a leitura e a possi-

SILVÂNIA e os
coordenadores
Marcos e
Mariana se
dedicaram
intensamente
para o sucesso
da feira

GRANDE PRESENÇA dos pais já se tornou marca registrada do evento

bilidade que a feira dá, de a criança
escolher o livro, é muito interessante”, comenta Jane. “Em casa tem
que ter leitura todos os dias antes de
dormir. Esta é uma situação que a
escola criou e que nós vamos incentivar sempre”, completa Rodrigo.
Mãe da pequena Isabela, de
três anos, Michele Melo era só alegria durante a realização da feira.
De acordo com ela, o evento uniu

educação e diversão. “Estimula o
interesse pela literatura, que é fundamental para o crescimento intelectual da criança, e elas também
ficam muito empolgadas”. Além
disso, a mamãe fala da felicidade
que a filha demonstra ao ver que
ela foi em sua escola. “Quer me
mostrar cada detalhe do que faz no
dia-a-dia, desde as brincadeiras aos
trabalhinhos. A ação realmente está
de parabéns”.
Diretora da Educativa, Silvânia
Santos estava emocionada com o
sucesso de mais uma edição da Feira Literária. Educadora há quase três
décadas, sempre trabalhou pela formação de uma sociedade de leitores
e, para isso, sabe da importância da
união entre pais e professores. “Atitudes como gostar de ler, interessar-se pela leitura e pelos livros são
construídas no espaço familiar e na
escola. Por isso é importante que a
criança perceba a leitura como ato
prazeroso e necessário, tendo os
adultos como modelo”, afirma.

