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Mais segurança
para o bairro

O aumento nas ocorrências de crimes ocorridos no Buritis tem gerado uma forte sensação de insegurança
a muitas famílias do bairro. No entanto, o comando da 126ª Companhia de Polícia Militar não tem poupado
esforços na tentativa de oferecer uma maior segurança à comunidade. Novas estratégias estão sendo executadas
e os resultados têm sido apresentados à população. São inúmeras prisões e apreensões, além de melhorias nos
equipamentos e realização constante de trabalhos de prevenção. Ações conjuntas que deverão mudar o atual
cenário e, com certeza, irão refletir diretamente para um melhor convívio da sociedade.
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Associação de moradores
completa 20 anos
te, segurança e cultura. Isso
contribuiu decisivamente para
o crescimento social do bairro,
paralelamente ao seu intenso
desenvolvimento imobiliário
e comercial, e colocou a associação no patamar de uma das
mais respeitadas e copiadas de
Belo Horizonte.

Divulgação ABB

Junho será um mês muito especial para a Associação
dos Moradores do Bairro Buritis (ABB). Ela irá completar
a importante marca de 20 anos
de fundação. Ao longo destas
duas décadas, a entidade contabilizou inúmeras conquistas
em áreas como meio ambien-

Um belo casamento
em parque no Buritis

Escola do bairro realiza
Mostra Literária
Um evento cultural voltado à leitura é de grande relevância para a formação pessoal e cultural da população.
Sabedora disto, a diretoria
da escola infantil Vila Buritis realizou neste último mês
de maio mais uma edição de

sua Mostra Literária. Durante alguns dias alunos, pais e
profissionais da instituição tiveram a oportunidade de interagir em um ambiente acolhedor e de diversão, tendo como
foco principal a disseminação
da leitura.
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A cada dia que passa, o
morador do Buritis parece estar redescobrindo os parques
da nossa região. A realização
de encontros em família, piqueniques e aniversários tem
sido algo cada vez mais comum nestas áreas públicas de
lazer. Contudo, um casal foi

mais além e decidiu eternizar a união entre eles em um
parque do bairro. Gabriella e
Luis Roberto trocaram alianças em uma linda cerimônia,
que contou com a beleza do
Parque Bandeirante Silva Ortiz como pano de fundo.
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Editorial

REFORÇO NA SEGURANÇA
A crise que se abateu sobre
o país desde o final de 2014
produz efeitos negativos em
quase todos os setores. Com
mais um ano com previsão de
queda no PIB, é praticamente
impossível ficar imune a este
momento adverso da economia.
Os investimentos sumiram. O
desemprego aumentou assustadoramente e já atinge 11 milhões
de pessoas no país. Há uma
enorme falta de credibilidade no
ambiente político e econômico
para que possamos retomar o
clima de confiança para a economia voltar a crescer.
Nos últimos dois anos, o
Brasil deu uma guinada de 180
graus. E para muito pior. A

bonança do consumismo deu
lugar à maior crise econômica vivida pelo país. Nem
na época da fatídica inflação
desenfreada, que chegou a
atingir quase 90% ao mês, o
clima de pessimismo era tão
grande. O afastamento temporário da Presidente Dilma
Rousseff e a chegada do Presidente interino Michel Temer praticamente não mexeu
em nenhum cenário.
Todos querem crer que haverá mudanças na economia e
já em 2017 a hemorragia seja
estancada. Mas até o momento
o governo interino gastou muito mais tempo em abafar crises
do que encontrar soluções para

reverter o cenário negativo que
assola o Brasil. Apenas para ficar em um único exemplo, foi
lastimável ver o Ministro da
Educação ocupar seu valioso
tempo recebendo em seu gabinete o ator Alexandre Frota
para oferecer suas sugestões
para o setor. Essa foi de doer.
O cenário de crise é visível
em todos os setores. O Buritis
não é um oásis e as vacas magras também estão por aqui.
Placas de “Aluga-se” e “Passa-se o Ponto” por todos os
cantos. Queda brusca no movimento de bares e restaurantes.
Os setores da construção civil
e imobiliário praticamente paralisados. O comércio também

estagnado. E este cenário é o
ambiente perfeito para o aprofundamento de um grave problema da sociedade brasileira
que mesmo em tempos favoráveis era uma das principais
preocupações da nossa população: a segurança pública.
A impunidade, o desemprego crescente, a estrutura de
trabalho deficitária das polícias
são ingredientes que possibilitam o aumento da violência
e da criminalidade. Cada vez
mais somos reféns do medo e
da insegurança. Por isso mesmo, não podemos apenas ficar na dependência do Poder
Público para contarmos com
a proteção necessária para as

nossas famílias. Mais do que
nunca, também precisamos fazer a nossa parte, colaborando
com a PM naquilo que estiver
ao nosso alcance.
Como você poderá ver nesta edição em reportagem nas
páginas 6 e 7, a Polícia Militar
reforçou a sua presença no Buritis, destinando ao bairro mais
viaturas e uma presença mais
constante. O índice de criminalidade por aqui é um dos menores de Belo Horizonte. Mas
mesmo assim precisamos ficar
atentos. Mais do que nunca, é
importante a participação da
comunidade para que tenhamos sucesso no enfrentamento
à criminalidade.

de vender ou alugar um imóvel está
redondamente enganado. As placas
ou adesivos podem causar a desvalorização do imóvel, além de comprometer a estética dos empreendimentos, danos ao patrimônio e, pior
ainda, a segurança dos moradores.
O excesso de placas ou adesivos,
mesmo que sejam em uma só unidade, oferece a impressão a quem
passa na frente do prédio de que
existem muitos apartamentos disponíveis, portanto, que os imóveis
oferecidos não são de boa qualidade ou levam a acreditar que existam outros problemas não visíveis
no condomínio. Em nosso prédio
levantamos esse problema há mais
de um ano, utilizando-se praticamente desses mesmos argumentos, ninguém conseguiu vender até
o momento o seu imóvel e, o que
restou, foi a degradação do patri-

mônio e prejuízos à estética - visual devido a remoção da pintura na
grade externa do prédio e nas janelas dos apartamentos em que os
adesivos foram retirados. Estamos
com dois apartamentos à venda e,
face a experiências anteriores, em
nenhum deles colocamos placas
ou adesivos. De outro lado, a Lei
10.893/2015 - Código de Postura
do Município de Belo Horizonte
estabelece que a placa ou adesivo, no tamanho máximo de 50 cm,
deve ser fixado somente no vidro
da janela do apartamento disponível, não sendo permitida a sua colocação no portão - grade - muro
- fachada (cerâmica), etc., visando
não causar danos ao patrimônio, a
estética e evitar a poluição visual.
Vale salientar, ainda, que as placas
de aviso de “Proibido Estacionar”,
fixadas nos portões de garagem,

servindo de propaganda das imobiliárias, também contribuem para
a poluição visual e constituem
invasão de privacidade, pois, são
colocadas sem consultar os condomínios ou casas. Quando tenho
tempo, sempre as retiro do meu
condomínio e vizinhança.
Pedro Silva de Almeida
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Cartas
ESGOTO
O edifício comercial localizado na Avenida Senador Lima Guimarães, 108, está lançando esgoto
na rua Pedro Laborne Tavares (é
um edifício de esquina) possivelmente por meio da canalização de
água pluvial. Isto está acontecendo
a mais de sete semanas aproximadamente. É possível perceber que
é esgoto, pois o mesmo tem mau
cheiro, urina!!! Nesta rua encontra-se uma escola infantil (Batista)
e a água é tanta que chega a percorrer cerca de 150 metros pela rua
chegando quase à porta da escola.
Caso não esteja com lançamento na
hora da visita, observe a sarjeta que
verá lançamentos recentes. Deixo a
disposição de vocês uma possível
ajuda no sentido de relatar esse fato
e sanar este problema indigesto.
Ramon Maciel Frederighi
Morador

n Prezado Ramon, agradecemos o
seu contato. Realmente o fato
relatado é muito grave caso
esteja acontecendo. As construções de hoje são muito modernas para que o esgoto seja
lançado nas instalações de água
pluvial. Iremos verificar a denúncia e tentar contato com a
construtora em questão.
JORNAL DO BURITIS

PLACAS
Parabéns ao JORNAL DO
BURITIS pela oportuna matéria
intitulada EXCESSO DE PLACAS PODE DIFICULTAR A
VENDA E LOCAÇÃO publicada
na edição de abril de 2016. Realmente quem acredita que estampar as fachadas dos prédios com
placas ou adesivos de “Vende-se”
e “Aluga-se” aumentam as chances

Morador

GÁS E SONO
É muito importante que as
pessoas analisem bem antes de
contratar a GASMIG para o fornecimento de gás, baseados no
tratamento que tivemos em relação ao asfalto. É um absurdo um
bairro que contribui tanto com o
IPTU ter o descaso para o asfaltamento. Sugiro ação civil pública
para não pagarmos enquanto não
formos atendidos. Outro ponto

que gostaria de destacar e pedir
a opinião deste jornal é em como
proceder para com vizinhos que
não respeitam os demais, dentro
e fora do mesmo prédio. Festas
e bagunças que extrapolam qualquer bom senso. Preciso de ajuda
para não ficar sem dormir.
Antônio Coelho
Morador

n Prezado Antônio, agradecemos
o contato. Temos recebido muitas reclamações quanto a atuação da Gasmig em nosso bairro.
Realmente a população não está
nada satisfeita com os estragos
que ela vem fazendo no Buritis.
Quanto à perturbação indicamos
ao senhor que ligue para o telefone 156 e peça uma medição
no local. A lei do silêncio prevê
multas para essas pessoas.
JORNAL DO BURITIS
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ABB 20 Anos

Pensar em uma instituição sem
fins lucrativos chegando aos 20
anos de criação é quase uma utopia
em nosso país. Quando isto acontece só há uma certeza: o trabalho
foi muito bem realizado. Pois bem,
a Associação dos Moradores do
Bairro Buritis (ABB) é um grande exemplo. Neste mês de junho
ela celebra duas décadas de realizações e luta por melhorias do
bairro. A ata da assinatura de sua
constituição aconteceu no dia 27
de junho de 1996, no canteiro de
obra do antigo Colégio Efigênia
Vidigal, quando 75 moradores
concordaram em fazer parte (que
eles ainda não sabiam) de uma
rica história.
A ideia da criação de uma associação de moradores no Buritis
partiu da observação do forte crescimento imobiliário do bairro. À
época, alguns dos cerca de três mil
residentes que haviam no Buritis
se preocuparam com esta invasão, a qual acreditavam que poderia acabar com as áreas verdes
do bairro. O grande objetivo no
início foi alterar a Lei de Parcelamento e Uso do Solo, de ZAP
- Zona de Adensamento Prioritário para ZAR - Zona de Adensamento Restrito. A ABB nasceu
com esta preocupação ambiental
e, ao longo destes 20 anos, apesar de todas as grandes mudanças
no bairro, este segue sendo um de
seus pilares.
Paulo Gomide faz parte da
história da ABB. Apesar de não
ocupar nenhum cargo na atual diretoria, participa intensamente de
todos os projetos. Foi na sua antiga empresa que os moradores
se reuniam para traçar como seria
possível criar a associação. Com
uma realidade bem diferente à de
hoje, em determinada época chegaram a montar uma barraca na

Paulo e Consuelo. Muito orgulho por
todas as conquistas da ABB nestes 20 anos

Mário Werneck e convidavam os
motoristas que passavam pela avenida para assinar uma ficha para se
tornarem membros. “Com a força
das redes sociais nos dias de hoje
já é difícil conseguir reunir uma
turma, imagina naquela época?
Nossa vitória só foi possível graças a muita força de vontade de

cada integrante”, recorda.
Paulo Gomide comemora muito este aniversário de 20 anos. Ao
olhar para trás e ver tantas benfeitorias realizadas, não consegue
esconder a felicidade por ter participado deste, que considera, um
audacioso projeto. “Associação de
bairro ainda hoje é vista como uma

instituição de comunidades mais
carentes, que necessitam cobrar
melhorias assistenciais do poder
público. A ABB mostrou que isto
não é uma verdade absoluta e já se
tornou exemplo para que muitas
outras na capital pudessem ter sido
criadas”, afirma Paulo.
Maria Consuelo Arreguy está
em seu segundo mandato à frente
da presidência da Associação dos
Moradores do Bairro Buritis. Sua
grande motivação em fazer parte
deste projeto é saber que ele tem
como único objetivo, trazer melhorias ao lugar em que mora. “A associação briga pelo social, não pelo
particular. Não tem qualquer movimento político/partidário. Talvez
por isso tantas conquistas acumuladas nestes 20 anos”.
Para Maria Consuelo, o único ponto ainda a lamentar é a falta de participação da comunidade.
Um bairro que conta com mais de
30 mil moradores não deveria encontrar tantas dificuldades para formar uma chapa de diretoria e contar
com tão pouca participação durante
as reuniões. “Eu sinto esta carência.
A população deve entender que a
associação é a forma organizada de

Fotos Divulgação

JB conta um pouco da história da
associação de moradores do bairro
IMPORTANTE
reunião sobre
segurança contou
com a presença
dos principais
comandantes do
policiamento da
capital na época

cobrar das autoridades. Muitas pessoas ainda fazem críticas ao nosso
trabalho. Eu gostaria de ouvir todas
elas, que sejam construtivas, em
nossos encontros”, ressalta.
O corretor de imóveis Braulio
Lara é um dos moradores voluntários da ABB. Ele sentiu que era
importante participar das lutas por
melhorias para o seu bairro e, por
esta razão, se engajou nos projetos
da associação. “Sozinho o cidadão
não tem voz. Através de uma instituição respeitada, como a associação do Buritis, podemos exigir
mais atitudes do poder público por
melhorias. Acredito que todo morador deveria participar”, completa.

Principais conquistas da ABB

Rua Frei Hilário — Compensação da instalação
do campus universitário, hoje Newton Paiva

A primeira grande vitória
da Associação de Moradores do
Bairro Buritis foi junto ao empreendimento imobiliário que seria construído entre as ruas Stella
Hanriot e Clementino Viana Dotti. Apesar de a obra ter saído do
papel, sua composição final foi
bem menos impactante ao meio
ambiente, se comparada ao seu
projeto inicial. “Vencemos a batalha e não a guerra. Mas nos orgulhamos da nossa conquista e
aquele foi o início de grandes vi-

tórias”, garante Paulo Gomide.
A reabertura da Professor Mário Werneck é outra conquista da
associação bastante comemorada.
“Esta foi uma iniciativa que envolveu não só a ABB, mas também a
Associação do Bairro Estoril e a
extinta Associação do bairro Mansões. Inclusive, tiveram empresários na época que contribuíram
para a obra, realizada posteriormente pela Prefeitura. Um grande
exemplo de que a união faz a força”, exalta Consuelo.

OUTROS RESULTADOS
n Criação do Parque Badeirante
Silvia Ortiz, uma medida compensatória para implantação da
Newton Paiva, que na época
seria Faculdade Promove.
n Acesso ao estacionamento do
campus Newton Paiva fora da
Rua Paulo Piedade Campos e
da Avenida Mário Werneck,
objetivando evitar maior impacto interno no Buritis.
n Criação do Projeto Recicla
Buritis, que implantou a coleta seletiva de lixo no bairro.
n Criação do Projeto Vigília Buritis, que foi uma espécie de
pontapé inicial para a instalação das câmeras do Olho Vivo
no bairro.
n Ações culturais: Buritis Festival, 5ª na Praça (que ocasionou
a revitalização da Praça Aroldo
Tenuta) e Buritis Musical
n Promoção de audiências para
debate de temas importantes
como: segurança, meio ambiente e trânsito.
n Ação civil pública buscando
salvaguardar os interesses dos
moradores e proprietários dos
imóveis que desabaram na
Rua Laura Soares Carneiro e
recuperação da área.
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Educação

Domingo

Espaço Educar não
para de crescer

Moradores querem
supermercados abertos

No Brasil, o índice de crianças
e adolescentes com problemas de
aprendizagem é cada vez mais significativo. A necessidade está oculta e o psicopedagogo, juntamente
com uma equipe multidisciplinar,
fornece a orientação necessária e
os diagnósticos pertinentes para
auxiliar na resolução de problemas
de aprendizagem. Desta forma, o
serviço de atendimento de clínicas
do setor vem ganhando espaço na
perspectiva de construção de um
ensino mais estruturado. No Buritis, um grande exemplo deste atendimento é encontrado no Educar
Espaço de Aprendizagem e Desenvolvimento Humano.
Através das atividades desenvolvidas em uma invejável estrutura, que possibilita o atendimento em nove áreas, é possível fazer
com que o aluno/paciente conquiste uma mente saudável, com mais
concentração, raciocínio, memória,
criatividade e autoestima. Estas habilidades melhoram o desempenho
na escola, alavancam a carreira e
garantem mais qualidade de vida.
Psicopedagoga e neuroeducadora do Educar, Marcela Rutier
Feitosa enaltece o crescimento alcançado pelo espaço em menos de
um ano de criação. O que iniciou
apenas como um trabalho psicopedagogo, hoje se transformou em
uma grande clínica de reabilitação
cognitiva. “Fomos percebendo as
necessidades do Buritis e buscamos
atendê-las. Hoje, contamos até com
nutricionista esportiva. Nosso objetivo é crescer ainda mais”.
O Educar trabalha com o método SUPERA, franquia pioneira de
ginástica para o cérebro no Brasil.
O programa acompanha os avanços da neuroeducação, abordando
de forma descontraída temas que
mostram os benefícios dos exercícios cerebrais para o seu cotidiano.
Cada programa propõe desafios
para praticar no dia-a-dia e turbinar
o cérebro. É possível ganhar agilidade na resolução de problemas,
maior capacidade de concentra-

MARCELA garante que os
resultados obtidos pela
Educar são impressionantes

ção, habilidade para desempenhar
tarefas e criatividade. “É impressionante o resultado do SUPERA.
Para se ter uma ideia, até hoje todos os alunos que tinham dificulda-

de na escola e vieram participar do
nosso programa foram aprovados”,
ressalta Marcela.
Ainda de acordo com a psicopedagoga, outra excelente resposta com o programa SUPERA é no
ENEM, uma vez que ele melhora
de forma considerável a concentração do candidato.

Preocupação com
o conteúdo escolar
Uma das potencialidades do
Buritis é a sua grande presença de
escolas. Apesar de existir uma exigência do Ministério da Educação,
em relação ao conteúdo a ser passado em sala de aula, cada instituição
tem um método específico de trabalhar com o aluno. Sabendo dessa
diversidade, o Educar adquiriu todos os materiais didáticos das instituições de ensino do bairro. Assim,
é possível trabalhar com exatidão
a deficiência do aluno. “Nós estimulamos a evolução de cada um.
Quantas vezes ouvi a criança dizer
que ficou mais inteligente depois
que começou o programa. Mas na

verdade ela apenas aprendeu a pensar”, diz Marcela.
O Educar também trabalha junto às famílias do aluno/paciente. O
objetivo é diagnosticar a sua real situação que, muitas vezes, vai muito
além da dificuldade de aprendizagem. “Colocar a pessoa no patamar
de igualdade na sociedade. Este é o
nosso compromisso”, finaliza a psicopedagoga.
O Educar Espaço de Aprendizagem e Desenvolvimento Humano fica localizado na Avenida Engenheiro Carlos Goulart, 931, em
frente a entrada da BHTrans. Telefone de contato é o 3324-5604.

No próximo dia 15 de junho
uma grande polêmica levantada
nos últimos meses em Belo Horizonte deverá ter um capítulo
decisivo. Trata-se do Projeto de
Lei 1602/2015, de autoria dos
vereadores Wellington Magalhães (PTN), presidente da Câmara, e Wagner Messias Preto
(DEM), que propõe a proibição
do funcionamento, aos domingos,
de supermercados e hipermercados da capital. A proposta já foi
aprovada em primeiro turno no
dia 18 de abril. No entanto, como
o assunto gerou muita discussão,
a sua apreciação em segundo turno foi suspensa até a conclusão
de uma consulta pública, proposta
pela própria Câmara de Vereadores, e que se encerra no dia 15.
No dia 2 de maio o projeto foi tema de audiência pública
que reuniu representantes dos
supermercados e dos trabalhadores. Como o assunto foi muito polêmico, a Câmara decidiu
por abrir a consulta pública. O
principal argumento das entidades patronais é que o fechamento
pode causar demissões no setor,
já que muitos supermercados
mantêm quadro suplementar de
funcionários para cobrir as fol-

espaço para o comércio
virtual e o fechamento
aos domingos dos supermercados e hipermercados pode impactar mais
ainda este quadro.
Os vereadores responsáveis pela proposta de lei
explicam que a matéria
tem o objetivo de preservar os direitos dos trabalhadores, garantindo-lhes
o descanso, o convívio
familiar e a participação
em atividades religiosas
ou de lazer, normalmente
praticadas aos domingos,
contribuindo para sua saúde mental e social. Os parlamentares argumentam
ainda que o trabalho aos
domingos só deve ser adFECHAMENTO aos domingos iria
missível no caso de atenprejudicar muito a vida de Dóris
dimento a necessidades
gas dos que trabalham aos dominemergenciais ou de lazer
gos. Além disso, a Amis - Assodas famílias, o que não se aplicaciação Mineira de Supermercados
ria aos supermercados.
- alega que, para a maioria das emO internauta pode dar
presas, o dia é o segundo melhor
sua opinião pelo site da Câmara
em vendas.
(www.cmbh.mg.gov.br). É possíA CDL - Câmara de Dirigenvel acompanhar o balanço parcial
tes Lojistas - também mostrou ser
da votação. Até o momento, mais
contrária ao fechamento. Para a
de 80% dos participantes se mosentidade, as lojas estão perdendo
tram contrários ao projeto.

NO BAIRRO
E este parece ser o mesmo
pensamento dos moradores do
Buritis. A farmacêutica Dóris Silveira diz que, hoje em dia, devido à vida corrida, muitas pessoas
só encontram tempo para irem ao
supermercado nos fins de semana. “Eu mesmo tenho este costume. Para o almoço então, sempre
tenho de comprar algum produto de última hora. Se esta lei for
aprovada irá atrapalhar a vida de
muita gente”.

Em relação ao descanso dos
funcionários, a farmacêutica acredita que, se este fosse o real motivo da proposta, muitos outros
serviços, que também exigem o
trabalho aos domingos, teriam
de ser proibidos. “Sou a favor de
uma escala correta e pagamentos
devidos. Acredito que, desta forma, nem mesmo os funcionários
iriam se opor”, indaga.
Pelo lado do empresário o
Supernosso, mais tradicional su-

permercado do Buritis, diz apoiar
a ideia de que a abertura ou não
dos estabelecimentos aos domingos deva ficar a critério dos
próprios lojistas. O Grupo se posicionou contrário ao projeto de
Lei 1602/15 e considera que a
medida, caso aprovada, prejudicará diretamente o público consumidor. Caso aprovado, o texto
da lei prevê multa diária de R$
50 mil para seu descumprimento
e R$ 100 mil para reincidentes.
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Mostra Literária

Escola Vila Buritis incentiva a
formação de novos leitores
Despertando o interesse dos
alunos para o hábito da leitura, a
escola infantil Vila Buritis promoveu, no último mês de maio, a edição 2016 de sua Mostra Literária.
A atividade reuniu alunos, professores e toda a comunidade escolar.
Os pais tiveram a oportunidade de
conhecer um pouco mais dos trabalhos que são desenvolvidos com seus
filhos na instituição. Além disto, ainda foram contemplados com contação de histórias e peças teatrais.
A leitura é muito importante,
pois além de ser um veículo eficaz
contínuo de aprendizagem, também
auxilia o desenvolvimento harmonioso da personalidade. É um instrumento de aprendizagem, proporciona condições de formar críticos
e é uma fonte de crescimento interior. Ler não é apenas instruir, mas
divertir e enriquecer. “O hábito de
ler se concretiza ainda mais se estiver associado, principalmente, ao
prazer e à arte. Na escola, a criança
tem que se sentir envolvida e motivada. Para isso trabalhamos muito
com o lúdico. A Mostra Literária
representa isto”, explica Cristiane
Alves Gomes C. Valadares, direto-

Presença
dos Pais

MARIA BEATRIX E CRISTIANE comemoram mais um evento de sucesso

ra pedagógica e administrativa.
Diretora administrativa e pedagógica da Vila Buritis, Maria Beatrix
Cesar Barrios diz que a mostra busca disseminar novas metodologias
de interpretação e análise de alguns
livros da literatura infantil. O objetivo principal é oferecer fundamentos
para que os professores criem junto

aos seus alunos o hábito de ler prazerosamente. “O nosso intuito é chamar a atenção dos estudantes para a
importância do hábito da leitura e,
através da Mostra Literária, ao promovermos atividades dinâmicas e
interativas, contamos com uma integração positiva dos nossos alunos e
toda a comunidade escolar”.

Durante os três dias da Mostra
Literária, as duas unidades da Vila
Buritis receberam a grande presença
dos pais. Uma satisfação para a diretoria da escola, uma vez que, sem a
participação da família, a busca para
construção de uma sociedade de leitores se torna muito mais difícil.
Beatriz Mello é mãe do garoto
Bernardo, de um aninho. Apesar de
ainda faltar um pouco para que ele
comece a ler, este contato com o livro já é fundamental, segundo ela.
“Ele pega o livro, entende a história
que eu conto, principalmente quando vê um teatrinho. Tenho certeza
que esta experiência será super importante para a sua formação”. Beatriz diz que a coordenação da Vila
Buritis está de parabéns por sempre
promover eventos que estimulam
o aprendizado das crianças. “Eu
venho a todos. E a cada um deles
saio com a certeza de que meu filho
aprendeu algo a mais”, finaliza.
Mãe da pequena Olívia, de um

FAMÍLIA Vila Buritis prestigia Mostra Literária 2016

ano e meio, Isabel Meireles ficou
satisfeita com a realização da mostra. Segundo ela, eventos como
este são de extrema importância
para motivar o gosto pela leitura
nas crianças. “Não tem como não
deixar de participar. Devido ao dia
corrido é complicado vir à escola.
Que bom que temos a oportunidade de conviver em um ambiente tão
saudável e que tem um objetivo tão
significativo”, diz.

Máyra Galil Cunha Giorgeto era
só elogios. “Gostaria de parabenizar
a Escola. A Mostra Literária superou nossas expectativas! Com certeza estimula a leitura, além de proporcionar uma deliciosa integração
dos pais com a escola. Tanto no Maternal II, da minha filha Lara, quanto no Segundo Período da Luma,
ficamos encantados com a iniciativa da Vila Buritis. Esperamos que
aconteça novamente”, finaliza.

6

Junho de 2016

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

Segurança

Nova forma de trabalhar e che
da Polícia Militar para reduz
Fotos Divulgação

A segurança, ou melhor, a falta dela, tem sido um dos assuntos
mais comentados no Buritis nos últimos tempos. Infelizmente, a criminalidade tem crescido de forma
assustadora e a população não se
sente protegida em nenhum lugar,
nem mesmo no seu próprio bairro.
No entanto, quem luta para nos defender não está de braços cruzados.
O comando da 126ª Companhia de
Polícia Militar não tem medido esforços para melhorar a qualidade
do atendimento no Buritis. São novos trabalhos que buscam efetivar
ações e também construir uma relação cada vez mais próxima com
a comunidade. Se ainda não chegamos ao ideal, o que não falta é vontade para que isto aconteça.
Comandante da 126ª Cia desde o fim de fevereiro, Major Flávio Godinho representa muito bem
este intenso trabalho em busca de
uma melhor segurança para o nosso bairro. Tem colocado em prática
tudo o que acredita ser importante
para fortalecer a ação da polícia
na região. Um monitoramento sobre todos os crimes ocorridos no
Buritis é feito diariamente. Desta
forma, desenvolve uma espécie de
mapa do crime, com dia e horário,
e define a atuação dos policiais.
A presença nas saídas do bairro é
uma das decisões tomadas e que
têm dado muito certo. “Os bandidos são de outros bairros e terão
que sair. Estaremos prontos para
abordá-los neste momento”, diz.
Equipes fixas estão sendo colocadas nestes pontos de saída do
Buritis e três duplas de militares
em motocicletas percorrem o interior do bairro diariamente. Além
disso, a Base Comunitária Móvel
se coloca sempre em uma área de

Casos de sucesso
aqui no Buritis

HELICÓPTERO Pégasus em ação no Buritis

MAJOR Flávio Godinho,
comandante da 126a Cia

maior movimento comercial. Outra
ação importante são as inúmeras
blitzen para averiguação de motocicletas, uma vez que este tipo de
veículo é o mais usado para assaltos a pedestres. “Estes bandidos
abordam a vítima e fogem com
muita rapidez. Estas blitzen, que
são realizadas com o apoio do batalhão de trânsito, contribuem para
várias apreensões e assim evitam
um possível crime”.
Major Godinho também destaca as operações feitas longe do
Buritis, mas que o resultado significa segurança para o bairro. Uma
delas é a ocupação no aglomerado
da Ventosa, cumprindo mandatos
de busca e apreensão, quando possíveis marginais, que pretendiam
agir em nosso bairro, estão sendo
detidos. “Isto é prevenção. Nossa prioridade é evitar o crime, não
prender bandidos que já tenham
praticado o delito”.

BLITZEN preventivas foram intensificadas

NOVAS estratégias resultaram em ações militares bem sucedidas

O termômetro para definir
se um trabalho tem sido bem realizado ou não, são os exemplos
de sucesso. Para mostrar que o
novo comando da 126ª Cia está
no caminho certo, separamos
algumas ocorrências que foram
destaque no Buritis e, para a
tranquilidade dos moradores, a
ação da Polícia Militar foi de extrema qualidade.
No mês de março, uma
grande mobilização, que contou inclusive com o suporte do
helicóptero Pégasus, chamou a
atenção no bairro. Os policiais
estavam em busca de dois indivíduos que haviam assaltado
uma mulher, quando esta saía de
uma academia na Avenida Mário Werneck. Devido a todo o
empenho dos militares, os dois
marginais foram detidos, um
deles dentro de um lote vago, e
parte dos materiais roubados foi
recuperado.
Também no mês de março
destaque para a operação conjunta do Centro de Inteligência
da PM e da ROTAM. Homens
armados invadiram uma loja de
bicicletas do bairro e levaram
três modelos de alto valor. Depois de muito empenho os policiais conseguiram localizar as
bikes em outra cidade e elas fo-

ram devolvidas ao comerciante.
No mês de abril, talvez a
notícia que mais tenha causado impacto na região. Um homem foi morto a tiros durante
uma briga na porta de uma conhecida casa noturna da Avenida Raja Gabáglia. Os policiais
chegaram ao local rapidamente
e, após ouvirem algumas testemunhas, iniciaram busca ao
atirador. Eles o encontraram
em um posto de combustíveis
existente próximo à casa noturna. Apesar de o homem ter se
mantido em silêncio, os militares encontraram em seu veículo
o revólver utilizado no crime e
efetuaram a prisão.
Mais recentemente uma notícia de destaque, não pela extensão do crime, mas sim, por
mostrar a importância do apoio
da comunidade para o sucesso do trabalho da polícia. Uma
moradora da Rua Vitório Magnavacca, cansada de ver o uso
indiscrimado de drogas por jovens em sua rua, decidiu gravar
um vídeo, fotografar a ação,
mas, o principal, acionou o telefone 190 enquanto a atividade
acontecia. Resultado, os militares fizeram a abordagem em
flagrante e puderam identificar
os usuários.
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Segurança

egada de veículos são as armas
zir a criminalidade no Buritis
Comandante fala
de suas primeiras
impressões no bairro
Nestes primeiros três meses de
trabalho à frente da 126ª Cia, Major Flávio Godinho já conseguiu
fazer um diagnóstico do Buritis.
Por ter uma população maior que
de muitas cidades mineiras, os problemas encontrados são os comuns
onde existe grande acumulação de
pessoas como, por exemplo, o trânsito. “Eu confesso que me assustei
um pouco. Mas a vontade de melhorar é muito maior que o medo
de errar”.
A aproximação com a comunidade tem sido o carro-chefe do
trabalho do novo comandante. Tanto que uma das primeiras medidas
tomadas foi a criação da Rede de
Comerciantes Protegidos, que a
princípio está se comunicando pelo
Whatsapp, e que acabou contando
também com a participação de moradores e instituições do bairro.
Outras ações para encurtar a
distância entre polícia e comunidade
estão sendo realizadas no dia-a-dia.
“Fazemos visitas aos comerciantes.
Damos orientações. Vamos dar um
curso para porteiros e síndicos para
que possam melhorar a prestação
do serviço em seus condomínios. Já
acompanhei lojista fechando as portas. Mantemos uma viatura na pista
de cooper da Henrique Badaró Portugal. São algumas formas de mostrar que a PM está aqui para ser uma
parceira”, ressalta.

Para Major Godinho, a participação da sociedade é fundamental
para a melhoria na segurança. É
neste ponto que o militar acredita
que os moradores do Buritis estão
devendo. Apesar de muita insatisfação, são poucos os que, realmente, têm feito algo para mudar o
atual cenário. “Aqui a participação
ainda é muito acanhada se comparada a outros bairros da capital
onde a população é bem menor”.
Ainda de acordo com o comandante, as portas da Cia estão abertas a toda a população e os militares foram orientados para oferecer
o melhor tratamento a cada cidadão. Todas as terças-feiras, às 14h,
acontecem as reuniões do Conselho
de Segurança Pública - Consep -,
quando importantes demandas são
colocadas em pauta e ajudam a mapear o trabalho dos militares.

Eu recomendo
De acordo com dados da Polícia
Militar, o índice de crimes registrados no Buritis é um dos menores de
Belo Horizonte se fizermos uma porcentagem per capta. O bairro é um
dos melhores da capital para morar e
frequentar, uma vez que aqui temos
um comércio forte, uma noite agitada, instituições educacionais e grandes locais para a prática de atividades físicas. “Temos alguns desafios
que demandam planejamento, mas
isto não tira a qualidade de vida do

GRACIELLE
fez a entrega
simbólica da
chave de uma
das novas
viaturas ao
comando da
126a Cia

Buritis. Aqui eu recomendo”, exalta
o comandante Godinho.

Como agir?
Com o fortalecimento das redes
sociais, a comunicação entre a comunidade e a PM ganhou uma nova,
e importante, ferramenta. Contudo, o
“bom e velho” 190 continua sendo o
contato mais rápido e eficaz. O atendimento é 24 horas, diferentemente
do uso do Whatsapp, que é uma linha informal e pode não ter qualquer
retorno. “Se o policial estiver longe,
ou mesmo em momento de descanso, pode não atender o comunicado.
Esta demora pode ser crucial para que
o bandido consiga fugir”, diz o Major. O telefone fixo da 126ª Cia (33781332), é um contato paralelo, também
muito eficaz, mas que não demanda
de um atendimento 24 horas.
Além disso, ao se registrar
um crime pelo 190, a ocorrência
chega ao Centro de Inteligência
da PM, o que contribui para a
elaboração das operações militares, já citadas anteriormente.

Novas viaturas reforçam
segurança no Buritis e região
A segurança pública do Buritis e região ganhou reforço com a
chegada de novas viaturas para a
Polícia Militar, cedidas pelo Governo do Estado. No dia 03 de
maio, a 126ª Companhia apresentou os 08 novos veículos (modelo
Palio Wekend), que substituirão
os carros antigos. Mais dois veículos, (modelo S10) com cabine
para grandes detenções, também
foram disponibilizados à Cia, totalizando 10 automóveis para melhorar a qualidade dos serviços
dos policiais, atendendo a uma
demanda da comunidade.
Os novos e modernos veículos
vêm ao encontro dos anseios da Polícia Militar e da própria comunidade. Uma polícia equipada, bem
formada e cotidianamente treinada
tem melhores condições de fazer
face à criminalidade e atuar de forma efetiva e eficiente na prevenção.
As viaturas serão empregadas no

policiamento ostensivo em geral, focada nas ações preventivas e repressivas, conferindo mobilidade ao policial e rapidez no atendimento.
Uma pequena cerimônia, realizada no estacionamento do Shopping Espaço Buritis, que contou
com a presença de moradores do
bairro e líderes comunitários, marcou, de forma simbólica, a entrega
oficial das viaturas. Segundo Major
Flávio Godinho, os novos veículos
substituirão os carros com mais de
cinco anos de uso e quilometragem
superior a 200 mil rodados, que serão leiloados. Para o comandante,
a chegada dos carros impulsiona
as atividades da polícia na região.
“Essas viaturas vieram, na verdade,
renovar a frota do município e com
isso dinamizar a atuação da corporação no combate ao crime, além
de garantir maior operacionalidade
ao trabalho da polícia”.
Ainda de acordo com o militar,

por se tratar de veículos locados,
não mais existirá a demanda reprimida de atendimentos em
virtude de viaturas com defeito
paradas no pátio da Cia. “Se danificar, imediatamente uma nova
será reposta no lugar. Com essas
viaturas, garanto 24 horas de trabalho dos militares na região”.
Moradora e comerciante
no Buritis, Gracielle Torres fez
questão de comparecer à cerimônia de apresentação das novas viaturas. De acordo com ela,
os militares da 126ª Cia não estão
medindo esforços para melhorar
a segurança do bairro e é preciso
que a comunidade também faça a
sua parte. “Segurança precisa ser
um dever de todos. Acredito que
só de estarmos aqui, dando nosso apoio à Polícia Militar, mostrando a confiança em seu trabalho, já estamos fazendo algo
importante”, ressalta.
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Olhar Diferenciado

Piquenique do Amor

Fotógrafa faz grande sucesso ao
clicar bebês, gestantes e até animais

Casal celebra união em
parque ecológico do Buritis

O que você diria para uma
jovem que tem um emprego estável em uma grande empresa da
família, mas que se desdobrava
para conciliar o dia-a-dia com
uma grande paixão? Pois bem,
a mãe desta jovem disse: “filha
siga seu coração”! Como ordem
de mãe não se discute, cumpre,
foi isto que a jovem fez e hoje
não apenas se sente feliz consigo
mesma, mas também plenamente realizada profissionalmente.
Esta é a história de Priscila Bartolomeu, que desde 2011 decidiu
dedicar 100% do seu tempo à
paixão pela fotografia. De lá pra
cá não parou de se capacitar e
colecionar prêmios.
Ao longo de sua vida, Priscila teve o privilégio de conhecer diversos lugares e, por onde
passou, fez cliques que mostraram toda a sua sensibilidade para
a fotografia. Apesar deste dom
natural, todos os dias busca aprimorar seu olhar e técnica para
executar trabalhos de alto nível
de exigência e variadas demandas, abrangendo desde a pré-produção, produção em estúdio
e externas, manipulação digital
de imagens até a finalização.
Na sua trajetória se destaca
o trabalho de fotografar tribos
indígenas. A qualidade das imagens é tamanha que, no ano de
2012, na Colômbia, Priscila venceu o XI Festival Internacional
de Cine y Video Indígena. Hoje,
ela já perdeu as contas de quantas exposições tem no currículo.
“De fato, tive um olhar diferenciado neste seguimento e me
orgulho muito de tudo o que vi,
vivi e conquistei”, explica.
Entretanto, o olhar diferenciado de Priscila para a fotografia lhe proporciona trabalhar nas
mais diversas áreas. Seja cobrir
um casamento ou mesmo fazer
um book sensual. Contudo, nos
últimos tempos, ela tem se especializado em um público muito
especial: os recém-nascidos, a
chamada técnica “Newborn”.
Seu grande mérito é colocar os

SEGREDO
de Priscila
Bartolomeu
foi transformar
paixão em
trabalho

pequeninos (com poucos dias de
vida) em poses irresistíveis, com
direito a sorrisos de derreter o coração mais gelado. Para tal, suas sessões de fotos duram horas, uma vez
que a preocupação maior é sempre garantir a saúde do bebê. “Eu
mantenho meu estúdio com som e
climatização que fazem com que
o neném sinta como se ainda estivesse no útero da mãe. Também
não me preocupo com a demora. A
tranquilidade e segurança do bebê
estão acima de qualquer vantagem
financeira”, ressalta.
Ainda dentro da linha de fotografia infantil, destaque também para
a sensação do momento, que são as
fotos “Smash the Cake”, que nada
mais é que um ensaio fotográfico
onde uma criança recebe um bolo
para brincar e experimentar e, a partir disso as fotos são produzidas e o
encanto ao descobrir a sensação de
experimentar o doce e colocar as pequenas mãozinhas no bolo confeitado são registrados pelos fotógrafos.
Normalmente é feito em aniversários
de 1 a 3 aninhos. “É uma diversão
que não tem explicação. Os pais ficam alucinados e para a criança é
uma grande farra”. Neste contexto
é mais comum fotos fora do estúdio
como em praças e parques.
Priscila Bartolomeu também coleciona inúmeros trabalhos com gestantes, quando procura colocar na
fotografia aquele momento único em
que estão vivendo. “Muitas se emocionam ao ver o resultado e tenho
certeza que aquela emoção se repete
toda vez que elas olham para a foto”.

Melhor amigo
Os animais têm se tornado
cada vez mais integrantes das
famílias. Eles são considerados companheiros, amigos e,
em muitos casos, tratados até
como filhos. E é pensando neste contato entre eles com os donos, que Priscila também se especializou em “pet book”, que
são fotos produzidas com cães e
que também é um grande sucesso no momento. “A procura por
esse tipo de fotografia é enorme e se explica pelo fato de
os animais de estimação serem
criados como filhos e os donos
querem registrar os momentos
da família e incluí-los. As fotos
ficam uma fofura e o resultado é
sempre muito lindo”, garante a
fotógrafa.

Na edição de maio, o JORNAL
DO BURITIS trouxe em sua matéria de capa, a grande iniciativa de
uma moradora do bairro, que decidiu “adotar” o Parque Bandeirante
Silva Ortiz para que a comunidade
não corresse o risco de perder este
patrimônio verde da região. Além
de abrir e fechar o local, Dominique Lapouble Corrêa disse que
seu principal objetivo era trazer a
população para dentro dele. Fazer
com que as pessoas, verdadeiramente, o tenham como seu! E quer
maior prova de união que um casamento? A filha de Dominique, Gabriella Lapouble abraçou a ideia
da mãe desde o início e encontrou
uma forma muito legal para propagá-la. Decidiu se casar no parque!
A cerimônia aconteceu no último
dia 29 de maio e foi uma mistura
indescritível de beleza e emoção.
Gabriella e o empresário Luis
Roberto Rocha, no início, prepararam uma cerimônia aos moldes
tradicionais, contudo, devido a problemas financeiros, o sonho do casal teve de ser adiado. Grávida de
05 meses, Gabriella ficou extremamente chateada. Contudo, da triste
situação, surgiu a ideia do casamento no parque. Mãe e filha dialogaram e viram que esta seria uma
forma perfeita de celebrar a união
e divulgar o parque. Nascia o “Piquenique do Amor”.
Para a noiva, a cerimônia não
poderia ter sido mais feliz. Assim
que falou da intenção de fazer seu
casamento no parque, alguns sites
do setor se ofereceram para contribuir. O casal ganhou cerimonial, orquestra, fotos, mobiliário,
buffet, maquiadores, entre outros.
“Foi uma felicidade que não tem
como explicar. O universo parece
ter conspirado para este momento”. Luís Roberto também era só
emoção ao ver tudo que acontecia
ao seu redor. “Cada detalhe ficou
perfeito e com a beleza do parque
como pano de fundo não poderia
ter sido melhor”.
E como o objetivo maior é sal-

CERIMÔNIA inovadora causou
grande emoção a todos os presentes

var o parque, todo o casamento foi
elaborado de uma forma sustentável. Não teve nenhum material que
pudesse quebrar e os vasilhames de
plástico foram utilizados do início ao
fim por cada convidado, assim não
haveria qualquer excesso de lixo.
“Se não nos preocupássemos com
isso, seria um contraponto de tudo

que estamos pregando. Conseguimos
deixar o parque todo limpo. No dia
seguinte não tinha nada de sujeira,
nada mesmo”, ressalta Gabriella.

Emoção para quem acompanhou
Desde quando cogitou a possibilidade de realizar seu casamento
no Parque Bandeirante Silva Ortiz,
Gabriella Lapouble contou com um
apoio muito especial: a maquiadora
Paula Botoni, criadora do projeto
“Make pro Bem”.
O “Make pro Bem” nasceu
da vontade em ajudar as mulheres
neste que é um dos momentos mais
especiais de suas vidas. Sem fins
lucrativos, o projeto visa auxiliar
quem, de fato, é merecedora, seja
pela sua história ou mesmo pela
situação financeira. “O ‘Make pro
Bem’, que era um projeto pequeno, tomou uma inspiração e força
maior nas mãos da Gabriella, que
com sua força de vontade, fé e luta,
correu atrás de pessoas, não deixando seu sonho morrer. O resultado final foi inimaginável às minhas

expectativas”, explica Paula.
A empresária Letícia Castro
também se emocionou ao acompanhar a cerimônia no parque do
Buritis. “Achamos o casamento
original, sem perder o romantismo.
Uma delícia passar a tarde de domingo no parque. Foi emocionante
presenciar a união desse encontro
de almas”.
Para divulgar ainda mais o projeto de cuidar do parque, Gabriella
Lapouble criou a página no Facebook “Um Amor de Parque”, dando
visibilidade a casamentos sustentáveis e em locais públicos. “Ouvi e
vi gente que nem conheço, que só
de ouvir falar no casamento foi lá
para conferir. Conseguimos despertar o interesse pelo parque que era
o que mais queríamos, e não vamos
parar por aqui”, finaliza.
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Painel

Festa da Família da Escola Educativa
proporciona alegria e ajuda ao próximo
Uma bela manhã de sol, somada à linda paisagem do Parque
Aggeo Pio Sobrinho, foi o cenário
perfeito para a realização da Festa
da Família 2016 da Escola Infantil
Educativa. Pais, filhos, professores
e funcionários se reuniram no parque para proporcionar momentos
únicos de integração. A tradicional gincana entre as famílias, mais
uma vez, foi um grande sucesso.
Além da diversão das brincadeiras,
a ação também teve uma finalidade social, já que uma das tarefas
foi coletar fraldas descartáveis, que
seriam doadas a três instituições de
caridade da região. No total, mais
de sete mil fraldas foram entregues
durante a gincana.
Pais do pequeno Enzo, Emerson e Janine Oliveira foram os vencedores da corrida de pés amarrados. Empolgadíssimos, dizem que
sempre fazem questão de participar

das atividades elaboradas pela escola. “Tentamos estar o mais próximo possível. Sabemos como isto é
importante para o Enzo e é uma diversão pra gente”, comenta Emerson. “A ideia de fazer aqui no parque foi incrível. É fundamental este
contato das crianças com o meio
ambiente. Desde cedo eles vão valorizar a natureza e preservá-la”,
completa Janine.
Como a festa é para toda a família, a Família Bretz compareceu
em peso para prestigiar a pequena Sophia. A mamãe Viviane fez
questão de parabenizar a diretoria
da Educativa por sempre realizar
estes momentos de integração entre escola e família. “É maravilhoso. A escola supera as expectativas. É uma instituição de amor. O
que é importante ela traz para nossos filhos. Por isso, toda a família
está aqui”.

ALÉM de contribuir com as doações das fraldas, famílias se divertiram muito com a realização da gincana

Além das expectativas
Para a diretoria da Educativa,
a família e a escola formam uma
equipe. É fundamental que ambas sigam os mesmos princípios
e critérios, bem como a mesma
direção em relação aos objetivos que desejam atingir. O ideal é que família e escola tracem

as mesmas metas, propiciando ao
aluno uma segurança na aprendizagem de forma que venha
criar cidadãos críticos capazes
de enfrentar a complexidade de
situações que surgem na nossa
vida. “Mesmo tendo objetivos
em comum, cada um deve fazer

sua parte para que atinja o caminho do sucesso, que visa conduzir crianças e jovens a um futuro
melhor”, comenta o coordenador
da escola Marcos Santos.
Ele ressalta ainda a importância da gincana e o sucesso da ação
social. “A disputa é muito legal.

Chega até a criar uma rivalidade
saudável entre as famílias. É um
dia de muita alegria, sem contar o
grande número de fraldas doadas.
Uma mostra de como estes pais se
preocupam com o bem estar da comunidade em que seus filhos irão
crescer”.

Arte Flor dá oportunidade para artesãs do Buritis
Moradores do Buritis, apreciadores de produtos artesanais, a partir de agora têm um espaço muito
especial para frequentar. No último
dia 16 de maio, foi inaugurada na
Avenida Professor Mário Werneck,
2900, a Arte Flor. A loja traz em suas
prateleiras trabalhos de 15 artesãs do
bairro, desde pregadores e sandálias,
até a gastronomia, entre outros tantos
produtos. O objetivo da loja é encurtar a distância existente entre cliente e
artesão e fazer com que os produtos
deste profissional alcancem um público muito maior.
Patrícia Pereira é a grande idealizadora do projeto. Artesã há mais
de 20 anos, tem uma trajetória diferente das demais representantes do
grupo. Patrícia já explorou seu espírito empreendedor e chegou a abrir
duas lojas em Belo Horizonte, uma
na Savassi e outra no Centro. O tra-

balho manual é de onde vem o sustento de sua casa. Sempre soube usufruir desta técnica, ao contrário das
amigas, que sempre trabalharam no
anonimato. Com o passar dos anos,
Patrícia observou que a maioria de
seus clientes era do Buritis. Através
das redes sociais recebia muitas encomendas. Sem contar os moradores
que iam até suas lojas para comprar.
Observando esta situação, não pensou duas vezes. Decidiu que iria fechar as duas lojas e inaugurar uma
nova no Buritis. Contudo, queria
que outras artesãs do bairro também
tivessem esta mesma oportunidade.
Daí surgiu a ideia de convidá-las a
fazer parte da Arte Flor.
A parceria é muito simples: as
artesãs expõem seus produtos nas
prateleiras. Em contrapartida, fazem uma contribuição para a manutenção do espaço. Assim que

lançou a ideia, a aprovação foi
imediata. “Eu criei uma amizade com elas através de grupos no
Whatsapp e quando decidi vir para
o bairro quis trazê-las comigo. Tenho certeza que é uma oportunidade que queriam há muito tempo”,
ressalta Patrícia.
Ainda de acordo com a empreendedora, as artesãs não têm qualquer compromisso com a loja. Podem sair quando quiser. Além disso,
todas as decisões são tomadas em
conjunto, para que haja o melhor
convívio e harmonia possíveis.
“Sou uma apaixonada pelo artesanato e não faria nada que pudesse
prejudicar quem exerce este trabalho. Vamos fazer muitos eventos
no espaço e inclusive parcerias com
outros comerciantes do bairro”,
completa. A Arte Flor comporta até
20 artesãs e atualmente 15 já ex-

põem no local.
Aparecida di Mambro vai expor suas sandálias na Arte Flor.
De acordo com ela, este é um
fato histórico para as artesãs do
Buritis, quando muitas pessoas
vão deixar de ver o trabalho delas como hobby e sim como profissão. “Está sendo maravilhoso.
Sempre tive muita dificuldade em
mostrar meus produtos para os
clientes. Muitos faziam este questionamento de expor em uma loja
física e agora vou poder atender”.
Outra grande vantagem da loja
será a possibilidade de novos clientes conhecerem os produtos. “Um
cliente meu pode vir aqui e se encantar com o produto de uma outra
artesã e vice-versa. Trabalharemos
em conjunto, uma ajudando a outra, e tenho certeza que todas sairão ganhando”, afirma Aparecida.

SERVIÇO: ARTE FLOR ARTESANATO

Av. Prof. Mário Werneck, 2900, loja 5 - Telefone: (31) 99902-6169
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Por Dentro do Bairro

PPR no Buritis
Ficou para a última reunião do
Planejamento Participativo Regionalizado (PPR) as discussões quanto a
melhorias no território 5, o qual faz
parte o Buritis. No dia 03 de maio a
Escola Estadual Prefeito Aminthas
de Barros, localizada no bairro Estrela D’alva, foi palco para apresentação do resultado das propostas sobre
as demandas da região, que foram
elaboradas pelo Grupo de Trabalho
Territorial, que é formado por representantes das comunidades. Do Buritis foram apresentadas 16 propostas,
sendo oito para mobilidade, duas
para trabalho e renda e para gestão
compartilhada e uma para educação,
saúde, saneamento, meio ambiente,
esporte e lazer e planejamento urbano. Dessas propostas, apenas uma foi
realizada. Na área do meio ambien-

te foi feita a revitalização do Parque
Aggeo Pio Sobrinho. Outras oito estão em execução, três estão em planejamento e quatro ainda estão no
estudo de viabilidade.
Quem conduziu a reunião foi
o então secretário municipal de
Obras e Infraestrutura, Josué Valadão. Ele buscou tranquilizar os
moradores da região a respeito
de algumas demandas reprimidas
e, especificamente do Buritis, falou da necessidade do controle de
crescimento e adensamento populacional do bairro. Disse ainda que
considera grandes conquistas para
o Buritis, além da proposta já executada, a implantação do Centro de
Operações da Prefeitura de Belo
Horizonte (COP-BH) e a reforma
na Academia da Cidade no UniBH.

Buritis Festival é sucesso
Pelo quarto ano consecutivo a comunidade
do Buritis teve o privilégio de conferir um grande festival de cultura ao
ar livre. Quem visitou o
Parque Aggeo Pio Sobrinho, no último dia 07
de maio, teve a oportunidade de conviver por
cerca de 10 horas com
uma gama de atividades
culturais, que envolvia
música, dança, literatura,
artes visuais, esporte, yoga, fotografia, saúde, poesia, circo e teatro.
O Buritis Festival tem como
grande objetivo ativar a convivência e o acesso à cultura de uma forma geral, por meio da manifestação
de diversas artes. O nosso bairro é
privilegiado por contar com artistas/moradores que se disponibilizam a articular, produzir e executar
este projeto, que visa a valorização
da cultura e seu papel de ser humano. “Tivemos aqui grandes apresentações este ano. Muitas inéditas. Um verdadeiro espetáculo para
quem aprecia arte de qualidade”,
diz Camila Ponce de Leon, uma
das organizadoras do evento.
Natália Santos levou os filhos Sofia e Gabriel e a irmã Carolina para
acompanharem o festival. De acordo
com ela, sempre procura por programas culturais ao ar livre para levar a

família e os realizados no Parque Aggeo são sempre muito especiais. “É
tudo muito agradável. São atrações de
extrema qualidade. Tudo isso tendo a
beleza do parque como pano de fundo”. Carolina também gostou muito
do que viu e parabenizou os organizadores por oferecerem um momento
tão especial. “Foi maravilhoso. Estou
simplesmente encantada”.
Apesar de morar no Buritis já há
alguns anos, Ludymilla Silva compareceu ao festival pela primeira
vez. Ela levou os filhos Helena, de
07 anos, e o pequeno Antônio, de
apenas 05 meses, e não se arrependeu do programa. “Gostamos muito. A gente está nesta fase de trazer
os filhos para o parque. Tirar eles de
dentro de casa. E chegar aqui e ter
todas estas apresentações culturais
à disposição é, realmente, incrível.
Esta é a primeira vez de muitas”.

Blitz Educativa
O Dia Nacional de Combate ao
Abuso e à Exploração Sexual de
Crianças e Adolescentes, celebrado em 18 de maio, foi marcado por
várias ações de conscientização em
Belo Horizonte. E uma delas ocorreu no Buritis. O grupo Proteja Seu
Filho na Internet, em parceria com
a Polícia Militar, realizou
uma blitz educativa, quando cartilhas que buscam
orientar pais e educadores
no uso seguro da internet
para crianças foram entregues a motoristas que passavam pela Mário Werneck. Através de atividades
como esta, o grupo acredita ser possível diminuir
as estatísticas de delitos
cometidos contra crianças

através das redes sociais. Para contribuir com o sucesso da campanha
basta acessar a página www.protejaseufilhonainternet.org ou curtir a
página no Facebook/protejaseufilhonainternet, fazendo desta forma
com que suas ideias alcancem um
maior número de pessoas possível.

Gastronomia

Muita expectativa para a realização do primeiro festival gastronômico do Buritis. No próximo dia
09 de julho a Avenida Henrique Badaró Portugal, que já se tornou um
importante ponto de encontro no
bairro, servirá de palco para o Buritis Gastrô. O evento pretende reunir
o que há de melhor no setor com a
participação de restaurantes e bares
locais, além de receber food trucks e food bikes com uma variação
de cardápios. O objetivo é atender
a todos os gostos e públicos, das
mais diversas idades.
O Buritis Gastrô será um dos
grandes eventos em comemoração

aos 20 anos de fundação da Associação de Moradores do Buritis.
Para este momento mais do que
especial, o festival ainda irá contar
com shows, apresentações, recreação infantil e sorteios de brindes.
Uma oportunidade ímpar para propagar o que a associação tem lutado por todos estes anos: unir a comunidade do Buritis.
O festival acontecerá das 10h
às 18h. Interessados poderão obter
outras informações com Karlinhos,
através dos telefones 99791-2605
ou 98859- 1211, com Tatiane pelo
99144-3401 ou na Positiva Eventos
no número 3424-6338.

Radar

O semáforo existente em frente
à Trigopane, na Avenida Professor
Mário Werneck, foi um dos novos
pontos escolhidos pela BHTrans para
instalação de detector de avanço na
capital. Segundo a empresa, o objetivo dos aparelhos é contribuir para
a redução do número de acidentes
nos cruzamentos. Os endereços escolhidos levam em consideração os
elevados índices de batidas de trânsito e onde os riscos aos usuários se
mostram iminentes, principalmente
em função do desrespeito às fases
vermelhas dos semáforos. O sistema
é ativado quando o veículo ultrapassa
a linha de retenção com o foco vermelho. Se o foco estiver amarelo, o detector não é acionado.

BURITIS

Legal
Emerson Luiz de Castro (*)

Semana do Meio
Ambiente e Cidadania
As questões ambientais hodiernas já não mais dizem respeito somente ao setor produtivo ou público. A indústria, comércio e os governos já não podem mais serem os únicos agentes a interagir dentro
do cenário de discussão sobre o tema. As leis existentes por si só não
sustentam a proteção e atenção indispensável sobre as questões ambientais o que demanda a participação de um agente de suma importância: o cidadão.
Os problemas ambientais que ocorrem a cada dia em nossa rua,
bairro, cidade, estado, país, mundo e por fim em nosso universo já
não mais podem ser considerados problemas de terceiros. São problemas de cada um de nós. O aquecimento solar, por exemplo, não
ameaça só o planeta, como se fosse um acontecimento distante de
nós. Ele ameaça a nossa saúde individualmente, nossas fontes de alimentos e determina um cenário trágico para as futuras gerações.
Neste sentido a nossa participação como cidadãos é indispensável. Devemos estar atentos a tudo que ocorre com o meio ambiente,
cientes de nossa responsabilidade e do nosso papel fundamental, conhecedores dos meios de que dispomos para fazer valer a legislação
ambiental existente, e, finalmente, sabedores dos organismos que podem agir para aplicar esta legislação.
É necessário que a sociedade tenha consumidores conscientes que
cobrem das indústrias e empresas um comportamento ético e transparente com o meio ambiente. E que caso tenham conhecimento de algum fato danoso ao meio ambiente, acontecido ou potencial, que denuncie e se envolva no levantamento e na discussão daquele fato.
Não se busca aqui propor um denuncismo sem base ou meramente político, mas uma participação efetiva dos cidadãos que querem
ver seu mundo cada vez melhor.
Desta forma as ações locais, regionais e pontuais que tragam para
o debate as repercussões de fatos que prejudiquem o meio ambiente
e que proporcionem a articulação das comunidades e dos públicos
envolvidos são a solução para grande parte dos problemas ambientais
existentes. Esses problemas em sua maioria ainda persistem não por
falta de leis, mas sim por falta de interesse e de desconhecimento das
pessoas de uma forma em geral.
Se, discutimos o hoje é por que tivemos um passado e queremos
garantir um futuro. Cuidar do meio ambiente é acima de tudo participar. Nunca tivemos tantos instrumentos e tantos órgãos governamentais para nos auxiliar nesta vigília diuturna.
Mas se, ainda, por causa dessa complexidade nada pudermos fazer, que façamos nossa parte com questões ambientais mais próximas
de nós como os desmatamentos, a poluição das águas e as agressões
contra a fauna e a flora. Qualquer um de nós pode e deve denunciar
e exigir reparos aos danos causados. Cabe a todos nós o exercício da
cidadania e de cuidado do nosso espaço.
(*) Coordenador da Escola de Direito do
Centro Universitário Newton Paiva

Mestre em Direito
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Estilo

Moda country invade o Buritis
A moda country é hoje tendência em todo o Brasil. Engana-se
quem acha que ela está presente
somente em festas de peão ou rodeios. Esse visual despojado chegou também a barzinhos e boates
e é sensação no ambiente universitário. Mas para compor esse look
sensacional é necessário procurar
lojas confiáveis e que disponibilizam produtos de qualidade. No Buritis, o lugar ideal é a Jeito Country. Inaugurada há cerca de dois
meses, na loja é possível encontrar
um visual completo para o cowboy
e a cowgirl de todas as idades. São
chapéus, roupas, fivelas, canivetes
e botas, de todos os tipos e cores,
que fazem muito sucesso.
A Jeito Country tem uma decoração diferenciada. Tudo remete ao
universo sertanejo e atrai os olhares
dos consumidores. Proprietário da
loja, Alexandre Drager tem uma ligação muito forte com este universo. Já foi fazendeiro e tem grande

KENYA E ALEXANDRE sempre buscam equipar a
loja com o que há de mais moderno no mercado

paixão por este seguimento. “Na
verdade, neste início, está sendo
mais prazer do que negócio. Espero oferecer um espaço acolhedor
para os amantes da moda country”.
A escolha pelo Buritis para
instalar a loja tem uma explicação. Alexandre tem parentes no
bairro e, por isso, vinha aqui com
frequência. Enxergou no Buritis
um grande potencial e decidiu fazer o investimento. “Ao oferecer
produtos de qualidade, com preço
compatível de mercado, é grande a
possibilidade de sucesso. Pesquisei
e garanto que não existe nada parecido na região”.
Esposa de Alexandre, Kenya
Drager conheceu a moda country
por causa do marido. Não só adotou o estilo, como fez questão de
entrar como sócia na loja. Agora
fica sempre de olho nas novidades.
“Esse é um público muito especial
e vamos oferecer a ele o que há de
melhor no mercado”.

Márcia Campos(*)

bem estar

Quando e por que
fazer psicoterapia?

Eis a pergunta que tanto ronda os pensamentos daqueles que estão
em conflito, mas que, seja por preconceito, resistência e/ou dúvidas,
por vezes demoram a procurar o consultório do psicólogo (a) fazendo
com que se agravem ainda mais os seus problemas.
Pois bem, algumas dicas:
Quando as coisas se confundem...
Quando a infelicidade parecer ser maior
do que a que podemos suportar...
Quando cremos que o destino nos prega peças...
Quando nos sentimos vítimas das situações que nos envolvem...
Quando nos percebemos excessivamente queixosos...
Quando atribuímos a outros a responsabilidade que é nossa...
Quando sentimos desconforto emocional...parece nada estar bom...
Quando não percebemos que podemos optar...
Quando não percebemos nossa impotência...
Quando nos sentimos impotentes...
Quando sofremos perdas significativas...
Quando não sentimos bem-estar...
Nestes casos a busca por um processo psicoterápico pode ser bem
acertado.
*Márcia Campos é Psicóloga/Terapeuta-Reiki/Massoterapeuta
e-mail: camposyoga@hotmail.com - (31) 99143-9163 (Vivo) / 9 9174-1419 (Tim)
Página Facebook: Márcia Campos Psicologia&Terapias Integrativas

Frequentadores especiais
Além de todos os acessórios
para vestuário e de trabalhar com
as principais marcas do mercado, a
Jeito Country também investe alto
em artigos de selaria em geral. Essa
variável proporciona um fato muito
especial, que é a presença de cavaleiros na loja. Ver montarias dentro da
selva de pedras do Buritis é algo realmente inusitado, mas que comprova
que não é preciso morar no interior
para ser um apaixonado pelas coisas
do campo. “Recentemente três cavaleiros pararam aqui para olhar artigos
de selaria. Ficaram sabendo da loja e

já divulgaram para outros amigos”,
conta Alexandre Drager.
Os negócios do mercado country movimentam no Brasil mais de
R$ 10 bilhões por ano, são aproximadamente 30 milhões de usuários e
apreciadores. E com a chegada do inverno, aumentam as vendas de botas

Serviço

e camisas. Afinal, para fazer bonito
no salão é preciso estar bem vestido.
Uma casa de show country costuma
receber milhares de frequentadores
por noite. E no local homens e mulheres esbanjam elegância. “A moda
country é um estilo de vida, um jeito
particular de ser”, finaliza Alexandre.

- Jeito Country

Endereço: Av. Prof. Mário Werneck, 2220, loja 15
Funcionamento: Segunda a sexta das 07h30 às 19h			
sábado das 07h30 às 14h
Telefone: 2510-0903 - Site: www.jeitocountry.com.br
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São João

Festas juninas prometem
esquentar o Buritis
Junho é mês de comemorar o dia de São João e as festas juninas, celebrações tradicionais no calendário e no coração de
todos os brasileiros. Tem muitas brincadeiras, danças, comidas deliciosas e fantasias mais do que legais! No nosso Buritis,
as escolas e a comunidade católica estão preparando grandes festas para manter esta linda tradição acesa. O JORNAL DO
BURITIS mostra agora quando e onde elas irão acontecer para que ninguém deixe de participar. Confira a lista:

16º Forró Magnum Buritis
11 de Junho - Horário: 10h
Endereço: Rua José Hemetério Andrade, 850
A festa junina do Magnum Buquer propor um resgate da cultura
ritis é sempre uma tradição em
nacional da viola, sua origem, sua
nossa comunidade. Por isso, ano
musicalidade e seus diferentes sons
a ano o colégio busca resgatar os
que encantam todos os “cantos” do
costumes e a identidade cultural
nosso Brasil. Assim, a “Viola” estadesses festejos, proporcionando
rá presente em toda a festa; desde a
aos alunos uma vivência nas raízes
montagem das danças até o repertódessa festividade.
rio musical. Como nos outros anos,
Em 2016, o tema escolhido
para os alunos do 6º ao 9º Ano do
para a festa é “Viola de todos os
Ensino Fundamental será realizado
cantos”. Por meio deste, a diretoria
o Concurso de Quadrilhas.

Bilboquê
25 de Junho - Horário: 08h30
Endereço: Rua Desembargador Amilcar de Castro, 663
A Escola Infantil Bilboquê irá reviver as tradições culturais de Minas Gerais, vivenciando também as tradições pelo nosso Brasil. No próximo dia 25 realizará a sua tradicional Festa Junina. Com músicas, danças
e comidas típicas a escola espera reunir mais de mil pessoas entre pais,
alunos e familiares. Com o tema: “Prepare seu chapéu que vai ter festa no
arraiá”, a proposta é percorrer a cultura brasileira visitando os diferentes
estados e suas comemorações juninas. Além das barracas de comida típica, as crianças ainda poderão se divertir bastante com as brincadeiras tradicionais como pescaria, argola, boca do palhaço e outras.

Forró SEB

02 de Julho - Horário: 10h
Endereço: Condomínio Alphaville Lagoa dos Ingleses
Inspirados pelo tema Instituque abrigam o povo do interior e as
cional Consciência Planetária, o
iniciativas de cultivo da tradição.
tema do Forró SEB 2016 será volOs ingressos da festa poderão
tado para o cultivo da tradição culser adquiridos antecipadamente ou
tural. “UNIDOS Aqui e Ali com os
no dia do evento. O valor será de
encantos do Brasil” será explorado
R$10,00 para os familiares dos alupelos estudantes e professores da
nos e visitantes antes da festança e
Educação Infantil e Fundamental e
no dia do evento o preço vai para
Ensino Médio, por meio de pesquiR$16,00. Crianças menores de cinsa de estudo envolvendo música,
co anos não pagam. Quanto aos esdança, culinária, costumes e contos
tudantes do Colégio, todos recebefolclóricos das regiões brasileiras
rão gratuitamente o seu ingresso.

Vila Buritis
18 de Junho - Horário: 10h - Local: Bistrô Arte Culinária
Endereço: Rua Jornalista Djalma Andrade, 1175, Belvedere
A diretoria da Vila Buritis entende que a cidadania se efetiva
em um processo de conhecimento
e percepção efetiva dos direitos e
deveres humanos, e mais ainda,
como diz Paulo Freire, “não é no
silêncio que os se fazem, mas na
palavra, no trabalho, na ação-reflexão”. Mediante este desafio, realiza na escola diversas ações de
conscientização, uma delas vem
de encontro a Festa Junina des-

te ano, cujo tema, “O Amor está
no ar”, retrata este estudo, como
o respeito às diferenças raciais e
culturais, o amor e cuidado com o
próximo, o respeito aos idosos, o
cuidar e proteger o meio ambiente, a escola, família, nosso corpo, enfim, em todas as ações desenvolvidas na escola, “o amor”,
“praticar gentileza”, são muito
importantes na construção desta
cidadania.

Educativa
02 de Julho - Horário: 10h às 14h
Endereço: Rua Geraldo Lúcio Vasconcelos, 771
A Escola Infantil Educativa já se prepara para a sua tradicional
festa junina. Além das divertidíssimas danças de quadrilha, das comidas típicas e das brincadeiras (boca do palhaço, pescaria e argola), a festa ainda tem como grande objetivo integrar cada vez mais a
comunidade escolar às famílias.

Paróquia Santa Clara de Assis
09 de Julho - Horário: 12h às 22h
Endereço: Rua Líbero Leone, 259
res no Arraiá.
No dia 09 de julho será realiOs convites podem ser adzada a oitava edição do Arraiá dos
quiridos ao valor de R$ 10,00
bairros Buritis e Estoril, evento que
nos seguintes locais: Secretaria
é promovido pela Paróquia Santa
da Paróquia Santa Clara de AsClara de Assis. A festa, mais uma
sis (Rua Alessandra Salum Cavez, irá acontecer no Galpão de
dar, 650), Zilá Aviamentos (Av.
Eventos do UniBH.
Prof. Mário Werneck, 1480, Loja
Para garantir o sucesso do en107) e Via Nobre Imóveis (Av.
contro, a Paróquia conta com apoio
Prof. Mário Werneck, 2100). Oue parceria do UniBH, mas princitras informações sobre o evento
palmente da comunidade da região.
podem ser obtidas pelo telefone
A expectativa dos organizadores é
3378-7120.
reunir em torno de 1.500 morado-

Braulio Lara

Sonhar não custa nada
“Do que me adianta viver na cidade se a felicidade não me acompanhar”.
Cidade que tem bairros, mas tem bairros que são como uma cidade. Nosso bairro
é maior que muita cidade. Por isso ele tem que ser um lugar cada vez melhor para
se viver. Claro que é um ponto de vista. Mas como saber para onde ir se não se
pensar como deveria ser?
Quando o sol levanta, me preparo para mais um dia. Após tomar um café reforçado, levo meus filhos para a escola. Essa escola é pública do mais alto nível.
Os professores todos são residentes no bairro. Todos têm um motivo de querer
desenvolver seus sucessores, ou seja, a geração que chega. Seus filhos e netos
estudaram nessa escola. Ela possui programas de desenvolvimento técnico e científico de modo que os filhos desse bairro tem uma preparação cada vez mais sólida
para que sejam profissionais mais produtivos e eficientes em suas profissões. Todos têm fluência em três idiomas: português, inglês e espanhol. Motivo simples:
nossos vizinhos falam espanhol e o mundo fala inglês. As pessoas valorizam essa
escola e as universidades ao redor. As famílias passam a se conhecer e percebem
que o maior patrimônio social é o resultado que o futuro vai retribuir.
Não peguei trânsito, pois a escola aperfeiçoou a logística para pegar os alunos
em casa. Afinal, por que no período de férias o trânsito da cidade funciona bem melhor? De qualquer forma, tudo foi pensado para não se gerar gargalos nas vias que
estão disponíveis. Mesmo tendo ido de carro, transitei sem atrasos. Mas precisava
me dirigir ao centro. Então, parei meu carro em um grande bolsão de estacionamento na saída do bairro. Neste local, entrei em um ônibus extremamente confortável,
que teve suas rotas calculadas para que mesmo em horários de pico, nenhum passageiro tivesse que ir em pé. Tranquilamente, li as notícias do dia no meu celular
enquanto ocorria o deslocamento no ambiente com pouco ruído e climatizado.
Cheguei ao local desejado e não precisei preocupar com vagas para estacionar. Desloquei-me ao destino com toda a segurança de não ser tomado de assalto
na rua. A economia está aquecida e em crescimento. Por isso, todos os cidadãos
trabalham e tem seu sustento. A criminalidade foi caindo a tal ponto que não é
mais um motivo de preocupação. Acertados os pontos da reunião sobre um novo
empreendimento, fui ao banco onde o financiamento ocorre com juros baixos. O
dinheiro dos bancos fomenta a produção e não a especulação. Além disso, para
obter as licenças junto aos órgãos públicos, nunca fui tão bem atendido: estavam
prontos para me impulsionar e a burocracia era inteligente e ágil. Todos ganhariam com o novo projeto, inclusive o Estado recebendo sua contrapartida em impostos para então cumprir seu papel. Alíquotas justas e que todo contribuinte tinha
orgulho em pagar.
Tudo interligado e funcionando para crescer. Problemas sempre existiram.
Mas mesmo quando precisei do judiciário, em poucas semanas, já havia uma decisão tomada sobre o assunto. Voltei para casa ao final do dia. Não perdi tempo
no trânsito. Peguei meu carro no bolsão de estacionamento onde eu o coloquei
com toda a segurança. Percebi que não estava legal e fui ao posto de saúde do
bairro. Fui atendido por médicos muito capacitados que desenvolviam seu trabalho recebendo um salário a altura de sua formação. Enfim, no meu lar, olhei para
meus filhos e percebi que nos olhos deles o futuro estava se aproximando em um
contexto cada vez melhor.
Certamente, ao ler esses parágrafos, alguém poderá dizer: -- Acorda! Vem
para a realidade! Mas me fala uma coisa: se você não puder mentalizar um futuro,
como saber para onde você está indo? Afinal, sonhar não custa nada. Mas sua decisão, é o nosso futuro.
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