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LONGE DE CASA

Chegar ao serviço ou em casa já cansado é uma situação que nenhum trabalhador merece vivenciar. No
entanto, alguns moradores e prestadores de serviço do Buritis não conseguem fugir desta dura realidade. Isto,
simplesmente, pela falta de um ponto de ônibus próximo de casa. Apesar de inúmeros pedidos ao longo dos anos,
esta situação nunca sofreu qualquer mudança. O pior é que a falta do transporte coletivo acontece justamente nos
pontos do bairro em que as ruas são mais íngremes. São cinco, seis quarteirões de fortes subidas e descidas até
chegar ao destino. Uma cansativa caminhada para chegar e sair de casa e também para quem trabalha no bairro.
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No Dia da Pizza
tem promoção

Rede de Comerciantes
do Buritis ganha força

Cursos de intercâmbio
continuam em alta
A Rede de Comerciantes
Protegidos do Buritis tem se
mostrado mais forte a cada
dia. E a entrega feita aos empresários das primeiras placas
indicativas, que simbolizam a
implantação da Rede, materializou muito bem este com-

promisso da comunidade em
unir forças com a Polícia Militar, na busca por um bairro
muito mais seguro. A partir
de agora as reuniões serão intensificadas para que as propostas sejam colocadas em
prática.
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Nos últimos tempos
as viagens de intercâmbio deixaram de ser exclusivamente voltadas para
adolescentes e agora estão
atraindo brasileiros de todas as idades, interessados

em combinar aprendizado e
turismo. É uma excelente e
prazerosa oportunidade de
ganhar fluência em outra
língua, curtir a cidade e conhecer muito bem a cultura
daquele povo.
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Para celebrar o Dia da Pizza não há nada melhor do
que saborear uma deliciosa
fatia. Na verdade existe sim.
Comer duas fatias. A Pizzaria
Pomodori, que fabrica a mais
deliciosa pizza do Buritis, irá
realizar neste domingo (10)

uma super promoção, em que
comprando uma fatia o cliente poderá comer duas. Portanto, é para passar a data degustando muito deste delicioso
prato, que apesar de não ter
sido criado no Brasil, foi adotado como nosso.
Pág. 8
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Cartas
ASFALTO
Sou morador do Buritis há 3
anos e meio e sinceramente não
conheço nenhum outro bairro
cuja via asfáltica seja tão precária. Pode ter até igual, mas pior
com certeza não. Já fiz reclamações junto à Câmara dos Vereadores e nenhuma resposta.
Reclamei junto à Ouvidoria da
Prefeitura, e nada. Recorro agora à imprensa, com o objetivo de
mobilizar os moradores do bairro para lutarmos por este direito
mínimo, que é podermos ir e vir
em nosso bairro sem o desconforto proporcionado por um piso
péssimo, além de danificar nossos carros. Pagamos um IPTU
muito caro para não termos este
mínimo retorno. Não sei se é pior
os buracos ou os tapa-buracos

que deixam a pista toda irregular.
Para se ter uma ideia, em frente
ao meu prédio, em uma distância
de aproximadamente 15 metros,
há quase 50 remendos. Poderíamos até fazer um concurso com
fotos: "A rua mais esburacada e/
ou remendada do bairro". Muito
obrigado. Um abraço.
Clécio José de Ângelis
Morador da Rua Cônsul Walter

NOVO SITE
A força da rede mundial de
computadores e das redes sociais
pode ser um grande aliado da igreja na evangelização das pessoas,
sobretudo, dos jovens. Pensando
nisso, a Paróquia Santa Clara de
Assis, no Buritis, lançou, recentemente, um novo site, muito mais
dinâmico, objetivo, e que remete

às características da paróquia. De
fácil acesso a todos os públicos,
promete ser um portal de troca de
informações entre os paroquianos e ao mesmo tempo uma porta
para se comunicar com as pessoas
de fora. A página virtual da igreja
apresenta vários links interessantes entre outros instrumentos para
evangelização à distância. O site
pode ser acessado no seguinte
endereço eletrônico: www.paroquiasantaclaradeassis.com.br.
Outra importante ferramenta de
comunicação é o Facebook/santaclaradeassisbh.
Paróquia Santa Clara de Assis

CONSCIÊNCIA
No Colégio Unimaster do
Buritis as visitas semanais na biblioteca se transformam em aulas

de conscientização desde a mais
tenra idade. No último mês de junho teve início o projeto Eu Sou
o Autor - Consciência Planetária,
realizado pelos alunos da educação infantil ao 5º ano do ensino
fundamental. Os estudantes do
ensino fundamental produzem
textos sobre o assunto e refletem
como cada um de nós pode contribuir para que o nosso dia a dia
seja cada vez melhor. Já os alunos
do infantil representam a temática por meio de desenhos. Serão
montados 25 livros de pano com
as produções. Para enriquecer as
aulas do projeto, algumas obras
foram selecionadas como, por
exemplo, o livro “40 contribuições pessoais para a sustentabilidade", do autor Geraldo Freire,
doutor em ecologia e consciência planetária. As imagens ficam

no mural interno da biblioteca. O
resultado com as produções dos
alunos será apresentado na FECIARTE no dia 05 de novembro.
Assessoria Unimaster

Hora Extra
Este é um tema que sempre
gera debate nas empresas, pois é
um assunto de interesse direto de
contratantes e contratados, já que
reflete diretamente em custos e
produtividade. Para entender melhor, a grande maioria dos empregados é contratada pelo regime da
CLT e tem a jornada máxima de
trabalho permitida de oito horas
diárias e quarenta e quatro horas
semanais. Entretanto, não são raras as situações na qual o empregador solicita trabalho adicional,
essas são as horas extras. Essa

flexibilidade na carga horária se
limita a duas horas adicionais por
dia, sob a condição de pagamento adicional de no mínimo 50%
sobre o valor da hora normal. As
horas extras são devidas toda vez
que o empregado trabalha além
da sua jornada normal de trabalho
sem qualquer tipo de compensação em banco de horas.
Gilberto Bento Júnior

Advogado

PARABÉNS
Olá amigos do JORNAL DO
BURITIS. Visitei o site de vocês
e a página do Facebook e gostei
demais. Tive acesso às edições
passadas e me informei sobre o
bairro. Muito bom mesmo e desejo sucesso a toda equipe.
Antônio Marques

Morador

3

Julho de 2016

EDITORIAL | OPINIÃO | LAZER | EDUCAÇÃO | POLÍTICA | ESPECIAL | CULTURA | POLUIÇÃO | SAÚDE | SERVIÇOS | IMÓVEIS | PAINEL | TENDÊNCIA | SEGURANÇA

Transporte Coletivo

Cadê o ponto?

Moradores de determinadas regiões do Buritis exigem
remanejamento no itinerário das linhas dos ônibus no bairro
Ao fazer uma visão panorâmica do Buritis é fácil perceber
que o bairro foi desenvolvido
em uma área de alto relevo. Seus
imóveis foram sendo construídos
em meio a subidas e descidas,
algumas delas muito íngremes,
o que exige um grande esforço
para percorrê-las. Esta situação
obriga a maioria dos moradores a utilizar de um veículo para
chegar em casa, seja próprio ou
do transporte público urbano. O
problema é que residentes de determinados pontos do bairro não
conseguem ter acesso a ônibus
até perto de casa. Pior, na maioria dos casos são os moradores

Cristiane sofre todos os
dias para chegar ao serviço

Cristiana Cardoso exige ter
seu direito de cidadã respeitado

das ruas com as subidas mais
fortes do bairro. Fato que causa
muita revolta.
Cristiana Cardoso se mudou para a Rua Lauro Ferreira há oito anos e desde então
reclama da dificuldade de sair
ou chegar em casa usando o
transporte coletivo. Para ir até
o ponto de ônibus mais próximo precisa andar cerca de cinco
quarteirões. Todos eles morros.
Ela conta que toda vez que está
sem carro passa por um verdadeiro martírio. “Eu acho desumano. É até mais perto ir pegar
ônibus no Estrela D’alva do que
no meu próprio bairro. Imagi-

na agora quem tem criança para
carregar, quem vai fazer compras, como que faz? Não quero
um ponto na porta do meu prédio, mas exijo o mínimo de dignidade!”, exalta.
Ainda de acordo com Cristiana, devido à falta do ônibus,
os moradores da sua rua e adjacentes encontram dificuldades
até mesmo para contratar faxineiras. “Assim que elas são informadas sobre onde é a casa
para trabalhar, desistem. Dizem
que não conseguem andar até o
local”. Prova desta difícil situação é o caso de uma funcionária

Buritis II

Thaís acompanha as dificuldades
vividas por seus vizinhos

Resposta da BHTrans
O JORNAL DO BURITIS entrou em contato com a Empresa
de Transportes de Belo Horizonte,
BHTrans, para ouvir sua posição.
Através de nota a assessoria de comunicação informou que os usuários que têm como origem/destino
o Buritis têm seus deslocamentos
garantidos tanto para o hipercentro
do município como para diversas
outras regiões da cidade, e ainda a
pólos geradores de demanda (BH
Shopping, UFMG, Av. Presidente
Antônio Carlos até o Viaduto São
Francisco, Região Hospitalar, Savassi, Praça da Assembleia Legislativa, Estação Calafate do Metrô),
e com a utilização do cartão BHBUS os benefícios da política tarifária, que garantem os deslocamen-

tos em toda a rede municipal com o
pagamento da tarifa de R$ 3,70 ou
o desconto de R$ 1,85 (valores atuais), 50% do valor da tarifa no segundo deslocamento, com exceção
do retorno ao ponto de origem no
prazo máximo de 90 minutos.
A nota afirma que existem localidades no Buritis onde a topografia não permite a implantação
de atendimento pela rede de transportes devido aos seus aclives/declives acentuados que comprometem a segurança operacional em se
tratando de transporte coletivo.
Com relação ao atendimento ao
Buritis II, a empresa informou que
a linha 8203 (Renascença/Buritis)
conta com a sub-linha 8 de atendimento à Av. Deputado Cristovam

do prédio. Cristiane de Paula precisa percorrer os cinco quarteirões diariamente para chegar ao
serviço. Uma longa caminhada
de subidas, que gasta em média
30 minutos. “É muito sofrido.
Tenho que fazer algumas pausas,
senão não consigo chegar. Além
disso, já chego para trabalhar
cansada e suada”.
Também moradora da Laura
Ferreira, Thaís Xavier reclama
que, quem não tem carro, fica
completamente ilhado ao morar
na rua. “Se não tiver dinheiro
para o táxi, não vai sair de casa.
Já vi mãe com criança no colo subindo a rua aqui e vi o tamanho
do seu sofrimento. Sem contar
pessoas que torcem o pé, que é
algo corriqueiro. É preciso que
uma atitude seja tomada o quanto
antes”, ressalta.

Chiaradia e Buritis II, passando pela
Ruas Borborema, Moisés Kalil,
Rubens Caporalli Ribeiro e Avenida Senador José Augusto e fazer o
transbordo (troca) para a sublinha 1
no ponto de controle localizado na
Av. Professor Mário Werneck, nº
3015 (Escola Americana) sem o pagamento de outra tarifa.
A nota finaliza informando ainda que as questões relativas à rede
de transporte coletivo que atende
ao Buritis estão inseridas no Planejamento Participativo Regionalizado (PPR) da Prefeitura de Belo
Horizonte através do Território
O2, onde o bairro está inserido,
sendo o fórum apropriado para se
debater tais questões expostas pelos moradores.

Outra região que também reivindica por linhas de ônibus é o
Buritis II. Talvez por estar em
desenvolvimento, as autoridades
competentes ainda não tenham
elaborado um itinerário específico para ela. Assim, quem vai mudando para o local precisa conviver com a dificuldade de pegar o
transporte coletivo.
A aposentada Lavínia Ribeiro

pegar o transporte público. Lavínia explica que os ônibus descem
a Avenida Mário Werneck até a
altura da Rua Maria Heilbuth Surette. Somente os suplementares
seguem até a Avenida Aggeo Pio
Sobrinho. “Eu que sou aposentada, não pago passagem, pego um
ônibus só para vir até em casa.
Mesmo assim perco muito tempo.
Agora imagina quem paga passagem. Vai vir a pé”.
Para a aposentada, se não for possível criar novas
linhas é preciso reajustar o itinerário
das existentes para
que os moradores
do Buritis II tenham
acesso fácil a ônibus. “O povo diz
por aí que, quem
mora no Buritis tem
carro. Eu não tenho
e quero ser respeitada como cidadã”,
Lavínia Ribeiro precisa pegar um segundo
finaliza.
ônibus dentro do bairro para chegar em casa

da Silva se mudou para a Rua Geraldo Lúcio Vasconcelos há seis
meses. Como não dirige, sempre
fez uso do ônibus para tudo. E
nunca havia encontrado nenhuma
dificuldade, até agora. De acordo
com ela, quando morava no Padre
Eustáquio conseguia pegar ônibus
para todos os cantos de Belo Horizonte. Morando no Buritis, é complicado até mesmo para ir ao Centro. Porém, o problema maior é

Linhas que atendem o Buritis
Transporte coletivo
convencional
n 205 - Metrô Calafate/Buritis
que atende a região comercial
do bairro e toda a Av. Professor Mário Werneck.
n 3052 - Estação Diamante/BH
Shopping via Havaí que atende somente a região comercial
do bairro.
n 4150 - Shopping Del Rey/BH
Shopping que atende somente a
região comercial do bairro.
n 5201 (MOVE) - Dona Clara
Buritis que atende a região comercial do bairro e parte da Av.
Professor Mário Werneck.

n 8203 - Renascença/Buritis que
atende a região comercial do
bairro e parte da Av. Professor
Mário Werneck.
n 8207 - Maria Goretti/Estrela
Dalva que atende somente a
região comercial do bairro.
n 8208 - Santa Cruz/UNI-Estoril
que atende a região comercial
do bairro e parte da Av. Professor Mário Werneck.
n 9206 - Vera Cruz/Buritis que
atende a região comercial do
bairro e parte da Av. Professor
Mário Werneck.
n 9250 - Caetano Furquim/
Nova Cintra via Savassi Buritis que atende a região comer-

cial do bairro e parte da Av.
Professor Mário Werneck.
n SE02 (SERVIÇO EXECUTIVO) - Buritis/Savassi que
atende região comercial do
bairro e toda a Av. Professor
Mário Werneck

Transporte coletivo
suplementar
n S20 - Palmeiras/Serra Buritis
que atende a região comercial
do bairro e parte da Av. Professor Mário Werneck.
n S22 - Buritis Metrô Calafate
que atende a região comercial
do bairro e parte da Av. Professor Mário Werneck.
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Comunidade

Parque Aggeo

Aqui tem segurança

Projeto estimula
meditação ao ar livre

Membros da Rede de Comerciantes Protegidos do Buritis
começam a receber suas placas de identificação
A implantação da Rede de Comerciantes Protegidos no Buritis
ganhou mais um importante capítulo. Após a realização de reuniões
e a forte comunicação via Whatsapp, nos dias 21 e 22 de junho foram
entregues as primeiras placas (que
simbolizam a Rede) para serem
instaladas nos estabelecimentos
participantes. No total, foram repassadas 30 placas para comerciantes e uma para a ABB - Associação
dos Moradores do Bairro Buritis.
A expectativa a partir de agora é
multiplicar o número de estabelecimentos com as placas, uma vez que
a quantidade de participantes no
grupo da rede social é muito mais
expressivo.
A Rede de Comerciantes Protegidos tem como objetivos reduzir a vulnerabilidade dos estabelecimentos; aumentar a sensação de
segurança; estimular a segurança
baseada na solidariedade do vizinho; proporcionar condições mais
adequadas para discussão e solução de problemas; e substituir a
ausência de vigilância por ações
preventivas e proativas, coibindo a
ação delituosa. Para que todas estas
propostas sejam alcançadas é preciso a dedicação de todos. Sargento
Edlincoln, militar que representou
a 126ª Companhia em um dos encontros, enalteceu a importância
da entrega das placas, contudo,
ressaltou que elas não passam de
um símbolo. Se a comunidade
não participar efetivamente, o resultado não acontecerá. “Tem que
comparecer às reuniões e colocar
em prática todos os ensinamentos
que são passados. Uma placa não
vai espantar o bandido, mas sim a
ação de quem a colocou”.
Ainda de acordo com o militar, os resultados obtidos nas

responsável em coordenar a criação da Rede no Buritis. Foi o elo
de comunicação entre os empresários e a Polícia Militar. A partir de
agora, trabalhará para fortalecer a
ação convidando todos os comerciantes a participar. “Todo mundo
que puder ajudar estará dando um
importante passo. Esse olho no olho
que vamos criando a cada reunião é
fundamental. Mais encontros serão
marcados para que a nossa Rede tenha o resultado que tanto queremos”.

Como atua?
BRAULIO LARA e Sargento Edlincoln entregam a placa a
José Ataíde. PM e comunidade juntos contra o crime

regiões onde a Rede de Comerciantes foi instalada têm sido
bastantes satisfatórios até o momento. Muitos criminosos foram
presos e a sensação de segurança
cresceu de forma considerável.

Na prática
Proprietário da Padaria Santo
Grão, Marcelo Cupertino entendeu muito bem a proposta da Rede.
Mais do que simplesmente pegar
a placa, fez questão de estar presente na reunião de entrega. “A
comunicação tem que acontecer.
Já participo do grupo no Whatsapp
e vou comparecer aos encontros
para saber como devo agir. Esta
interação será muito importante
para a segurança do bairro e do comércio”, diz.
José Genoíno Ataíde, dono da
Ataíde Materiais de Construção,
localizada na Professor Mário Werneck, sabe da importância em contribuir para o desenvolvimento da
Rede de Comerciantes Protegidos
no Buritis. Quando sua loja se encontrava em outro ponto do bairro
chegou a ser assaltado oito vezes.

Não querendo vivenciar novamente esta situação, e também prezando
pela segurança dos demais comerciantes, torce pelo sucesso da Rede.
“Estamos vivendo um momento
de terror, não só no comércio. Esta
Rede de Comerciantes é mais uma
forma de nos proteger e cada um
tem que fazer a sua parte para que
isto aconteça”, ressalta.
Consultor imobiliário e voluntário da ABB, Braulio Lara foi o

A Rede de Comerciantes Protegidos é um desdobramento da
Rede de Vizinhos Protegidos e
consiste em criar uma comunicação mais próxima com a Polícia
Militar, desenvolvendo atividades
que compreendem estratégias bem
organizadas, de fácil execução,
eficientes, de baixo custo e elevado valor social, que reforça a presença da polícia junto aos estabelecimentos comerciais e promove
a interação entre comerciantes e
militares, e entre os próprios integrantes dos grupos da Rede.

ABB 20 anos
Além da entrega das placas, a reunião com os comerciantes também foi importante
para falar dos trabalhos desenvolvidos pela Associação dos
Moradores do Bairro Buritis,
que no último dia 26 de junho
completou 20 anos de fundação. Foi apresentado o novo
layout da ABB, além da divulgação do novo site (www.associacaobairroburitis.com.br).

Apesar destas duas décadas de atuação, muitos moradores ainda não conhecem a
ABB e, principalmente, não
sabem quantas melhorias ela
conquistou para o nosso bairro. “Foram inúmeras vitórias
e isto foi só o começo. Já estamos com 40 novas demandas
e vamos lutar para alcançar todas elas”, garantiu o vice-presidente Rômulo Belfort.

A meditação proporciona tranquilidade, concentração e se
mostra uma alternativa acessível para todas as pessoas. Para
apresentar os benefícios desta milenar
técnica, a organização
Brahma Kumaris, lançou no ano passado a
campanha “MEDITA
BH”, quando vários
profissionais e professores da
instituição se reúnem para apresentar à população os benefícios
da meditação. E, recentemente,
o local escolhido para o evento
foi o Parque Aggeo Pio Sobrinho, no Buritis.
Durante o dia, quem passou
pelo parque pôde usufruir de uma
meditação gratuita com os instrutores da Brahma Kumaris. A
proposta da campanha é mostrar
para a comunidade que é possível praticar a meditação no dia a
dia, gastando poucos minutos. “É
um momento em que é possível
se desligar um pouco da correria
devido aos vários compromissos.
A meditação pode ser praticada
por todos, inclusive as crianças,
que podem se exercitar desde pequenas. O objetivo é usar os seus
pensamentos positivamente em
busca de uma qualidade de vida
melhor,” diz a coordenadora da
Brahma Kumaris, Fernanda Coeli.
A psicóloga Maria do Carmo
visitava o Parque Aggeo e ficou
sabendo da campanha. Adepta
à meditação, não pensou duas
vezes em aproveitar as aulas. A
atividade que escolheu foi o Horóscopo das Virtudes, uma espécie de “jogo educativo” que
ajuda a melhorar a qualidade de
vida e os relacionamentos.
Em um ambiente de descontração, no decorrer do jogo,
cada participante vai ao encontro das virtudes necessárias para
o seu crescimento nas várias

MARIA DO
CARMO
aprovou a
campanha
no Buritis

áreas da vida e para cada mês
do ano. Depois, no dia a dia,
nas suas meditações ou reflexões, bastará simplesmente trazer à consciência a virtude que
foi sorteada para aquele mês e
deixar que essa influência positiva atue, trazendo uma mudança saudável e natural à sua vida.
“Eu não conhecia esta técnica e
gostei muito. Vou praticá-la em
casa com certeza. Todos os responsáveis pela ação estão de parabéns”, diz a psicóloga.

Brahma Kumaris
A Brahma Kumaris é um
movimento espiritual mundial
dedicado à transformação pessoal e à renovação do mundo. Fundada na Índia em 1937 difundiu-se para mais de 110 países em
todos os continentes e tem um
amplo impacto em muitos setores, como uma ONG internacional. Seu verdadeiro compromisso é ajudar as pessoas a
transformarem sua perspectiva
em relação ao mundo, de material para espiritual. Apoia a cultura de uma profunda consciência coletiva de paz e dignidade
individual de cada ser. Outras
informações a respeito do movimento podem ser obtidas através
do telefone (31) 3371-9802.

6

Julho de 2016

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

Em Dia

Pet sitter faz
sucesso no Buritis
Basta dar um pequeno passeio
pelo Buritis para perceber que muitas famílias do bairro contam com
um membro muito especial. Para
onde quer que você olhe é possível
ver uma pessoa tendo próximo seu
animalzinho de estimação, especialmente cães. Os bichinhos estão sendo
cada vez mais constantes no cotidiano
das famílias modernas. No entanto, a
rotina agitada do dia-a-dia faz com
que surja um grande problema com
relação ao cuidado dos animais
domésticos. Isso porque eles não
precisam só de amor. Entre outros
cuidados, devem ter passeios regulares e uma alimentação adequada.
Sem este tão precioso tempo à disposição, um serviço que está em
alta no mercado pode ser a solução
para estas famílias: o de pet sitter
ou dog walker.

Moradora no Buritis, Mônica
Castro presta serviços de pet sitter
no bairro há cerca de um ano. Vinda para Belo Horizonte da cidade
de São Paulo, Mônica estava desempregada e não sabia exatamente qual caminho seguir. Uma amiga que conhecia toda a sua paixão
por animais indicou o serviço. Se
interessou, realizou diversos cursos
e entrou na carreira. Não poderia
ter tido escolha melhor. Hoje, Mônica consegue ganhar dinheiro em
uma profissão que só lhe dá prazer.
“Minha maior recompensa é ver
a felicidade dos animais e de seus
donos. Tem cliente que já me disse
que quando passa com o seu cão em
frente a minha casa, ele a puxa querendo entrar para me ver. Uma vez,
um Golden (raça) que eu cuido pulou na janela do meu carro quando

me viu. É uma alegra indescritível”.
Ao contrário do que muitos
proprietários de cães pensam, o
serviço de pet sitter, como o oferecido por Mônica, vai muito além
de passear com o animalzinho. As
atividades incluem entretenimento,
adestramento, alimentação de qualidade, dar remédios (caso necessário), acompanhamento para tosa e
ao veterinário para consultas, exames, cirurgias, entre outros. “Tive
cão que, no início, o dono não
conseguia passear, pois puxavam,
avançavam em outros cachorros,
e hoje estão com comportamento completamente diferente. Teve
outro que fiz uma alimentação balanceada para que pudesse emagrecer. Meu objetivo é deixar o animal
sem o menor estresse, saudável, e
ainda facilitar a vida dos donos”.

MARA confia tanto no trabalho de Mônica que deixa a chave de sua casa com a pet sitter

Clientes satisfeitos
A professora Mara Carvalho
mora na mesma rua de Mônica,
aqui no Buritis. Um belo dia passeando com o Adolfo (seu cachorro) se deparou com a pet sitter, que
lhe ofereceu o serviço. Com esta
precisão já há bastante tempo, uma
vez que via a necessidade de mais
acompanhamento ao animal de estimação, além do que poderia dar,
decidiu contratar o serviço. O resultado tem sido muito satisfatório. “Não é aquilo de só caminhar.

A Mônica vê a necessidade dele e
passa para nós dicas importantes”.
De acordo com Mara, os donos de animais que têm verdadeiramente amor pelo seu bichinho
e, em virtude da vida corrida, não
podem dar toda a atenção que eles
merecem, devem contratar este serviço especializado. “Hoje quando
viajo e deixo o Adolfo sob seus
cuidados fico muito tranquila. Ela
não só cuida muito bem, como faz
questão de me enviar fotos e vídeos

para mostrar como ele está. É um
serviço imprescindível para quem
eu considero como um membro da
família”, ressalta.
Além de cães, Mônica Castro
também trabalha com gatos, aves e
peixes.
Para conhecer todo o trabalho
da pet sitter basta acessar o site
www.companhiadopet.wordpress.
com, ou através do e-mail movcastro@hotmail.com ou ainda pelo telefone (31) 98426-1195.

Rase Engenharia se
destaca no mercado
Encontrar uma construtora
que preste com excelência todos
os serviços que forem necessários para reforma de um imóvel
não é tarefa nada fácil. Muitas
se especializam apenas em determinadas áreas, e algumas outras em nenhuma. A contratação
de uma empresa que não realize um bom serviço é uma das
maiores preocupações de quem
é responsável por um condomínio. Esta situação pode significar transtorno, mais gastos e o
principal, risco à saúde. Contudo, uma empresa de engenharia
da capital tem ganhado cada vez
mais espaço neste mercado e um
dos locais de maior atuação tem
sido no Buritis. A RASE Engenharia é uma empresa que presta
reformas completas, englobando
desde projetos, aprovações em
prefeituras, reforços estruturais,
impermeabilizações, coberturas,
acabamentos, instalações, marcenarias e fechamentos em vidros.
Notando a carência do mercado por empresas sérias e completas, o engenheiro Rafael Costa
Duran criou a RASE com o intuito
de retirar todo o peso dos clientes
em uma reforma. As obras da empresa recebem acompanhamento
diário do engenheiro responsável,
que envia relatórios semanais da
planilha de custos atualizada e do
seu andamento. “É a nossa filosofia de trabalho. Mesmo que tenhamos mais custos para manter
esta estrutura, o que importa é o
sucesso do resultado final”.
Além da garantia do bom trabalho, realizado com o que há
de mais moderno no mercado, a
RASE prega pelo cumprimento do
prazo da obra. Uma das ações da
empresa é sempre manter fixado
em uma parede o cronograma de
trabalho e enviar relatórios fotográficos do andamento do serviço.
Assim, os clientes podem acompanhar de perto todo o desenvolvimento da obra. “Toda obra traz

transtorno, mas trabalhamos de forma transparente e com o intuito
de oferecer o mínimo
de impacto possível na
vida de moradores e
profissionais”, completa Rafael.

ANTES

Equipe
Talvez o maior
diferencial da RASE
seja sua equipe de
trabalho. Para garantir ainda maior segurança ao contratante,
a empresa conta com
todo o quadro de profissionais registrado
levando em conta até
mesmo seu atestado
de bons antecedentes.
Além disso, os trabalhadores têm o certificado que permite realizar serviços em alturas.
“Temos o orgulho de nunca termos
tido um processo na justiça por
acidente de trabalho. Essa é a tranquilidade que queremos para nós e
também para nossos clientes”, informa o diretor comercial da empresa, Erick Alexandre Souza.

DEPOIS

A RASE ainda conta com
a parceria de uma arquiteta. O
trabalho em conjunto das duas
áreas evita possíveis conflitos,
que podem atrasar a execução
de uma obra.

Flexibilidade
A empresa de engenharia
molda o orçamento para a realidade do contratante, seja
condomínio ou qualquer
outro tipo de imóvel. Até
mesmo os prazos são definidos de acordo com a possibilidade do cliente. Uma
grande obra pode até mesmo ser projetada em etapas
para que o serviço aconteça com excelência. “Essa é
uma responsabilidade nossa para não correr o risco
da obra não ser finalizada.
Nosso lema é resolver o
ATRAVÉS DA RASE, os engenheiros Erick
problema”, finaliza Rafael
e Rafael colocaram em prática tudo o que
acreditam ser o ideal em uma obra
Duran.

Serviço: RASE Engenharia

Endereço: Rua Bogotá, 263, Jardim América
Telefones: 3081-5537 / 99449-0132
Visitas Agendadas: 997124-8714 - www.raseengenharia.com.br
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Educação

Cursos de intercâmbio
atendem novos públicos
Aprimorar o conhecimento
de língua estrangeira por questões
profissionais ainda é o grande chamariz dos programas de intercâmbio no exterior e a vivência fora
do Brasil acelera o processo de
aprendizado. Porém, um novo perfil de viajante tem procurado mais
do que, simplesmente, as lições
em sala de aula. Além da enorme
fluência em uma língua estrangeira, o intercâmbio possibilita o
conhecimento de novos lugares e
vivenciar plenamente outras culturas. Razões que têm feito com
que pessoas de todas as idades, e
situações de vida muito distintas,
procurem pelos cursos.
Ao se instalar em uma casa, o
intercambista passa a viver o dia-a-dia daquela família. Desta forma, depois que a campainha da escola toca, dá para curtir a cidade
e conhecer muito bem a cultura
daquele povo. Com esses combinados, o estudante pode, por
exemplo, voltar da Europa falando inglês, cozinhando uma bela
massa italiana e entendendo tudo
sobre história da arte. “É diferente de uma viagem de turismo
convencional. É muito mais enriquecedor. Hoje temos pacotes que
atendem aos mais diversos propósitos; seja para jovens que estão
se preparando para o futuro; para
quem quer ter uma qualificação
na carreira, ou mesmo quem quer
apenas se divertir. Existem programas de apenas duas semanas,
por exemplo”, explica o diretor
da CI Intercâmbio e Viagem do
Buritis, Victor Andrade.
A prova de que fazer um intercâmbio tomou um novo sentido nos
últimos anos é observar o público
que tem procurado a agência do
Buritis. São pacotes para famílias

Crise
A grave crise econômica pela
qual passa o nosso país também
tem influenciado na procura por
programas de intercâmbio. Fazer
um curso no exterior pode ser um
start para uma mudança de carreira profissional ou até mesmo das
próprias prioridades de vida do viajante. Segundo Victor, para garantir
um lugar em um mercado cada vez
mais competitivo, os profissionais
perceberam que a idade não importa. “O que vale é ter uma experiência internacional e um bom domínio de língua estrangeira”, diz.

EXPERIÊNCIAS vividas por
intercambistas são muito mais
enriquecedoras, garante Victor

e grupos de amigos, entre outros.
“Já vendemos um pacote para um
grupo de senhoras em que ficavam
em casas separadas. Saíam para a
escola de manhã, se encontravam,
passeavam, e no fim do dia voltavam para ficar com as famílias que
as hospedavam. De acordo com
elas, a viagem foi muito mais produtiva e divertida que aquelas em
que o foco fica apenas no lazer”,
comenta Victor.

Buritis
A CI Intercâmbio e Viagem chegou ao Buritis há pouco mais de um
ano. Sua instalação no bairro não
foi um mero acaso. Ao fazer um
estudo de campo, foi observado
que aqui seria o lugar ideal para
sua implantação, uma vez que o
nosso bairro é uma grande potência no que se refere a presença de
instituições de ensino, e seus moradores valorizam muito o desenvolvimento cultural e educacional. “É
um bairro que tem tudo o que buscamos e vamos oferecer o melhor
serviço”, garante o diretor.

Planeje-se
com antecedência

Serviço - CI Intercâmbio e Viagem

Endereço: Avenida Professor Mário Werneck, 1947
Telefone: (31) 3377-1810
Funcionamento: Segunda a sexta-feira das 09h às 19h e
sábado das 09h às 13h.

O ideal é pensar em tudo com
antecedência, no mínimo seis
meses antes, para ter tempo de
pesquisar, comprar o necessário
e economizar. A pessoa deve incluir no planejamento o valor do
curso de idiomas, passagens aéreas, hospedagem, passagens de
trem (se necessário) e, até mesmo, o valor do seguro saúde internacional. Quanto antes comprar, mais chances de conseguir
valores atrativos.

Márcia Campos(*)

bem estar
Estresse emocional /
tensão muscular
&
Psicoterapia
Diariamente recebo no consultório pessoas com a queixa: “é
estresse”, “é ansiedade”, geralmente encaminhadas por cardiologista e ou clínico geral. Quando assentam à minha frente vejo
um corpo rígido, face opaca e sem expressão, olhos avermelhados
e assustados e um discurso técnico proveniente dos diagnósticos
que receberam...
Estas pessoas definitivamente estão “sem vida”!
“Quando a energia vital flui livremente, o campo energético
do corpo torna-se bastante forte. Expressões dessa energia fluindo
denominam-se emoções e acontecimentos energéticos no corpo,
sentimentos. O campo energético pode alongar-se ou contrair-se
de acordo com estímulos externos. Durante sensações de prazer
e satisfação, este campo e o organismo, de modo geral, alongam-se/expandem-se, em consequência da atuação do sistema nervoso parassimpático, ao contrário, em sensações potencialmente
lesivas (medo, tensão ou dor) o campo energético e o organismo contraem-se, devido à atuação do sistema nervoso simpático.
Portanto, é fundamental manter um equilíbrio e flexibilidade na
energia vital.”
O estresse emocional é igual ao físico: os músculos estão carregados de uma emoção que não podem liberar. Se contraem para
sustentar ou conter a emoção, tal como fazem para suportar um
peso, e se a emoção persiste por tempo suficiente o músculo sofrerá
um espasmo por não poder se desfazer da tensão/emoção.
O estresse, as atitudes negativas e as emoções como a raiva e o
medo têm uma influência sobre a maneira de sentar-se, manter-se
em pé, mover-se ou respirar. A respiração é essencial, pois levamos
a vida do tamanho de nossa respiração.
Então inicio a sessão com suaves movimentos e ou relaxamento
através da respiração. Este trabalho de autoconhecimento induz o
paciente a perceber a limitação da respiração, bem como os pontos
de inibição/bloqueio de energia e como restringem os movimentos.
Aos poucos, ocorre um relaxamento das tensões musculares e o
desbloqueio no fluxo energético, evidenciados por maior leveza nos
movimentos do indivíduo, maior profundidade da respiração e uma
autopercepção mais aguçada. É fundamental avaliar cada pessoa individualmente e tratar integralmente, ou seja, holisticamente.
*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
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Dia da Pizza

Pomodori Buritis terá
promoção especial
Quem não gosta de uma pizza saborosa, crocante, coberta
com queijo derretido e outras delícias? Difícil resistir, não é mesmo? Pizza é tão gostoso que, no
Brasil, elegeram um dia só para
ela. Isso mesmo! No dia 10 de
julho se comemora o Dia Nacional da Pizza. E para celebrar essa
data com o morador do Buritis a
Pizzaria Pomodori está com a excelente promoção 2 por 1. Quem
for até o restaurante nesta data
comerá duas fatias de pizza e pagará apenas uma.
Apesar de não ter sido criada no nosso país, a pizza faz
parte do dia-a-dia da grande
maioria dos brasileiros. Ela une
famílias e cria amizades que nenhum outro alimento consegue.
“Comer pizza é sempre muito bom, capaz até de alegrar
uma segunda-feira. Seja quente, fria, com borda ou sem, é
sempre bem vinda a qualquer
hora”, comenta o proprietário
da Pizzaria Pomodori do Buritis, Bruno Block.
E nada melhor para celebrar
o Dia da Pizza, que este ano ain-

da cairá no domingo, do que comendo uma boa fatia. Na Pomodori Buritis o que não falta são
boas opções. Entre salgadas e doces, se somam incríveis 40 sabores. “É para todos os gostos. Com
certeza teremos uma que aten-

derá ao paladar do cliente. Esta
sempre foi a linha de trabalho da
nossa rede”, diz.
A pizza gourmet em fatia segue sendo o carro chefe da Pomodori. Como os sabores são
alternados diariamente é possí-

vel oferecer uma enorme variedade aos clientes. “Desta forma,
o nosso público pode degustar
diversos sabores gastando menos, sem ter que pedir uma pizza inteira, que só poderá ter
um ou dois sabores diferentes”,
justifica Bruno.

Delivery é
a novidade

Serviço - Pizzaria Pomodori Buritis
Avenida Professor Mário Werneck 1758, loja 2.
Funcionamento: Todos os dias da semana de 11h30 às 00h.
Delivery: (31) 3656-1887
* Compras acima de R$30 ainda dão direito a estacionamento
grátis por meia hora.
* A promoção 2 por 1 é válida apenas para fatias consumidas no
próprio restaurante no dia 10 de julho (domingo).

E a Pomodori do Buritis
já conta com uma grande novidade. Agora também é possível saborear suas delícias
sem sair de casa. A pizzaria
oferece o serviço delivery
para toda a região. As entregas acontecem das 18h30 às
00h. “Vimos a necessidade de
atender esta demanda. Foram
inúmeros pedidos. Pessoas
que queriam ter este prazer
no conforto da própria casa.
Que bom que agora também
podemos agradar estes clientes”, ressalta Bruno. Para fazer o pedido delivery, basta
ligar no 3656-1887.

Braulio Lara

Participe já!
Esse mês a Associação do Bairro Buritis (ABB) completou 20 anos!
É uma longa jornada em assuntos de interesse do bairro conduzido por voluntários desde sua criação. Como tenho participado como voluntário da
ABB, nesse mês vou aproveitar essa coluna para convidar todos os membros do bairro a apoiarem o novo site www.associacaobairroburitis.com.br.
Por que todos os membros? Porque todos que moram no Buritis
mesmo sem perceber fazem parte da associação. Todas as atividades,
reuniões, problemas resolvidos ou demandados, são interesses coletivos do bairro. E sendo assim, todos nós nos conectamos a ela, nem que
seja apenas pelos efeitos da sua atuação.
Claro que trata-se de trabalho voluntário. E como qualquer trabalho
voluntário, existem limitações. Mas seria bom se todos pudessem doar
um pouco do seu tempo. Mas como doar o tempo onde cada vez mais
o tempo é escasso? Participar pode ser feito de forma diferente. Não
precisa ser somente indo em reunião ou efetivando doações. Participar pode ser simplesmente acompanhar, compartilhar, demandar. Todos
ajudando a “vigiar” nosso bairro, pode ser mais fácil cobrir todos os
aspectos e assim tomarmos atitudes eficientes.
O site novo ficou muito bom. Nele é possível que qualquer pessoa possa
criar a sua demanda e assim a expor para toda nossa comunidade. Mas se não
existe uma demanda, todos podem apoiar demandas já existentes. Esse apoio
virtual funciona como se juntamente com a demanda fosse criado um grande
abaixo assinado. Assim, todas as demandas podem ganhar força e o site ser
um potente instrumento de cobrança junto ao poder público correspondente.
Além disso, todos os andamentos relativos aquele assunto serão reportados a
todos que apóiam aquele tópico. A ABB está evoluindo para estar mais próxima de todos moradores e comerciantes do bairro.
Então, por que não começar a atuar desde agora? Acredito que 20
anos se passaram mas o seu momento é esse. Entre no site e conheça
mais a ABB. Participe já!
Braulio Lara é empresário e Morador do Buritis – 35 anos
Professor do Curso de Engenharia Civil da UNI-BH
Mestre em Ciência da Computação pela UFMG
Pós Graduado em Gestão de Custos e Controladoria pela UNI-BH
Bacharel em Ciência da Computação pela UNI-BH
Técnico em Eletromecânica pelo CEFET-MG
Corretor de Imóveis registrado no CRECI
Contato através do e-mail: braulio.lara@gmail.com
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Cultura e Lazer

Fotos Divulgação

Dicas para as férias escolares
Museu dos Brinquedos
Esse passeio certamente vai encantar crianças e adultos, pois, para
os pais, é uma nostálgica volta à infância. Inaugurado oficialmente em
2006, o espaço conta com um acervo
de mais de 800 peças de diversos países. Dependendo da época em que a
visita for feita, há a possibilidade de
participar de alguma atividade lúdica. Informações: 3261-3992

Museu do Futebol
O Museu Brasileiro do Futebol
se apresenta como uma opção de
lazer, cultura e entretenimento. Sediado no Estádio do Mineirão pretende pesquisar, preservar e expor
artefatos materiais e imateriais do
futebol brasileiro, propiciando aos
seus visitantes uma imersão no universo do esporte.
No interior do museu, o torcedor poderá conhecer a história
do Mineirão através de um grande acervo de imagens, exposição
de troféus, bolas usadas durante
as partidas, placas, entre outros
objetos.
Informações: 3499-4312

Museu Giramundo

Além de ser um passeio diferente para a criançada, é um local
bastante educativo. O Giramundo
tem o maior acervo de bonecos usados em teatros da América Latina,
sendo que alguns ainda estão em
cartaz, como Pinóquio e 20 Mil Léguas Submarinas. São mais de mil
fotografias e bonecos em exposição.
Informações: 3446 0686

Zoológico
Fundação Zoo-Botânica
O zoo de BH é um dos maiores e mais conhecidos da América
Latina, o que o torna uma parada
obrigatória para quem vai à cidade mineira. Ele conta com mais
de 250 espécies animais. Um de
seus diferenciais é o borboletário. O local reservado tem um auditório que exibe filmes sobre a
vida e criação das borboletas. Lá,
é possível acompanhar e aprender sobre todo o seu desenvolvimento, incluindo a fase da lagarta. Entretenimento garantido até
para as crianças mais agitadas.
Informações: 3277-8489

Está chegando o Buritis Gastrô
A Avenida Henrique Badaró
Portugal terá uma ocupação diferente neste próximo sábado, dia
09. Ao invés dos corredores e ciclistas, o que será visto no local
serão food trucks, barracas e um
grande palco. A avenida foi o local
escolhido para receber a primeira
edição do Buritis Gastrô. Evento
que, apesar do nome, contará com
muito mais atrações além da ótima
culinária. Serão cinco apresentações musicais, além de espaços
kids e pets. Uma soma que resultou na inclusão do evento na programação oficial da Virada Cultural de Belo Horizonte.
Toda a estrutura para o evento
já está definida. No total, serão dez
carrinhos de food truck, quatro bikes truck e 11 barracas montadas
por conhecidos bares do nosso bair-

ro. Uma diversificação enorme de
estilos e sabores que, sem dúvida,
atenderá a todos os gostos. “Estamos muito orgulhosas em realizar
um evento que tomou uma proporção muito maior do que havia sido
programado. Ele será o primeiro
da Virada Cultural que, até então,
nunca havia tido uma apresentação
na Região Oeste”, diz Júnia Padrão, sócia-proprietária da Positiva
Promoções e Eventos, responsável
pela organização do Buritis Gastrô.

Para toda a família
Para que a família do Buritis
possa prestigiar o Buritis Gastrô,
algumas atrações especiais foram
programadas. Para as crianças um
espaço kids e para os bichinhos
de estimação, o espaço pet. Desta
forma, não há desculpa para não

poder comparecer. “A gente não queria um evento em que a pessoa vem,
bebe, come e vai embora. Queríamos
um envolvimento completo, uma
participação”, comenta a também sócia da Positiva Jaina Barcellos.

Atrações musicais
Além de DJ, cinco apresentações
musicais estão garantidas para animar o público. O primeiro artista a
pisar no palco será Eduardo Piu, seguido pelo grupo Voz de Praia ambos
trazendo o melhor do samba de raiz.
A terceira apresentação será da
banda Rock Estrela. Em seguida, a
banda Cordilheira sobe ao palco e,
para fechar o dia, o já conhecido grupo Gamp. A entrada no evento é gratuita e a expectativa das organizadoras
é que, não só o Buritis participe, mas
moradores de outras regiões de BH.
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Por Dentro do Bairro

Legal

JB vai sortear um ensaio fotográfico
A reportagem publicada na edição de junho do JORNAL do BURITIS, que contou a história de
uma jovem que se dedica de corpo
e alma à fotografia, chamou a atenção de muitos leitores. Priscila Bartolomeu trocou uma vida financeira
estável pelo sonho de trabalhar com
a sua grande paixão. Paixão esta que
coloca em cada clique e assim emociona seus clientes e faz com que
eles se tornem verdadeiros amigos.

Diante de toda esta repercussão positiva, Priscila Bartolomeu e
JORNAL DO BURITIS decidiram
realizar uma grande promoção.
Um internauta terá a possibilidade fazer um ensaio fotográfico em
DVD “na faixa”. Pode ser como
quiser: sensual, do dia-a-dia, gestante, do bebê, com as famosas
“Newborn” ou “Smash the Cake”,
do animalzinho de estimação, ou
seja, o que não faltará são ótimas

Arraiá Shopping Buritis
A quinta-feira, 07 de julho, será de muita animação nas dependências do Shopping Buritis com a realização do seu 1º Arraiá. Com
certeza o que não vai faltar são as deliciosas comidas típicas e uma
sensacional dança de quadrilha, que ficará sob o comando do grupo
Pipoca Doce, que tem grande tradição na disputa do Arraial de Belô.
Além de toda
esta alegria, a
festa ainda terá
um fim beneficente. Serão
recolhidos junto ao público
presente agasalhos que serão
posteriormente
encaminhados
ao lar de idosos
Renascer. Vamos esquentar
nossos velhinhos e nossos corações! O 1º Arraiá do Shopping
Buritis acontecerá das 17h às 22h. A apresentação do grupo Pipoca Doce está marcada para as 20h30. O endereço é Avenida
Professor Mário Werneck, 2900, loja 05.

opções. No total, serão 20 fotos.
Para participar é muito fácil. Basta CURTIR as páginas
do JORNAL DO BURITIS
(facebook/jornaldoburitisbh) e
da fotógrafa Priscila Bartolomeu (facebook/priscilabartolomeufotografia). Fazendo
isso e COMPARTILHANDO o banner da promoção
você já concorrerá ao prêmio.
O sorteio será realizado no dia

Karla Batista Machado * - Ludmila Stigert **

MEDIAÇÃO
01 de agosto. Você não vai perder
esta grande oportunidade não é
mesmo? Participe já e boa sorte!

Competição de CrossFit

A Anexo CrossFit realizou no
último dia 25 de junho mais uma
edição do seu campeonato interno
de CrossFit. Cerca de 80 atletas,
da própria academia e de outras da
capital, fizeram questão de marcar
presença na acirrada disputa, tornando o evento mais uma vez um
grande sucesso.
Durante todo o dia, os competidores, divididos em categorias
feminino e masculino, para avançados e iniciantes, se desafiaram em
diversas atividades, como ginástica
e levantamento de peso, dentro e
fora da academia. No final, vencedores e derrotados saíram satisfeitos com o que proporcionaram e
parabenizaram a organização por
toda a estrutura oferecida. “O evento foi muito bacana. Foi o primeiro que participei e gostei bastante.
Com certeza irei comparecer mais
vezes”, explica o engenheiro e atle-

16º Forró Magnum Buritis

integra a comunidade do bairro

S

BURITIS

ta de CrossFit, Carlos Omema.
A economista Fabiana Santos
é atleta da academia Bodytech.
Ela ficou sabendo da competição
na academia do Buritis através de
amigos e decidiu participar. Não se
arrependeu. “A estrutura é muito
boa. Uma das melhores que já vi.
O torneio também foi muito bem
organizado. Estão todos de parabéns”, diz.
Proprietário da Anexo CrossFit, Tiago Gramisceli diz que organiza a disputa três vezes por ano.
Segundo ele, além de despertar o
espírito de competitividade, o torneio tem como principal objetivo
agregar ainda mais os alunos da
academia. “Como cada um tem seu
horário no dia-a-dia, este é um momento para todos se conhecerem. A
competição é acirrada, mas no final
todos se confraternizam e criam
novas amizades. É muito legal”.

ob o tema “Viola de todos os
Cantos”, o Colégio Magnum Buritis
realizou, no dia 11 de junho, seu tradicional Forró Magnum. O sucesso do
evento pode ser notado - desde as barraquinhas com deliciosas comidas típicas - até as tradicionais brincadeiras
que fizeram a alegria da criançada.
Como não poderia faltar, a música
ficou a cargo do Trio de Lá que com
sua sanfona e viola encantou a todos
os presentes, relembrando músicas caipiras de raiz e outros tantos sucessos
de compositores sertanejos brasileiros.
A viola esteve presente também na
decoração, que coloriu o evento com
enfeites e adereços preparados especialmente com a participação dos alunos durante as aulas de arte.
O tradicional momento das danças foi marcado por muita animação e
contou com as apresentações dos alunos do Maternal ao 5º Ano, a dança
dos alunos da 3ª Série do Ensino Médio e o tão esperado concurso de quadrilhas, realizado com os alunos do Ensino Fundamental II.
Em sua 16ª edição, o Forró Magnum Buritis, mais uma vez, proporcionou aos pais, alunos, educadores, familiares e aos moradores, uma festa de
muita qualidade, promovendo, assim,
a integração de toda a comunidade do
bairro Buritis.

Durante anos, fomos condicionados a recorrer a alguém para termos nossos conflitos resolvidos. Na infância quando brigávamos com
nosso irmão, chamávamos os nossos pais, na escola a professora, e
quando adultos batemos às portas do judiciário que através da figura
do juiz decide quem está certo e quem está errado. Por vezes, as decisões que são tomadas não se tornam efetivas, pois como são impostas
por um terceiro, acabam trazendo um descontentamento generalizado
para todos que estão evolvidos no conflito. Por consequência, as partes não aderem ao que foi decidido.
Com o objetivo de estimular a autocomposição, de trazer efetividade e celeridade para o jurisdicionado, o novo Código de Processo Civil
formalizou em nosso ordenamento jurídico os chamados meios adequados de solução de conflitos que estimulam a autonomia das partes, fazendo com que elas sejam os atores principais da sua demanda. Dentre
os procedimentos, destaca-se a mediação que proporciona uma oportunidade de tratar o conflito por um viés mais construtivo e democrático.
Fundamentando-se pelo princípio da pessoalidade, da confidencialidade, da imparcialidade e da voluntariedade, essa moderna percepção do conflito volta-se para pessoas que precisam tratar sobre
direitos disponíveis e manter uma convivência que seja no mínimo
civilizada, como por exemplo familiares, pais, vizinhos. Através de
um terceiro facilitador do diálogo, o mediador, esse método estimula
as partes a trabalhem de maneira cooperativa para que todos saiam
ganhando. O mediador não oferece sugestões, mas por outro lado, auxilia às partes a criarem suas próprias opções e a refletir sobre elas.
A mediação trata o problema no seu âmago subjetivo e entrega
aos envolvidos o merecido empoderamento para tratar e decidir sobre
as questões e seus interesses, e é este empoderamento que capacita as
partes de revolverem, sozinhas, outros conflitos futuros. Com o envolvimento e empenho dos mediandos no procedimento o resultado final
acaba por receber uma grande adesão e um efetivo cumprimento.
Ao contrário do que se pensa, a mediação não visa à um acordo,
mas sim a pacificação social. Para isso o conflito é tratado de maneira
individual, personalizada e humanizada e às pessoas é dada a oportunidade de crescimento, de renovação das relações e de autorreflexão
sobre seus atos. As partes conseguem perceber e refletir que o que importa muitas vezes é ter o direito atendido, porém sem ferir o direito
alheio, cooperar para ganhar. Diante disso, o acordo é fruto do empenho e da contribuição das partes.
A mediação é um procedimento moderno que proporciona benefícios muito além da efetividade, da economia, da satisfação e do
descongestionamento do judiciário. O maior benefício que uma mediação bem-sucedida traz é uma pessoa com o sentimento de dignidade enraizado que consegue resolver seus conflitos por si próprio através do diálogo cooperativo. E, além disso, tal procedimento, também
transforma os mediadores que a cada sessão realizada, enxergam o
direito, a alteridade e o respeito como signos linguísticos dotados não
apenas de teor sintático, mas também pragmático.
(*) (discente do 5 período manhã)
(**) (Professora e Mediadora do CEJU- Centro
de Exercício Jurídico da Newton Paiva)
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Saúde

Fisioterapia gratuita para
mulheres com câncer de mama
Um programa desenvolvido
pelo curso de Fisioterapia do UniBH está melhorando a qualidade
de vida de mulheres com câncer de
mama. Trata-se do “Mama Amiga”,
iniciativa idealizada pela professora e fisioterapeuta Erica Abjaudi
Cardoso, com a participação dos
alunos, que prestam atendimento
a mulheres em fase pós-operatória.
Gratuitas, as sessões acontecem
nas próprias instalações do centro
universitário, aqui no Buritis.
Erica explica que o tratamento
depende do tipo de incisão cirúrgica, mas que, de modo geral, o objetivo é melhorar a qualidade de vida
das pacientes e recuperar o movimento normal das áreas próximas
à mama, como braços e ombros.
“Em muitas pacientes o fator psicológico faz com que elas tenham
receio de movimentar o braço, com
medo de machucar. É um trabalho
extremamente importante para que
as mulheres retomem suas atividades diárias, mas que, infelizmente,
não é oferecido nos hospitais”.
Atualmente, seis mulheres estão recebendo o acompanhamento
na clínica-escola. Mônica Ataíde
é uma delas. Ela descobriu o câncer no ano passado e passou por

A PROFESSORA
Erica Cardoso

acreditou no
sucesso do projeto
desde o início

Resultados
obtidos por
Mônica Ataíde
são melhores a
cada sessão

momentos difíceis desde então.
Há cerca de dois meses recebendo
o tratamento, sua situação mudou
muito. “Estou adorando. Está melhorando o meu estado físico e psicológico. No início chorava muito,
me sentia sem rumo. Depois deste
acolhimento estou vendo tudo diferente”, se emociona.

Relação aluno/paciente
O projeto “Mama Amiga” visa
atender a comunidade carente, mas
também busca capacitar os alunos.
Com essa experiência, eles têm
contato com uma realidade que
desconhecem. São pessoas que le-

vam angústias, dores e até expectativas. Os livros falam dessa realidade, mas ela só se conhece na
prática. “Estou muito feliz com
esta experiência. Depois disso,
acredito que não poderia ter escolhido uma profissão melhor para
seguir”, comenta a estudante Raissa Campos.
Cada universitário é responsável pelo seu paciente, com isso, a
relação entre eles se torna muito
intensa. Francielle de Oliveira comenta que, no início, surgiu uma
certa insegurança. Sabia da fase
complicada que essas mulheres
haviam passado e que era uma

grande responsabilidade que estava assumindo. Hoje se sente completamente realizada pelo trabalho
que desenvolveu. “Ouvir da minha paciente sobre a sua melhora
a cada atendimento é algo que não
tem preço”.
Vânia Lúcia de Freitas é a paciente de Francielle. Ela descobriu
o câncer há cinco anos e, de lá pra
cá, passou por atendimentos na rede
particular. Segundo a paciente, além
de não conseguir alguns deles como,
por exemplo, a drenagem linfática, os outros não tiveram resultados tão bons quanto os obtidos
na clínica-escola. “As meninas são
fantásticas. Além de
grandes profissionais,
são carinhosas. Toda
vez que saio daqui me
sinto mais leve. Sempre que posso divulgo
este trabalho sensacional”, afirma.
Mulheres interessadas pelo atendimento do programa “Mama Amiga”
devem entrar em
contato na clínica-escola do UniBH através do telefone (31)
FRANCIELLE e sua paciente/amiga Vânia
3319-9353.

JAPÃO (*)

japao@byjapao.com.br

Vamos acelerar
o metabolismo?
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 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 nessa semana 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 de 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;
9. Não arrume desculpas. Simplesmente faça o que se propôs;
10. Respeite seus limites e não tenha pressa.
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 ter 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!
* Técnico de corrida, ciclismo e triathlon, além de consultor técnico da By
Japão Assessoria Esportiva e da By Japão Sport & Marketing. Japão é atleta
de ciclismo e corrida e é autor do livro "Indoor cycling guia prático para
pedalar em casa" Livraria Leitura.
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Velas Colonial

Pinta Suspeita

Mais uma atração do
comércio no Buritis

Estudante cria aplicativo que
auxilia a detectar melanoma

religiosos e peças de arteNa crise surgem oporsanato. Todos com altíssitunidades! Esta é uma
ma qualidade em madeira
frase clichê, mas que tem
de demolição, gesso, tapesido muito utilizada na
çaria e o barroco, que se
atual situação do nosso
divide em italiano, portupaís. Profissionais estão
guês e alemão. “Eu sempre
se reinventando para se
quero oferecer o produto
manterem no mercado
ao cliente. Acredito que
de trabalho e conseguir o
este seja um diferencial. Se
sustento da família. E, em
eu não tenho, vou procurar
muitos casos, a troca forquem tenha, especialmente
çada tem se tornado uma
se forem artigos religiosos.
experiência vitoriosa. Este
Uma vez, uma cliente me
é o caso de Márcio Garpediu uma chapelaria. Fui
cia, que há cerca de quatro
na cidade de Rezende Cosmeses inaugurou a Velas
Márcio transformou seu hobby em profissão
ta e busquei para ela”.
Colonial, aqui no Buritis.
Ainda de acordo com o emo morador do Buritis gosta de fazer
Até pouco tempo atrás, fazer
presário, a Velas Colonial trabalha
compras no bairro, decidi fazer a muvelas artesanais era um hobby para
com o intuito de oferecer os melhodança. Estou muito satisfeito com os
Márcio. Formado em Administrares produtos do mercado existentes
resultados obtidos nestes primeiros
ção, Química e Mineração, trabalhou
dentro de Minas Gerais. “O objetivo
meses”, diz.
durante muitos anos na Vale. Com
é regionalizar a oferta. Para o futuAtento à demanda, Márcio tem
a chegada da crise, ficou desemprero pretendo trazer peças do Vale do
expandido seu negócio a cada dia.
gado. A nova posição fez com que
Jequitinhonha e Sul de Minas, duas
Apesar do nome Velas Colonial perencurtasse um projeto que havia plarealidades bem diferentes do nosso
manecer, sua loja comercializa dinejado para depois da aposentadoria:
Estado”, completa.
versos outros produtos como artigos
transformar seu passatempo em um
negócio. Em agosto do
ano passado inaugurou
Serviço - Velas Colonial
a Velas Colonial no
Endereço: Av. Prof. Mário Werneck, 2022. Loja 09
bairro Salgado Filho
Funcionamento: Segunda à sexta das 09h às 19h /
e no inicio deste ano
sábado das 09h às 13h
transferiu a loja para
Telefones: 2526-0077 ou 99715-5383 (Whatsapp)
Site: www.velascolonial.com.br
o Buritis. “A maioria
E-mail: velas.colonial@hotmail.com
dos meus clientes era
Facebook.com/velascolonial
daqui e como sei que

A tecnologia a favor da nossa saúde! Um aplicativo de celular desenvolvido pelo estudante
de medicina do UniBH, Raphael
David Pimenta, poderá ajudar as
pessoas a terem um diagnóstico
para melanomas cutâneos (o tipo
mais agressivo de câncer de pele).
O aplicativo utiliza fotos tiradas
pela câmera do celular de qualquer pinta suspeita. Ele usa um algoritmo para análise da lesão com
base na geometria fractal. Para
baixar o aplicativo, que é gratuito,
basta acessar a Google Play e pesquisar por “Câncer de Pele”. É o
primeiro App exibido. Atualmente
está disponível apenas para smartphones Android. Contudo, a pretensão do estudante é futuramente
lançá-lo para iOS.
De acordo com Raphael, a
ideia de criar o aplicativo surgiu
de um amigo, que também faz
medicina. Apareceu uma pinta
em seu corpo e ele ficou extremamente preocupado, pensando
na possibilidade de ser câncer
de pele do tipo melanoma. Foi
feita a biópsia e constatado que
não era um tumor. “Depois desse acontecido, como somos estudantes de medicina, pensamos
na população leiga. As pessoas,
em geral, não sabem diferenciar

uma pinta inofensiva de uma com
características de melanoma. Disto
veio a ideia de criar um App sobre
o melanoma”, explica.
O principal objetivo do aplicativo é informar a respeito do câncer
de pele do tipo melanoma e auxiliar,
através do autoexame, no diagnóstico precoce da doença. Segundo dados do Instituto Nacional do Câncer
(INCA), o melanoma representa 4%
dos tumores malignos registrados
no Brasil em 2016. Apesar de ser o
mais agressivo, o diagnóstico precoce faz com que as chances de cura
possam ultrapassar 90%. “Gostaria
de salientar que o App não substitui
o diagnóstico realizado por um médico especialista. O objetivo principal é informar e estimular o autoexame. Assim, se houver a suspeita
de algo errado com qualquer pinta
no corpo, aconselhamos a consulta
médica”, ressalta.
O aplicativo ainda está em versão de testes. A partir desta primeira
versão, o estudante irá constatar o
que pode ser corrigido e melhorado
para tornar a análise mais eficiente.
“O mais difícil foi conciliar o tempo que a graduação consome com a
programação do App. Além disso,
programar um algoritmo capaz de reconhecer e analisar as características
de uma pinta foi um grande desafio”.

Raphael David Pimenta

Câncer de pele
O câncer de pele é uma doença frequente, sendo o mais incidente no Brasil. Segundo dados
do INCA, o carcinoma basocelular e epidermóide são os mais
comuns e correspondem a 70% e
25%, respectivamente, dos casos
totais de câncer de pele.
O câncer de pele não melanoma é mais frequente em adultos.
O do tipo melanoma tem incidência menor, cerca de 4%, entretanto, corresponde à maioria dos casos de morte por câncer de pele.
Em países desenvolvidos, a sobrevida média estimada para pacientes com melanoma é de 73%
em cinco anos, ao passo que em
países subdesenvolvidos essa estimativa é de 56%. A média mundial estimada é de 69%.

