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O RETORNO ÀS AULAS
Agosto é um mês especial
para quem lida com os estudantes. Este é um momento do
ano delicado para aqueles que
estão com dificuldades na escola e isso também representa um desafio a mais para pais
e educadores. A proximidade
dos exames finais e, para muitos alunos, o risco de fracassar
em uma ou mais disciplinas,
faz deste um momento tenso.
Da parte dos adultos envolvi-

dos com a educação, as atitudes
e posturas adotadas nessa fase,
bem como as mensagens de reforço ou pressão que passamos,
podem fazer muita diferença
para a criança e o adolescente.
Não há fórmulas mágicas, mas
o reforço positivo, com o auxílio de especialistas, no lugar
das recriminações ou juízos de
valor que desqualifiquem o aluno que não vai bem, mostra ser
sempre a melhor alternativa.
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Lojistas esperançosos
com o Dia dos Pais

Se depender da expectativa
do comércio o Dia dos Pais de
2016, mesmo que ainda sombreado por conta da grave crise política e econômica que
assola o país, pode significar
um desafogo para quem vem
sofrendo com o peso da atual
situação. Pesquisa da CDL/BH

aponta que os belo-horizontinos
pretendem gastar, em média,
16,01% a mais nos presentes
que no ano passado. No Buritis, o otimismo toma conta dos
lojistas, impulsionado pela ação
das famílias, que estão indo às
compras em busca do melhor
presente para o papai.
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Capital
receberá
100 mil
mudas
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Centro de Operações:
'os olhos' de BH

Após dois anos de sua inauguração, o Centro de Operações da Prefeitura (COP-BH),
instalado no Buritis, tem se
mostrado cada vez mais que
foi uma grande, e acertada,
aposta do poder executivo. O

modelo de controle integrado dos principais serviços públicos do município tem conseguido viabilizar a melhoria
contínua desses serviços, além
de gerar uma enorme economia
aos cofres públicos.
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IMÓVEL

AMIGÃO

COMBATE

BELEZA

Síndicos devem ficar
atentos quanto à
contratação do seguro
para os condomínios
Página 8

No próximo dia 12 de
agosto comemora-se
o Dia do Garçom e o
JB faz homenagem
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Jovem morador do
bairro coleciona
conquistas e vitórias nos
campeonatos de jiu jitsu
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Dermatologista mostra
que tratamentos para
deixar a pele mais
bonita estão em alta
Página 12

Charme na quadra
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Editorial

PAI CADA VEZ MAIS PRESENTE
No próximo dia 14 comemora-se o Dia dos Pais. Uma figura
muito forte e que deve ser bastante presente na vida dos filhos. Há
algum tempo, a figura paterna ficava um pouco alheia na educação
dos filhos, principalmente quando
falamos de escola. Era sempre a
mãe que participava das reuniões
e que procurava saber das notas
e comportamento. Ela também
ajudava nos deveres de casa e o
pai, como provedor familiar, ficava por conta de trazer o sustento
para a casa. Era apenas o suporte
financeiro da família.
Esse perfil tem mudado bastante, sobretudo nas últimas décadas. Hoje, os pais estão mais
antenados na vida dos filhos, seja
ela escolar ou no dia a dia. Eles já
participam de reuniões escolares e
têm um convívio bastante diferen-

ciado com seus filhos. O papel do
pai na sociedade tem se transformado constantemente e continua
em franco processo de evolução.
Tal fato se deve, principalmente, às transformações culturais,
sociais e familiares. Agora, sua
figura está ligada a uma pessoa
que participa ativamente da vida
do filho. É interessado, brinca, dá
carinho e atua na educação e formação. Vai às reuniões, leva ao
pediatra, ao dentista ao futebol.
Este novo pai, cada vez mais, tem
participado, de forma igualitária,
nas atividades lúdicas da criança.
Esta presença é importantíssima. É a família que formará o
caráter da pessoa. Geralmente os
filhos se espelham nos pais. Segundo artigo de 2010, da Associação Americana de Psicologia, as
memórias de uma relação calorosa

com o pai durante a infância estão
diretamente relacionadas com a
capacidade para enfrentar o estresse do dia a dia. Como mostra
essa investigação, o pai desempenha um papel fundamental na
saúde mental dos seus filhos, e
isso é visível na idade adulta. Os
homens que relataram ter mantido uma boa relação com o pai
durante a infância tendem a ser
menos impulsivos na forma como
reagem aos eventos estressantes
do cotidiano, do que aqueles que
relataram relações mais pobres. O
certo é que a figura paterna tende
a estar cada vez mais próxima de
seus filhos.
O Dia dos Pais também é uma
data importante para o comércio.
Marca a abertura do calendário de
datas comemorativas do segundo
semestre. Pesquisa realizada pela

Câmara de Dirigentes Lojistas de
Belo Horizonte (CDL/BH), com
237 consumidores, no período de
23 de junho a 6 de julho, apontou
que a maioria deles (56,7%) deve
desembolsar até R$ 100 com o
presente do Dia dos Pais. Os empresários da capital também estão confiantes e acreditam que o
consumidor vai desembolsar em
média, R$ 117,23 com o presente
para o papai. O valor do tíquete
médio está 16,01% maior, na comparação com 2015 quando ficou
em R$ 101,05.
Os lojistas do Buritis também
estão otimistas com a data e esperam aumento nas vendas. O
apelo emocional estimula a demanda por artigos masculinos de
vários segmentos do comércio
varejista. A comemoração também coincide com as liquida-

tis não têm acesso ao transporte coletivo. O pior é ler a
resposta da BHTrans falando
que a topografia do bairro
não permite. Poxa, com um
mínimo de esforço dá para
melhorar o itinerário de diversas linhas que passam por
aqui e assim atender melhor a
nossa comunidade.

do Serviço de Proteção ao Crédito (SPC) e da Confederação
Nacional de Dirigentes Lojistas (CNDL) comprova isso,
ao mostrar que seis em cada
10 brasileiros não se preparam
corretamente para a chegada
do momento de parar de trabalhar. Isso representa mais de
60% da população. Os motivos
são os mais variados possíveis,
pois as pessoas não foram ensinadas nem pela família, nem
pelo Estado e nem pela escola
a lidar com os recursos financeiros de maneira que eles sejam um meio para a realização
de objetivos de vida. Vamos
ter consciência e guardar, pois
nosso país não está nada bem
financeiramente.

ções de artigos de inverno, o que
contribui para gerar ambiente de
oportunidades de compras a preços mais acessíveis.
A grande verdade é que o homem contribui de forma única
com os filhos. A data pode ter apelo comercial, mas tem também um
apelo sentimental. E mais do que
isso: vem a cada ano consolidando sua figura como primordial na
criação dos filhos. Dia 14 de agosto dê um presente a seu pai. Chegue perto dele e fale o quanto ele é
importante em sua vida. Este presente não é comercial, é sentimental. Claro que se puder vir acompanhado de uma camisa (para
ajudar a movimentar a economia),
melhor. Mas, o mais importante,
de verdade, é aquele abraço verdadeiro que só os filhos sabem dar.
Feliz Dia dos Pais.
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Cartas
ELEIÇÕES
Daqui a alguns dias começa a disputa eleitoral em
todo o país. Temos que ficar
atentos àqueles candidatos
que têm propostas concretas
e que realmente sejam executáveis. Especialmente nas
eleições para vereadores. Alguns prometem coisas que
nem são de sua alçada. Outra
coisa que nós, moradores do
Buritis, temos que nos focar
é na votação de candidatos
comprometidos com o nosso
bairro. Não podemos votar
em vereadores que não ajudam nosso bairro, em políticos que só aparecem de 4
em 4 anos. Aqui no Buritis
fiquei sabendo que teremos

candidatos do próprio bairro.
É neles que devemos votar.
Bernardo Braz
Morador

ÔNIBUS
Gostei demais da reportagem
da edição de julho do JORNAL
DO BURITIS que falou da falta de pontos nas partes altas do
bairro. Realmente é estranho
porque o nosso bairro é bem
atendido por diversas linhas
de ônibus, mas é lógico que
a maioria dos pontos ficam
nas principais ruas do Buritis. Daqui a gente consegue
chegar nos principais locais
de Belo Horizonte, porém os
moradores e trabalhadores de
pontos específicos do Buri-

Joana Moreira
Moradora da Rua Ernani Agrícola

APOSENTADORIA
Estava lendo uma notícia
que todos sabem, mas poucos
tomam atitude. Apenas uma
pequena parcela da sociedade
se preocupa em constituir uma
reserva para a aposentadoria
sustentável. Pesquisa recente

Jéssika Lopes

GASMIG

LICENÇA

No mês passado a Gasmig
começou os trabalhos de gaseificação dos tubos do novo trecho da rede de distribuição de
gás aqui no nosso bairro. Não
ouvi dizer que aconteceram explosões iguais às que aconteceram no início na primeira parte
da instalação. Parece que aprenderam a trabalhar. O que realmente não dá para aturar são os
buracos que eles insistem em
deixar em nossas vias. Do nada
em nosso caminho aparece uma
cratera da Gasmig e cair no buraco é inevitável. Eles pagarão
os alinhamentos e balanceamentos dos nossos carros?
Antônio Mesquita

Morador

Pouca gente ainda sabe,
mas desde março desse ano já
está valendo a lei que permite prorrogar por mais 15 dias a
duração da licença-paternidade,
além dos 5 dias já garantidos
pela Constituição Federal, o
que totaliza 20 dias. Contudo,
apesar da boa intenção da lei,
a adesão não vem sendo grande, em função de existir limitações para sua implantação e
muitas vezes a opção não se
mostra interessante às empresas. Veja se sua empresa também é cidadã e caso não seja
converse com seu superior para
que você tenha direito a esse
benefício.
Juarez Moura

Advogado
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Educação

Voltas às aulas: desafio dos pais
Encontrar as dificuldades vivenciadas pelos filhos é o primeiro passo e pode salvar o ano escolar
Fim das férias de julho é
hora de voltar as atenções para
os estudos. Porém, diferentemente do início do ano letivo,
quando o aluno ainda traz consigo um certo clima de relaxamento até “engrenar de vez” nas
atividades estudantis, agora, o
sistema é outro, principalmente para quem não obteve notas
tão boas. E, imaginar que o ano
pode ser perdido, para muitos jovens, causa uma angústia
enorme, o que acaba prejudicando ainda mais seu desempenho dentro de sala de aula. Qual
o papel dos pais neste momento? O que poderiam fazer para
ajudar seus filhos? Para entender o que está acontecendo? A
resposta para todas estas perguntas pode surgir através da
análise de um especialista, o
que pode ser crucial para o sucesso do estudante, não apenas
no boletim, mas na vida.
A partir de um acompanhamento multidisciplinar hoje em
dia é possível descobrir com
exatidão quais são as dificuldades do aluno. Seja na simples
dificuldade de aprendizado até
mesmo a graves transtornos psicológicos. O importante é que
os pais estejam sempre atentos
ao que acontece na vida dos filhos e busquem uma solução o
quanto antes. “Sim. O ano ainda
pode ser salvo!”
No Buritis, a Educar Espaço de Aprendizagem e Desenvolvimento Humano realiza um
grande trabalho nesta área. Já
são inúmeros casos de sucesso
alcançados. Mas, cada um deles
trabalhando de uma forma bem
singular. Psicopedagoga, Aman-

Amanda garante que identificando
o problema do aluno a chance
de sucesso é praticamente certa

da Ramalho explica que um dos
objetivos é ajudar o aluno a entender o seu processo de aprendizagem, conhecê-lo de maneira integrada a fim de ajudá-lo
a superar dificuldades. É preciso identificar se o problema do
aluno é somente a nota, se também é disciplinar, ou ainda um
outro fator externo. Se for apenas
nota, um reforço escolar pode
resolver. Criar uma rotina de estudos. Desenvolver um novo sistema que funciona. Ao atingir os
primeiros bons resultados, cresce a autoestima, o que estimula
ainda mais a busca pelo sucesso.
“Com disciplina, participação da
família, da escola, vontade do
aluno e auxílio profissional, ele
consegue sim”, garante.
Já se o diagnóstico mostrar
que o aluno está passando por
um problema emocional, o trabalho deve acontecer de outra
forma. Ele deve passar também
por um tratamento clínico. Neste
caso a percepção dos pais deve
ser ainda mais aguçada. De-

monstrações de ansiedade, dificuldades de atenção, memória,
depressão, fatores que podem
afetar o sono, o apetite. Tudo
isso deve ser observado atentamente. “Acreditar que isto é normal, apenas uma fase, pode ser
fundamental para a reprovação
no fim do ano, o que vai resultar
em mais angústia e frustração.
Por isso, a atenção dos pais deve
ser imediata”, explica a psicóloga Cristiane Moraes de Oliveira.
Ela ainda elucida que, nestes
casos, é preciso trabalhar técnicas de relaxamento e reprogramação de pensamentos. Filtrar os
pensamentos positivos e espantar
os ruins. “Não sei. Não sou capaz. Frases como estas devem ser
retiradas do vocabulário. A gente
mostra como atacar o problema.
Todos temos problemas, uns com

Parceria com a escola
é fundamental

Cristiane Moraes de Oliveira:
perceber as mudanças de
comportamento é fundamental

maiores, outros nem tanto. Quem
busca terapia é porque quer solucioná-los e este é o primeiro passo para cura”, diz.

Trabalho com os pais
Na grande maioria dos casos trabalhados na Educar, os
pais também passam por um

Lilian Silveira

diagnóstico. É preciso chegar à
raiz do problema que, em algumas situações, passa pela vontade dos progenitores.
O filho não ser como ele,
ou como ele gostaria de ter
sido, é algo que muitos pais
costumam não aceitar, isto
gera uma frustração enorme
que acaba sendo sentida pelo
jovem e demonstrada por algumas das situações já citadas.
“São emoções desorganizadas
que trabalhamos para tentar
reorganizá-las. É preciso fazer com que ambos conheçam
suas visões de mundo e se entendam. E mais que um bom
aluno, que o pai faça tudo para
ter um bom filho”, diz a psicóloga Lilian Silveira.

Toda escola oportuniza o
desenvolvimento dos alunos
em parceria com as famílias.
É por meio desta parceria
que a aprendizagem pode
se elevar cada dia. Sabemos que nem todos os estudantes são iguais, que cada
um possui o seu ritmo de
aprendizado e desempenho
acadêmico (que são duas
coisas diferentes). A escola
sugere intervenções internas, e conforme a demanda,
também podem ser externas, com especialistas, uma
vez que vários fatores interferem no bom desempenho dos alunos. Esses fatores não podem evoluir com
o tempo e deve-se tratar as
causas, de preferência preventivamente, ou saná-las o
quanto antes. Sendo assim,
instituições que oferecem
serviços de reforço escolar, psicopedagogia, psicologia, fonoaudiologia entre
outros, com profissionais
bem capacitados e preparados podem auxiliar família
e escola no atendimento ao
aluno que tem uma demanda específica.
O objetivo neste contexto é dar suporte para que as
suas dificuldades sejam eliminadas e favoreça o avanço
no processo de aprendiza-

Helen Cristina Paes

gem de forma tranquila para
o aluno que é o mais afetado.
“Nunca é tarde para desenvolver a capacidade cognitiva dos alunos e para que a
aprendizagem aconteça. O
resultado é sempre muito
positivo, pois acreditamos
que para haver aprendizado
o aluno precisa estar fortalecido em sua autoestima e
seguro de que é capaz. Precisa estabelecer estratégias
variadas para aprender e reconhecer que todo o esforço
é bem vindo para aprender”,
relata a diretora do Colégio
Unimaster Buritis, Helen
Cristina Paes.
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Meio Ambiente

Márcia Campos(*)

Buritis é palco de assinatura
de protocolo de intenções
Via 040 e prefeitura de Belo Horizonte assinam no Parque
Aggeo acordo para doação de 100 mil mudas à capital
compensação ambiental desenvolvido pela empresa. É muito importante
a iniciativa da prefeitura de buscar a
parceria com a iniciativa privada para
potencializar recursos direcionados a
ações com foco na sustentabilidade”.
Além do plantio, a concessio-

nária cuidará das mudas durante
três anos, garantindo o pleno desenvolvimento das árvores. As mudas
que serão doadas são preparadas
para esse tipo de trabalho, tendo
tempo de cultivo prévio entre 06
e 18 meses e altura mínima de 60

centímetros, o que as torna mais resistentes. Ipês, jatobás, jacarandás e
angelins estão dentre as dezenas de
espécies que serão plantadas. Durante a cerimônia no Aggeo Pio Sobrinho, ocorreu o plantio simbólico
de algumas mudas no parque.

Carlos Conde Acervo Via 040 Divulgação

Belo Horizonte já é a terceira
capital mais arborizada do país, e
se depender da atual administração
municipal, a cidade tem tudo para
subir de posição nos próximos anos.
No último dia 11 de julho, a Prefeitura de BH e a concessionária Via
040 deram início ao plantio de 100
mil mudas de árvores nativas na capital. A iniciativa diz respeito a uma
contrapartida ambiental à derrubada
de árvores nativas decorrente dos
trabalhos de modernização da BR040, executados pela concessionária
da rodovia, no início do ano.
A assinatura do protocolo de intenções para doação das 100 mil mudas aconteceu no Parque Aggeo Pio
Sobrinho, aqui no Buritis, e contou
com a presença do prefeito Márcio
Lacerda. O chefe do executivo elogiou a celeridade na consolidação da
parceria entre Via 040 e poder público municipal. “É uma oportunidade
muito importante para Belo Horizonte ser contemplada nesse trabalho da
Via 040, que é a execução das compensações ambientais previstas para
os próximos anos. Esta é uma iniciativa integradora e acolhedora, em
que criamos uma parceria autêntica e
produtiva”, afirmou Lacerda.
O prefeito acrescentou ainda
que Belo Horizonte, que tem 73
parques municipais, busca ampliar
a cooperação com atores privados
para potencializar ações de cuidado
e modernização desses espaços.
O presidente da Via 040, Tulio
Abi-Saber, ressaltou a importância
da parceria entre a concessionária e
o executivo na busca por uma cidade mais verde. “Estamos na primeira das várias etapas do programa de

Prefeito MARCIO LACERDA deu o pontapé inicial para o plantio das mudas

Jacques Cousteau contemplado
O Parque Municipal Jacques
Cousteau, localizado no vizinho bairro Betânia, recebeu no dia 14 de julho as primeiras das 5 mil mudas que
serão plantadas pela Via 040. Elas
ajudarão a ampliar a arborização dos
355 mil metros quadrados de área
verde pertencentes ao parque.

Reivindicações
Moradores e líderes comunitários do Buritis estiveram na cerimônia de assinatura do Protocolo
de Intenções e aproveitaram a presença do prefeito Márcio Lacerda
para fazerem algumas reivindica-

ções de melhorias para o bairro. A
Associação de Moradores do Bairro Buritis (ABB) pediu que o chefe do Executivo avaliasse a antiga
demanda para o recapeamento total
e adequado da Avenida Professor
Mário Werneck.

bem estar
A relação entre Estresse,
Gastrite e Psicossomática
O estresse pode desencadear diversas manifestações fisiológicas capazes de quebrar o padrão homeostático e gerar um quadro de gastrite, no entanto inúmeros sintomas
relatados por pacientes permanecem inexplicados pela medicina tradicional. Aqui entra a psicossomática.
A psicossomática traz uma visão do homem na sua
totalidade, visto de forma integral, corpo e mente em
um único círculo, interrelacionados. Traz o corpo como
veículo de expressão das emoções. A somatização
ocorre quando o indivíduo não consegue externalizar o
que lhe perturba, causando no mesmo um sofrimento
psíquico que passa a ser físico, levando ao adoecimento (JÚNIOR, 2013).
Simbolicamente o ser humano relaciona o aparelho digestivo a expressões que refletem uma série de emoções
(CASTELLI e SILVA, 2007).
O estômago tem a capacidade de acolhimento e é o local de depósito de tudo o que é engolido. Somatizar faz
com que a mucosa gástrica perca sua função de fronteira
interna, de barreira, expondo o corpo ao desenvolvimento
da gastrite.
Outra vertente, vinculada à psicossomática, também
demonstra o estresse como fator desencadeador de problemas estomacais, mas não pela fisiologia, pela somatização
de sentimentos. Quando o indivíduo não consegue externalizar o que lhe perturba, acumula tensão sobre determinadas regiões corporais, sendo o estômago um dos órgãos
mais afetados.
Independente da origem, se fisiológico ou psicossomático, cabe aos médicos estarem atentos ao estresse como
fator de lesão, não apenas do estômago, mas de qualquer
outro órgão ou sistema do corpo. Nestes casos, o tratamento alopático da medicina tradicional não surtiria efeito adequado e eficiente enquanto os distúrbios estressores
estiverem presentes. Muitas vezes será necessário associar
o tratamento medicamentoso ao psicológico em busca da
completa reabilitação e cura do paciente.
Compilado por Márcia Campos – Psicóloga Clínica
*Márcia Campos é Psicóloga/Terapeuta-Reiki/Massoterapeuta
e-mail: camposyoga@hotmail.com - (31) 9 9143-9163 (Vivo) / 9 9174-1419 (Tim)
Página Facebook: Márcia Campos Psicologia&Terapias Integrativas
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Dia dos Pais

Saúde

Comércio espera
Muita atenção com os pés
aumento nas vendas
O Dia dos Pais pretende movimentar o comércio
mesmo diante da crise econômica que o país enfrenta.
Comemorado no segundo
domingo de agosto, próximo dia 14, a expectativa de
boas vendas é grande entre
os lojistas, na esperança de
que a data possa alavancar
seus lucros. Devido à pressão inflacionária, os empresários de Belo Horizonte
acreditam que o consumidor
vai desembolsar mais com
o presente este ano. Dados
de uma pesquisa realizada
pela Câmara de Dirigentes
Lojistas de Belo Horizonte
(CDL/BH) com 120 empresários da capital mineira e Região Metropolitana
ELAINE e as filhas escolheram o Buritis
mostram que, a expectatipara comprar o presentão do papai
va é de que o valor gasto,
otimista. “Tem que viver o presente
em média, com o presente do pae ver o futuro. Se crescer 10% em
pai este ano seja de R$117,23. Isto
meio à crise atual, já está de bom
significa 16,01% maior na compatamanho”.
ração com 2015 quando ficou em
Em relação às estimativas de
R$ 101,05.
maior gasto, o gerente confirma
Segundo Heitor Júnior, gerente
esta nova tendência dos clientes.
de uma loja de vestuário masculi“Deixou de ser apenas a meia e a
no do Buritis, em virtude da forte
cueca. Que para o pai qualquer coicrise não é esperada uma grande
sinha está bom. Os pais irão recemelhora em um comparativo com
ber bons presentes. Estão começano desempenho das vendas que ando a ser tão valorizados quanto às
tecederam o Dia dos Pais em 2015,
mães”, ressalta Júnior.
contudo, é preciso manter um olhar

COMPRAS
E se depender da vontade das filhas Manoela e Sofia, o papai Marcelo terá um
presentão no seu dia. Elas
e a mamãe Elaine Siqueira
já estão percorrendo as lojas do Buritis para verem o
que irão dar de presente no
Dia dos Pais. “Ele gosta de
andar cheiroso, então quero
dar um bom perfume para
ele”, diz Manoela. “Eu quero que ele ganhe um relógio
bem bonito, para andar elegante”, completa Sofia.
Elaine ainda não havia
decidido por qual presente
dar ao maridão junto com as
filhas. Porém, a única certeza é que o ele merece o que
há de melhor. “Vai ser muito
especial. Não só o presente
como todo o dia. Estaremos
em família para mostrar a ele como
é especial em nossa vidas”.
Ainda segundo a pesquisa da
CDL, o item que mais deve ser
procurado pelos consumidores
neste Dia dos Pais são as roupas
(33,9%), seguidas pelos calçados
(16,5%). A praticidade desses
produtos e a facilidade de escolha são algumas das vantagens
que fazem esses itens serem os
mais demandados.

Como você está tratando dos
seus pés? Eles são a base de sustentação de todo o nosso corpo,
por isso, o seu cuidado não é apenas uma simples questão de estética, função normalmente destinada
a uma pedicure, mas de saúde. Os
pés fornecem informações importantes sobre nossa saúde através
de sinais e sintomas que podem
indicar graves patologias. Desta
forma, a podologia preenche uma
lacuna no tratamento das doenças
dos pés, participando de forma
multidisciplinar com outras áreas
da saúde como, por exemplo, a ortopedia e a fisioterapia.
A preocupação com a saúde
dos pés deve existir em todas as
idades, entretanto, algumas situações devem ser analisadas de
uma maneira mais minuciosa,
como em pessoas que têm diabetes. Os diabéticos estão em
constante risco de desenvolver
sérios problemas que, em casos
mais graves, podem levar à amputação total ou parcial dos pés.
“A doença age de forma silenciosa. A pessoa vai tentando curar
aqueles machucados, sem dar
muita importância, e quando menos imagina tem constatada uma
séria lesão”, explica a podóloga
e proprietária da clínica Pés do
Mundo, Elis Regina Castro.
Outra atenção especial aos
pés deve ser dada a quem exerce
profissões que exigem o uso de
botas como em fábricas, minas,

Clínica de ELIS REGINA oferece toda
a assistência necessária aos pés

laboratórios químicos, etc. Desportistas, idosos e crianças, também
merecem um cuidado a mais. “Sempre se preocupa muito com o cabelo,
com a pele, e o pé, que sustenta todo
o nosso corpo, é deixado de lado.
Queremos mostrar a importância do
trabalho preventivo e não curativo”,
ressalta Elis Regina.

Pés do Mundo
Os moradores do Buritis contam com o ótimo serviço da Pés do
Mundo para tratamentos de podologia. Na clínica é possível fazer corte técnico das unhas, hidratação dos
pés, cauterização de verruga plantar,
massagem relaxante e tratamento de

calos e calosidades, de fissuras e rachaduras, unhas encravadas, micose
e pés diabéticos e geriátricos. “Fazemos uma avaliação gratuita. Assim,
a pessoa fica ciente do tratamento
que necessita. Se for preciso, indicamos a um fisioterapeuta especialista
em pés, ou mesmo ao médico mais
adequado”, garante a podóloga.
A clínica possui o que há de
mais moderno em equipamentos no
setor e seus profissionais trabalham
com os melhores produtos na linha
de cosméticos. “Prezamos pelo bom
atendimento e para que isto aconteça é necessário oferecer estes serviços ao cliente”, finaliza Elis.
A Pés do Mundo fica na Avenida Professor Mário Werneck, 1480,
loja 110 da Galeria Via Werneck. O
telefone é o 3582-3506.
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Painel

Moradoras do Buritis se
unem para jogar handebol
Um novo grupo de encontro
tem chamado a atenção no Buritis.
Nas noites de terça e quinta-feira,
25 mulheres, todas moradoras do
bairro, têm se juntado para jogar
handebol. Porém, o mais interessante é que nenhuma delas praticou
o esporte e a maioria nunca tinha se
falado pessoalmente. A ideia surgiu
por um acaso e hoje elas levam a
brincadeira muito a sério.
Tudo começou através de um
grupo no Whatsapp formado apenas por mulheres chamado “Vendas
e Trocas”, que foi criado para relações comerciais. Contudo, as conversas foram se estendendo e novos assuntos abordados. Entre eles,
a possibilidade de se encontrarem
para praticar uma atividade física.
Formado em sua grande maioria
por mães, que já estavam em um
longo período de sedentarismo, a
proposta foi rapidamente aceita e,
desde o primeiro encontro, a entrega na quadra tem sido total.
Joyce Alvarenga foi quem deu
a ideia de se praticar o handebol.

de uma das participantes. Tudo é
muito bem organizado e as meninas levam a disputa muito a sério.
“Tem muita gargalhada, fofoca,
papo de mãe claro, mas quando a
bola é jogada para o alto acabou.
É intensidade e vontade de ganhar
a todo momento”, revela Hellen
Gonzalez.

Sucesso do grupo

Mulherada do bairro está batendo um bolão

Ela acreditava que a prática do esporte poderia relembrar os tempos
de escola e assim todas iriam se divertir. “Tinha que ser algo que não
iria acontecer uma vez e depois
ninguém mais apareceria. A respos-

ta foi tão positiva que hoje já tem
até fila de espera de mulheres que
querem entrar para nossa turma”.
Denominado de “Boláticas”,
o charmoso grupo se encontra na
quadra poliesportiva do prédio

O encontro das “Boláticas”,
que iniciou há cerca de dois meses
(o “Vendas e Trocas” existe desde 2015), começou a dar tão certo
que uma das integrantes resolveu
postar em sua página no Facebook.
O que Gabriela Lara não esperava
era que a postagem fosse dar tanta repercussão. A partir dali, muitas outras mulheres, que se encontram na mesma situação, ou seja,
mães, sedentárias, a fim de iniciar
uma atividade física, curtiram e demonstraram interesse em também
participar. Agora, está sendo feito
um estudo para ver como encaixar
todas elas. “É muita gente. Acredi-

to que, em breve, iremos criar uma
competição interna para que todas
possam se enfrentar. Está muito bacana ver tudo isto que está acontecendo”, finaliza.

Direitos iguais
Para estas mulheres não existe aquela velha máxima de que os
maridos saem para jogar futebol e
elas ficam cuidando dos filhos e arrumando a casa. Na verdade, isto

Gabriela Lara

até acontece, mas agora vale para
as duas partes. “Eles jogam a pelada de segunda e nós o handebol da
terça e quinta. Quando um sai o outro cuida das crianças e do lar. Não
abrimos mão, direitos iguais, não
tem conversa”, se diverte Joyce.
E assim como os homens, as
“Boláticas” já estão organizando
para este mês de agosto o tradicional churrasco para o encontro
de atletas.

HELLEN GONZALEZ

JOYCE ALVARENGA

Cuidados com a moda do aparelho colorido
PRODUTOS de
má qualidade
podem
trazer sérios
problemas à
saúde, alerta
dentista

Uma nova moda entre a garotada vem preocupando os dentistas: trata-se do uso, pelos
pacientes, sem nenhum acompanhamento, de borrachinhas ortodônticas coloridas para aparelhos dentários. E um agravante, a
maioria delas compradas em sites
da internet junto com outros produtos voltados para quem usa aparelho. Esta ação pode acarretar na
perda de dentes até o surgimento
de doenças.
Em um tratamento normal, o
paciente visita o ortodontista uma

vez ao mês para que o aparelho
seja “apertado”, pois, por meio
disso, os dentes gradualmente vão
para a posição correta. Os adeptos da novidade, no entanto, além
de não procurarem o profissional
para a manutenção, compram as
peças em qualquer lugar, sem saber a sua procedência, colocam-nas nos dentes sozinhos em casa
e fazem as trocas de fios e elásticos sem terem nenhum preparo
para isso.
Dentista no Buritis, Bruno
Silva Machado explica que todas

as vezes que as ligaduras são trocadas é promovida a aplicação de
força nos dentes, que, entre outras
variáveis, é o que vai provocar a
movimentação dos mesmos para a
devida correção.
De acordo com Bruno Machado, as cores das borrachinhas
não interferem em nada no tratamento, o problema é quando a sua
compra é feita sem a indicação do
profissional e o produto não tem
o certificado ISO 9001. “Além da
má formação do dente, esta má
utilização pode gerar fortes dores

de cabeça ao paciente, já que vai
mexer com a sua estrutura óssea”.
Ainda segundo o dentista, o
fato de usar as borrachinhas coloridas é até interessante. Ao contrário de épocas passadas, quando
usar aparelho mexia com a autoestima das pessoas, hoje em dia
ele já se tornou peça do vestuário. “Mesmo adultos, hoje se sentem tranquilos em usar aparelho e
também entram na moda das cores. As cores do time do coração e
o rosa para as meninas são as mais
procuradas”, comenta Bruno.
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Em Dia

Seguro Condomínio:
um dever do síndico
Seja comercial ou
residencial, muitos são
os prejuízos que um
condomínio pode ter
em função de estragos
provocados por intempéries como incêndios,
explosões, raios, desabamentos, vendavais,
quebra de vidros e
outras situações. Por
esta razão, a existência
de um seguro é obrigatória para os edifícios
e os síndicos são os
responsáveis por sua
contratação, que deve
ser feita anualmente,
conforme previsto
pelo Código Civil Brasileiro. Para esclarecer
as maiores dúvidas a
respeito do assunto, o
JORNAL DO BURITIS entrevistou o morador do
bairro e sócio-fundador
da LGP Corretora de
Seguros, Consultoria
e Investimentos, Luiz
Geraldo Pinto.
JORNAL DO BURITIS: É
obrigatório fazer o seguro de
um condomínio?
Luiz Geraldo Pinto: A contratação de seguro de condomínio
é uma exigência que consta no
Decreto-Lei 73/1966 (artigo 20),
da Lei 4.591/1964 (artigo 13) e do
Código Civil (Lei 10.406/2002, artigos 1.346 e 1.348, inciso IX). De
acordo com a Lei 4.591, a contratação do seguro condomínio precisa
ser feita no prazo máximo de 120
dias, contados a partir da liberação
do habite-se.
JB: Quais são as obrigações
do síndico?
Luiz Geraldo Pinto: O síndico é o responsável pela contratação e renovação do seguro condomínio, sob pena de multas pesadas
caso não faça uma apólice para o
mesmo. Se ocorrer um sinistro e o
condomínio não tiver o seguro, o
síndico pode ser processado pelos
demais condôminos por perdas e

como um todo indivisível. Todas
as unidades são incluídas e devem
colaborar de acordo com as frações
ideais correspondentes.

Apesar da obrigação do síndico, contratação de um seguro
condomínio deve envolver todos os moradores, ressalta Luiz

danos. É ele também quem informa
à seguradora o valor a ser segurado.
Na hipótese de ocorrerem prejuízos
graves ao prédio e de o valor segurado ser insuficiente, o síndico é
quem será responsabilizado para indenizar os demais condôminos com
o seu patrimônio pessoal. Além de
garantir a contratação do seguro, o
síndico também deve se atentar às
cláusulas da apólice, pois, como
se sabe, quanto maior a cobertura,
maior a segurança.
JB: Quais as obrigações do
condômino, caso existam?
Luiz Geraldo Pinto: Para qualquer contratação de seguro existem as coberturas excluídas, o que
obriga os condôminos a também
zelarem pelo patrimônio, ajudando
o síndico na gestão do edifício. Ao
sinal de anomalia identificado por

condôminos, inquilinos e moradores, isto deve ser informado ao sindico, minimizando as ocorrências
que podem gerar perda de patrimônio e risco à vida das pessoas.
Nessa relação, os condôminos são
corresponsáveis e devem acompanhar esse processo de contratação.
Afinal, se o síndico não tiver como
arcar com os prejuízos os condôminos serão acionados.
JB: Para a contratação do seguro é necessária aprovação
da assembleia?
Luiz Geraldo Pinto: Não. É
preciso aprovação apenas para coberturas opcionais. Os seguros devem ser computados como despesa
ordinária, segundo o Novo Código
Civil. Portanto, o inquilino deve
contribuir. Todos os seguros preveem a participação do condomínio

JB: Quais bens estão protegidos pelo seguro condomínio?
Luiz Geraldo Pinto: O seguro condomínio deve abranger
todas as unidades autônomas privativas e as partes comuns. Estão cobertos os danos ocorridos à
estrutura do prédio, causados por
incêndio, queda de raio e explosão, abrangendo as áreas comuns
e as unidades independentes. Os
bens de propriedade do condomínio como itens de decoração
da portaria, móveis no salão de
festas, da piscina, equipamentos
da sauna, extintores da garagem,
interfones, antena coletiva, elevadores e demais também estão
cobertos.
A exceção fica para os condomínios horizontais, onde cada condômino constrói sua própria casa e
adquire apenas a cota de terreno,
além de uma fração das áreas comuns. Nesse caso, apenas as áreas
comuns devem ser seguradas.
Em condomínios de apartamentos é importante destacar que
a proteção para as unidades individuais está restrita à sua estrutura
física, ou seja, paredes, pisos, esquadrias, portas, janelas, tubulações elétrica e hidráulica, acabamento e pintura.
O seguro condomínio não cobre, portanto, os bens que estão
dentro do imóvel. Logo, no caso
de um incêndio localizado numa
unidade, o prejuízo ao conteúdo
será de responsabilidade apenas
do proprietário. O condômino que
quiser proteger esse patrimônio
individual precisa fazer um seguro próprio e facultativo.

As férias de julho foram embora e agora o segundo
semestre começa de verdade.
Se sua meta é chegar ao verão com um corpinho mais
apresentável, com mais fôlego e transbordando de disposição a hora é agora. Não perca tempo. Saia debaixo
do cobertor, ignore suas desculpas e vença a preguiça.
Se você é mais esperto e já está em atividade... Parabéns!!!! Mas quero também te cutucar...
É hora de sair da zona de conforto e dar um up grade no seu treinamento. A melhora do clima favorece
bastante e nada mais inspirador que as olimpíadas no
nosso país.
Algumas questões aparecem neste momento:
Qual atividade fazer?
Quantas vezes por semana devo dedicar?
O que me dará mais resultado?
A falta de orientação é muitas vezes responsável
pelo insucesso, a desistência e o adiamento do seu projeto de vida saudável.
Então aqui vai a dica.
Os profissionais de educação física, pela sua formação
e orientação de ação, são responsáveis pela produção e
disseminação de técnicas e métodos para otimização de
práticas para gerar rendimento físico. Eles manipulam variáveis capazes de tornar o treinamento mais eficiente e
respeitando suas individualidades biológicas.
Por isso, a sugestão é procurar um bom profissional
e traçar uma bela periodização de treinamento em busca do sucesso e, é claro, de uma vida mais saudável e
mais feliz!!!
Boa sorte, bons treinos.

9

Agosto de 2016

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

Decoração

Móveis rústicos na era contemporânea
Uma tendência que vem ganhando as casas das famílias brasileiras
nos últimos tempos é a mistura de
objetos modernos e clássicos em um
mesmo ambiente. A ideia é compor
um espaço diferente, que traga todas
as funcionalidades tecnológicas, mas
que ao mesmo tempo conserve ares
contemporâneos. E na busca por esta
decoração os objetos que ganham
maior destaque no mercado são os
móveis rústicos, normalmente feitos
com madeira de demolição, que possuem um design mais rebuscado trazendo formatos diferenciados e muitas vezes históricos.
Os móveis rústicos não são mais
apenas características para imóveis
de sítio ou fazenda. Hoje eles também são encontrados em áreas de
grande urbanização, como é o caso
do Buritis. Humberto Diniz e Ludmila Braz já trabalham com fabricação
de móveis em madeira de demolição há alguns anos, contudo, enxergaram que este era o momento para
investir também na abertura de uma
loja. Após analisarem muitas opções,
decidiram que o nosso bairro seria
o local mais indicado para lançar o
empreendimento. Há cerca de três

A escolha pelo Buritis é porque
os empresários viram no perfil dos
moradores do bairro clientes em potencial. São pessoas que apreciam
o bom gosto, o trabalho artesanal.
“Uma cliente pediu que fizéssemos
os móveis de uma área gourmet. Fi-

HUMBERTO e LUDMILA garantem que mobiliar a casa com móveis
rústicos tem atraído cada vez mais os moradores do Buritis

meses foi inaugurada a Fabricart.
Quando ouvimos falar de móveis rústicos, logo o termo nos remete a móveis pesados e que de forma
nenhuma se adequariam a espaços
mais compactos, como os apartamentos modernos. No entanto, exis-

tem móveis rústicos de madeira de
demolição, que se adequam muito
bem a ambientes modernos e coloridos, com uma decoração bem harmônica e envolvendo outros objetos.
“Fazemos qualquer tipo de móvel
sob medida, personalizado, assim o

cliente poderá decorar sua casa
da forma que mais lhe agradar, que
irá contar sua história. Tudo a ver
com nosso slogan que diz seu móvel,
seu jeito, nossa arte” ressalta Humberto. O móvel mais procurado na
loja tem sido a bancada gourmet.

cou tão feliz com o resultado que nos
disse que agora é o seu cantinho preferido da casa”, comenta Ludmila.

Acessível
Um ponto que poderia fazer com
que o móvel rústico deixasse de ser
uma opção de compra seria o seu
valor. Ainda existe um pensamento
forte de que estes materiais seriam
muito caros, se comparado com os
móveis tradicionais. No entanto, de
acordo com Humberto Diniz, isto
não passa de um mito. Os móveis
em madeira de demolição são feitos
de forma artesanal e com um produto
de maior qualidade, o que reflete no
preço. Entretanto, eles têm um valor
compatível com o mercado, mas o
principal, têm um poder de durabilidade muito maior. “São materiais
belíssimos e para a vida toda. Além
da resistência você ainda fica livre de
problemas como cupim”, garante.

Serviço: Fabricart
Endereço: Avenida Professor Mário Werneck, 3282, loja 1, Buritis
Funcionamento: Segunda a sexta das 09h às 19h, 			
sábado das 09h às 14h
Telefone: (31) 3786-7776
Site: www.fabricartmoveisrusticos.com.br

JB celebra o Dia do Garçom
Muitas vezes você não sabe o
nome completo dele, idade e nunca
perguntou se ele tem filhos. Ainda
assim, sempre abre um grande sorriso quando o encontra, aperta sua
mão com força, às vezes o cumprimento é seguido de uma tentativa
de abraço e não poupa nos apelidos
na hora de falar com ele. Campeão,
mestre, amigão são alguns dos mais
usados. Estamos falando dele mesmo, o garçom. Este profissional
que é tão presente no seu dia-a-dia
e, por merecimento, tem uma data
no nosso calendário reservada para
celebrá-lo, o 12 de agosto. E como
forma de homenagear todos os garçons do bairro, o JB conversou com
um dos profissionais mais conheci-

dos do Buritis.
Adonias de Paula dos Santos
é o garçom mais antigo do tradicional Chalé da Mata. Há quase
20 anos atende os clientes do restaurante. Com a bandeja na mão,
acompanhou de perto o grande desenvolvimento do Buritis nestas
duas últimas décadas.
Adonias conta que sempre gostou da profissão. Não virou garçom
por uma necessidade, como é muito
comum. Se sente feliz em poder servir as pessoas e poder trabalhar em
um ambiente agradável. Além disso,
cada dia é uma novidade. São novos
amigos que constrói e novas histórias
vividas. Sempre volta para casa com
o sentimento de que lá se foi mais um

dia especial. “Senti que ia dar certo
na profissão desde o início e Deus me
iluminou. Como garçom pude criar
meus três filhos com dignidade, inclusive, estão fazendo faculdade. Me
sinto extremamente realizado”.
A única situação não muito feliz na vida de Adonias e de todos os
garçons, mas que volta e meia acontece, é quando deixa a bandeja cair.
Em tom de descontração diz que
este é o único momento em que não
queria ser garçom. “A cara vai no
chão. Tem sempre alguém que grita.
Com o salão cheio então, dá vontade
de entrar embaixo da mesa”.
Cliente do restaurante há mais
de dois anos, Luis Eduardo Pereira
já construiu uma relação de amiza-

de com Adonias, ou melhor “Dó”,
como é tratado por ele e vários outros
frequentadores. “O atendimento é carinhoso, intimista. Convido ele para
sentar à mesa, quando falamos de
todos os assuntos do cotidiano. Minha satisfação ao sair daqui vai muito
além de saciar a fome e a sede”, diz.

ADONIAS:
há 20 anos
no Buritis
servindo
com amor e
dedicação

Direitos
Os direitos trabalhistas dos garçons, embora pareçam recheados de
termos e questões individuais, não
costumam fugir muito das garantias
comuns a todos os trabalhadores.
Existem alguns pontos que tratam
especificamente de fatores como a
gorjeta e o intervalo, de acordo com
o tempo de serviço prestado em

cada jornada. É comum que os direitos trabalhistas dos garçons também estejam intimamente ligados a
convenções de classe, como acordos
sindicais que tratam das principais
questões relacionadas à atividade.

“Nesse aspecto não tenho do que
reclamar. Todos os meus direitos estão sendo pagos da forma correta. O
que pode melhorar são as gorjetas”
brinca Adonias ao relatar o que gostaria como presente para este dia.
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Por Dentro do Bairro

Festa junina agita família Cubo Mágico
A segunda edição do “Arraiá
da Cubo Mágico” foi um grande
sucesso! As famílias compareceram em peso, as crianças foram
vestidas a caráter e todos aproveitaram as brincadeiras juninas tradicionais, as apresentações musicais
e puderam se deliciar com comidas típicas. Para receber com maior
conforto o público, neste ano, o
evento foi realizado fora dos muros
da escola, em um restaurante que
foi todo decorado com as cores da
festa folclórica.
Os funcionários da Cubo Mágico, juntamente com os pequenos
alunos, e seus pais, se dedicaram
para promover o melhor evento
possível. Dessa forma, o público
também se divertiu e pôde sentir-se
à vontade, como se estivesse em
casa. “Superou nossas expectativas. Agradeço o empenho de todos.
Esse resultado justifica o esforço e
o cuidado para se realizar um evento adequado, seguro e agradável”,
ressalta a diretora pedagógica Pa-

trícia de Melo Pereira.
Todos os alunos, desde o berçário ao maternal 3, participaram da
realização da festa. Eles ajudaram
a montar os cartazes e os enfeites
para a decoração, como por exemplo, o Arraiá da Fazendinha, quando diversos animaizinhos de papel
foram expostos. “Ficou tudo lindo.
Nós queríamos uma festa diferenciada e conseguimos. Basta ver a
felicidade no rosto de cada pessoa
que está aqui”, diz Larissa Ramos,
diretora administrativa.

DIA DO ADVOGADO

dele. Ele está adorando e eu como
pai vivo uma grande emoção. Está
maravilhoso”.
Luiz e Marcela estavam com o
filho Mateus, de dois anos e oito meses. Eles tiveram a oportunidade de
voltar a ser crianças e curtiram com
o filho todas as brincadeiras típicas
das festas juninas. “Estou achando o maior barato”, falava o pai ao
participar da tradicional pescaria

com Mateus. “Manter as tradições
é muito importante. Quero que meu
filho conheça e aproveite as belezas
e alegrias de nossas culturas desde
novo”, completa a mãe Marcela.

1º “Arraiá do Shopping Buritis” é sucesso
Mais um importante espaço do
nosso bairro entrou na rota das festas juninas este ano. No último dia
07 de julho foi realizado o primeiro “Arraiá do Shopping Buritis”. E
o evento não poderia ter sido melhor. Além das saborosas comidas
típicas, o público também se deliciou com a apresentação do grupo
de quadrilha Pipoca Doce, sempre
presente na disputa do renomado
Arraial de Belô.
A ideia da realização da festa
junina no shopping partiu da co-

ordenadora da loja de artesanato
Arte Flor, Patrícia Pereira. Juntamente com as demais artesãs que
fazem parte do grupo, organizou o
evento e contou com a colaboração
dos demais lojistas para poder realizá-lo. “Eu coloquei as bandeirinhas aqui, chamei o povo para vir.
Meu objetivo é trazer movimento
para este espaço tão bacana, mas
que muitos moradores do bairro
ainda não conhecem”.
Além de toda alegria, o primeiro “Arraiá do Shopping Buritis” ainda teve
um fim beneficente. Foram recolhidos junto ao
público agasalhos
que foram posteriormente encaminhados ao lar
de idosos Renascer, o que proporcionou um inverno mais quente
aos nossos velhinhos.

Legal
Sabrina Tôrres Lage Peixoto de Melo*

Pais se divertiram
E o termômetro para garantir
que o “Arraiá da Cubo Mágico” foi
um grande sucesso foi a aprovação
das famílias. Todos parabenizaram
a diretoria da escola pela excelente
organização e falaram da emoção
em participar do evento ao lado dos
filhos. Gleisson Lázaro, pai do pequeno André, disse que este foi um
momento único que vivenciou com
o filho. “É a primeira festa junina

BURITIS

“Chora Buritis”
No início deste mês outro
evento marcante aconteceu no
Shopping Buritis, o “1º Chora Buritis”. O público presente teve a
oportunidade, em um ambiente
bastante acolhedor, de curtir o melhor do samba de raiz e o choro,
através das releituras do grupo
Balacochê que descrevem a tra-

jetória do gênero, com um repertório baseado em influências musicais como Noel Rosa, Cartola,
Paulinho da Viola, Nelson Cavaquinho, Adoniram Barbosa, Clara Nunes, Dorival Caymmi, João
Nogueira e tantos outros. Durante
o evento ainda foram sorteados entre o público alguns brindes doados pelas artesãs da Arte Flor.

No dia 11 de agosto comemora-se no Brasil o Dia do Advogado.
Referida data remonta a criação dos dois primeiros cursos de Direito no Brasil, em 1827, o da Faculdade de Direito do Largo de São
Francisco, em São Paulo e o da Faculdade de Direito de Olinda, em
Pernambuco, ambas criadas por D. Pedro I.
Assim, sobre este prisma se comemora o Dia do Advogado, figura essencial para a lapidação de uma sociedade mais justa no seio de
nossa nação.
A palavra advogado deriva do latim ad-vocatus, aquele que é
chamado em defesa. Assim, o advogado nada mais é que aquele que
é convocado para defender uma causa ou uma pessoa, buscando a
realização da justiça.
Atualmente o curso de Direito forma bachareis em Direito, já
que, por exigência do Estatuto da Advocacia, aqueles que pretenderem exercitar a profissão de advogado devem, obrigatoriamente,
submeter-se e serem aprovados no famoso Exame de Ordem. Daí a
importância na hora da escolha da instituição de ensino para fazer o
curso, vez que, infelizmente poucas são aquelas atreladas e preocupadas de fato com o ensino propriamente dito.
Vale lembrar ainda que a nossa Constituição da República Federativa do Brasil de 1988, proclama em seu artigo 133 que o advogado
é indispensável à administração da justiça, sendo inviolável por seus
atos e manifestações no exercício da profissão, nos limites da lei.
Várias pessoas ainda questionam sobre o grande número de advogados que são formados atualmente, porém acredito eu que todo
ser humano deveria fazer o curso de Direito pois independente de
se assumir o munus ou não, a verdade é que o curso forma pessoas
melhores, mais preparadas e conhecedoras de seus direitos e deveres.
Uma situação que ainda é comum em nosso país é a busca pelo advogado somente quando o “problema” está instaurado. Infelizmente ainda não temos o hábito de procurar o advogado para atuar de forma preventiva, o que, a bem dizer, seria a melhor opção para evitar transtornos.
Outro ponto também interessante é que várias pessoas costumam
valorizar mais os concursos públicos sendo que, no exercício de suas
funções, não há hierarquia nem subordinação entre advogados, magistrados e membros do Ministério Público, haja vista que todos devem se tratar com consideração e respeito recíprocos.
Por fim, fica minha profunda admiração e respeito a todos aqueles que buscam o curso, e mais, aos que exercem hoje a profissão.
Aos colegas que se dedicam anos em processos judiciais, em busca
de acordos, que passam noites mal dormidas preocupados com prazos, que abrem mão de suas vidas pessoais abraçando os problemas
alheios e buscando dias melhores. Á vocês, que honram a profissão,
um feliz Dia do Advogado!
(*) Doutora em Direito Privado;
Mestre e especialista em Direito de Empresas;
Advogada, professora e coordenadora do curso
de Direito da Newton Paiva, unidade Buritis.
Moradora, com muito orgulho e amor do bairro
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Olimpíadas

Esporte

Nascido para lutar
Jovem morador do Buritis se destaca no
cenário nacional em competições de Jiu Jitsu
O Buritis tem se mostrado um
bairro de campeões. A cada dia que
passa, surge um desportista com a
promessa de um futuro brilhante.
Este é o caso do jovem Lorenzo
Duarte. Com 15 anos de idade, o
nosso morador já contabiliza, entre outras conquistas, um título mineiro e um vice-brasileiro, ambos
na categoria juvenil de Jiu Jitsu. A
expectativa agora é para a disputa
do campeonato sul-americano, que
acontecerá no mês de novembro,
em São Paulo.
Ao contrário da maioria dos
atletas campeões, que iniciaram os
treinos bem pequenos, Lorenzo conheceu o Jiu Jitsu há pouco mais de
dois anos, através da influência de
um ex-vizinho. Conta que, no início, nem era muito dedicado, mas
depois de algum tempo se apaixonou pelo esporte e, de lá pra cá, não
parou mais. Os treinos se intensificaram e sua capacidade aumentou
de tal forma que foi comprovada no
tatame. “Nas férias escolares chego a treinar três vezes por dia. Fico
mais na academia do que em casa.
Se tornou uma grande paixão”.
O incentivo para participar de
competições veio do professor Cássio França, mestre da Cassão Team,
da academia Black Belt. Observando o potencial de Lorenzo sabia
que grandes resultados viriam. O
jovem atleta confiou no conselho
do professor e respondeu a altura.
Logo na primeira disputa trouxe a
medalha de ouro para casa. Mas,
não foi nada fácil. “Eu não dormi
na noite anterior. Na hora da luta
estava inseguro, minha mão tremia.
Mas, assim que começou, tudo mudou. Com apenas 50 segundos venci meu adversário por imobilização. Uma sensação indescritível”.

A equipe
Todas as vitórias
que tem conquistado
Lorenzo faz questão
de agradecer à Cassão
Team. Segundo ele, a
equipe é a grande responsável pelo seu desempenho. Ninguém
ganha sozinho e não
conseguiria nada sem
o apoio de cada um.
“Somos muito unidos. Um companheiro uma vez disse ao
conquistar um grande
título que na sua medalha havia o dedo de
cada um da equipe. É
isso mesmo”.

Futuro
O morador do Buritis ainda não sabe se
o Jiu Jitsu será a profissão que seguirá, mas garante que
irá se dedicar ao máximo para que
isto aconteça. “Meu professor me
disse que qual for a minha decisão
vai me apoiar, e se for o Jiu Jitsu me
dará todo o aparato que precisar”.
O Jiu Jitsu não é um esporte
olímpico, mas no Brasil é bastante
praticado. Sua fama se deu muito
através dos resultados obtidos por
seus praticantes em competições
de MMA. As artes marciais mistas,
por sinal, é uma possibilidade real
na cabeça do nosso atleta para o
futuro. “Por enquanto vou focar no
Jiu Jitsu, mas seria um sonho chegar ao UFC”.
No momento, a grande meta
de Lorenzo na carreira é treinar
forte para conseguir ir à Califórnia e disputar o mundial da
modalidade.

Pescoço de LORENZO já está pequeno
para sustentar tantas medalhas

A família
Ter um filho lutador não deve
ser nada fácil. Lorenzo vive uma
situação incomum em casa. A mãe
torce por ele o tempo todo, no
entanto, não gosta muito da opção do filho. Fica extremamente preocupada com sua saúde. O
pai também se preocupa, mas é o
seu maior fã. “Para a disputa do
Brasileiro ele me acompanhou
na viagem até São Paulo. Foi a
primeira vez que andou de avião.
Resistiu ao medo só para estar
ao meu lado. Sem contar que ele
é meu “paitrocinador”, diverte. A
emoção foi maior ainda ao acompanhar o ótimo desempenho do
filho. “Assim que venci minha
primeira luta, olhei para ele e o
vi chorando. Foi emocionante”,
recorda.

Colunista do JB
na Rio 2016
O Brasil vive o clima olímpico. No último dia 05 de agosto foram abertos os Jogos Rio
2016. Pela primeira vez na história, a maior competição esportiva do mundo está sendo
realizada na América do Sul e
o nosso país foi o grande contemplado. Se este é um momento de grande emoção para
todos os brasileiros, imagina
para quem está fazendo parte
do evento? Este é o sentimento
do ciclista e colunista do JORNAL DO BURITIS, William
Carvalho, o popular Japão. Ele
ficará no Rio de Janeiro até o
dia 19 de setembro, onde é o
responsável pelo treinamento
dos voluntários e dá assistência direta aos atletas no ciclismo. Sua área de atuação é o
forte de Copacabana - local de
largada e chegada da prova de
estrada, incluindo a disputa paraolímpica.
O convite para participar
das Olimpíadas surgiu no ano
passado, através de um dos árbitros da Federação de Ciclismo, encarregado da medição e
aferição do percurso da maratona e da competição in door. Em
um comunicado, a coordenação sugeriu a sua participação
com base na longa experiência
que adquiriu. “Residi, competi

JAPÃO fará
uso de
sua larga
experiência
em prol
do sucesso
das provas
de ciclismo
de rua

e estudei nos Estados Unidos por
22 anos. Fui coordenador do atleta
Cláudio Clarindo na Race Across
America (travessia do USA de
bike, 5.000km em 10 dias) por 5
anos seguidos, onde foi batido o
recorde sul-americano. Também
fui campeão brasileiro de ciclismo estrada como técnico da atleta Erika Gramiscelli. Sou membro
do Race Directors da Maratona de
Nova York e autor do livro: Indoor
Cycling - guia prático para pedalar
em casa”, explica Japão.

A expectativa do nosso colunista em relação aos Jogos é
muito grande. Apesar de todas
as dificuldades vividas em nosso país, ele tem plena confiança
de que as Olimpíadas do Rio serão um enorme sucesso. “Tenho
uma visão clara de que precisamos estar atentos ao esporte
não como torcedores ou atletas,
mas como gestores. E vejo muita competência das pessoas que
foram indicadas para coordenar
as disputas”, ressalta.

Legado do ciclismo vai além da infraestrutura
A Rio 2016 traz ao Brasil os maiores nomes
do esporte mundial, muitos deles competirão pela
primeira vez no país. Para sediar um evento desse nível é necessário treinar um grande número de
pessoas para que elas estejam aptas para participar
da organização. Para Japão, o legado dos Jogos no
ciclismo vai além da infraestrutura construída para

receber as provas do esporte. “Teremos um legado
importante na arbitragem, de pessoas que serão treinadas para participar da organização dos eventos,
mas acho que o principal será em relação à educação no trânsito. Alcançar o respeito mútuo entre ciclistas e condutores de veículo no Rio de Janeiro é
uma necessidade primordial”, finaliza.
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COP-BH completa
dois anos de atuação

Tratamentos
estéticos em alta

Central promove melhor atendimento ao
cidadão e economia aos cofres do município
O Centro de Operações da Prefeitura (COP-BH), instalado dentro
do terreno da BHTrans no Buritis, completou, recentemente, dois
anos de fundação. Apesar de ainda
desconhecido para muitos, o Centro tem sido de grande importância
para o funcionamento desta imponente “máquina” chamada Belo
Horizonte. Através de um modelo
de controle integrado dos principais
serviços do município como defesa
civil, saúde, segurança, ordenamento, mobilidade urbana, fiscalização,
limpeza urbana, entre outros, o COP
possibilita a operabilidade conjunta
destes órgãos, a fim de proporcionar o acompanhamento e o controle
das ações e da produtividade, viabilizando assim a melhoria contínua
desses serviços e um custo menor
aos cofres públicos.
A integração dos órgãos presentes no Centro de Operações
tem sido um grande facilitador
para a comunicação institucional.
Através de milhares de câmeras
espalhadas por todos os cantos da
capital, as ocorrências são detectadas rapidamente, tornando a equipe apta para atuar imediatamente
em diversas situações.
Diretor adjunto do COP-BH,
Thiago Nagib explica que, com o
amplo acesso às informações, é possível realizar o monitoramento constante e, quando detectado algum
evento em que a intervenção de mais
de uma instituição seja necessária,
ocorre o encaminhamento imediato.
Ao final, as instituições produzem
um relatório e avaliam a produtividade do trabalho. “Durante uma batida
que derrubou um poste na Pampulha
pudemos constatar que não seria necessário a presença do SAMU, nem
dos bombeiros e do reboque. A po-

THIAGO NAGIB garante
que o sucesso do COP-BH
será ainda maior no futuro

Números
lícia foi acionada apenas para registrar a ocorrência. A Cemig chegou
mais rápido para regularizar o fornecimento de energia. No fim, uma
operação que duraria cerca de 6h foi
finalizada em 3h15 e a prefeitura não
teve de arcar com as despesas operacionais citadas”, exemplifica Nagib.
E não é só em economia de tempo e dinheiro que resulta as ações
integradas do COP. Em caso de explosões, a Gasmig, que também se
faz presente no Centro, é acionada
rapidamente e faz o desligamento imediato da distribuição de gás,
caso exista rede próximo ao local.
“Uma ação que poderia durar mais
de 05 minutos é feita em 15 segundos. Isto pode significar salvar uma
vida”, justifica o diretor.

No ano de 2015, o monitoramento do Centro de
Operações da Prefeitura foi
responsável pelo auxílio
em 3529 ações. Em 2016 já
são cerca de 20 mil atendimentos.
O COP-BH custou R$38
milhões aos cofres públicos,
oriundos do Programa de
Aceleração do Crescimento
(PAC) da Mobilidade Urbana. Construído durante o
mandato do prefeito Marcio
Lacerda, foi planejado para
ser sustentável e acessível,
assim como para fornecer
o máximo de tecnologia às
instituições integradas.

Mulheres e homens estão
cada vez mais preocupados com
a aparência. É um fator que, se
estiver em dia, motiva e é capaz
de modificar até mesmo o comportamento. É muito importante estar bem, se sentir bem.
Com isso, as pessoas estão mais
adeptas a tratamentos de dermatologia estética para eliminar
problemas causados, principalmente, por envelhecimento e
exposição ao sol, além de maus
costumes expressivos e alguns
problemas de saúde.
É inevitável envelhecer, e
com a idade as pessoas ficam
mais suscetíveis às rugas, olheiras, pés de galinha e muitos
outros sintomas. No entanto,
através da medicina é possível
lidar melhor com esta situação.
Evitar o envelhecimento, bem
como manter a forma, o tônus e
a consistência da pele, é o que
a maioria das mulheres busca.
“Tratamentos estéticos corporais como laser, criolipólise,
criofrequência, lipo enzimática,
ultrassom cavitacional e outros
devem ser associados para melhores e mais precoces resultados”, explica a dermatologista
Jeanine Vasconcelos, proprietária da Clínica Maison Blanc.
Já os homens desejam parecer menos velhos e, especialmente, buscam reduzir a
queda de cabelo. Entretanto, a
perda dos pêlos tem várias causas e deve ser bem avaliada, pois
ocorre de forma diferente em
cada momento da vida. “Não só
homens, mas também as mulheres, devem realizar exames de
saúde, uma vez que a queda de
cabelo também pode estar relacionada a doenças que devam
ser tratadas para o bom resultado
estético”, diz Doutora Jeanine.

Adolescentes
Apesar de menos preocupados com a estética, uma vez que
as marcas do tempo ainda não
chegaram, os adolescentes têm
procurado cada vez mais pelos
tratamentos de beleza. Eliminar
espinhas, sardas e pintas ainda é
o maior objetivo.
Mais do que a melhora estética, o foco da atenção dos pais na
hora de autorizar ou não os tratamentos estéticos em adolescentes

é consultar um médico para saber
se o procedimento altera ou modifica o crescimento e o desenvolvimento do jovem. De acordo
com a dermatologista, é preciso
saber se há a real indicação para
a realização do procedimento.
“Muitas vezes a motivação vem
por conta de influência de colegas ou por conta de insegurança
gerada por baixa da autoestima e
da autoaceitação”.

Cuidar da
estética faz
bem para
o corpo
e para a
mente,
afirma a
especialista

Cirurgia bariátrica
No Brasil, a cirurgia bariátrica tem sido bastante procurada
para o tratamento de obesidade
grave. Contudo, o paciente que a
realiza apresenta no seu pós operatório grande perda de tecido de
sustentação da pele decorrente da
rápida queda de peso. A pele fica
flácida, opaca, sem viço, e os cabelos caem. Por todos estes motivos é importante seguir as ordens
médicas e manter o uso do complexo vitamínico.
Enquanto a perda de peso
acontece, o paciente pode realizar

vários tratamentos estéticos que
exercem o estímulo da produção
de colágeno e elastina e que dará
melhor sustentação à pele do corpo
como um todo. “O dermatologista, o nutricionista e o cirurgião são
os aliados nesta busca da saúde no
pós operatório. Tratamentos regulares com lasers e criofrequência
reduzem muito a flacidez e estimulam a saúde da pele. Na face, preenchimentos e outros tratamentos
estéticos garantem a harmonia e a
aparência saudável”, afirma Jeanine Vasconcelos.

Serviço: Clínica Maison Blanc
Endereço: Avenida Engenheiro Carlos Goulart, 1015, sala 312
Telefone: (31) 3309-2007
Site: www.clinicamaisonblanc.com

