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O Buritis não elegeu
o seu vereador
A realização do primeiro
turno das eleições municipais
2016 deixou o Buritis bastante
movimentando no último domingo (2). Milhares de eleitores do bairro compareceram às
urnas para participar da “festa
da democracia”. Todo o processo foi realizado na mais
perfeita ordem. A única situação a se lamentar foi o resul-

tado final, quando, mais uma
vez, o bairro ficou sem representante na Câmara Municipal
de Belo Horizonte. Nenhum
dos 15 candidatos que colocaram seu nome na disputa obtiveram sucesso. A expectativa
agora é pelo segundo turno,
quando João Leite (PSDB) e
Alexandre Kalil (PHS) estarão
frente a frente.
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Buritis Retrô é
sucesso de público

Se depender da resposta do
público, o Buritis ganhou mais
um grande evento para o seu
calendário anual de festividades. Milhares de pessoas - em
sua maioria famílias do bairro - compareceram à primeira

edição do Retrô Music Buritis,
realizado no último dia 17 de
setembro, na Avenida Senador
Lima Guimarães. O evento reuniu em um só espaço amantes
da música, da gastronomia e,
claro, da diversão.
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Mercado da beleza do
bairro com novidades

DOAÇÃO

ÁRVORE

Programa Mama
Amiga cria evento
beneficente para
celebrar Outubro Rosa

Escola investe na
conscientização das
crianças para preservar
a natureza
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O Buritis se tornou o lugar
ideal para homens e mulheres
cuidarem da beleza. Dois grandes
empreendimentos foram lançados e já fazem o maior sucesso.
Para as mulheres, o tradicional
salão Claudia Guimarães mu-
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dou de endereço e agora oferece
maior conforto e tudo o que há
de mais moderno no mercado.
Já para os homens, a novidade é
a CG Barber, barbearia desenvolvida para se tornar mais um ponto de encontro entre amigos.
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O Rugby está
em alta no Buritis
A enorme procura pela
prática do Rugby tem chamado a atenção no Buritis. Desde
que foi firmada uma parceria entre o UniBH e a equipe
do BH Rugby o esporte, para

muitos desconhecido ou tido
como violento, não para de
crescer na região. São jovens e
crianças que vão para o gramado, mas para treinarem com a
bola oval.
Pág. 7

Alunas do Unimaster
dão exemplo no bairro
O que era para ser um simples trabalho escolar de crianças poderá mudar a vida de muita gente. Quatro
alunas do 5º ano do Unimaster Buritis elaboraram uma campanha de doação de livros para um projeto
sobre consciência planetária, interno da instituição. Contudo, resolveram fazer “de verdade” e, desde então,
correm em busca de doações, que serão repassadas a creches, orfanatos e hospitais infantis da capital.
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Editorial

Buritis, mais uma vez,
sem representante
Ao longo dos anos, o JORNAL DO BURITIS sempre destacou a força do nosso bairro. Sua
imponência é vista a olhos nus. O
bairro cresce, sua economia cresce. Somos autossuficientes. Mas,
será que somos mesmo? Apesar
de contar com muito mais pontos
positivos que negativos, o Buritis
também sofre com problemas comuns a todos os bairros de Belo
Horizonte. Problemas estes que
para serem resolvidos é necessário
a ação do poder público. Entretanto, sem um representante do bairro
na Câmara Municipal fica difícil
interceder junto ao Executivo. E,
infelizmente, pelos próximos quatro anos esta continuará sendo a
realidade do bairro.
Certo dia, uma senhora ques-

tionou a quem deveria recorrer
para resolver o problema de um
buraco aqui no Buritis que só fazia crescer. Conversar com o prefeito ou o secretário de obras é
tarefa quase impossível. Ligar na
central de atendimentos e deixar
a reclamação é praticamente uma
perda de tempo. Então, a solução
mais palpável seria procurar o representante do bairro na Câmara
Municipal e pedir para que ele
interfira junto ao Executivo. Contudo, ao procurar pelo representante do majestoso Buritis no Legislativo, uma inusitada realidade
apareceu: mesmo com seus mais
de 30 mil moradores, sendo 13 mil
eleitores, o bairro não conta com
nenhum vereador.
Os chamados “paraquedistas”,

que nos visitam de quatro em quatro anos, continuam sendo nossos
representantes. Isso não significa
que eles não atendam à reivindicação de nossos moradores, mas
uma identidade não é criada. Mas,
como o passado não se pode mudar, as esperanças ficaram para o
próximo pleito eleitoral. A expectativa era de que, agora sim, teríamos o nosso representante. Muito
foi falado, muito foi divulgado.
A comunidade abraçou a causa.
Parecia que, desta vez, a eleição
de um candidato do bairro (quem
sabe dois) era certa. Porém, maior
que a surpresa de saber que o Buritis não tinha um vereador, foi saber que, ao final da contagem das
urnas, mais uma vez, ficaríamos
sem um representante.

Para muitos, uma falha de comunicação, uma vez que, com 15
candidatos do bairro, os votos podem ter se espalhado. Juntos, eles
somaram 9.948 votos, número que
caso fosse destinado a um candidato com certeza garantiria uma
cadeira na Câmara. Mas, se este
foi o motivo para o mau resultado
obtido nas urnas, esta foi só mais
uma prova de como o Buritis não
é forte quando o assunto é eleger
um vereador. Não há mais tempo
para experiências. O bairro precisa criar uma consciência política.
Só criticar o atual cenário é muito fácil, para não dizer cômodo.
Colocar uma bandeira do Brasil
na janela é uma atitude importante, que deve ser louvada, porém a
mudança vai muito além disso. É

preciso participar. Debater o que
pode e deve ser feito. Não deixar para 2020 uma nova decisão.
Vamos começar a construir uma
força política no bairro desde já.
Quem sabe começando pela associação de moradores ou mesmo se
unindo a vizinhos, a amigos.
Por enquanto somos pouco mais
de 13 mil eleitores, pela nossa característica de termos muitos jovens morando aqui, este número
deverá ser muito maior daqui há
quatro anos. Então, é fazer nascer
nestes futuros eleitores a consciência do quão é importante termos a
nossa representação. Continuamos
pequenos no cenário político, mas
quem conhece o Buritis de perto,
sabe o potencial que ele tem para
ser grande em tudo!

e a população responde. Claro
que existem pessoas informadas
e desinformadas sobre os mais
diversos assuntos. Quanto à sua
sugestão de publicarmos uma reportagem sobre a Guarda Municipal, agradecemos. Levaremos
a ideia para a reunião de pauta.
JORNAL DO BURITIS

engraçado quando aprovam uma lei,
é quase sempre, para tirar direitos do
funcionário público e do trabalhador. Imagina só se eles não fossem
eleitos por nós! Acompanhando o
Congresso Federal a coisa muda de
figura: PIORA. Eles agora não querem pagar corrupção tirando direitos
do brasileiro. Que loucura: trabalhar
40 anos! E mais: Estão falando que o
Temer, que não foi eleito pelo povo,
quer acabar com décimo terceiro salário e 1/3 de férias. Agora, vamos
ponderar porque votar nulo. Político
não é profissão, nesse caso não deveria ter aposentadoria. Sou contra
qualquer tipo de privilégio. Por que
os políticos, que trabalham menos
que qualquer brasileiro, recebem o
décimo quarto e décimo quinto salários? Não devia existir qualquer espécie de reeleição. Carreira de político é um absurdo! No máximo dois
mandatos não consecutivos. Para finalizar: o Congresso Federal deveria

ter a metade de seus membros. Até
quando permanecerá em nosso país
esta política de privilégio dos políticos? O interessante é que a tecnologia só avança e a política retrocede
ou continua na mesma há mais de 30
anos. Minha última pergunta. Para
que propaganda política obrigatória
no rádio e televisão?
Gustavo Varella Amorim
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Cartas
GUARDA MUNICIPAL
Em matéria vinculada na edição de setembro 2016 (Enquete)
realizada no bairro sobre a Guarda Municipal, a redação, antes de
executar tal enquete, deveria ir ao
comando da Guarda Municipal de
Belo Horizonte e verificar como é
a formação da GM e divulgar o trabalho dela. O benefício será muito
maior para a população, vez que a
PBH até hoje não vincula nada objetivo sobre a GMBH. A população
fica com esses receios absurdos por
falta de conhecimento. Será que a
população sabe que a GM tem curso de formação dentro da academia
de Polícia Militar de MG? Será que
a população sabe que o armamento
não é uma questão de autorização
ou não? Será que a população sabe
da quantidade de ocorrências geradas pela GM? Será que a população
sabe que vários outros especialistas

em segurança pública dizem que as
guardas são o futuro das polícias,
assim como em outros países desenvolvidos? Será que conhecem as leis
que tangem as guardas?
Há uma enormidade de questões
que deveriam ser vinculadas para
que a população tivesse a verdadeira informação e conhecimento e não
essas perguntas na base do ‘achismo’. Querem prestar um benefício?
Veiculem uma matéria que acrescente tal conhecimento.
Marco Túlio Silva Rodrigues
Morador do bairro

n Prezado Marco Túlio, agradecemos a sua observação. Como
você mesmo viu e externou, foi
uma enquete. E como tal, as pessoas expressam suas opiniões.
Isso não significa que é a opinião
do JORNAL DO BURITIS. Em
uma enquete você joga um tema

ELEIÇÕES
As eleições municipais de 2016
não são nada democráticas, isso porque, não existe o voto facultativo. Se
você não tem candidato vote nulo.
Por favor, não fique procurando um
candidato aleatoriamente na lista.
Será que urna eletrônica é realmente confiável? Eu tenho mais de 20
anos que não voto em vereador, deputado e senador. E posso falar que
motivos não faltam. Na Câmara Municipal, onde já fui várias vezes, os
vereadores “brincam” de legislar. O

Morador do Buritis e Presidente de mesa
nas eleições por mais de cinco vezes

INSETO
Gostaria de compartilhar com
os moradores e moradoras do Buritis uma situação que ocorreu comigo em um supermercado do
Buritis. Pessoal, fiquem atentos!
Deparei-me com a seguinte situação: ao passar pelo setor de padaria
observei uma baratinha entre o vidro e os pães. Imediatamente chamei o fiscal de loja para verificar a
situação. O fiscal chegou perto dos

pães e afirmou que não se tratava de
uma barata e que se fosse eu poderia
ficar tranquila, pois já estaria morta!
Não acreditei nesta resposta. Ficar
tranquila com uma barata andando
entre os pães? Ele foi retirando os
pães que estavam próximos a barata “morta” que começou a correr até
desaparecer entre os pães. imaginei
que ele iria retirar todos os produtos que estavam ali expostos porque era impossível mensurar quais a
barata havia passado ou não. Aí vem
a surpresa. Como a barata já não estava mais aparecendo pelo vidro, ele
deixou para lá e retornou para a entrada da loja! Consegui alertar algumas
pessoas sobre o que tinha presenciado,
mas achei uma falta de respeito com o
cliente o que ele fez! Já não comprava pão lá, depois desse episódio não
compro de jeito nenhum, mas acho
importante este alerta para vocês.
Karinne Dias
Moradora
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Eleições

Eleitores do Buritis na
“festa da democracia”
Bairro tinha 15 candidatos na disputa e nenhum foi eleito
“Parece que todos os novos eleitores do bairro, bem como os que
transferiram o título para cá como
é o meu caso, foram encaminhados para a mesma seção. Como a
leitura não acontecia de imediato,
demorou muito para cada um votar. Isto é lamentável”, justifica

Ana, que espera que, para o segundo turno, o problema não se repita.
Outro ponto a lamentar foi, novamente, ver as ruas próximas aos locais de votação repleta de santinhos
de candidatos. Apesar de em menor
escala que em pleitos anteriores, os
sujões ainda se fazem presentes.

MAIOR LOCAL de votação do bairro, UniBH recebeu
grande movimento de eleitores durante todo o dia

João Leite X Kalil
Divulgação

isto foi o que fez Adriano Thomé.
Ainda na parte da manhã fez cumprir o seu dever de cidadão e saiu
confiante de que fez o melhor para
a cidade onde vive. “Estudei muito bem os candidatos que escolhi.
Suas propostas foram as que mais
me agradaram. Agora é fiscalizar
para ver se estas, de fato, serão colocadas em prática”.
Ana Paula Azevedo fez questão de ir votar acompanhada da
família. Para ela, este é o momento
maior da democracia e todo o cidadão deveria tratá-lo com a grandeza
que merece. “É a festa da democracia. Escolher bem os nossos representantes é um dever e não uma opção. Precisamos ter uma sociedade
crítica e atuante”, ressalta.
Contudo, a moradora do Buritis também lamentou as falhas no
processo de votação. Devido à dificuldade da leitura da biometria
(pela primeira vez sendo realizada
em Belo Horizonte), ela teve de
esperar por mais de uma hora na
fila de sua seção para poder votar.

Divulgação

Milhares de moradores do Buritis compareceram às urnas no último domingo (2) para votar nos
candidatados a vereador e prefeito, que acreditam serem os melhores para o crescimento da nossa
capital nos próximos quatro anos.
Para a disputa ao Executivo, eles
terão de retornar às seções eleitorais no dia 30 deste mês, quando
irão escolher entre os candidatos
João Leite (PSDB) e Alexandre
Kalil (PHS). Já em relação aos vereadores é aguardar pelo início do
trabalho e torcer para que eles façam o melhor para a nossa cidade.
Infelizmente, mais uma vez, nenhum candidato residente no bairro venceu, apesar do grande número de eleitores que temos aqui.
Durante todo o dia de eleição,
o clima foi de total tranquilidade nas seções do Buritis. Com o
apoio da Polícia Militar não houve qualquer incidente criminal registrado. Com este cenário, coube
aos eleitores do bairro a única tarefa de votar com consciência. E

Ao final da apuração, a única certeza que restou a respeito do futuro
prefeito de Belo Horizonte é que ele
será um atleticano e tem uma importante história com o clube alvinegro.

O ex-goleiro do clube, João Leite
(PSDB) obteve 33,40% dos votos válidos, enquanto o ex-presidente Alexandre Kalil (PHS) ficou em segundo
lugar, com 26,56% dos votos.

Câmara renovada,
mas sem o Buritis
A Câmara Municipal de Belo
Horizonte contou com a renovação de mais da metade dos vereadores. No total foram 23 novos
nomes escolhidos pelos eleitores
para as 41 vagas da casa, um total
de 56% de mudança, superando
o percentual alcançado no último
pleito, em 2012, quando houve
53% de troca dos vereadores.
No entanto, esta grande renovação, mais uma vez, não chegou
ao Buritis. Apesar de 15 candidatos do bairro terem concorrido a
um dos cargos da CMBH, nenhum

15 candidatos do Buritis
(por ordem de votação)

PREFEITOS
(por ordem de votação)
NOME

VOTAÇÃO

NOME

VOTAÇÃO

NOME 		

VOTAÇÃO

Sargento Rodrigues		 34.088

Brauilo Lara

2216

Chiquinho Santos

305

Kalil		314.845

Marcelo Álvaro Antônio		 32.121

Fred Papatella

1836

Marcelo de Abreu e Lima

256

Rodrigo Pacheco		118.772

Vanessa Portugal 		 5.256

Paulo Gomide

1780

João Marcelo

253

Reginaldo Lopes		 86.234

Hebe-Del Kader

698

Marco Aurélio Carone

245

Délio Malheiros		 64.606

Edilson Cruz

621

Fred Prado

241

Lu Crepaldi

386

Prof. Ivo Villani

218

Varlei Brasil

383

Simone Penna

144

Marcelo Abreu

366

TOTAL .....................................9948

Eros Biondini		 46.270
Luis Tibé 		 38.682
Adriano Thomé

VOTAÇÃO

João Leite		395.952

Maria da Consolação		 48.715

Ana Paula Azevedo

NOME

deles saiu vitorioso das urnas.
Sendo assim, novamente, nosso
bairro não terá grande representação no Legislativo da capital.
Os números do último domingo ainda mostraram um eleitorado mais descrente no Legislativo
de BH, com o aumento das abstenções e dos votos brancos e nulos. Em 2012 a abstenção foi de
18,8%, enquanto este ano chegou
a 21,6%. A soma de votos brancos e nulos chegou a 20,9%, sendo
que há quatro anos esse percentual
foi de 16,8%.

Abstenções ...........................417.537
Nulos.....................................215.633
Brancos.................................108.745

4

Outubro de 2016

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

Enquete

JB descobre o que as crianças do
nosso bairro querem no seu dia
O 12 de outubro
está chegando
e junto com ele
uma data muito
especial no nosso
calendário. É comemorado o Dia
das Crianças. Essa
bonita e importante fase da vida
que não pode de
forma alguma ser
deixada de lado.
Devemos lembrar
a todo instante
que toda criança
merece, e tem o
direito, de brincar.
Sendo assim, o
JORNAL DO BURITIS foi perguntar
a algumas das
crianças do nosso
bairro o que gostariam de fazer e
ganhar neste dia,
que é totalmente
dedicado a elas.
Confira as divertidas respostas:

Laura Teodoro
4 anos

No Dia das Crianças eu gosto de ficar o dia inteiro brincando. Brincar de pega-pega, subir
em árvores. Quero que minha
mãe me traga para divertir no
Parque Aggeo. Na escolinha
também quero brincar com meus
colegas. Se minha mãe me der
um balão vou levar ele para a
escola para me divertir.

Vítor Rodrigo
5 anos
Quero passar o Dia das
Crianças inteiro jogando futebol com a minha mãe, meus tios
e meus primos. Este momento
será muito bom. De presente
eu quero um videogame. Um
X-Box ou um Playstation 3. Se
tudo isto acontecer vai ser um
dia muito legal.

Lucas Rodrigues
8 anos

Eu quero passar o dia inteiro
com a minha família. Com certeza será um dia muito alegre,
com diversas brincadeiras e gestos de carinho. E o melhor, eu
vou ser o responsável em escolher o cardápio do nosso almoço. Vou querer pizza, refrigerante e muito sorvete. Tenho certeza
que será muito legal.

Ana Maria
10 anos

O Dia das Crianças deste ano
eu quero passar jogando futebol
com meus amigos durante o dia e
à noite ir para a casa das minhas
amigas brincar de festa do pijama
e comer muito hambúrguer, que
é a melhor comida que existe no
mundo. Como presente eu quero
ganhar algo ligado à música, pois
meu grande sonho é ser cantora.

Lara Estevam

Thiago Oliveira

4 anos

4 anos

Eu gosto muito do Dia das
Crianças. Sempre ganho presentes. Passo o dia todo brincando.
Esse ano quero ganhar uma bola
nova para jogar futebol, basquete e queimada. Vou ganhar também um boneco do Transformers
para brincar com meus amigos
na escola. Tem muita diversão
em casa e na escola.

Eu vou querer ganhar uma
boneca Baby Alive. Ela é a boneca mais legal e mais linda do
mundo inteiro. Aí eu vou para
o parque com as minhas amigas. Vou levar também a minha
nova boneca e vou brincar de
neném, piquenique e comidinha. Vai ser um dia muito divertido e feliz.

Isadora do Couto
6 anos
Eu já não estou mais aguentando
de tanta ansiedade pela chegada do
Dia das Crianças. Junto com o Natal
e o meu aniversário são as datas mais
legais que existem em todo o ano. Eu
gosto muito de brincar de boneca e
espero ganhar uma nova no Dia das
Crianças. Minha mãe garantiu que
vai me dar uma.

5

Outubro de 2016

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

Destaque

Barbearia do Buritis promete um
novo conceito no atendimento
A estética masculina nunca
esteve tão em alta. O homem está
mais preocupado com a aparência
e isso é reflexo de uma sociedade
cada vez mais exigente. Ter um
corte de cabelo bacana e uma barba bem feita já faz parte da rotina
de muitos, por isso, nada mais justo
que eles tenham um espaço dedicado somente a eles. No Buritis, este
lugar é a CG Barber. Cervejas, TV
a cabo, tesouras e navalhas afiadas compõem o espaço masculino.
Mais do que um lugar para cuidar
da aparência, a nova barbearia cuida do bem estar de cada cliente.
Os salões de beleza são tradicionalmente montados para agradar
as mulheres. Desta forma, o ambiente acaba se tornando um lugar
incomum quando frequentado pelos homens. “O homem também
quer o momento dele. Queríamos
criar um espaço diferenciado. Não
só para cortar o cabelo e fazer a
barba, mas que oferecesse todo um
momento de relaxamento e bem
estar para a pessoa que passa por
aqui”, explica o proprietário Ezequiel Ribeiro da Silva.
De acordo com Ezequiel, a CG

Barber traz mais de 15 anos de experiência na área da beleza na figura da sua esposa (Claudia Guimaraes) que é Visagista e Cabelereira
profissional, permitindo um atendimento que a coloca em um patamar
diferenciado das demais barbearias.
Uma consultoria é feita, exclusivamente, para cada cliente. Antes de
iniciar o corte de cabelo ou da barba, um profissional analisa o perfil
do cliente, tanto físico, quanto profissionalmente, e indica a ele o que
seria melhor. “Teve cliente que disse que entrou pensando um jeito de
serviço e saiu de outro. Agradeceu
por ver que estava usando cortes errados há muito tempo”.
Outro serviço de destaque da
barbearia é o uso da toalha quente
como padrão na hora de fazer a barba. O empresário não abre mão que
esta técnica seja utilizada em todos
os clientes. “Traz um relaxamento
indescritível. É um refúgio do estresse do dia-a-dia”. Antes e após a
realização de quaisquer trabalhos é
realizada uma higienização e assepsia. Desta forma, o cliente pode sair
da barbearia direto para um evento.
Tudo isso a preços compatíveis a

EZEQUIEL estudou cada detalhe para
fazer da CG Barber o lugar ideal para
os homens cuidarem da beleza

qualquer bolso. O corte de cabelo,
por exemplo, sai a R$35 e a barba
ao valor de R$30.
Em breve, a CG Barber ainda irá oferecer o serviço de dia do
noivo. Um espaço está sendo criteriosamente montado para que o homem também possa ter um dia de
total relaxamento e descontração.

Excelência no atendimento

ESPAÇO INTERNO oferece total
conforto e comodidade aos clientes

Morador do Buritis, o estudante de agronomia Guilherme Costa
já se tornou um fiel cliente da CG
Barber. Para ele, esta forma de trabalhar deixa o lugar bem mais social. “Você já aproveita toma uma
cerveja, relaxa, bate um papo. Se
for no fim de semana, então, já é o
início das celebrações”. Vale lembrar que a barbearia oferece a primeira cerveja como cortesia para
os seus clientes.
A CG Barber fica localizada
na Avenida Professor Mário Werneck, 2641, mais precisamente no
estacionamento do Supermercado

Super Nosso. Inclusive, os clientes
da barbearia têm direito ao uso do
estacionamento do supermercado,
uma facilidade a mais em razão da
grande dificuldade que é estacionar
nas ruas do nosso bairro.
A maioria dos atendimentos
na barbearia é feita por agendamento. Assim, o cliente não precisa ficar esperando. Os telefones
de contato são 031 3378-9333
/ WhatsApp: 9 9840-0017. Você
ainda pode conhecer mais da CG
Barber na página cgbarberoficial
do Facebook, e no Instagram, no
@cgbarberoficial.
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Saúde

Evento arrecadará cabelo
para mulheres com câncer
Muito provavelmente
os cabelos sejam a parte do
corpo à qual as mulheres
mais se dedicam. Eles refletem sua sensualidade, revelam personalidades, denunciam o nível de vaidade,
criam identidade. Para muitas mulheres que estão em
tratamento contra o câncer
a perda dos cabelos pode
acarretar uma dificuldade
ainda maior na aceitação do
problema. Com a proposta
de dar apoio a essas mulheres o projeto de extensão
Mama Amiga, do curso de
Fisioterapia do UniBH, realizará, no próximo dia 24,
ERICA conta com o apoio do bairro
um grande evento para arpara que a campanha seja um sucesso
recadação de cabelo. A ideia
é conseguir os cabelos para Abjaudi Cardoso, os alunos
confeccionar perucas que serão queriam fazer mais por essas
repassadas a mulheres em trata- mulheres e aproveitaram as comemorações do Outubro Rosa
mento contra o câncer.
O programa Mama Amiga para lançar a campanha. “O
presta, de forma gratuita, aten- objetivo do evento é celebrar o
dimento fisioterápico a mu- Outubro Rosa dialogando sobre
lheres em fase pós-operatória. o câncer de mama. É isso que o
Segundo a professora Erica Outubro Rosa simboliza, levan-

do informações ao público em geral e trabalhando
a prevenção e diagnóstico
precoce. Desmistificar algumas coisas”.
Dia especial
Apesar de o ato de caridade ser o grande prêmio ao
doador, quem comparecer
ao campus do UniBH no
dia 24 terá muitos privilé-

gios. Além de poderem participar de palestras sobre nutrição
e câncer, ministrada pelo grupo
Pérolas de Minas, os doadores
terão direito a massagem, aferição de glicemia capilar e algumas outras atividades de vários
cursos da universidade.
Para doação, os cabelos devem ter no mínimo dez centímetros. O evento acontece das
13h às 19h.

Fisioterapia gratuita
A Clínica Integrada da
Saúde do UniBH oferece
vagas para consultas nas
áreas de fisioterapia aplicada à neurologia e fisioterapia aplicada à gerontologia, gratuitamente. Para o
atendimento de fisioterapia
aplicada à neurologia os pacientes devem ter idade mínima de 16 anos e apresen-

tar qualquer acometimento
neurológico. Para fisioterapia
aplicada à gerontologia, os
pacientes devem ter acima
de 60 anos e apresentar disfunção motora. Para mais
informações e agendamento ligue para 3319-9509 ou
3319-9345. Para o atendimento não é preciso encaminhamento médico.

bem estar

Márcia Campos(*)

TÉCNICA DE CONTROLE
DA ANSIEDADE
Muitas pessoas me procuram por estarem sofrendo de ansiedade.
Geralmente encaminhadas por médicos, que, não encontraram causa orgânica alguma para o mal estar. Geralmente: Taquicardia, Respiração difícil, curta ou faltando, Tremor nas mãos ou em outras partes do
corpo, Sudorese excessiva, Desconforto abdominal, Sensação de medo
ou perda de controle, associados ou isoladamente, dizem: é estresse!
HOJE VOU PASSAR UMA DICA!
Além da psicoterapia, existem algumas técnicas bastante simples
que podem ser utilizadas a qualquer momento, e que interrompem,
relativamente rápido, o estado corporal que a ansiedade provoca.
Elas podem ser utilizadas tanto no tratamento dos Transtornos Ansiosos como também em caráter preventivo – aos primeiros sinais de
ansiedade ou de desconforto emocional.
Uma das técnicas utilizadas é a da Respiração Diafragmática.
A respiração tem um papel importantíssimo no processo fisiológico
da ansiedade, uma vez que a hiperventilação (respiração rápida, curta
e superficial) tem o poder de intensificar os sintomas ansiosos.
Sendo assim, a solução é fazer o inverso: respirar profundamente,
devagar e, de preferência, pelo diafragma.
Experimente enviar o ar inspirado para a região baixa do abdômen, abaixo das costelas. Para auxiliar, você pode imaginar que possui um pequeno balão nesta região, e intencionalmente enviar o ar
para preenchê-lo. Colocar a mão sobre a região ajuda também, pois
torna possível visualizar o movimento abdominal e assim apontar a
respiração correta. Inspire pelo nariz e expire pela boca. Faça séries
de 10 respirações. Respirando lentamente, profundamente e principalmente “sentidamente” (sentindo o seu corpo respirar), e deixando
o ar sair totalmente antes de inspirar novamente.
Importante: essa respiração
utiliza o músculo diafragmático,
e, portanto, é possível sentir algum cansaço durante o exercício.
Não se preocupe, pois esse cansaço ou desconforto desaparecerá
com a prática. Inicie com 10 respirações pela manhã preferencialmente e verifique um início de dia
mais tranquilo e sereno. Se desejar, utilize a qualquer momento
favorável do dia para praticar –
no trânsito, banho, reunião com
o chefe ou em qualquer momento
em que se sinta ansioso.
Uma boa prática!
*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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Esportes

Rugby ganha espaço na região
Um esporte que, até pouco tempo, só de pronunciar seu nome era recebido com estranheza, o rugby hoje
não só é conhecido, como tem caído
cada vez mais no gosto do brasileiro, em especial do belo-horizontino.
Encontrar praticantes da modalidade deixou de ser uma tarefa árdua.
Em relação ao Buritis, nosso bairro
se transformou em uma espécie de
pólo do esporte na capital com a
presença da equipe do BH Rugby,
a mais tradicional do Estado, com
sete títulos mineiros conquistados,
em sete edições (detalhe, nunca
perdeu uma partida sequer), e duas
conquistas da Taça Brasil. Em 2013,
o time firmou uma parceria com
o UniBH e, desde então, os treinamentos e jogos da equipe acontecem no campo da universidade.
Nestes três anos a parceria entre
BH Rugby e UniBH tem se mostrado um verdadeiro gol de placa, ou
melhor, um belo “Try”, que é como é
chamado o grande ponto no esporte,
que tem uma imensa popularidade em
países como África do Sul, Austrália
e Nova Zelândia. Além de utilizarem
o campo da universidade para jogos
e treinos, os atletas recebem acompanhamento médico, de fisiologia,
marketing, entre outros. “Sem dúvida foi nossa maior conquista fora dos
gramados. Temos toda a estrutura que
necessitamos. Até mesmo uma cerveja comemorativa iremos lançar com o
apoio dos alunos do curso de Mestre
Cervejeiro da universidade”, comenta
um dos coordenadores do time, Fer-

NÚMERO de praticantes no
UniBH já passa de 200

Esporte para todos

nando Guerra, o popular Loco.
Para o UniBH a grande vantagem é a visibilidade alcançada em
virtude do sucesso do BH Rugby.
Além de arrastar um enorme número
de torcedores por onde passa, o time
possui atletas na Seleção Brasileira e
exporta muitos outros para equipes
de ponta no país. “O que começou
como hobby virou coisa muito séria. Antes tínhamos dois, três jogos
por ano. Hoje temos este número por
mês”, ressalta Loco.

Apesar de ser um esporte muito viril, não precisa ser nenhum
peso pesado para praticar. De acordo com Fernando Guerra, existem
posições no rugby para quaisquer
biotipo. A cultura da modalidade é,
simplesmente, receber as pessoas.
“É verdade que ele é muito difícil,
físico. Existe um grande contato,
até por isso muitas pessoas acabam
desistindo. Contudo, aqueles que
gostam, nunca mais largam”.
Um dos destaques do BH Rugby é a escolinha para crianças. Para
elas, o esporte foi adaptado, não havendo o contato brusco. Aprendem
a parte teórica e as formas de interceptação e corridas. “Com este
aprendizado, ao chegarem a uma
idade para jogar, elas já terão um
ótimo desempenho”, explica Loco.
Pai do pequeno Gabriel, de 08
anos, João Chagas acompanha de
perto os treinos do filho, que entrou para a escolinha há cerca de
três meses. “Observando os treinos
aqui, para mim o futebol é mais perigoso. A cautela é muito grande
com as crianças”, diz Chagas

O mexicano César Treviño, o
Cesinha (apelido ganhado apesar
dos quase dois metros de altura
e mais de 100 quilos), conheceu
o rugby em Cuba e se apaixonou
de imediato. Anos depois se mudou
para o Rio de Janeiro, onde continuou a praticar o esporte por uma
equipe local, quando, inclusive, chegou a enfrentar o time mineiro. Ao
se mudar para BH para estudar educação física, não pensou duas vezes,
procurou o “antigo adversário”. Não
somente foi aceito no time, como
sua graduação e seu carisma também o credenciaram para se tornar
técnico da turma juvenil. “Rugby é
como ir ao encontro da família. A
recepção é sempre acolhedora. São
todos muito especiais”.

COnQUISTANDO ADEPTOS
A chegada da equipe ao campus Estoril despertou muito o interesse dos moradores da região
pelo rugby. Com isso, o número
de atletas aumentou bastante, especialmente nas categorias juvenil
e infantil. Quem tiver o interesse
de conhecer as atividades, os treinos acontecem às terças e quintas,
a partir das 19h30, e aos sábados,
às 10h. Somando todas as categorias (masculino, feminino, infantil,
novatos e touch rugby), em torno
de 200 pessoas treinam regularmente no campo do UniBH.

Sem fronteiras

CRIANÇAS praticam o rugby sem qualquer receio

Outra característica importante
do rugby é estreitar relacionamentos. Um praticante sempre será
bem recebido por outro, não importa sua cultura ou nacionalidade. O BH Rugby tem um grande
exemplo dentro da equipe.

LOCO E CESINHA

Vôlei é sucesso
no Buritis
O sucesso das meninas do
handebol do Buritis parece ter
despertado em muitos outros
moradores do bairro, o desejo
em tirar a roupa de ginástica do
fundo do armário e começar a
praticar esportes. Há algumas semanas, cerca de 50 pessoas - em
dias distintos - têm se encontrado para jogar vôlei. Assim como
as garotas do handebol, o ponto
de partida foi o contato através
de um grupo no whatsapp.
O “Buritis Pra Todos” foi um
grupo criado no whatsapp com
o objetivo de ajudar os profissionais do bairro a crescer. São
empresários e prestadores de
serviços que buscam clientes e
trocam informações entre si. Em
uma destas conversas surgiu a
ideia do encontro para a prática
de esportes. Após algumas discussões sobre qual a modalidade
a ser praticada, o vôlei foi a escolhida. “Fomos percebendo que
a maioria dos componentes do
grupo já havia jogado vôlei em
alguma fase da vida. Assim que
o esporte foi citado a aprovação
foi imediata”, diz a dermatologista Kelly Leão, organizadora
da equipe.
De acordo com Kelly, em razão deste conhecimento prévio,

os treinos já começaram em alto
nível, o grande problema tem
sido encontrar um local para praticá-los. A equipe ainda não conta com uma quadra fixa. Mesmo
tendo adquirido materiais próprios como bola e rede, a quadra
tem sido o maior desafio. Todos
os locais no Buritis onde tentaram jogar obtiveram uma resposta negativa, tanto que, os últimos
encontros aconteceram em uma
quadra do bairro Betânia. “Está
muito difícil. Até mesmo no Betânia, pois o horário que conseguimos da quadra foi de 21h30
às 23h30, o que é tarde para
muitas pessoas, especialmente,
as mães. Queremos muito continuar com as atividades, não ficar
no sedentarismo, mas estamos
com esta dificuldade”, lamenta a
dermatologista, que revela ainda
que, além do time de vôlei, uma
equipe de peteca também está
sendo formada.
A organizadora pede para que
alguém que conheça um espaço,
onde a equipe possa realizar seus
treinos, que indique através da página “Vôlei dos Amigos do Buritis” no Facebook. Quem tiver interesse em entrar para o grupo, basta
fazer a solicitação também na página da rede social.
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Vozes do Buritis

Retrô Music Buritis
é sucesso no bairro

EVENTO reuniu pessoas das mais diversas idades e gostos

Se o ditado que diz que “a primeira impressão é a que fica” estiver correto, o Retrô Music Buritis
tem tudo para ficar marcado na história dos grandes eventos realizados no bairro. Ele reuniu em um só
espaço amantes da música, da gastronomia e da diversão. A alegria
do público foi o maior destaque,
com a presença de toda a família,
desde os filhos pequenos aos avós,
que puderam recordar bons momentos de suas vidas.
Com uma grande estrutura, que
trouxe todo o conforto e segurança
ao público, além de espaço kids para
a garotada e as apresentações das
bandas Ultrasonic, The Ments e Putz
Grilla, o Retrô Music não deixou
espaço para insatisfação. A diversão tomou conta da família Buritis.
Carlos Fabiano e o amigo Josivaldo
Carvalho compareceram ao evento e
levaram as filhas Maria Júlia e Maria
Clara. Por se tratar de uma novidade,

não sabiam muito bem o que iriam
encontrar. Não só gostaram, como
se surpreenderam com tudo o que viram. “O evento foi 10! Bem seguro,
tranquilo. Uma festa social que, com
certeza, não prejudicou ninguém.
Se puder ser sempre aqui será muito bem vindo”, diz Josivaldo. “Nosso bairro é de família e esse foi um
evento para a família. As crianças já
dançaram, brincaram. Todos curtiram muito”, completa Carlos.
Como o Retrô Music durou
cerca de nove horas, o público foi
rotativo. A vendedora Élida Evangelista, por exemplo, chegou para
acompanhar as duas últimas apresentações musicais. Não parou de
dançar um minuto sequer com as
canções que embalaram sua adolescência. “Estou adorando. Um
amigo me falou do evento, vim
conferir e valeu muito a pena. Se
tiver outros estarei presente e vou
chamar outros amigos”.

Premiada
Uma atração extra ainda deixou
o clima da festa mais descontraído.
Ao final do evento foi realizado o
sorteio de um fusquinha e o simpático automóvel ainda estava lotado de
cerveja. Karine Teixeira, moradora do nosso vizinho Estrela D’alva,
foi a grande sortuda e levou o super

prêmio para a casa. Quando ouviu
o seu número ser anunciado quase
não acreditou. “Eu estou nas nuvens.
Vim só por causa do evento, que tem
música boa, e saio com um prêmio
desse. É inacreditável”, celebra ela,
que garantiu que quando fosse beber
toda a cerveja com os amigos, deixaria o carro na garagem.

Organização satisfeita
Mauro Draft, sócio-proprietário da Donmo, empresa que promoveu o evento, diz que, apesar
de todos os esforços, o resultado obtido no fim fez tudo valer
muito a pena. “Fazer o primeiro
sempre é muito complicado. Fica
a dúvida se vai dar certo ou não.
Felizmente houve só pontos positivos. Um público sensacional.
Estamos muito satisfeitos”.

De acordo com Mauro, a
Donmo já planeja novos eventos
no Buritis. Um deles será o carnaval. “Queremos fazer o Bloco do
Buritis, com presença de trio elétrico. Um evento que vai marcar
o bairro, sem prejudicar ninguém,
assim como foi o Retrô Music”.
Segundo a organização, em
torno de sete mil pessoas passaram
pelo evento durante todo o dia.

Jovem moradora é a mais nova promessa da música sertaneja
Apenas 17 anos, mas com um
talento de gente grande! Quem
olha para o rosto angelical de Isa
Santana mal pode imaginar que por
trás dele existe uma voz potente,
que encanta os ouvidos. Moradora
do Buritis, Isa acaba de lançar seu
terceiro EP e agora segue rumo ao
estrelato. Seu nome já se tornou comum nas casas de show sertaneja
de BH e, em breve, também deverá
ser conhecido pelos quatro cantos
do país.
Apesar de jovem, Isa Santana
já possui uma história na música.
O primeiro álbum, “Tô Falando Sério”, foi lançado em 2010
quando tinha apenas dez anos de
idade. “Estrela Guia” foi lançado dois anos depois e, este ano,
o mais novo trabalho, “Jura”.

Apesar de ter passado da infância para a adolescência, as composições que fazem parte dos três
álbuns, grande parte feitas por
ela, sempre tiveram uma levada
romântica. “Já são 15 músicas
gravadas e outras muitas em andamento. Sempre tive esta facilidade em compor. A inspiração
surge do nada. Teve vezes que saí
do banho correndo com uma ideia
e comecei a escrever”.
No ano de 2011, Isa representou Belo Horizonte no programa
Cantando no SBT, quando integrava um grupo de jovens cantores
que foram selecionados nacionalmente. Agora, busca mudar a imagem de cantora mirim que lhe ficou
marcada, apesar de sempre ter cantado músicas românticas.

Participações e viagens

ISA SANTANA iniciou a carreira quando tinha apenas 10 anos

Isa Santana já carrega em seu
currículo importantes participações em shows de grandes nomes
da música sertaneja como Jorge
e Mateus, João Neto e Frederico, Michel Teló, João Carreiro &
Capataz, dentre outros. Inclusive,
chegou a ser alvo de elogios da
dupla Jorge e Mateus durante uma
entrevista. A dupla garantiu que a
cantora vai longe por mostrar sua
simpatia e talento para o Brasil.
“Fazer essas participações. Ouvir
elogios de grandes ícones da música brasileira. Tudo isto só me faz
dedicar ainda mais ao trabalho”.

Mesmo buscando um espaço
no cenário mineiro e nacional, a
moradora do Buritis já possui uma
experiência internacional. Recentemente esteve em Portugal, onde fez
alguns shows e participou de programas de rádio. “Me viram pela
internet, gostaram e me convidaram. Foi uma experiência incrível.
Inclusive, meu número de seguidores nas redes sociais cresceu muito”, diz.
Para acompanhar o trabalho de
Isa Santana basta acompanhá-la
nas redes sociais através do @
isasantanaoficial.
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Investimento

Conforto e modernidade em um novo local
O mundo competitivo de hoje
não permite que o empresário pare
no tempo e fique satisfeito com o
que já conquistou. Para manter os
clientes e conquistar novos é preciso investir sempre, seja em infraestrutura, seja em qualificação profissional. No Buritis temos o grande
exemplo de uma empresária que se
fortaleceu em ambos. Cláudia Guimarães, proprietária do salão de
beleza que leva o seu nome, concretizou recentemente o seu mais
ousado empreendimento. Inaugurou
um novo salão - que agora também
leva o “Beauty” no nome -, moderno, com uma estrutura invejável,
aparelhagem e produtos do que há
de mais atual neste mercado.
Localizado na Rua Geraldo Lúcio Vasconcelos, área nova do bairro
(na rua do Bacon Paradise), o Salão
Claudia Guimarães Beauty possui 1.200 m2 de área útil e 400 m2
de estacionamento, que totalizam
1.700 m2. Com cerca de 15 anos de
atuação no Buritis, a empresária viu

Diferencial

NOVO salão Claudia Guimarães Beauty foi construído
em uma das áreas que mais cresce no Buritis

a necessidade de oferecer este conforto e comodidade aos clientes. O
bairro cresceu, ganhou novas demandas e era preciso acompanhá-lo. “Sabemos o quanto os moradores do Buritis, no meu caso mais as
mulheres, valorizam o bom atendi-

mento, e é isto que consigo proporcionar a elas com este novo espaço”,
ressalta Claudia, que explica ainda
que o ambiente foi todo construído
com o desejo de fazer com que os
clientes se sintam, verdadeiramente,
como se estivessem em suas casas.

A correria do dia-a-dia torna
difícil aproveitar a vida. Momentos
como um encontro com as amigas,
o horário da manicure, ou um saboroso lanche depois daquela reunião estressante tornam-se “sonho
de consumo”. Pensando nisso, o
novo Salão Claudia Guimarães
Beauty também oferece às suas
clientes a oportunidade de cuidar
da beleza de forma descontraída
e tornou-se um ponto de encontro
entre as amigas. Este é o resultado
da junção entre salão de beleza e
bistrô. No espaço é oferecido café,
pão de queijo, o bolo do dia, sucos, salada de frutas, petiscos variados e doces. “O bistrô segue o
mesmo layout do salão com uma
novidade que é um palco na parte
superior, que ainda será inaugurado com algum músico tocando ao
vivo”, revela.
Para o Dia da Noiva uma área
foi totalmente reservada. Dali, a

mulher, bem como suas damas e
madrinhas, saem completamente
relaxadas e lindas para este momento tão especial da vida. O salão também oferece um serviço de
estética completo, com o que há de
mais moderno no mercado em técnicas e equipamentos.

CLAUDIA celebra o maior
empreendimento de sua carreira

Elogios
Logo nos primeiros meses de
inauguração o resultado já tem sido
um verdadeiro sucesso. De acordo
com Claudia Guimarães, suas clientes tecem somente elogios a respeito
do novo espaço e, claro, do ótimo
atendimento. “Elas estão amando.
Ter o estacionamento próprio também é algo bastante elogiado”, comenta a empresária que ainda fez
questão de manter os preços do antigo salão. “Ter excelência e qualidade não significa que precisa ser
caro. Sempre trabalhei com preços
justos e não vou mudar esta linha”.
Algo que ilustra muito bem este
novo momento da vida da empresária
pode ser visto bem na entrada do salão.
O balcão colocado para os clientes foi
encontrado por ela e o marido (Ezequiel Ribeiro) durante uma atividade
de trekking no meio da mata. Surgiu
para eles como se fosse algo enviado por uma razão especial. “A gente
curtiu o móvel. Além de lindo, deixa
uma história a mais no local. É um
pedacinho do sonho”, se emociona.

Serviço: Salão Claudia Guimarães Beauty
Endereço: Rua Geraldo Lucio Vasconcelos, 883
Telefones: 3377-0388 / 3378-2838 / WhatsApp: 9 9888-2871
Mídias sociais: facebook.com/claudiaguimaraesestudio
Instagram: @claudiaguimaraesbeauty
Site: www.cgbeauty.com.br
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Por Dentro do Bairro
Festival literário

BURITIS

Legal
Alex Luiz Damasceno Xavier *

Outubro - mês da criança
Depois do enorme sucesso da
primeira edição, está chegando o
2º Buritis Gastrô! Neste próximo
sábado, dia 08 de outubro, a partir das 11 da manhã, mais uma vez
a Avenida Henrique Badaró Portugal irá se transformar em um
grande espaço de lazer, cultura e
gastronomia. A expectativa da organização é que em torno de 10
mil pessoas passem pelo evento
durante todo o dia. Na primeira
edição, o público estimado foi de
6.500 pessoas.
Para esta nova edição, entre
food trucks e barracas de bares e
restaurantes do bairro, serão 30
opções de gastronomia. As apresentações musicais ficam por conta das bandas Rockfield, Odilara
e Rockestrela, além da presença
do DJ Blau. Para a garotada será
montada uma praça de recreação,
que irá oferecer, gratuitamente,
um parquinho com pula-pula, tobogã e outras atrações. Já para
os “filhinhos” de quatro patas, o
evento novamente irá contar com
um espaço pet. Também pela segunda vez serão expostos alguns
trabalhos das artesãs do grupo
Arte Entre Nós.
Aproveitando o mês de outubro, quando se celebra a campanha
Outubro Rosa, o Buritis Gastrô estará engajado junto às voluntárias
do Mário Penna - VOLMAPE, na
luta e prevenção contra o câncer
de mama. Uma das barracas terá
sua renda revertida ao projeto e
um prato desenvolvido especialmente para este trabalho! Haverá
também uma exposição de fotos
sobre a Esperança Rosa. Tudo pela
conscientização. Participe!

Com o objetivo de propiciar
um ambiente que estimule o desenvolvimento cultural dos seus
alunos, o Colégio Magnum Buritis promove, anualmente, o FLIM
– Festival Literário do Magnum. O
evento contempla uma semana de
atividades literárias que vão desde
contações de histórias até a tradicional feira de livros. Nesse ano,
o FLIM foi realizado no período
de 26 de setembro a 1º de outubro,
sob o tema “Eternamente Shakes-

peare”, uma homenagem ao grande
poeta inglês, William Shakespeare.
O Magnum realiza o FLIM há
16 anos. Em todos eles a coordenação ficou por conta da bibliotecária
Sueli Jau. Com orgulho, ela lembra
do início, que era apenas uma feira,
depois passou a contar com projetos dos alunos e hoje se tornou um
grande festival. “Ficou enorme.
Com grande participação. Hoje
os alunos aguardam ansiosos pela
chegada desta semana. Os convida-

dos, então! São cada vez mais especiais”.
De acordo com Sueli, cada edição traz um fato em especial que
fica guardado em sua memória.
Este ano o que mais lhe chamou a
atenção foi a participação dos alunos do primário diante de um tema
tão difícil como Shakespeare. “Eles
viram como um desafio. Saiu do
que é comum a eles. Se interessaram pela poesia, pelas peças teatrais. Foi muito interessante”.

Concurso de bandas
Com o objetivo de incentivar
a cultura musical junto aos moradores do Buritis e região, está
sendo realizada a edição 2016 do
Concurso Espaço Buritis Bandas.
Este ano mais de 220 vídeos de
grupos musicais com interesse
em participar do festival foram
enviados para análise da organização, entretanto, o formato atual
da competição comporta apenas a
presença de oito bandas. Em cada
sábado são realizadas as apresentações de dois grupos, com dura-

ção de uma hora cada. O repertório e estilo da banda são livres.
No decorrer do concurso elas são
avaliadas pelo próprio público
presente na praça de alimentação
do shopping, que é onde acontecem as apresentações.
Além das premiações para as
três primeiras colocadas, o concurso servirá como uma espécie
de vitrine para as bandas iniciantes, uma vez que ao participarem,
o Espaço Buritis trabalhará a divulgação delas em redes sociais,

site e mídias impressas, durante o
período do evento.
No dia 24 deste mês serão
postadas na página oficial do shopping as fotos das bandas eliminadas na primeira etapa. As duas
fotos que receberem mais curtidas até o dia 26 farão uma apresentação no dia 29 disputando
uma vaga na final. A banda que
receber a maior nota da noite volta direto para a final juntamente
com as duas finalistas, no dia 05
de novembro.

Palhaço Arco Íris no Youtube
Um novo canal criado no Youtube, por um morador do Buritis,
voltado para crianças de todas as
idades, promete fazer um grande
sucesso! “As Aventuras do Palhaço Arco Íris” mostra a história do
sonho de um palhaço que sempre
quis ser um desenho animado. Os
episódios trazem uma linguagem
moderna e autoral, com a utilização
de recursos pedagógicos e musicais
para criar entretenimento para as
crianças e “sossego” para os pais.
O artista/morador Bruno Tonelli explica que o seu grande objetivo ao criar o canal foi oferecer

uma nova opção de entretenimento
autoral e original ao público infantil. Novas músicas, novas linguagens, novas emoções. “Surgiu da
vontade e sonho de dois amigos,
que uniram forças e talentos para
produzir algo relevante para o mundo infantil. Nasceu assim a Bilis
Produções. O grande objetivo é alimentar o sonho das crianças”.
Técnicas circenses, música,
brincadeiras, interações e técnicas
de edição são alguns recursos utilizados para criar o mundo mágico
mostrado no canal. “Manter um canal no Youtube é um grande desafio

e precisamos estar junto ao público
para nos mantermos atualizados.
Novas possibilidades estão sendo
abertas pelo streaming (Netflix) e
principalmente pelo Youtube. Vamos aproveitar essas oportunidades
para mostrar nosso trabalho”, ressalta Tonelli. Para acessar aos vídeos é muito fácil. Basta procurar por
Palhaço Arco Íris no Youtube.

Normalmente no mês de outubro todas as atenções se voltam a ideia de
consumo pelo Dia das Crianças. A mídia colabora em muito nesta ideia de praticamente ser necessário presentear as crianças. Porém, qual o maior presente
poderíamos dar as crianças, senão o de efetivar os direitos que as mesmas têm?
A Lei Federal 8.069de 1990, Estatuto da Criança e Adolescente, conhecido como ECA, estabelece que as crianças e adolescentes brasileiros, sem distinção de raça, cor, ou classe social são sujeitos de direitos e deveres, considerados como pessoas em desenvolvimento queo Estado deve priorizar.
Para tanto, deve o Estado proporcionar aos mesmosa possibilidade
de desenvolvimento físico, mental, moral e social condizentes com os
princípios constitucionais da liberdade e da dignidade, preparando para a
vida adulta em sociedade. Entretanto, questiona-se: é isto que vem acontecendo na atualidade?
Nos moldes dessa Lei Federal, as crianças e adolescentes têm resguardados os direitos à vida, à saúde, à alimentação, à educação, ao lazer, à profissionalização, à cultura, à dignidade, ao respeito, à liberdade, à convivência
familiar e comunitária, além de abordar questões de políticas de atendimento,
medidas protetivas ou medidas socioeducativas, entre outras providências.
Como se sabe todos esses direitos estão diretamente relacionados à
Constituição Federal de 1988, considerando-se criança a pessoa de até doze
anos de idade incompletos, e adolescente aquele que tem entre doze e dezoito anos, sendo ainda aplicado esteEstatuto, excepcionalmente, às pessoas
entre dezoito e vinte e um anos de idade, para salvaguardar a família natural
ou a família substituta.
A criança tem direito ao amor e à compreensão, e deve crescer, sempre
que possível, sob a proteção dos pais, em um ambiente de afeto e de segurança moral e material para desenvolver a sua personalidade. Vale lembrar que segurança material não tem a ver com brinquedos de toda espécie,
acesso a festas fantásticas de aniversário e viagens a Disney. Precisamos
repensar a qualidade de vida que as crianças precisam e as que achamos
que elas precisam para ser felizes.
Ainda, a sociedade e as autoridades públicas devem propiciar cuidados
especiais às crianças sem família e àquelas que carecem de meios adequados
de subsistência, sendo desejável a prestação de ajuda oficial e de outra natureza
em prol da manutenção dos filhos de famílias numerosas. Neste ponto, sabemos, infelizmente, que o que é desejável ainda está longe de ser alcançado,
razão pela qual reiteramos a necessidade da participação da comunidade no
auxílio ao próximo.
E este é o objetivo do presente artigo: lembrar que criança não pode ser
objeto. Devemos pensar na criança além das disputas familiares, além da alienação parental, proporcionando às mesmas mais do que bens de consumo, e
sobretudo condições para que elas sejam propulsoras de um mundo melhor.
Neste Dia das Crianças lançamos um desafio que vai além do presentear
ou visitar instituições carentes apenas nesta data.
Vamos pensar no outro e praticar a empatia. O que temos feito para
criarmos crianças melhores? O que podemos fazer para auxiliar as crianças
que não tem alguém para fazer isto por elas? Fica aqui nossa dica e nosso
pedido de reflexão!
(*) Acadêmico do 5º período
do Curso de Direito do Centro
Universitário Newton Paiva –
Campus Buritis
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Variedades

Cuidados especiais com higienização
e conservação dos alimentos
Quando você vai ao supermercado comprar os alimentos para a
família, você costuma pesquisar
preços, consultar o prazo de validade, talvez as informações nutricionais e avalia as condições da
embalagem do produto desejado.
Porém, ao chegar em casa, nem
sempre tem o mesmo zelo para higienizar e conservar os seus alimentos. No próximo dia 17 de outubro é comemorado o Dia Mundial
da Alimentação e cuidar da comida
de maneira adequada é importante para prevenir contra doenças e
danos sérios à sua saúde. Atitudes
simples, desde de limpar as mãos
corretamente, lavar frutas e hortaliças a guardar os alimentos de forma
apropriada, colaboram para evitar
contaminação cruzada e transmissão de doenças para sua família.
Moradora do Buritis e personal
chef, Fabiana Menegati orienta
que ao comprar o alimento é importante avaliar toda a embalagem e as informações nela contidas. “Estava em um supermercado
de porte médio da região fazendo
minhas compras. Enquanto escolhia um pacote de macarrão eu vi
pela embalagem, que tinha partes transparentes, que ele estava

Outro alimento consumido com
freqüência é o arroz. A personal
chef lembra que o do tipo 1 não se
deve lavar. “Ele é um cereal e se for
lavado todas as vitaminas são retiradas. Já os outros tipos devem ser
lavados porque passam por processos diferentes”, fala.

FABIANA MENEGATI alerta para
situações comuns do dia a dia
que podem prejudicar a saúde

mofado, apesar de estar dentro
da validade. Alertei um consumidor próximo de mim que também
queria levar o mesmo produto e,
imediatamente, reclamei com o
gerente e pedi que retirasse todos
da prateleira. É importante conferir o prazo de validade mas, se
possível, verificar a aparência do
produto. Neste caso era perceptí-

vel a coloração diferente e os bolores no macarrão”, conta.
Já a parte de higienização e
conservação dos alimentos costuma ser feita incorretamente pela
maioria das pessoas. Fabiana percebe que no dia-a-dia poucos lavam
os produtos da maneira adequada e
não sabem como guardá-los, seja
por preguiça ou falta de conhecimento. Um dos alimentos mais comuns em toda casa é o ovo. Apesar
disto, muitas pessoas não sabem
como conservá-lo. “Estava em um
treinamento de um hotel que trabalhei quando chegaram com as caixas de ovos e foi pedido para que
lavasse antes de armazenar. Eu
também não sabia que isto é importante. Porém, é bem simples. Basta
passar água corrente, não precisa de
sabão ”, diz Fabiana.

Dicas
importantes
- Sempre lavar bem as mãos com
água e sabão
- Pão de forma não deve ser colocado em geladeira e deve ser
consumido dentro do prazo
- Evite bandejinhas de frios e carnes pré-embalados. Prefira comprar o produto a granel direto
com o funcionário no balcão.
- Se o alimento, como presunto,
estiver com bolor ou baba, não
adianta cortar aquele pedaço e
consumir, pois o restante também está contaminado.
- Lave as hortaliças à medida que
for consumir
- Peixe deve ser isolado de outros
alimentos na geladeira e ser consumido em até 3 meses.
- Outros tipos de carne devem ser
consumidos em até 5 meses

Evite o desperdício
Segundo relatório da Organização das Nações Unidas para
Alimentação e Agricultura (FAO),
o Brasil está entre os dez países
que mais desperdiça alimentos.
Até 70 mil toneladas de alimentos plantados por ano no Brasil
são jogados no lixo. Um estudo
do IBGE aponta que o brasileiro
consome, em média, 35 quilos de
alimentos ao ano, sendo apenas 2
quilos a menos do que a quantidade que ele joga no lixo. Este desperdício corresponde a 4,8 bilhões
de dólares.

Causas
De acordo com a FAO, o nível mais elevado de desperdício
de alimentos nas sociedades ricas
resulta de uma combinação entre
o comportamento do consumidor
e a falta de comunicação ao longo da cadeia de abastecimento.
Os consumidores não conseguem
planejar suas compras de forma
eficaz e, por isso, compram em
excesso ou exageram no cumprimento das datas de validade dos

produtos; enquanto os padrões estéticos e de qualidade levam os distribuidores a rejeitar grandes quantidades de alimentos perfeitamente
comestíveis.
Nos países em desenvolvimento, as grandes perdas pós-colheita,
ainda na fase inicial da cadeia alimentar, são o principal problema,
ocorrendo como resultado de limitações financeiras e estruturais nas
técnicas de colheita e infraestrutura
de transporte e de armazenamento,
combinadas com as condições climáticas que favorecem a deterioração dos alimentos.

Escola Infantil comemora o Dia da Árvore
No último dia 21 de setembro foi celebrado o Dia da Árvore no Brasil. A data, que coincide com a aproximação do início
da primavera, foi instituída com
o objetivo principal de conscientizar as pessoas a respeito da
preservação desse bem tão valioso. E, com certeza, não há
lugar mais ideal para fortalecer esta conscientização do que
nas escolas. Na Escola Infantil
Cubo Mágico o dia foi lembrado com o plantio de mudas pelos pequenos alunos e importantes mensagens.
A árvore é o maior símbolo da natureza. Ela proporciona
sombra para o descanso, frutos
para nossa alimentação, mantém a umidade do ar, diminui a
poluição, forma barreiras contra
o vento, impede a erosão, entre
outros. Além disso, fornecem
várias matérias-primas, indispensáveis para o nosso dia-a-dia.

Confira

“A gente mostra para eles a importância dela. O papel, por exemplo,
tão presente na vida das crianças,
vem da árvore. Trabalhamos a importância de preservá-las. Apesar
da pouca idade, elas já têm a capacidade de entendimento e passam

isso para os pais”, explica a diretora-pedagógica, Patrícia de Melo
Pereira.
Para mostrar o quanto é fundamental trabalhar a preservação da
natureza, em geral, uma ampliação
foi feita na escola recentemente.

Com isso, uma grande área verde foi disponibilizada. De acordo
com Patrícia, o principal objetivo é
fazer com que as crianças tenham
esse “pé na terra”. “Elas têm um
contato direto com a natureza. Ficam na sombra da árvore, obser-

vam as frutas. Esses dias ficaram
encantadas ao ver um ninho de
passarinho e a mamãe alimentando os filhotes”.
Heitor Oliveira, de apenas
dois aninhos, ainda não sabe
como deve proceder para ajudar

na preservação das árvores. Contudo, já sente um grande carinho
por elas. “Eu gosto delas para
subir. Para brincar embaixo. Ver
os passarinhos. Árvore é muito
legal”, dizia enquanto plantava
uma muda no jardim.

Horta na Escola

na ESCOLA Cubo Mágico as
crianças aprendem a cuidar da
natureza brincando

as melhores
promoções
do Buritis no

Dentro deste trabalho de preservação e conscientização, a diretoria da Cubo Mágico lançou o
projeto Horta na Escola. Através
dele, os alunos irão participar
de todo o processo da formação
do alimento. Desde o plantio ao
preparo do prato. Vão trabalhar
o toque na terra, o regar, o colher. Quando estiverem prontos,
os alimentos serão utilizados no
cardápio gourmet mirim que será
oferecido na escola. “Vai ter salsa, alecrim, manjericão. Serão
preparados lanches deliciosos e

eles vão se orgulhar por terem
sido responsáveis por aquele alimento”, garante Patrícia.
Ainda de acordo com a diretora-pedagógica, além da plantação na horta da escola, no fim
do ano, cada aluno levará uma
muda para casa, onde eles também ficarão responsáveis pelos
seus cuidados. “Queremos criar
neles este amor pela natureza,
que não fique apenas na escola.
Tenho certeza que irão adorar,
aliás já estão adorando”, finaliza
a diretora.
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Fazendo a Diferença

Alunas do Unimaster criam
campanha de doação de livros
Quatro pequenas alunas do Colégio Unimaster Júnior do Buritis
estão dando um grande exemplo
de cidadania! A partir de um trabalho de consciência planetária criado dentro da escola elas decidiram
que queriam fazer mais. Iniciaram
então uma campanha fora dos muros da instituição para arrecadar
livros, que posteriormente serão
separados e doados para creches,
orfanatos e hospitais infantis de
Belo Horizonte.
Extremamente apaixonantes, Isabela Alkimim, Laura Teixeira, Sophia
Reis e Fernanda Tufy, alunas do 5º
ano, contam que a campanha “Doe
Livros, Doe Educação” é uma daquelas pequenas atitudes que podem mudar o mundo. “Se a gente
incentivar a leitura acho que eles
vão querer ler. Nós temos o costume de ler, mas tem gente que não
tem”, diz Fernanda. “A base da
educação é a leitura. Sem ela você
não evolui. Não consegue uma profissão”, completa Sophia.
Laura diz que uma vez ouviu
de uma educadora que, com uma
professora, um aluno, um livro e
uma caneta pode-se mudar o mun-

do. Agora, sempre leva esta frase
consigo. “Eu gostaria de ser uma
grande escritora. Eu quero educar
para a vida”.
A escolha pelos locais onde
serão doados os livros não foi
aleatória. As meninas querem, realmente, que esta campanha faça
a diferença. “Pensamos em doar
para uma biblioteca, mas lá já tem
muito livro. Queríamos onde não
tinha. No hospital, por exemplo,
uma pessoa que estiver em hemodiálise pode ter a companhia
da leitura para deixar aquele momento menos angustiante”, explica Isabela.
Professora responsável pela
coordenação do trabalho, Natália
Batista não esconde o orgulho em
ver toda a dedicação de suas alunas em prol do sucesso da campanha e diz que ações como esta é
que mostram que podemos confiar em um futuro muito melhor.
“Estou emocionada. Criar ações
transformadoras é o que me motiva. Estou muito orgulhosa.
Muito feliz. O universo conspirou a favor e a comunidade abraçou o projeto”.

LIVROS arrecadados até agora já superaram as
expectativas, mas o objetivo é conseguir ainda mais

Programa
Mundo Leitor
Diretora do Unimaster, Hélen Paes não escondeu a emoção
ao ver o empenho das crianças
em um projeto social. O Programa Mundo Leitor foi estruturado
por um conjunto de estratégias de
ensino-aprendizagem convergentes, formadas por artefatos inova-

dores que promovem nas pessoas
a consciência do seu protagonismo no mundo, com o objetivo
de transformá-las e garantir uma
educação de qualidade. E é justamente isto que essas meninas
se propuseram a fazer. “Ver estas crianças, tão jovens, mas com
sonhos tão concretos, faz toda a
diferença. Isto vai fazer um mundo melhor. Quando a gente doa, o

beneficio vem pra gente. A alma
esplandece”.
Para fortalecer ainda mais o
programa, em 2015 foi criado o
Prêmio SEB – Mundo Leitor, que é
entregue aos melhores projetos de
toda a rede no país. No ano passado
foram 490 trabalhos inscritos. “É
legal o prêmio, mas não tem competição. São vários grupos, todos
pregando o bem, e quem ganha são
as pessoas que serão beneficiadas”,
ressalta Isabela.
Para que a campanha ganhasse um “upgrade”, Débora Alkimim, mãe de Isabela, procurou o
JORNAL DO BURITIS. Ela espera que, através do enorme alcance
do jornal, as doações de livros sejam intensificadas. “Minha filha me
perguntou como poderia fazer para
que a campanha fosse de verdade.

HÉLEN não esconde o orgulho
em ver a dedicação das
alunas em prol do bem social

Como poderia arrecadar mais livros. Me emocionei. Uma atitude
como esta tem que ser valorizada e
eu tinha que contribuir”.

Pontos de coleta
Quem quiser ajudar na campanha das alunas, que trouxe como
lema “Nosso sonho é que em todo lugar que houver uma criança,
exista também um livro e um sorriso”, basta doar um livro infantil
em um dos pontos de coleta do bairro: loja Big Z, Number One,
Zilá Aviamentos, Piu Braziliano e no próprio Unimaster.
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Cultura e Lazer

Música para todas as idades

Sandy
08 de outubro
Local: Minascentro
Horário: 21h
Ingressos: Setor 4 R$140
Vendas: Lojas Central dos Eventos

“Nesses 22 anos
recebemos cerca
de 16 mil alunos”
Márcio Durães

Chegada ao Buritis
No ano de 2007 a Pro-Music
inaugurou uma unidade no Buritis.
O grande objetivo era fortalecer o
trabalho que a escola tem de musicalização junto às crianças. Nada
seria melhor do que se instalar em
um bairro que é composto por muitas famílias novas.
A proposta básica do curso é
musicalizar brincando. “Brincadeiras” que vão trabalhar, entre outras
coisas, o ouvido musical e as qualidades do som. As crianças irão
interagir com instrumentos percussivos, além de participar de jogos
dramáticos e de expressão e conhecer um rico repertório cantado. “É
desenvolvido um trabalho de vivência musical que busca projetar
na criança, além da sensibilidade
à música, a concentração, a coordenação motora, a socialização,
o trabalho em grupo, a disciplina

pessoal, o raciocínio e outros
atributos que colaboram para
a sua formação”, explica.
Apesar desta tendência
pela garotada, a Pro-Music do
Buritis conta com alunos de
todas as idades. Aposentados,
com mais de 70 anos, estão
conseguindo tocar pela primeira vez aquela música sertaneja
de raiz que relembra a sua infância. “É muito gratificante ver a felicidade no rosto de
cada um. E todos conseguem”.
Entre os cursos oferecidos
na unidade estão guitarra, baixo, violão, bateria e teclado
(alunos até 14 anos). Acima
desta idade ainda somam os
cursos de cavaquinho e ukeulele. Uma novidade ainda é o
curso de DJ para quem quer
arrebentar nas carrapetas.

SERVIÇO:
Pro-Music Buritis
Av. Prof. Mário Werneck,
1480 (Loja 206, 2º piso).
Shopping Via Werneck.
Telefone: (31) 3378-0180.

A cantora Sandy volta a Belo Horizonte para apresentar a turnê “Meu
Canto”. O show apresenta o DVD
gravado em Niterói (RJ), em novembro de 2015, e traz músicas dos álbuns
solo “Manuscrito” e “Sim”. O repertório conta ainda com músicas como
“Pés Cansados”, “Quem Eu Sou”,
“Ela Ele”, além de “Aquela dos 30”,
“Escolho Você” e “Ponto Final”.

Teatro

A Bruxinha
Que Era Boa
15 e 16 de outubro

Local: Teatro Santo Agostinho
(R.Aimorés, 2679 - B. Sto Agostinho)
Horário: 16h - Ingressos: R$15
Vendas: Sympla.com.br

Skank
22 de outubro

Local: BH Hall
Horário: 22h30
Ingressos: Pista Lote 3 R$110
Vendas: Ticketsforfun.com.br
Os mineiros do Skank retornam a Belo Horizonte para mais
uma grande apresentação. Samuel Rosa, Henrique Portugal,
Haroldo Ferreti e Lelo Zaneti
sobem ao palco do BH Hall com
a turnê do novo CD “Velocia”.

Sebastian Bach
15 de outubro
Local: Music Hall Horário: 22h
Ingressos: Lote 1 Pista R$200;
Pista VIP R$240
Vendas: Ticketbrasil.com.br
Fotos Divulgação

A música, não importa qual ritmo, tem um poder surpreendente
na vida das pessoas, seja ela usada
como terapia, como um hobby ou
para animar as grandes multidões!
Quem nunca se sentiu tocado, emocionado ou vibrou ao ouvir uma
música? Agora, imagine como é
o sentimento de quem trabalha há
mais de 20 anos proporcionando
este contato - em muitos casos o
primeiro - entre a pessoa e a música? Pois bem, esta é a história da
Pro-Music. O centro de educação
musical foi criado em 1994 e, de
lá pra cá, coleciona inúmeras histórias de sucesso, seja na carreira
profissional ou simplesmente na
forma de enxergar a vida.
Fundada pelos músicos Márcio Durães, Giovanni Mendes e
pela publicitária Ivanna Durães, a
Pro-Music tem como grande diferencial sua metodologia de trabalho inovadora no Brasil. Com um
material didático próprio, a escola
garante ao fim do curso que todos
os alunos estarão aptos a tocar o
instrumento escolhido. O sucesso
é tanto que, muitos músicos mineiros que fazem sucesso pelo mundo
afora, vieram da escola. “Nesses
22 anos recebemos cerca de 16
mil alunos. Entre eles alguns com
destaque nacional e até internacional. Haroldo, Henrique e Lelo
do Skank, PJ e Rogério Flausino
do Jota Quest, são apenas alguns
exemplos”, cita Márcio Durães.
Outro destaque na escola são
alguns cursos oferecidos que fogem ao tradicional como, por
exemplo, a musicalização infantil e
teen e as práticas em conjunto que,
por sinal, é um dos grandes orgulhos de Durães. Segundo ele, elas
se apresentam como parte importante na formação do estudante de
música, seja no aspecto social ou
disciplinar, pois tem como objetivos promover a interação dos estudantes na realização musical coletiva, além de propiciar aos alunos
a prática saudável e proveitosa dos
instrumentos de suas preferências.
“Ali eles se veem como banda.
Deixa de ser algo individual. Além
disso, são altamente testados no
seu conhecimento. O Tianastácia
nasceu destes encontros”.

Shows

A voz original do Skid Row,
Sebastian Bach retorna a BH com
a Give ‘Em Hell Tour, em divulgação do último álbum de estúdio,
‘Give ‘Em Hell’ (2014, Frontie Records). Além de faixas do citado
disco e de outros trabalhos da carreira solo, o vocalista apresentará
faixas de seus clássicos álbuns à
frente do Skid Row.
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Painel

Escola do Buritis mostra
a importância da
valorização do folclore
Estamos em pleno século
XXI, era da globalização, robótica e outros avanços tecnológicos, porém, em meio a
tudo isso, onde se encontra a
nossa cultura? Como ela está
sendo abordada nas escolas
frente a tantas outras novidades? A cultura brasileira
representa nossa identidade
e não podemos perdê-la ou
esquecê-la. Pensando nisso
que a Escola Educativa enfatiza o folclore dento da sala
de aula para reviver, através
de lendas, músicas e brincadeiras, a nossa tradição e os
nossos costumes.
O folclore brasileiro
apresenta inúmeros elementos que
podem ser apresentados e desenvolvidos para, e com os alunos, no
decorrer de todo o ano letivo. Brincar de roda, ciranda, amarelinha,
bola de gude, cabra cega, passa
anel, cabo de guerra, faz parte da
rotina das crianças dentro da Educativa. Através das interações com
os colegas ludicamente descobrem
seu corpo, além de criativamente
expressar, seja por imitações, gestos ou na observação do outro, suas
representações e fantasias. Possibilitando também o desenvolvimento
motor, cognitivo e afetivo da criança. “Acreditamos que principalmente a música folclórica tem, dentre
suas finalidades, resgatar as raízes
e origens de uma região, conectar a
criança ao meio ambiente a fim de
conhecê-lo melhor, ela traz em si
elementos que caracterizam tanto
um período como um contexto histórico, mas, além disso, constrói um
elo entre os tempos ao relacionar
o passado e o presente dando segmento e continuidade as culturas”,
diz a coordenadora pedagógica

ALGUNS exemplos dos trabalhos sobre folclore
desenvolvidos pelos alunos da Educativa

Silvânia Aparecida dos Santos.
O folclore, por seu caráter histórico e popular, contribui muito
para possíveis críticas e reflexões
sociais. Como ato político, passa a
entender e afirmar não uma, mas as
várias manifestações culturais trazendo a riqueza e a beleza destas
sem prescindir uma a outra, ou desqualificá-las entre si, podendo sim,
questionar o porquê da existência
de parâmetros que legitimam uma
cultura em detrimento de outra trazendo a crítica como fonte de discussão da lógica que condiciona as
relações de poder nas sociedades.

Jogos
Através dos jogos folclóricos
é possível abordar de forma lúdica a utilização de regras. Ao executar brincadeiras antigas a criança trabalha mais com o próprio
corpo, se desprende de seus brinquedos de última geração cheios
de tecnologia e com isso propiciam o próprio desenvolvimento.
Com parlendas, músicas e jogos

a escola contribui para a preservação de nossa história e ainda
aprende-se sobre outras culturas.
A turma do Maternal III tem
dado enfoque aos trava-línguas que
despertam o gosto de brincar com
as palavras e os sons da língua, podendo ser utilizados para melhoria
da dicção dos alunos, além de aperfeiçoamento da pronúncia. O 2º Período preferiu trabalhar com as adivinhas que propiciam o raciocínio
lógico, mexem com a imaginação,
além de favorecer a construção da
escrita. Os alunos do 1º Ano e Maternal II optaram por trabalhar com
as cantigas de roda que são de extrema importância para a cultura de
um local, são dinâmicas e interativas fazendo com que as crianças
se motivem. “Além da questão da
motivação, tem a questão da desinibição e através dela dá-se a conhecer costumes, cotidiano das pessoas, festas típicas do local, comidas,
brincadeiras, paisagem, flora, fauna, crenças, dentre muitas outras
coisas”, afirma Silvânia.

Restaurante natural é
a mais nova opção
gastronômica do bairro
Cada vez com mais
adeptos, a alimentação
natural deixou de ser
uma moda exótica para
ser incorporada por todos os tipos de públicos.
Antes associada a comida insossa e sem cor,
atualmente, a alimentação natural aparece de
forma criativa, atraente
e variada. Mais que um
modismo passageiro, a
alimentação
saudável
vem se unir aos bons hábitos da vida, tais como
fazer atividade física,
não fumar, beber moderadamente, dormir bem,
entre outros. No Buritis, uma ótima opção no
NATURAL FOOD é um dos destaques da
seguimento é a Natural
praça de alimentação do Paragem
Food, que fica situada na praça de alimentação do nosso corpo funcione bem e consequentemente tenhamos um dia
Shopping Paragem.
Proprietária da Natural Food, mais produtivo. “Queremos trazer
Ana Cristina Guerra explica que para nossos clientes uma dieta rica
decidiu criar o restaurante, jus- e variada, dando preferência por alitamente, com o intuito de ofere- mentos frescos, diminuindo assim,
cer às pessoas uma alimentação o consumo de alimentos industrialimais saudável, com um cardá- zados e a ingestão descontrolada de
pio diversificado e uma comi- açúcar e gorduras, que acreditamos
da super saborosa. Ela acredita serem práticas indispensáveis para
que a alimentação unida a bons se viver melhor.
Um dos destaques da Natural
hábitos da vida faz com que

Food é o cardápio variado. São tapiocas, crepes,
sanduíches naturais, sucos e saladas de frutas.
Dentre estes pratos está
o carro-chefe do restaurante: a Salada Natural
Verão. “Nele oferecemos um mix de alfaces,
tomate cereja, seleta
de milho com ervilha,
palmito, peito de peru
e molho rosê de iogurte
natural. Esta salada vem
acompanhada de filé de
peixe grelhado e arroz integral. Tudo preparado na
hora, garantindo a qualidade dos nossos alimentos”, diz a empresária.

No lugar certo
Além de ser moradora do Buritis, Ana Cristina
Guerra conta que a escolha pelo
bairro se deu por enxergar que
a grande maioria das pessoas que reside aqui já tem hábitos saudáveis com a prática de
exercícios, seja em academias
ou mesmo na rua. “A idéia era
somente complementar esse hábito, trazendo uma alimentação
compatível a essa vida saudável”, finaliza.

Serviço
Natural Food
Av. Mário Werneck, 1360, loja
116 (Praça de Alimentação do
Shopping Paragem)
Funcionamento: Todos os dias
das 10h as 22h.
Telefone: 3567-2497

