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Artes

Se formos pontuar quais são
as coisas mais prazerosas para se
fazer na vida, com certeza, dançar
vai ficar entre as primeiras posições. E, esta colocação se faz por
merecer. Além de ser divertido,
dançar traz muitos benefícios à
saúde. A atividade é uma boa maneira para que pessoas de todas as
idades se mantenham em forma.
Está comprovado que, além de
aliviar a monotonia do dia-a-dia,
dançar traz benefícios à saúde
emocional, mental e física, ou seja,
faz um bem geral.
Adriana Burni, professora da
Oficina da Dança, trabalha há
30 anos com dança. Neste tempo pôde acompanhar de perto
a mudança que
a atividade fez
na vida de muitas pessoas. “A
dança vai muito
além da beleza. Ela mexe com a
saúde das pessoas e também com
o seu emocional. Ela é indicada,
inclusive, para pessoas tímidas.
É uma atividade de socialização”, afirma.
É importante ressaltar que,
quando decidimos iniciar algum
tipo de exercício, devemos considerar o nível de diversão que esse
exercício pode nos proporcionar. E
a dança é justamente isso, diversão!
Segundo Adriana, as várias
modalidades de dança proporciona ao aluno escolher uma que vá
de encontro ao que deseja. “O balé
clássico ele tem a característica de
ser uma dança mais lenta. Estimula mais a concentração, os movimentos delicados. O jazz já é mais
expansivo, é mais aeróbico, mais
sensual, explosivo. A zumba é mui-

Fotos Divulgação

Dança traz muitos
benefícios à saúde

Peça Rara:

onde um objeto parece
demonstrar sentimento

UM POUCO da magia que você encontra nos objetos da Peça Rara

ADRIANA BURNI e sua
paixão por ensinar dança

to parecido com jazz. A dança de
salão tem algumas especificidades
que as pessoas se identificam. O sapateado, o street dance. Cada pessoa tem prazer executando um tipo
de dança”.

Mercado da dança
Apesar de ser muito prazeroso,
dançar também é uma profissão,
como é o caso de Adriana. Os campos de atuação do profissional da
área abrangem tanto as carreiras de
bailarino, coreógrafo e intérprete,
como o ensino em escolas regulares e em academias especializadas,
entre outras possibilidades.
Adriana conta que há um espaço cada vez mais promissor para
o segmento. “Aqui no Brasil tem
muito campo. Nós temos bailarinos, professores. São várias alunas

que se formaram comigo e hoje são
professoras aqui. Tenho professores
de fora também que dançaram em
companhias como o Bolshoi, nos
Estados Unidos, na Alemanha. Se
a pessoa se dedicar poderá ter um
belo futuro na dança”.
Como a disciplina de artes faz
parte da grade curricular da educação básica, os concursos para as escolas públicas estaduais têm absorvido os graduados em dança. Além
disso, a produção de espetáculos,
a crítica cultural e a investigação
acadêmica são novas demandas da
profissão.
Se você ficou interessado em
praticar alguma dança, a Oficina da
Dança, que este ano completa 20
anos de fundação, fica na Av. Prof.
Mário Werneck, 1175. O telefone
de contato é o 3377-2829.

Serviço:
Oficina da Dança
www.oficinadadanca.com.br
(31) 3377-2829
Fb/oficinadadança

Da paixão de uma arquiteta
e estudante de Belas Artes por
artigos raros e restauração de objetos, nascia há um ano, no Buritis, a Peça Rara. A loja, localizada na Avenida Mário Werneck,
traz, pelo menos um pouco, do
cantinho que cada pessoa gostaria de ter em sua casa.
São móveis e adornos que
despertam a atenção pela sua
enorme beleza, dentro da simplicidade. Quem diria que algumas
pás velhas de enxada poderiam
se tornar lindas pétalas de flor de
metal? E que um simples quadro
com imagens dos personagens
de Chespirito, perdido em uma
feira no Chile, pudesse passar
tanta emoção? Pois bem, isto é
um pouco do que encontramos
na Peça Rara.
Alessandra Zorzin, moradora do Buritis e idealizadora deste
projeto, celebra este primeiro ano
da loja e acredita que, com o passar do tempo, cada vez mais pessoas irão conhecer a Peça Rara e
procurar por este tipo de serviço.
“Uma vez veio uma cliente aqui
que me disse que tinha vontade
de morar na minha loja, pois aqui
tem um ambiente tão aconchegante e muito gostoso. Isto me
deixa muito feliz”, comenta.

Quando faço a repaginação de um objeto me realiza ver a satisfação do
cliente”, diz.
A Peça Rara também
tem um trabalho destacado
de reciclagem com o uso
da madeira de demolição.
Lá, o morador do Buritis
vai encontrar diversas peças para enfeitar e decorar
todos os cômodos da casa,
desde o banheiro à varanda, com peças e móveis
rústicos, retrô/vintage e
antigos.
No mês que vem será
comemorado o Dia das
ALESSANDRA CELEBRA um ano da loja
Mães e uma ótima opção
Um dos pontos de destaque é
de presente pode ser encontraque Alessandra faz com que peças
da na Peça Rara. “Tem muito
antigas ganhem uma nova cara,
cliente que entra na loja e diz
mas sem descaracterizá-las. Ela
que a mãe iria adorar tal peça,
realiza este tipo de serviço há muiou mesmo restaurar um objetos anos e ama o que faz. “Uma
to antigo, de muito valor sentipeça muitas vezes tem um signimental. Acredito que este seria
ficado muito maior que seu valor
um momento ideal para dar este
financeiro. Remete à infância ou
presente a ela”, salienta Alesa um momento especial da vida.
sandra.

Serviço: Peça Rara

Av. Prof. Mário Werneck, 2220, loja 13
Telefones: 3657-1718 e 3658-1718
Facebook: Artesanato Lelê Arteira ou Peça Rara by Lelê Arteira
Funcionamento: segunda a sexta das 09h às 19h e no
sábado das 10h às 14h.
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Por Dentro do Bairro

Organização
em

Caminhada pela paz
O Buritis não deixou passar em branco o Dia
Internacional da Mulher. Em celebração à data,
no dia 12 de março foi realizada a primeira Caminhada pela Paz. Um grupo de aproximadamente 50 mulheres percorreu em torno de três
quilômetros do Parque Aggeo Pio Sobrinho até
o Parque Jacques Cousteau, no bairro Betânia.
Todo o trajeto foi feito em um clima de muita
alegria e disposição, apesar da falta de acessibi-

Há cerca de um mês, os moradores da Rua Marco Aurélio de
Miranda estão tendo de conviver com um transtorno. Após um vazamento de água na rede, a Copasa encaminhou profissionais até o
local para consertarem o problema. Contudo, para a realização do
serviço, foi preciso fazer um buraco na calçada, próximo ao número 149. De lá pra
cá, vários moradores entraram em contato
com a central
da companhia
de abastecimento de água, que
sempre dá a
mesma resposta:
uma equipe irá
ao local fazer o
reparo. Porém,
isto não ocorre. Segundo o morador Filipe Meireles, somente para
ele, três datas para o conserto foram informadas, mas nenhuma cumprida. Além de prejudicar a estética do passeio, o buraco se tornou
um perigo para os pedestres menos atentos, especialmente idosos e
mães com criança no colo.

St. Patrick’s Day

Divulgação Number One Buritis

Na semana de 16 a 20 de março, o Number One Buritis preparou
uma programação mais que especial
para comemorar o St. Patrick’s Day,
feriado de origem Irlandesa, já incorporado à cultura norte-americana e

de diversos outros países falantes da
língua inglesa. No hall de entrada da
escola, foi feita uma decoração com
adereços e símbolos tradicionais do
feriado, como, por exemplo, a cartola do leprechaun, o pote de ouro e os
trevos de quatro folhas, chamados de
shamrocks. Com objetivo de incentivar a aprendizagem de vocabulário
e desenvolver as habilidades orais,
foi organizado um “Sarau Cultural”.
O ponto alto da programação foi, no
entanto, a “Caça aos Shamrocks”.
Todos os alunos se mobilizaram
para adivinhar ou se aproximar do
número correto de trevinhos de quatro folhas, espalhados pela escola. O
vencedor levou para casa um prêmio
exclusivo da grife Number One.

Matheus Xavier*

Duas carreiras,
bom ou ruim?

Manhã de Integração
O dia 28 de março foi de muita alegria
nas dependências do
Colégio Magnum Buritis, com a realização
do projeto “Manhã de
Integração”. O evento,
direcionado aos pais e
aos alunos da Educação Infantil ao 5º Ano
do Ensino Fundamental, contou com muitas atividades
recreativas. Eles aproveitaram a
iniciativa para interagir e estabelecer laços de amizade com outras
crianças, que não necessariamente
estudam na mesma sala. “Enquanto
os pais eram atendidos individualmente pelos professores, meninos e
meninas se divertiam em vários es-

Jairo Delano

Buraco da Copasa

Foco

lidade dos passeios. A chegada foi bastante comemorada pelo desafio superado, já que muitos
participantes nunca haviam feito esse percurso
a pé. Em seguida, o grupo percorreu a trilha na
mata do parque até o córrego, em uma “caminhada meditativa” e “contemplativa”, observando a
natureza. Foram realizadas também atividades
em grupo, com canto e um piquenique, sempre
com o tema paz como propósito.

paços disponibilizados pela escola.
Com isso, elas aprendem a conviver com outras faixas etárias, a dividir e a trabalhar ainda melhor em
equipe”, explica Patrícia Bevilaqua,
supervisora da Educação Infantil.
O colégio também promoveu atividades esportivas para os pais, como
oficina de vôlei.

Crime ambiental

Militares do Corpo de Bombeiros da capital tiveram de comparecer à Rua Paulo Piedade Campos, em frente à Faculdade Newton
Paiva, para controlarem o fogo que havia sido colocado de forma
criminal em uma árvore. Através das redes sociais, moradores da
via chegaram a denunciar o terrível ato contra o meio ambiente,
uma vez que a árvore, além de ser muito antiga, era linda e com
folhagens extensas. Esta é a segunda vez que isto acontece. Na primeira, a rua chegou, inclusive, a ser parcialmente interditada pelas
autoridades. Um absurdo!

A segunda carreira começa a fazer parte do dia a dia de muitos
profissionais, seja ela como projeto para uma futura aposentadoria,
para mais satisfação profissional e pessoal ou para ter mais segurança
no emprego.
Quem tem esse tipo de rotina sabe o quão corrida é essa jornada,
mas muitos consideram a segunda atividade tão prazerosa que acaba
suprindo todo e qualquer cansaço.Desenvolver uma segunda atividade profissional é o que muitos tem buscado. As pessoas querem mais
de uma fonte de relacionamento, querem estar bem mais desenvolvidas e se sentirem desafiadas.
Quando existe uma atividade secundária e essa é apenas uma
oportunidade de ganhar dinheiro, ele não se sustenta, pois a segunda
atividade exige tanta dedicação que só faz quem gosta.
Portanto, devem-se levar em consideração as vantagens e desvantagens na escolha por uma segunda atividade. Vemos como vantagens as possibilidades de ganho financeiros maiores, a proteção
contra o desemprego e variações do mercado, as oportunidades de
negócio e o aprendizado de competências variadas. Considera-se
como desvantagens a redução de tempo disponível para atividades
pessoais, a sobrecarga de trabalho, a dificuldade para administrar
duas agendas e o risco de conflito entre os trabalhos.
O segredo é saber alinhar uma atividade a outra como forma de
crescimento profissional. Ter duas atividades exige muito planejamento e organização. Antes de decidir ter duas carreiras ou mais é
preciso estudar quais seriam as alternativas mais adequadas a você e
considerar como está o mercado. É preciso também imaginar como
sua vida ficará após optar pela ocupação secundária e, o principal,
garantir que a qualidade da primeira carreira não diminua.
Existe uma diferença entre hobby, atividade paralela, segundo
emprego e carreira paralela. O hobby é quando você tem uma ocupação, seja ela remunerada ou não, que não exige responsabilidade
profissional. A atividade paralela é atividade que surge dentro da sua
atividade principal. O segundo emprego é quando você faz a mesma
atividade para empresas diferentes. E a carreira paralela são atividades diferentes realizadas ao mesmo tempo, ou seja, simultaneamente.
As pessoas com carreiras paralelas têm mais facilidade para se
organizar e identificar oportunidades. Independente do motivo pela
escolha da segunda carreira pense primeiro como ficará sua vida com
mais de uma ocupação, pois é inevitável que você tenha menos horas
livre e mais responsabilidade. É desafiador, mas se atender aos seus
objetivos vale à pena.
*Matheus Xavier é Gerente Geral Imagem Academia
Graduado em Administração
Pós-graduado em MBA Executivo de Negócios
E-mail: gerencia@imagemacademia.com.br

Moradores iniciam campanha
de adoção de animais no Buritis

Fotos Divulgação

O alto número de cães vadios
perambulando pelas ruas do Buritis
tem causado preocupação a muitos moradores do bairro, especialmente em quem é apaixonado por
animais. Além da comoção pela
situação em que estes cães vivem,

Ana Flávia Pizzoto

muitas vezes alheio a agressões,
também fica a apreensão quanto
aos problemas de saúde pública
que podem vir a surgir, como por
exemplo, a leishmaniose, ou até
mesmo ataque a pedestres.
Diante deste cenário, alguns
moradores, ao invés de ficarem de
braços cruzados esperando por uma
solução do poder público, decidiram
agir na tentativa de solucionar ou
pelo amenizar o problema.
A moradora Ana Flávia Pizzoto deu início, através das redes sociais, a uma campanha de adoção
de cães abandonados. Juntamente
com alguns amigos, ela decidiu
acolher os animais que encontrava
na rua e, em seguida, fazia a exposição de suas imagens, na tentativa de encontrar pessoas que
quisessem adotá-los. “Inicialmente juntamos as primeiras 10 pessoas que se colocaram à disposi-

NINHADA RESGATADA à espera de um lar

ção para ajudar em um grupo no
Whatsapp. Aí abrimos um grupo
no Facebook. Agora queremos organizar ainda mais abrindo uma
fan-page no Facebook, chamada
Buritis de 4 Patas”.
A ideia é que esse projeto cresça além do resgate dos animais

que vagam pelo bairro. O grupo
quer conscientizar os moradores
quanto à responsabilidade da sociedade em relação ao bem-estar
dos animais, a guarda responsável e adoção. “Belo Horizonte
tem aproximadamente 30 mil cães
abandonados, isso sem contar os

ABANDONO

gatos. No Buritis hoje acreditamos que existam aproximadamente 20 cães pelas ruas. Nas
últimas semanas resgatamos quatro”, diz a moradora.
Apesar de difícil, Ana Flávia comemora muito cada lar
que conseguiu encontrar para um
cãozinho. “Eu vejo muitos jovens do Buritis comprando um
cachorro de R$3 mil ou mais.
Eles não sabem o quanto seriam
felizes se adotassem um cão
abandonado, que além de sair de
graça, teriam por eles um amor
incondicional”, afirma.

A proximidade do Buritis
com o Anel Rodoviário (local de desova de animais)
faz com que no nosso bairro apareçam muitos cães.
Outro fator é que muitas
construtoras usam cães para
tomar conta das obras e depois os abandonam por aqui.
Há também moradores que,
simplesmente, não querem
mais o cachorro e resolvem
soltá-lo na rua. “Conscientização é o maior problema
que enfrentamos na propagação dos valores da guarda responsável no Brasil, e no nosso
bairro não é diferente. Todos deveriam colocar a mão na consciência
e perceber o mal que estão fazendo
a estes animais e também ao convívio social”, diz Ana Flávia.
O Buritis de 4 Patas quer montar uma farmácia solidária para
tratar os cães acolhidos. Os integrantes do grupo querem doação
de remédios dentro do prazo de
validade. Além disso, precisam de
ajuda com ração e vacina. Interessados em ajudar devem entrar em
contato através da página do grupo
no Facebook.
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Educação

Unidade II da Escola Vila
Buritis completa um ano
No próximo mês de maio a
unidade II da Escola Vila Buritis
completará um ano de fundação.
Além de especial, a marca se torna
maior ao pensarmos que a unidade I havia sido inaugurada apenas
nove meses antes.
Arrojadas, as proprietárias Maria Beatrix César Barrios e Cristiane Alves Gomes Cordeiro Valadares enxergaram que a unidade I,
mesmo com pouco tempo de fundação, não mais atendia a enorme
demanda do Buritis. Era preciso
uma expansão e isto aconteceu!
Localizada na mesma rua da matriz, no caso a Jornalista Guilherme Apgáua, a Vila Buritis II oferece uma estrutura física maior,
com mais de 13 salas, todas com
banheiro adaptado para crianças,
além de refeitório e espaços de lazer. Tudo isto, claro, obedecendo
às normas de segurança da ABNT
– Associação Brasileira de Normas Técnicas.
Cristiane, que também é pedagoga, diz que a Vila Buritis oferece tudo que um pai ou mãe espera
de uma escola infantil. “É a realização de um grande sonho. Eu que
sempre trabalhei na área de educação é algo que sempre quis muito.
Era um objetivo ter a minha escola e
implantar tudo que imagino ser ide-

Estamos
conectados, mas
e seguros?

A coordenadora Roberta Barrios entre as proprietárias
Maria Beatrix (esq.) e Cristiane Gomes (dir)

al para uma instituição infantil, tanto na parte pedagógica, cognitiva,
quanto na parte estrutural. A escola
está sempre à disposição dos pais,
a qualquer momento, visando uma
relação de transparência e parceria”.
Maria Beatrix ressalta a ótima
estrutura da Vila Buritis II, mas garante aos pais que as crianças das
duas unidades recebem o mesmo
tratamento, seja de profissionais
ou mesmo estrutural. “Nós temos
um compromisso com a qualidade do atendimento à criança,
e por isso precisávamos de uma
segunda sede. Porém, deixando
claro que oferecemos aqui, exatamente o mesmo serviço que na

Estrutura ampla
e moderna

Serviço

unidade I. Procuramos sempre inovar, visando potencializar o aprendizado. Recentemente, apostamos
em yoga infantil, pois, associada
ao projeto pedagógico da escola,
favorecerá o fortalecimento dos
sistemas nervoso e imunológico

da criança além de criar uma base
para o amadurecimento emocional
da criança e um aumento na disposição para o aprendizado. Os pais
podem ter a certeza que não poderiam deixar seu bem mais precioso
em melhor local”.

PROPOSTA EDUCACIONAL
Coordenadoras pedagógicas das
duas unidades, Renata Sartori e Juliana Ramalho esclarecem que a
Vila Buritis trabalha com a concepção construtivista e sócio-interacionista da educação. Elaboraram o
projeto pedagógico com profissionais capacitados que acompanham
os alunos em todo o seu desenvolvimento, desde o berçário. “O que
pode ser oferecido de suporte para
a criança, temos aqui. Além dos
profissionais altamente qualificados, ainda contamos com acompanhamento multidisciplinar, com
psicólogo, fonoaudiólogo, terapia
ocupacional e nutricionista”.
Roberta César Barrios, coor-

denadora administrativa, informa
ainda que a escola oferece aulas
terceirizadas como inglês Number
One, academia de judô Elefante
Branco, Ballet Passo a Passo, escola credenciada e associada à metodologia Inglesa – Royal Academy of Dance.
Para o futuro não está descartada a inauguração de uma nova unidade. Porém, esta não mais seria
no bairro. “Acho que no Buritis já
atendemos em um nível satisfatório
com as duas unidades, mas quem
sabe em outros bairros da cidade
possamos também levar esta filosofia de trabalho”, comenta Maria
Beatrix.

Vila Buritis unidade I – Rua Jornalista Guilherme Apgáua, 35. Telefone: 3377-3044.
Vila Buritis unidade II - Rua Jornalista Guilherme Apgáua, 80. Telefone: 3586-3533.

Estamos vivendo uma década que confirmou a previsão do final década
passada: vivemos cada dia mais conectados pela internet. Tudo começou com
os computadores do escritório passando para os de casa, e hoje em smartphones
e tablets. E toda essa dependência do mundo virtual fez com que uma simples
navegação tornasse um risco para nossas informações. Fraudes onlines cresceram de forma absurda nos últimos cinco anos, e o mais impressionante é que,
principalmente nos países de terceiro mundo e em fase de desenvolvimento e
emergentes como o Brasil, são os principais lesados por hackers.
Hoje consultamos saldo bancário pelos computadores de casa, transferências
de dinheiro, agendamos consultas, realizamos compras com nossos cartões de crédito, fazemos cadastros em vários sites informando todos nossos dados e o principal que é o nosso CPF. Com uma simples pergunta posso talvez deixá-los preocupados: vocês usam o sistema operacional original e um antivírus pago? Caso sua
resposta seja sim. Parabéns, você faz parte de apenas 35,8 % dos brasileiros.
Para entendermos a complexidade dessa questão tentarei esclarecer, de forma dinâmica e objetiva, usando de exemplo o sistema operacional (S.O.) mais
usado no país que é o Windows. Primeiro passo: ao manter um computador que
o S.O. não é original já estamos abrindo portas invisíveis para uma invasão. Um
hacker cria um arquivo que burla a licença do S.O. deixando-o assim como original. Mas qual a procedência desse arquivo? O que impede de ter algum vírus
embutido? E qual serão sua garantia e suporte sobre a qualidade do produto?
Não estamos julgando quem faz o uso desse tipo de produto, até mesmo porque
nosso governo não faz esforço nenhum para que as grandes empresas possam
vender no país softwares com valores mais justos.
Segundo passo: se é um número baixíssimo a quantidade de S.O. original
no Brasil, o que podemos dizer dos antivírus pago. Pequenos 26,4% usam essa
categoria, sendo o restante grátis, ou com licenças expiradas e hackeadas. Os
chamados antivírus grátis são de fato melhores do que não ter algum, porém,
ainda deixam muito a desejar em relação a um pago. Todos os antivírus de graça
são versões reduzidas de sua versão paga. E os hackeados são o mesmo processo do S.O. Países de 1º mundo usam essas versões grátis para testes antes
de adquirir o produto final, mas aqui no Brasil é de praxe usá-los como nossa
segurança principal para nossos computadores.
Analisando os números acima perceba que fazemos uma junção perigosa em nosso computador que hoje é quase que nossa carteira e nossa caixa de
documentos do passado. Sistema Operacional pirateado e antivírus grátis ou
hackeado são a chave perfeita para ataques hackers com vários propósitos. Todos os bancos do Brasil, quando o cliente sofre uma fraude digital, na pericia
a primeira regra para ressarcir o cliente é saber se os softwares do cliente são
originais. Aconselhamos que façam uma análise dos softwares em uso em seu
computador e das informações que acessam no cotidiano, para ver o custo beneficio e o risco. Lembre-se aquele email estranho que chegou para você com
assunto estranho e de pessoa desconhecida, não foi por acaso.
*Twitter: @gamesdude - Email: gameiros.dude@gmail.com
Blog: www.gameiros.blogspot.com
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UniBH oferece atendimento
gratuito na área da saúde
Quem tem algum problema de saúde e precisa recorrer
a um tratamento, nem sempre
tem condições de arcar financeiramente com um fisioterapeuta ou nutricionista, por
exemplo. O que poucos sabem
é que o UniBH disponibiliza
no campus Estoril a Clínica
Integrada de Saúde. Com o objetivo de melhorar a qualidade de vida da população, são
feitos atendimentos de fisioterapia, enfermagem e nutrição
completamente gratuitos. Na
clínica, os atendimentos são
realizados pelos alunos, com
orientação dos professores e
sem nenhum custo para a população. Os cursos envolvidos nos atendimentos da área
da saúde são: Estética e Cosmética, Medicina, Fisioterapia, Enfermagem e Nutrição.
Em 2014, foram mais de 9 mil
atendimentos prestados pelas
cinco áreas na Clínica Integrada de Saúde do UniBH.
Na Clínica Integrada, os
alunos prestam atendimento ao
paciente pautado na integralidade do cuidado ao ser humano e na prevenção e promoção da saúde. É uma excelente
oportunidade para os moradores do bairro Buritis e região
terem um acompanhamento de
saúde gratuito. “O objetivo é
proporcionar um atendimento
de qualidade gratuita atrelada
a uma possibilidade de prática

aos alunos supervisionados por
seus coordenadores. Além disso, a clínica é uma ótima oportunidade para a comunidade ter
um atendimento gratuito e de
qualidade,” explicou a coordenadora do curso de Fisioterapia
do UniBH, Rita Guedes.
Na Medicina, a Clínica
Integrada do UniBH realiza atendimento nas seguintes
áreas: cardiologia, endocrinologia, pneumologia, dermatologia, ortopedia, neurologia,
angiologia e urologia. São 18
consultórios para atendimento.
Os pacientes são direcionados
pela Regional Oeste da PBH,
fortalecendo o sistema de referência do SUS, ou seja, quando
os pacientes são atendidos em
unidades básicas de saúde ou
em hospitais e encaminhados à
Clínica Integrada.
No curso de Fisioterapia
são realizados atendimentos

Fotos Divulgação UniBH

Clínica Integrada de Saúde do UniBH prestou
mais de 9 mil mil atendimentos em 2014

em sete áreas: pediatria, geriatria, uroginecologia, neurologia, ortopedia e cardiorrespiratória. Os alunos estão sempre
acompanhados de um professor. A Nutrição também é uma
das áreas atendidas pela Clínica Integrada do UniBH. O
paciente pode fazer uma consulta nutricional individualizada onde é elaborado um pla-

no alimentar de acordo com
as suas necessidades e ainda
fazem um acompanhamento
mensal. O ambulatório de Nutrição atende em média 300
pacientes por mês. O curso de
Enfermagem oferecerá a partir
de agora um atendimento voltado à prevenção e tratamento
de feridas, o ambulatório de
lesões cutâneas.

A Clínica Integrada
do UniBH fica no
campus Estoril, bloco
C2 (entrada pela Rua
Líbero Leone, 259) e
funciona de segunda
à sexta-feira, das
7h40 às 17h.

Confiança

Alugar imóveis através de
imobiliária é mais vantajoso
Uma dúvida muito comum,
que passa pela cabeça de quem vai
colocar um imóvel para alugar pela
primeira vez, é se vale a pena, ou
não, acionar uma imobiliária. Da
mesma forma, fica a dúvida para
um futuro locatário. Será que é
mais vantajoso alugar um imóvel
através de uma imobiliária ou diretamente com o proprietário?
Alugar um imóvel por intermédio de uma imobiliária se
mostra a melhor opção. O aluguel
diretamente com o proprietário
envolve muitos riscos, uma vez
que, geralmente, ambas as partes
são desprovidas de conhecimento jurídico especializado. Nesse
caso, os contratos firmados podem
conter equívocos, o que futuramente pode gerar conflitos e prejuízos financeiros. Deve-se observar que a locação firmada com o
intermédio de uma imobiliária só
é concretizada após a análise cuidadosa das condições financeiras
do locatário e fiadores, bem como
a avaliação criteriosa do imóvel.
O objetivo é sempre resguardar
tanto quem aluga quanto quem é
proprietário.
Um aspecto importante ainda
desconhecido para muitas pessoas
é a possibilidade de múltiplas modalidades de garantia para quem
objetiva alugar. Além dos tradicionais fiadores, é possível fazer o

Silvia Coutinho, diretoraadministrativa da Aceti

seguro fiança e/ou título de capitalização. “A imobiliária oferece diversas ferramentas para viabilizar
a locação e concluí-la de forma
segura. Itens como vistoria rigorosa do imóvel, administração do
recebimento e repasse do aluguel,
manejo de avarias, assessoria e
consultoria jurídica especializada, rescisão contratual conforme
a legislação, fazem parte do nosso cotidiano. De fato, existe sim
uma rotina que precisa ser seguida
e pode ser vista como burocrática.
Mas é justamente este processo
que resguarda os direitos de ambos em uma locação”, explica Silvia Coutinho, diretora-administrativa da Aceti Netimóveis.
O trabalho da imobiliária se
inicia com a análise do melhor

imóvel para atender a demanda e
a realidade financeira do cliente
que quer alugar. Ao mesmo tempo cuida-se para que o imóvel que
está disponível para a locação seja
um produto comercialmente viável. Carlos Araújo, gerente do
setor de locação acrescenta ainda
que “a imobiliária proporciona
uma grande comodidade para os
clientes e locatários no que tange
a mobilidade, localização e detalhamento das características do
imóvel pretendido, além de transmitir ao locador e/ou condomínio
maior segurança nas visitas realizadas com acompanhamento e
identificação das pessoas pretensas a locação.”
Silvia afirma que a principal
função da imobiliária é impedir
impasses jurídicos e financeiros e
oferecer comodidade a todos os
envolvidos. “A empresa acompanha continuamente o cumprimento do contrato, efetua as cobranças necessárias e evita o desgaste
direto entre inquilinos e locador
diante de quaisquer situações que
possam surgir. Ocupamos um papel de intermediador para o estabelecimento de uma relação
comercial harmoniosa entre locatário e locador.”
Adriana Oliveira, consultora
comercial da Aceti Netimóveis,
conta que já houve casos excep-

Adriana Oliveira,
consultora comercial

cionais de clientes que desistiram
de alugar o imóvel pela imobiliária e posteriormente se arrependeram. “Tivemos contato com um
proprietário que tinha uma relação
de muitos anos com a imobiliária
e, de repente, resolveu alugar por
conta própria, objetivando deixar
de pagar a taxa de intermediação e
administração. O inquilino envolvido ficou inadimplente e o locador se deparou com uma situação
inesperada e de difícil solução,
devido a ausência de garantias
contratuais. Diante disso acabou
recorrendo novamente ao serviço
da imobiliária. De um modo geral temos a experiência de muitos
clientes antigos, que mantêm a
nossa prestação de serviço durante
muitos anos.”

FGA. Dra. Marisa de
Sousa Viana Jesus
Crefono6- 1415

O QUE FAZER DIANTE
DESTA FALA?
“Você percebeu o que está acontecendo com ela? Ela está falando
muito diferente. Não sei se está brava, insegura, com raiva da irmã,
sei lá, só sei que isto não está normal”, insistia meu marido. Enquanto estas palavras ecoavam dentro de mim, meus ouvidos fingiam não
escutar. Minha resistência se fundamentava no medo de não saber
como agir diante de repetições de sílabas, bloqueios, prolongamentos
e atropelos que se fizeram presentes na fala de minha filha de cinco
anos. Sabia que existia a chamada disfluência ou gagueira fisiológica,
mas até então ela existia somente nos meus livros. Deparar-me com
esta teoria na fala da minha filha me fragilizou. Minha florzinha era
muito comunicativa, inteligente e espontânea, mas como lidar com
este impedimento de expressão, como lidar com tanta pressão?
Este mar de emoções vivido por mim, mãe e fonoaudióloga,
repete-se frequentemente na mente das mães de crianças com idade
entre 3 e 6 anos, quando se observa algo que pode ser fisiológico e
passageiro, se bem conduzido, ou... ser a ponta de um iceberg de uma
gagueira crônica, que perdura por vários anos.
Este episódio me encaminhou para um estudo aprofundado na
área da Gagueira, o que me fez ver que muito se pode fazer para minimizar e melhor lidar com esta alteração na fala. Estudos científicos
têm desmistificado muitas crenças sobre a gagueira, tais como: que o
gago gagueja porque fica nervoso ou ansioso, que ele pode ter controle sobre sua gagueira, que ele pensa mais rápido do que fala e que
ele aprendeu a falar assim por tentar imitar alguém.
As pesquisas mostram que a gagueira tem um componente forte
de hereditariedade e é um comprometimento neurobiológico, devido
a um funcionamento anômalo de parte do cérebro responsável pela
automatização da fala espontânea (e não pela fala automatizada como
ocorre na música, em que geralmente, não se gagueja). Também podem ser observados resultados favoráveis quando se usam técnicas
para controle consciente da fluência da fala. O fonoaudiólogo, fundamentado em teorias da fala, orienta o trabalho voltado para minimizar a gagueira utilizando técnicas relativas a prosódia, velocidade,
articulação, respiração, dentre outras, com o objetivo de identificar,
dessensibilizar e modificar o padrão de fala.
Como, “depois da tempestade vem a bonança”, termino desafiando os leitores que se identificaram com o que foi dito, como familiar,
ou como aquele que vive tentando driblar sua gagueira, a se posicionar no sentido de fazer algo para minimizar este incômodo. Para isso,
deve-se ampliar a visão para enxergar a criança e sua própria vida
sob outros prismas, valorizando mais o que se tem a dizer do que a
forma como se diz. Também é preciso buscar a ajuda de um fonoaudiólogo. Este pode orientar os pais e familiares e conduzir o paciente
a uma fala mais natural, com maior liberdade para se expressar, facilitando para que ele possa se ver para além da gagueira.
*Fonoaudiólogas e Assessoras e Consultoras em Comunicação e
Expressividade) - Fonoaudiólogas Núcleo Persona

Contatos com a coluna através do e-mail: dialogopensesaude@gmail.com
Marisa de Sousa Viana Jesus – fono.marisaviana@gmail.com - (31)8830-5127
Claudia Ligocki - claudia.ligocki@gmail.com – (31)9892-9767
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Lazer e Cultura

Cantor do Buritis inicia
carreira com música e clipe
A música sertaneja ganha um
novo artista, que promete ser uma
das grandes revelações do segmento no país. E, mais uma vez, vem
de Minas Gerais, mais especificamente do Buritis. O cantor Bruno
Morais, que reside no bairro há 12
anos, parte para o lançamento de
sua carreira.
Ousado e irreverente, Bruno
chega com um propósito diferente. Influenciado por diversos
estilos musicais, assumiu um estilo próprio e moderno, que promete fazer a diferença na música sertaneja.
Com sete anos, Bruno comprou
seu primeiro instrumento musical,
um teclado. Aos 10, adquiriu um
violão e foi então que, de fato, se
encontrou com o que realmente
queria. Um garoto, que como tantos, amava os ícones do rock & roll
quando adolescente formou uma
banda de pop rock que fez diversos
shows em BH.
Algum tempo depois, se apaixonou pela música sertaneja e começou a fazer participações em
shows de outros artistas em casas
noturnas da capital. “Tudo começou como uma brincadeira, simplesmente pelo gosto de cantar.
Mas a brincadeira acabou virando
coisa séria”, relembra Bruno.
A voz e o carisma do cantor
conquistaram o público e desde
meados de 2014, passou a investir em sua carreira artística. Agora,
inicia sua trajetória musical com o
lançamento de sua primeira música de trabalho, “Te Enlouquecer”,
que, em breve, fará parte da programação de várias rádios mineiras e de outros estados. “A produção teve um trabalho de alto nível

Fotos Divulgação

Bruno Morais dá o pontapé inicial com o lançamento
da música e do videoclipe “Te Enlouquecer”

Obras de Petrônio Bax
Até 30 de abril
Local: Capela do Colégio Loyola (entrada pela Avenida do Contorno,
7.919, bairro Cidade Jardim)
Horários: segunda a sábado, das 8h às 9h30; 10h30 às 12h; 14h às 15h30 e
16h30 às 18h. Em abril, a mostra não receberá visitas entre os dias 18 e 21.
O Colégio Loyola traz atrações culturais inéditas neste mês de
abril, com obras do artista mineiro
BAX (1927-2009). Além da mostra
“200 Faces de Jesus de Nazaré” na
Capela, o Colégio também apresenta a exposição “ICHTHYS” no
Passo das Artes. Na galeria, 16 telas circulares mostrarão a caminha-

da de Jesus Cristo do Pretório de
Pilatos ao Monte Calvário, onde foi
crucificado.
Em todas as telas, BAX retrata com sua identidade as passagens
do sofrimento de Cristo. Nessa exposição, além das estações da Via
Crucis, o artista também mostra o
nascimento e a ressurreição de Je-

sus. Cada tela tem elementos da
arte sacra, muito utilizados por
BAX em todas as suas obras. Os
detalhes que aparecem na representação da Via Sacra feita por BAX
são intencionais, levando o espectador a uma dimensão de reflexão.

Victor & Leo
18 de abril

Local: Chevrolet Hall - Horário: 22h
Ingressos: Mesa Setor 1R$ 600 (inteira) (não há
meia-entrada); Setor 2 R$ 520 (inteira) (não há
meia-entrada); Pista/Arquibancada 1º lote R$ 80
(inteira) R$ 40 (meia); 2º lote R$ 100 (inteira)
R$ 50 (meia); 3º lote R$ 100 (inteira) R$50 (meia)
Vendas: www.ticketsforfun.com.br ou bilheterias do Chevrolet Hall
Informações: 4003-5588
têm mais de 20 anos de carreira, 10
CDs gravados e cinco DVDs, sendo
O Chevrolet Hall recebe uma
três ao vivo e dois documentários:
das duplas sertanejas mais queridas
“Nada Es Normal”, em espanhol
do Brasil: Victor & Leo. Produto(2008) e “Victor & Leo - A História”
res, cantores, arranjadores e músi(2010). Nascidos em Abre Campo
cos de seus trabalhos, Victor e Leo
BRUNO MORAIS busca seguir os passos do pai

de qualidade. A gravação da música contou com a participação de
músicos de primeira linha, que
tocam com artistas e duplas famosas do Brasil, como por exemplo, o cantor sertanejo Gusttavo
Lima”, se orgulha.

CLIPE
O início da carreira de Bruno
Morais também será marcado pelo
lançamento do videoclipe da música, que já foi lançado em seu canal
oficial no YouTube. A agenda de
shows do cantor está sendo cuidadosamente preparada e, em breve,
começará a percorrer diversas cidades, começando por Minas Gerais,
tanto no interior quanto da Região
Metropolitana da capital.

Motivado pela mesma paixão
que guiou seu pai, Bruno quer se
dedicar em tempo integral à música. “Meu pai era cantor, conhecido como Robinson Cley. Ele
cantou com diversos nomes da
música brasileira como Ronnie
Von, Márcio Greyck, Leno & Lilian, Martinha e diversos outros
artistas da Jovem Guarda. Também participou de conhecidos
programas de televisão da época,
como o Brasa 4, da extinta TV
Itacolomi”, finaliza.
Assista ao videoclipe “Te Enlouquecer” de Bruno Morais. Também curta a página do cantor no
Facebook e fique por dentro das
novidades: facebook.com/brunomoraisoficial

(MG), os irmãos começaram cantando nas noites de Belo Horizonte e,
posteriormente, em São Paulo. Hoje
já superaram 3 milhões de álbuns
vendidos e 130 milhões de views em
seu canal no Youtube.

Kiss

23 de abril
Local: Mineirinho - Horário: 19h
Ingressos: Cadeira superior 1° Lote: R$ 200
(inteira) / R$ 100 (meia); Cadeiras especiais
1° Lote: R$300 (inteira) / R$150 (meia);
Pista 1º lote: R$400 (inteira) / R$200 (meia),
Pista Premium - 1º lote: R$600 (inteira) /
R$300 (meia)
Pontos de vendas: - Class Club Sion (Av. Bandeirantes, 20 - Belo Horizonte. Atendimento
das 10h às 17h).
O Mineirinho se transformará
em um grande palco para o show
de comemoração dos 40 anos do
Kiss. A banda já esteve em Belo
Horizonte na década de 80 e uma
das marcas do grupo, além do som,

é o espetáculo teatral em suas apresentações. A formação atual é composta pelos músicos Paul Stanley,
Gene Simmons, Tommy Thayer e
Eric Singer. Durante o espetáculo, o público poderá conferir um

repertório composto por grandes
clássicos da carreira como Detroit
Rock City, Rock And Roll All Nite,
Forever e I Love It Loud. O show
de abertura ficará por conta da banda Steel Panther.
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Variedades

Morador do bairro conta
suas histórias da
época em que era piloto
Se você perguntar a um grupo de meninos o que eles querem ser quando crescer, muitos
irão responder de bate pronto:
”quero ser piloto!”. A paixão
pelos veículos motorizados e a
velocidade nasce de uma forma
espontânea e, muitos destes garotos, não importa quanto tempo
passe, levam esta paixão até os
últimos dias de sua vida. E este
parece ser o caso do empresário
e morador do Buritis há 18 anos,
Antônio Maria Claret Machado
dos Santos. Hoje, com 56 anos
de vida completados no último
dia 6 de março, Antônio Claret
tem a velocidade como um hobby, mesmo assim, o espírito de
competitividade ainda pulsa em
seu corpo.
Apaixonado pelo kart, Claret
teve de driblar uma infância sem
muitos recursos financeiros para
poder praticar o esporte e, posteriormente, se “auto-patrocinar”
para conseguir participar de
competições. Não só conseguiu
como se destacou. Basta dar
uma voltinha em seu apartamen-

CLARET conquistou o
mineiro de Kart em 1998

to para notar a enorme quantidade
de troféus espalhados em todos os
cantos. Mas, um deles é especial.
No ano de 1998 o morador do Buritis se sagrou Campeão Mineiro
de Kart. E ele recorda a conquista
como se fosse ontem. “O líder do
campeonato era de uma família
muito rica de Uberlândia. Como
ele precisava apenas de um tercei-

ESTANTEs
já não têm
espaço
para tantas
conquistas

ro lugar para ser campeão
convidou grandes órgãos
de imprensa para noticiar a
disputa. Quietinho eu corri
como nunca naquele dia.
Venci a prova e ele chegou
em quarto. Resultado: fui
campeão e acabei sendo o
destaque na mídia”.
Apesar de suas principais conquistas serem no
kart, a paixão de Antônio
Claret não se resume à modalidade. Ele também gosta
de participar de rallys. O
Enduro da Independência,
principal competição de
Minas no segmento, já perdeu as contas de quantos
participou. Sem contar as
competições de veículos gaiolas,
uma variedade de rally. Sobre as
duas rodas, muitas histórias para
contar, especialmente de acidentes. “Uma vez passei direto em
uma ponte e cai no rio. A sorte é
que ele estava cheio e, por isso,
não bati em nenhuma pedra. A dificuldade maior foi emergir, uma
vez que a roupa de piloto pesa
muito. A moto também subiu e
veio para perto de mim e consegui resgatá-la. Foi muita sorte”.
E a velocidade agora também faz parte da vida de Claret
como empresário. Ele é um dos
patrocinadores do piloto mineiro Raphael Matos, que já passou
pela Fórmula Indy e atualmente
corre na Stock Car Brasil. “O
Raphinha hoje é uma das sensações da Stock Car. O rapaz corre
demais. Em breve todos vão ouvir falar muito nele”, finaliza.

Nutricionista alerta sobre
a moda dos sucos detox
O dicionário português parece
contar com mais uma palavra nos
últimos tempos: o detox. Os chamados sucos detox passaram, dentro
de um curto período, a fazer parte
do cardápio de muitos brasileiros,
interessados em suas ricas propriedades. Em alguns casos, estes sucos
são apresentados como bebidas capazes de revolucionar a vida porque
emagrecem, previnem o envelhecimento precoce e doenças degenerativas e até reduzem a celulite. Mas,
tudo isso soa um pouco fantástico.
Afinal, será que é verdade?
Nutricionistas divergem dessa
concepção. Apesar de verem benefícios no uso dos sucos, a maioria
afirma que sua função desintoxicante não é tão importante. Tais bebidas não seriam necessárias para o
bom funcionamento do organismo.
Uma alimentação com quantidade
suficiente de líquidos e que contemple todos os grupos de alimentos de forma equilibrada já é capaz
de promover a necessária eliminação de toxinas e garantir estado nutricional adequado.
“O conceito detox prevê uma
desintoxicação do organismo, mas
acontece que essa desintoxicação
acontece naturalmente. Todos os dias
nosso corpo tem capacidade para re-

nas, principalmente C e A, minerais
como ferro, potássio e cálcio e boa
quantidade fibras. Além disso, têm
baixo valor calórico, favorecendo
a perda de peso. Porém, tudo isto,
desde que faça parte de uma dieta
que contemple alimentos em quantidade e qualidade adequadas. “Se
ficar só a base de um suco provavelmente a pessoa vai ter uma fraqueza, principalmente, se for realizar
exercício físico”, explica Janaína.

EXEMPLO
Janaína Goston, nutricionista

alizar sua limpeza por si só. O problema é que nossa alimentação atual está muito mais intoxicante, em
razão do consumo excessivo de alimentos de origem animal, industrializados e que contêm agrotóxicos,
utilizados nas plantações”, comenta
a nutricionista Janaína Goston, especialista em nutrição esportiva.
É inegável que quem bebe sucos detox ganha benefícios na sua
saúde. Eles têm grande quantidade de elementos diuréticos, o que
contribui para maior eliminação de
toxinas pela urina, aporte de vitami-

Gleice sempre inova na preparação do detox

A educadora física e moradora
do Buritis Gleice Cristina de Paula
é uma prova de como se deve fazer
uso dos sucos detox. Apresentada
ao suco há cerca de oito anos, ela
faz seu uso três vezes ao dia. É o
primeiro alimento do seu dia. Muito cedo, antes do café. Na parte da
tarde e à noite. Sempre associado a
uma alimentação. “Eu tinha o intestino muito preso antes de utilizar
o suco detox. Hoje em dia eu vou
ao banheiro de forma regular. O
suco traz esta saúde em relação ao
intestino, o que é muito importante.
Além disso, deixou minha pele melhor. Eu recomendo”, ressalta.
O fundamental ao consumir os
sucos detox é não esperar os efeitos tão maravilhosos e instantâneos
que tanto estão sendo propagados
por aí. Os benefícios existem para
a saúde e também para o paladar,
já que eles são, em geral, muito saborosos. O consumo também vai
enriquecer a alimentação, pois há
inúmeras combinações de frutas,
verduras e legumes. “Faça uma reflexão sobre como está sua alimentação o dia todo. Se está sedentário.
Você vai depositar toda a expectativa de milagre nesse suco? Você não
gosta dele e está tomando porque
está na moda? Isto tem que desmistificar”, finaliza a nutricionista.

