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Feira de 
livros

 

 Lian Gong completa
4 anos no Aggeo

DESCASO
Várias calçadas do bairro 
estão descuidadas e 
precisam de manutenção 
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LAZER
Confira as dicas de 
shows e teatros para o       
mês de maio em BH
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MÃE: AMOR SEM LIMITE 

As atividades terapêuti-
cas de Lian Gong, no Par-
que Aggeo Pio Sobrinho, 
são um verdadeiro sucesso! 
Prova disto é que no último 
mês de abril elas completa-
ram quatro anos de criação 
e os resultados obtidos até o 

momento não poderiam ter 
sido melhores. São histórias 
de moradores do Buritis, es-
pecialmente idosos, que ti-
veram uma grande mudança 
na vida - para melhor - após 
o início do grupo. 
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No próximo domingo (10 
de maio) será celebrada uma 
das datas mais especiais des-
te ano: o Dia das Mães. Para 
ilustrar este grande momen-
to familiar, o JORNAL DO 
BURITIS preparou uma re-
portagem especial contando 
a história de duas mamães 
do nosso bairro, que apesar 
de terem um contexto total-
mente diferentes, exempli-
ficam muito bem este amor 
incondicional das mulheres 

por seus filhos, algo que ul-
trapassa qualquer barreira. 
Uma mostra a fé de uma 
mãe ao ver a filha recém-nas-
cida em uma batalha contra 
a morte e a outra apresen-
ta uma mãe que conseguiu 
criar o filho mesmo diante 
de várias adversidades. São 
histórias de garra, supera-
ção, fé e, principalmente 
amor, que sem dúvida emo-
cionam. 
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 O poder de 
vencer barreiras
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Não desistir diante de 
uma grande adversidade. 
Após um terrível acidente, 
Marcelo Gifone teve que 
conviver com a triste rea-
lidade de estar em cima de 
uma cadeira de rodas. Mas, 
com muita fé, ele se dedi-

cou de corpo e alma ao tra-
tamento e, a cada dia que 
passa, consegue uma vitória 
na luta para voltar a andar. E 
neste trabalho incessante de 
recuperação encontrou um 
importante companheiro, o 
nosso bairro. Pág. 5

MÃE: sinônimo de garra, 
superação, fé e amor

Região do 
Buritis ganha 
novo parque
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da mulher está estagnada ou com 
um crescimento excessivamen-
te tímido. Fazemos referência à 
política. Por incrível que pareça, 
em um país governado por uma 
mulher, o sexo feminino ainda 
tem uma participação muito pe-
quena na política. Na Câmara 
dos Deputados, por exemplo, 
são 51 parlamentares, menos de 
10%. Aqui na Câmara de verea-
dores de Belo Horizonte o caso é 
mais drástico. Dos 41 parlamen-
tares, apenas uma é mulher.

No final do século passado, 
a legislação eleitoral brasileira 
deu um empurrão para esti-
mular a presença feminina nos 
parlamentos. Desde as eleições 
de 2000, os partidos necessa-
riamente precisam lançar um 

porque, infelizmente, em plena 
segunda década do século XXI, 
ainda há preconceito e machis-
mo na sociedade.

Segundo dados do IBGE, 
36% da população feminina no 
Brasil são “chefes de família”. 
Isso significa que quase 40% 
dos lares brasileiros são lidera-
dos por mulheres. E a tendência 
é de crescimento nos próximos 
anos. No mercado de trabalho 
a tendência é a mesma. Em 
cada quatro chefes de empresas 
da iniciativa privada no Brasil, 
uma é mulher, ou seja, 25%. 
Enfim, é notório o crescimento 
da participação das mulheres na 
sociedade em todos os aspectos.

Porém, no Brasil, em um 
campo de atividade a presença 

no campo pessoal, familiar 
ou profissional. A reportagem 
principal do jornal deste mês, o 
famoso Maio das Mães, aborda 
este assunto e mostra dois ca-
sos clássicos de mulheres que 
são exemplos de vida para mui-
ta gente que fica reclamando 
por bobagens.

Em menos de um século, a 
mulher deu um giro de quase 
180 graus no seu posicionamen-
to na sociedade. De persona-
gem absolutamente coadjuvante 
na estrutura familiar, restrita a 
cuidar da casa e dos filhos, a 
mulher há muito tempo extra-
polou esta figura secundária e 
assumiu posições de comando 
em todos os aspectos. Colo-
camos um “quase 180 graus” 

“Dizem que a mulher é o 
sexo frágil. Mas que mentira 
absurda. Eu que faço parte da 
vida delas. Sei que a força está 
com elas”. O cantor Erasmo 
Carlos foi extremamente feliz 
ao iniciar com estas afirmações 
a letra da música “Mulher”, que 
fez grande sucesso na década de 
oitenta e se firmou como uma 
das melhores canções da carrei-
ra do “Tremendão”.  Se fosse a 
Luciana Genro, a candidata do 
PSOL nas últimas eleições pre-
sidenciais, diria que “Sexo Frá-
gil uma ova”.

Já está mais do que com-
provado que de frágil a mulher 
não tem nada. São guerreiras, 
lutadoras, capazes de enfrentar 
as maiores adversidades, seja 
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Editorial

Cartas
BURACOS

Gostaria de demonstrar mi-
nha indignação com a admi-
nistração pública da cidade. A 
minha rua, Avenida Protásio de 
Oliveira Penna, é um exemplo 
de descaso com a população e 
com a infraestrutura da cidade.  
Ela está cheia de buracos mal 
encapados e assim, prejudi-
cam o trânsito e os carros que 
andam por ela, pois o motoris-
ta tem que fazer barbeiragens 
para desviar dos obstáculos e 
não estragar o carro. O pior é 
que este não é o primeiro caso 
de problemas com o tráfego na 
região. O acabamento da rua é 
tão mal feito que a associação 
dos moradores teve que solici-
tar o desvio de algumas linhas 
de ônibus, pois os buracos já 
estavam prejudicando os car-
ros. O mesmo descaso aconte-

ce com os jardins da avenida. 
Muito mal cuidados, cheios de 
lixo, mato crescendo desorde-
nadamente sem que nenhuma 
administração municipal apa-
reça para uma limpeza geral. 
Se não bastasse, há poucas se-
manas um vazamento de água 
apareceu no meio da calçada. 
Tive que entrar em contato com 
a Copasa para resolver o pro-
blema, sendo que a mesma ale-
gou no início que não era um 
problema referente à suas com-
petências. Assim, fico no aguar-
do de providências urgentes.

RicaRdo RibeiRo de castRo
Morador

CAMPANHA
Sei que é um tabu e uma 

venda nos olhos, mas gostaria 
de sugerir: “Tem como fazer 
uma campanha educativa sobre 

a obrigação de se RECOLHER 
O COCÔ DOS CACHORROS 
NAS RUAS E CALÇADAS? A 
justificativa é que muitas doen-
ças são transmitidas pela caca 
dos animaizinhos. Seria uma 
maneira pedagógica para con-
tribuir com a boa convivência 
entre os moradores, evitar atri-
tos e a proliferação de doenças. 
Vale lembrar que o saudoso Dr. 
Elias Murad, médico e ex-vere-
ador atuante, recentemente fale-
cido, deixou um Projeto de Lei 
na mesa da Câmara de BH so-
bre o assunto. Tenho um mote 
para apresentar: A CALÇADA 
É PÚBLICA, NÃO É PRIVA-
DA! Temos que ter coragem 
para levantar assuntos de inte-
resse público e contribuir com 
saúde pública sem demagogia.

Giuseppe Moll peRsichinni

Morador

ANIVERSÁRIO
Gostaria de parabenizar 

toda a equipe do JORNAL DO 
BURITIS, por seus 11 anos de 
importante prestação de ser-
viços. Nós, do Number One, 
também compartilhamos o sen-
timento de orgulho, por fazer 
parte dessa caminhada. A his-
tória da escola, assim como a 
de vocês, se mistura com a do 
próprio bairro. Iniciamos as 
atividades em 1996, quando o 
Buritis começava a dar os seus 
primeiros passos em direção 
à realidade que hoje vivencia-
mos. Já em 2000, inauguramos 
nossa sede própria e, juntamen-
te com todos os seus morado-
res, acreditamos em seu poten-
cial de expansão, perseverando 
no sonho de construção de uma 
vizinhança melhor para se vi-
ver, estudar e trabalhar. Espera-

 MULHERES NA POLÍTICA

mos que esta virtuosa parceria 
se prolongue, desejando a vo-
cês sucesso e crescimento!

ReGina RibeiRo
Diretora do Number One Buritis

POLICIAMENTO
A polícia faz sua parte ou 

tenta fazer o melhor que pode. 
As pessoas também precisam fa-
zer a sua. Tem muita gente con-
fundindo liberdade com liberti-
nagem. Mais respeito por favor!

ozana aGuiaR - Moradora

SEGURANÇA
Os policiais do Buritis são 

muito educados e competentes. 
A quantidade de operações bem 
sucedidas superam a quantida-
de de crimes. Tem gente que só 
sabe reclamar e não consegue 
enxergar o lado bom das coisas. 
O Buritis é o bairro mais seguro 

mínimo de 30% de mulheres 
em eleições proporcionais – ve-
readores, deputados estaduais e 
federais. Mas isso não ajudou a 
crescer a presença das mulheres 
nas casas legislativas.

Agora que o tema da Refor-
ma Política está na ordem do 
dia no Congresso Nacional, bem 
que os nossos parlamentares po-
deriam ir um pouco além para 
incentivar a participação das 
mulheres na política. Há quem 
defenda uma cota feminina nos 
parlamentos.  A adoção dessa 
medida seria muito boa e poderia 
ajudar a equilibrar um pouco a 
correlação de forças entre os gê-
neros na política. É uma ideia a 
ser discutida com muito carinho. 
Como é do feitio das mulheres.

do estado, a razão crime-popu-
lação está muito abaixo da re-
alidade de outros bairros e até 
cidades do interior.

MaRcelo said - Morador
PROIBIDO

Desde dezembro está proi-
bido estacionar dos dois lados 
no quarteirão da rua Engenhei-
ro Godofredo dos Santos entre 
as ruas Paulo Piedade Campos 
e Cláudio Rezende  (sendo per-
mitido apenas após às 20h). 
Inspetores, que já estavam mul-
tando “motoristas desatentos”, 
sugeriram destacar esta infor-
mação no jornal, pois moto-
ristas ainda não só continuam 
estacionando erroneamente, 
como também teimam em cru-
zar a rua Paulo Piedade Cam-
pos, causando transtorno no 
trânsito e perigo à população.

 FátiMa bessa - Moradora
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Homenagem

SER MÃE É SUPERAR DESAFIOS

Cláudia Morávia é professora 
e mãe de um filho, Henrique, que 
hoje tem 23 anos e cursa medicina 
na UFMG. Quem conhece esta fa-
mília feliz e estabilizada mal pode 
imaginar que Cláudia passou por 
muitas adversidades no passado 
para chegar até aqui.

Após cinco anos de casamento, 
Cláudia ficou grávida de Henrique, 
mas ainda na gestação se separou 
do marido, com quem não teve mais 
contato durante muitos anos. Para 
completar, no mesmo ano de nasci-
mento do filho, sua mãe apresentou 
os primeiros sinais do Alzheimer, do-
ença pouco conhecida à época. Cláu-
dia precisava dar aula em três turnos 
para conseguir sustentar a casa, e 
ainda arrumar tempo para cuidar do 

Maio é um mês especial para a 
pessoa mais importante de nossas 
vidas. É o mês em que comemora-
mos o Dia das Mães. O JORNAL 
DO BURITIS preza muito por 
essa relação entre a família e, por-
tanto, não poderia deixar esta data 
passar em branco. Sendo assim, 
realizamos na edição deste mês 
uma linda homenagem para nossas 
mamães queridas. 

Mãe é sinônimo de compreen-
são, bondade, carinho, amor e mui-
tos outros adjetivos. Cada um tem 
por sua mãe a melhor do mundo. 
Como seria impossível falar sobre 
todas elas, escolhemos a história 
de duas guerreiras, moradoras do 
Buritis, para que possam represen-
tar todas as mães do nosso bairro e 
mostrar o quanto elas são especiais.

Fé SEM LIMITES
Há pouco mais de dois anos a 

fotógrafa Merielen Bello foi agra-
ciada com o dom de ser mãe pela 
segunda vez. Nascia em 3 de feve-
reiro de 2013 a pequena Gabriella. 
Contudo, a menina foi um pouco 
apressadinha e nasceu com apenas 
27 semanas. Gabriella quase mor-
reu naquele momento. Passou três 
meses na UTI Neo natal da Mater-
nidade Santa Fé, onde fez duas ci-
rurgias no cérebro. Teve hemorra-
gia intracraniana grau 4, meningite, 
duas pneumonias e infecções gene-
ralizadas. Respirou com a ajuda de 
aparelhos por mais de dois meses e 
foi preciso colocar uma válvula no 

filho pequeno e da mãe doente. Mo-
mentos muito difíceis, mas que nun-
ca fizeram esta mãe guerreira abaixar 
a cabeça. Conseguiu dar a melhor 
educação ao filho e o apoio à sua 
mãe até os últimos dias de vida.

“Um dos momentos mais emo-
cionantes da minha vida foi quando 
o meu filho, indo para a adolescên-
cia me disse: mãe muita gente me 
perguntava se eu não era feliz por 
ter sido criado sem o pai. Daí ele 
sempre respondia que era muito fe-
liz porque recebeu um grande amor 
da minha parte e também de toda 
família”, se emociona.

Mas a vida de Cláudia ainda 
teria novos percalços pela frente. 
No ano de 2004, depois da morte 
da mãe, ela não teve como custe-

ar as despesas do apartamento que 
havia adquirido e foi obrigada a se 
mudar. Sem opções, teve de aceitar 
morar em um novo imóvel, menor, 
que acabava de ser construído aqui 
no Buritis. Mal sabia ela que aque-
la mudança forçada seria mais uma 
grande alegria em sua vida. 

“Foi muito difícil ter que mu-
dar minha vida e do meu filho de 
uma forma tão brusca. Mas, mais 
uma vez, Deus parecia escrever o 
meu caminho. Vim para um bairro 
ótimo, onde criei muitos amigos e 
meu filho se sente muito bem”, re-
vela a professora.

Nesta mesma época da mudança, 
outro fato marcante na vida de Cláu-
dia. Depois de muitos anos, o pai de 
Henrique procurou pelo filho. Aque-

le era o momento propício para ex-
por todas as mágoas que viveu com 
o abandono que sofrera. Porém, o 
amor de mãe, o cuidado com o filho, 
sempre irá falar mais alto. Cláudia 
não somente recebeu o ex-marido 
como durante toda a vida nunca fa-
lou mal do pai para o filho. Resul-
tado, Henrique o recebeu de braços 
abertos e o relacionamento dos dois 
fez muito bem para toda a família. 

Cláudia não dá mais aulas. Hoje 
ela é uma das coordenadoras do Co-
légio Loyola e o futuro de Henri-
que não poderia ser mais promissor. 
“Quando olho para trás e recordo o 
que passei, vejo como tudo valeu a 
pena, principalmente ao cumprir o 
maior papel da minha vida, que é o 
de ser mãe”, finaliza.

Vencendo os obstáculos

cérebro por ter adquirido hidroce-
falia. Os médicos apontavam como 
80% as chances da pequena não 
sobreviver. Merielen, sem dúvida, 
vivia ali os piores dias de sua vida.

Mas a imensa fé e força que 
toda mãe leva consigo parece que, 
de alguma forma, chegava à filha 

através do vidro da incubadora. A 
pequena venceu todas as batalhas 
e hoje, com dois aninhos de vida, 
leva alegria e “muita bagunça” por 
onde passa. Gabriella se recuperou 
e, contra todas as previsões, não 
teve nenhuma sequela.

“Ver a minha filha hoje cor-

rendo pra lá e pra cá é ver um mi-
lagre de Deus. Apesar de todas as 
circunstâncias contrárias, sempre 
acreditei na força dela e de Deus. 
Sou uma vencedora, ou melhor, so-
mos vencedoras”, comemora. 

Um momento marcante nesta 
luta pela recuperação de Gabriella, 

que Merielen sempre faz questão 
de recordar, aconteceu cerca de 
dois meses após o parto. Durante 
todo aquele tempo, a mãe não ha-
via sequer colocado a filha no colo. 
Um verdadeiro martírio. No entanto, 
após longa insistência junto aos mé-
dicos, lhe foi permitida esta possibi-
lidade. Por cerca de cinco horas Me-
rielen teve a filha nos braços, entre os 
seios, sem fazer qualquer movimento 
brusco, no que os médicos chamam 
de Método Canguru. Em algo que 
só um grande amor, incondicional, 
como o de mãe pode explicar, no dia 
seguinte, pela primeira vez, Gabriella 
teve evolução em seu quadro clíni-
co e não uma retração como ocorria 

todos os dias até então. 
Hoje, Merielen guarda com 

muito carinho em uma caixa al-
guns objetos daqueles tempos di-
fíceis como um bico tão pequeno 
que quase some na palma da mão, 
ou mesmo os tubos que possibilita-
ram sua filha respirar e a mantive-
ram viva. 

Merielen espera que sua his-
tória dê força e esperança às mães 
que estão vivendo os mesmos mo-
mentos de angústia pelos quais 
passou. “É não desistir nunca. Deus 
sabe o que faz e a mãe precisa ser a 
mulher forte, para estar ali passan-
do para o filho que ele sempre po-
derá contar com ela”, ressalta.

CLáUDIA 
MORáVIA: 

"quando olho 
para trás e 

recordo o que 
passei, vejo 
como tudo 

valeu a pena”

APÓS DOIS MESES, Merielen coloca gabriella no colo pela primeira vez

gabriella "aprontando"  como toda criança saudável
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Enquete

Como está a segurança 
do nosso bairro?

Na edição de abril, o JORNAL DO BURITIS 
trouxe uma matéria especial sobre o 
trabalho da polícia militar no bairro. 

Entrevistamos o novo comandante da 126ª 
Companhia, Major Pereira, que relatou 

os projetos que pretende implantar para 
melhorar a segurança na região e disse que 
espera contar com total apoio da população 

nesta empreitada. Nossa reportagem 
foi às ruas do bairro saber a opinião dos 
moradores sobre como eles enxergam a 

segurança no Buritis.

Maria Inácia

“A segurança não é ruim não. 
Frequentemente a gente vê a polícia 
por aqui. Eu sou natural do Rio de 
Janeiro e lá sim tem violência. Aqui 
é muito tranquilo. Moro há 11 anos 
no Buritis, meu filho mora aqui, e 
nunca tivemos nenhum problema a 
este respeito. Eu acredito que deve 
ser melhorada a questão do trânsito 
no bairro, que também é um seg-
mento da segurança pública. Tenho 
receio de atropelamentos.”
– Comerciante

Liliam Miceli

“Eu considero a segurança do bair-
ro vulnerável, apesar de ter a presença 
pontual de alguns policiais. Moro na rua 
Pedro Natalício e já vivenciei dois rou-
bos a pedestres em frente ao prédio que 
moro. Em um deles, o policial contatado 
justificou que o motivo do crime foi a 
menina andar com o celular a mostra e 
que não podia fazer absolutamente nada. 
A gente percebe que a atuação deles é 
muito rasa. Além de aumentar o efetivo, 
acredito que a polícia também poderia 
fazer um trabalho para nos orientar.”
– Psicóloga

Maria de Lourdes

“Eu só posso dizer que 
não tenho visto nenhum caso 
recentemente. Lembro-me que 
no ano passado tiveram vá-
rios casos, inclusive, roubo 
seguido de morte. Eu vejo a 
polícia nas ruas do Buritis, 
não sei se é o número sufi-
ciente de militares, mas me 
sinto segura. Ando muito 
aqui no bairro e não tenho 
sensação de insegurança.” 
– Advogada

José Flávio
“Atualmente eu vejo que está 

tranquilo. Eu não tenho nada a 
queixar. Não tenho tido problema. 
Em relação a outros bairros que vou 
com certa frequência para trabalhar 
e visitar amigos e parentes vejo que 
aqui está muito bem. Sou casado, 
tenho dois filhos, e ninguém da mi-
nha família nunca teve qualquer 
problema relacionando à segurança 
no bairro. É claro que sempre pode 
melhorar, mas estou satisfeito.”
– Engenheiro de segurança

Davidson Araújo
“Para mim a segurança está muito 

ativa nas áreas mais centrais do bair-
ro, de comércio intenso. Mas nas ruas 
mais afastadas eu vejo que há uma 
necessidade de uma ronda melhor da 
polícia. Eu entendo que a polícia não 
tem muito recurso. A gente às vezes 
critica, no entanto temos que ver os re-
cursos que são oferecidos a ela. Eu faço 
a minha parte. Sempre fico atento ao 
meu redor, quando vou entrar no carro, 
e não exponho objetos de valor. Para a 
segurança no Buritis daria uma nota 7.” 
– Fotógrafo

Luis Guilherme

“A gente fica preocupado. Não vê muito po-
licial por aí e só ouve notícias de crimes, de se-
questros, estupros. Quero mais segurança para o 
nosso bairro. Na frente da minha residência, na 
Avenida Deputado Cristovam Chiaradia, teve um 
morador que ao parar o carro para entrar na ga-
ragem foi abordado por bandidos armados e teve 
o veículo roubado. Os moradores estão tentando 
se organizar para deixar o local mais seguro.”

– Advogado

Alessandra Horta Silveira
“Hoje em dia a segurança está complicada. Estou 

vendo que está tendo muito assalto a mão armada no 
bairro. Eu acho que é preciso melhorar o policiamen-
to. Moro na rua Esmeralda Botelho e nunca vi uma 
viatura policial passando aqui na região. Acho que 
eles ficam muito na Mário Werneck até o Supernos-
so. Tenho um filho pequeno e não me sinto segura de 
andar com ele por todo o bairro. Só mesmo nas vias 
mais movimentadas.”

– Dentista
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Promoção

Com uma localização ideal 
no centro histórico de Sabará, a 
apenas dois quarteirões do cen-
tro comercial da cidade, a Pou-
sada Villa Real oferece buffet 
de café da manhã, piscina ao ar 
livre e acesso à internet sem fio. 
Também dispõe de recepção 24 
horas e estacionamento gratuito.

Todos os quartos da pousa-
da são equipados com ventilador, 
TV via satélite e frigobar. Res-
taurantes, bares e lojas ficam a 
menos de 20 minutos a pé. Além 
disso, a estação rodoviária mais 
próxima está a apenas 850m e 
Belo Horizonte fica a 30 minutos 
de carro da propriedade.

“Procuramos oferecer o me-
lhor serviço para que nossos 
clientes busquem a tranquilidade 
que tanto procuram. A maioria 

Vencedor 

Final de semana 
em Sabará

com muita diversão

das pessoas que estadia aqui volta 
em outra oportunidade. Isto é algo 
que muito nos orgulha”, ressalta o 
proprietário da Pousada Villa Real, 
Ralph Pereira.

O empresário aproveita para 

dar uma dica especial aos futu-
ros vencedores. “Servimos gar-
rafas de vinho e lasanhas, tudo 
para garantir uma melhor esta-
dia na pousada, com uma ótima 
combinação de massa e vinhos”.

O JORNAL DO BURITIS 
completou 11 anos de fundação 
no último mês de março. Para 
celebrar a data, decidimos rea-
lizar uma promoção muito es-
pecial para os nossos leitores. 
Os donos das três melhores fra-
ses construídas com o tema “A 
importância do JORNAL DO 
BURITIS para o bairro” serão 
contemplados com uma esta-
dia para casal, de sexta-feira ao 
meio-dia à domingo, no mesmo 
horário, na Pousada Villa Real, 
situada no município de Sabará.

 A frase deve ser en-
caminhada ao e-mail: promo-
caojornaldoburitis@gmail.com 
até o dia 31 de maio. Junto com 
ela, o autor deve colocar to-
dos os seus dados para contato 

Pousada Villa Real

(nome, endereço, RG e telefones 
de contato). A nossa equipe é quem 
irá eleger as três frases vencedoras. 
Portanto, você não vai perder esta 

oportunidade! Abuse da criati-
vidade e quem sabe não poderá 
desfrutar de um fim de semana 
inesquecível!

ALgUMAS DAS belezas de Sabará

POUSADA TEM ótima infraestrutura

Bairro se torna 
importante ferramenta 
em reabilitação física

Fisioterapeuta de Marcelo 
desde a época do acidente, Felipe 
Faria se tornou mais que um pro-
fissional. Hoje eles são grandes 
amigos. E partiu de Felipe, também 
morador no Buritis, a ideia de usar 
as ruas do bairro para o tratamento. 
Os ótimos resultados conquistados 
em um tempo curto para a lesão de 
Marcelo surpreendeu a todos.   

“Percebi que aqui existem al-
gumas pistas muito legais. No iní-
cio o levei para a pista de cooper 
da rua Henrique Badaró Portugal, 
mas como lá é muito movimentado 
decidi trazê-lo para esta da Copa-
sa. Não poderia imaginar resultado 
melhor. Aqui o Marcelo, além de 
melhorar sua locomoção, também 
faz um ensaio dos desafios que irá 
encontrar no dia-a-dia”, explica o 
fisioterapeuta.

A frase mente sã corpo são não 
poderia ser melhor aplicada como 
no caso de Marcelo com o Buritis. 
Ele não tem dúvidas de que o bairro 

foi fundamental na sua recuperação. 
“O clima agradável da pista, 

muito arborizada e com a presença 
de animais silvestres me traz uma 
paz de espírito, um alívio mental. 
E as palavras de força que recebo a 
todo o momento, inclusive de pes-
soas que viram a minha evolução, 
me dão ainda mais coragem para 
não desistir”, ressalta.

MAIS TRATAMENTO
Além das duas pistas, Marce-

lo também usufrui dos benefícios 
do Parque Aggeo Pio Sobrinho. 
Ele utiliza os equipamentos exis-
tentes da academia ao ar livre para 
seu processo de reabilitação. Outra 
atividade que tem o auxiliado bas-
tante é a prática do handbike, uma 
bicicleta adaptada para que seja im-
pulsionada pelas mãos.

Para conhecer um pouco mais 
deste trabalho de reabilitação bas-
ta entrar em contato pelo e-mail 
faria.fisioterapia@gmail.com.

Apesar de planejarmos o futu-
ro, a vida nem sempre segue o ro-
teiro que programamos para ela. 
Contudo, saber lidar com as mu-
danças imprevistas é a prova de 
maior coragem que um ser hu-
mano pode ter. Marcelo Marques 
Gifone, morador no Buritis, é um 
grande exemplo.

Há quase três anos, a vida de 
Marcelo sofreu uma enorme mu-
dança em fração de segundos. O 
que era para ser um dia especial 
em sua vida acabou marcado por 
uma tragédia. Passando férias 
em Foz do Iguaçu, ele decidiu 
realizar um passeio de helicóp-
tero pelas cataratas. Entretanto, 
poucos segundos após subir, a 
aeronave teve problemas e caiu. 
Marcelo sofreu uma forte lesão 
na coluna, que lhe tirou os movi-
mentos das pernas. 

Patrulheiro rodoviário, Marce-
lo sempre teve uma vida ativa, de 
muito vigor físico. A nova realida-
de lhe trouxe, não apenas a dificul-
dade de locomoção, mas também 
um sentimento de que a vida não 
mais fazia sentido. 

Porém, da mesma forma que a 
depressão surgiu, Marcelo a man-
dou embora. Decidiu se dedicar 
intensamente ao tratamento e nun-
ca deixando de alimentar o sonho 
de voltar a andar. E, a cada dia que 
passa, conquista uma grande vi-
tória. Hoje, Marcelo já é visto ca-
minhando de muletas pelas ruas 
do Buritis e sempre com um enor-
me sorriso estampado no rosto. 
E existe um lugar do bairro que é 
mais que especial para ele: a pista 
da Rua Senador Lima Guimarães, 
conhecida como pista da Copasa. É 
lá que realiza uma parte importante 
de sua fisioterapia. 

Buritis na sua vida

FELIPE e MARCELO: 
relação que 
vai além de 

profissional e 
paciente
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Abril foi um mês muito espe-
cial para uma turma que, verdadei-
ramente, encanta o Parque Aggeo 
Pio Sobrinho. Há quatro anos co-
meçavam as atividades terapêuti-
cas de Lian Gong para alguns mo-
radores do nosso bairro. A técnica 
é uma ginástica terapêutica desen-
volvida especialmente para preve-
nir e tratar dores crônicas no corpo.

Atualmente, em média 15 pes-
soas participam das atividades, 
realizadas todas as terças e quin-
tas-feiras das 15h30 às 16h30. Pro-
fessora da turma desde a primeira 
atividade, Lenize Chaves não es-
conde a felicidade em ver o proje-
to chegar a quatro anos e crescendo 
a cada dia. “Eu acredito que temos 
muito que comemorar. A gente cer-
tamente favoreceu estas pessoas a 
viverem mais plenamente. Quando 
elas conseguem ter mais saúde acho 
que conseguem ter mais plenitude 
para viver. Aqui é um espaço para 
resgatar e promover a saúde”.

De acordo com Lenize os inte-
grantes do grupo, que foi intitulado Maria Alice RezendeVanda Viana Dalton Paes

como “Saúde e Plenitude”, são alegres 
e bem entrosados, o que facilita muito 
a aplicação das aulas.

RESULTADOS
Maria Alice Rezende participa do 

Lian Gong no Parque Aggeo desde 
a sua criação. Segundo ela, a melho-

uma volta no parque. Hoje dou mais 
de 20 com facilidade. No dia da pri-
meira aula cheguei em casa e disse 
a minha esposa em tom de brinca-
deira: meu bem mudei de religião”.

Vanda Maria Viana é uma das 
iniciantes do grupo. Contudo, com 
apenas algumas semanas de parti-
cipação diz que o seu emocional já 
passou por uma grande mudança. 
“Eu fico muito mais calma. Vejo 
a vida e os problemas com muito 
mais tranquilidade. Não largo mais 
este grupo e, inclusive, já convidei 
duas amigas a também participa-
rem”, ressalta.

Atividade terapêutica em parque
do Buritis completa quatro anos

Variedades 

Colégio Unimaster realiza 
mais uma edição do LiteraSEB 

gENIR enaltece o sucesso 
de mais um LiteraSEB

Lenize Chaves

COMO PARTICIPAR
A Prefeitura de Belo Horizonte 

oferece o Lian Gong em todos os 
centros de saúde da capital. Isto 
faz com que a cidade alcance o 
status de ser a com maior núme-
ro de participantes da ginástica 
no mundo, fora da China. Porém, 
para o futuro, Lenize Chaves ain-
da espera uma maior participação 
dos moradores. 

A prática do Lian Gong é gra-
tuita e não é necessário fazer ins-
crição prévia. Basta procurar pela 
própria Lenize ou Nelma, no Par-
que Aggeo Pio Sobrinho ou no 
centro de saúde do bairro Havaí. 
Não existem contra-indicações 
para as atividades.

O Lian Gong é uma prática 
corporal fundamentada na Medici-
na Tradicional Chinesa com atua-
ção importante na melhoria do fun-
cionamento dos órgãos internos. A 
atividade, acessível a pessoas de 
qualquer idade, trabalha a mente 
e as emoções e busca o prolonga-
mento da vida com qualidade.

ra em sua vida foi tanta que não 
mede esforços para estar presente 
em todas as aulas. “Às vezes eu te-
nho que viajar e fico com pena de 
deixar este momento tão precioso. 
Eu tinha dor nos braços, no joelho 
e agora não sinto mais nada. Sem 
contar as grandes amizades que 
criei aqui. Que estes quatro anos se 
transformem em 40”.

Dalton Paes está no grupo há 
dois anos. Fazer o Lian Gong com 
a professora Lenize foi fundamental 
para que pudesse enfrentar uma gra-
ve depressão. “Eu saio daqui alegre, 
bem disposto. Antes custava a dar 

Trazer uma diversidade 
de livros para que possam ser 
apreciados, incentivando os 
alunos a descobrirem o pra-
zer proporcionado pela leitu-
ra e a conhecerem o mundo 
por meio de diferentes moda-
lidades de escrita. Este foi o 
grande objetivo do LiteraSEB 
2015, promovida pelo Uni-

master em parceria com várias dis-
tribuidoras de livros e livrarias.

Este ano, a já tradicional feira de 

livros trouxe como  tema: “Luz em 
forma de palavras, contos e poesias”. 
As turmas trabalharam o tópico por 
meio de pesquisas, conhecendo e 
apreciando vários gêneros textuais.

Mateus Hindipires, aluno do 
colégio, estava muito empolgado 
em participar do LiteraSEB. Desde 
o auxílio na construção de poemas, 
como também na participação de 
palestras, quando ouviu histórias de 
alguns escritores e suas obras. “Foi 
tudo muito legal. Diverti-me muito 

com as histórias que conheci. Pude 
saber como surgem os temas que os 
escritores pretendem escrever”. 

O LiteraSEB nasceu há mais 
de 11 anos e, de lá pra cá, cresce a 
cada edição, tanto em número de li-
vros à exposição, como também na 
presença de público. Uma grande 
satisfação para seus idealizadores. 
“A feira tem superado as expectati-
vas a cada ano. Ver o compromisso 
dos alunos e a presença da comuni-
dade escolar é uma felicidade enor-

me”, comenta Genir Neves Morei-
ra, bibliotecária da escola.  

Os alunos do Unimaster já têm 
um importante contato diário com a 
leitura, mas que, durante a realização 
do LiteraSEB, se torna ainda mais in-
tenso e especial. “Ver cada aluno se 
dedicando à leitura, se entregando às 
histórias, é algo que não tem preço”, 
completa Genir.

Sebastião Aquino, avô de dois 
alunos do colégio, fala sobre a feira 
de livros. “No mundo de hoje, com 

tantas atrações tecnológicas, é muito 
importante incentivar o hábito da lei-
tura à criança. E este espaço é uma 
das melhores formas para que isto 
aconteça”, finaliza.

gRUPO é muito dedicado

FEIRA DESPERTA 
encanto da criançada
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Painel 

O mês de abril que se encerrou 
é mundialmente reservado para fa-
lar de uma doença que, ainda hoje, 
muita gente sequer tem a coragem 
de pronunciar seu nome: o câncer. 
O objetivo maior é chamar a aten-
ção de líderes políticos e de toda a 
sociedade em geral para o cresci-
mento dos índices da doença, que, 
segundo o IBGE, subiu continua-
mente nas duas últimas décadas. 

Segundo o Instituto Nacional 
do Câncer, cerca de 80% a 90% de 
todos os casos de câncer estão as-
sociados a fatores externos, sendo 
alguns deles bem conhecidos como 
o tabagismo, exposição excessiva 
ao sol, hábitos alimentares, alcoo-
lismo, hábitos sexuais, medicamen-
tos e fatores ocupacionais.

Luis Eugênio de Andrade Filho 
é médico oncologista e morador do 
Buritis. Ele fala que os belo-hori-
zontinos seguem o perfil epidemio-
lógico da região sudeste, ou seja, 
os cânceres de próstata, mama, in-
testino, pulmão e colo uterino são 
os mais prevalentes. 

Para o especialista é preciso se-
parar o que chamam de prevenção 

O sucesso que o filme Cisne Ne-
gro fez trouxe os holofotes mais uma 
vez para o ballet. Esta dança desenvol-
ve mais que belos movimentos e disci-
plina: você ganha músculos!

POR QUE O BALLET?
 O movimento compõe a natureza 

humana na sua essencialidade e, quan-
do bem orientado, é uma ferramenta 
que só traz benefícios ao corpo. Cada 
pessoa reúne uma série de caracterís-
ticas que a direcionam a executar com 
mais ou menos facilidade os exercícios, 
que são sequências de movimentos. A 
dança é uma manifestação artística que utiliza como linguagem o pró-
prio corpo em toda a sua extensão.

CONSCIÊNCIA CORPORAL
 O ballet cássico proporciona a conscientização corporal e apri-

mora as condições pessoais como a postura, a flexibilidade e o equi-
líbrio. O trabalho envolve todos os grupos musculares, em execuções 
harmoniosas, que proporcionam o crescimento consciente e a aceita-
ção do limite corporal. O estudo contínuo do ballet clássico desen-
volve o raciocínio físico, a criatividade e a sensibilidade. Para obter 
resultados positivos com a prática do ballet é imprescindível o ensino 
qualificado, com professores preparados e experientes.

Agora se você não é mais criança, mas continua tendo esse sonho, 
eu quero alimentar seu desejo!
n A postura de uma dançarina é impecável, dá pra reconhecer uma 

bailarina no meio de outras pessoas só de ver. Isso pode ser útil 
inclusive no seu dia a dia, não só na saúde, mas no convívio social 
– uma pessoa corcunda é ligada a uma atitude “pra baixo”, uma 
pessoa com a postura no eixo é uma pessoa “pra cima”.

n A música clássica acalma, te leva pra outra era. É um grande atrativo.
n Você trabalha muito os glúteos nos movimentos praticados. Do tipo 

“levanta tudo”, tanto no plié quanto ao erguer a perna. E brasileira 
adora deixar o bumbum em cima, né?   

n À medida que você pratica, sua autoestima vai 
pra cima – isso com qualquer esporte, mas como 
o balé é muito ligado a feminilidade, com movi-
mentos delicados. 
Faça ballet. Com certeza você irá gostar!

Os moradores do Buritis e re-
gião já podem se deliciar com as 
atrações de mais uma área de la-
zer. O novo parque ecológico, ain-
da sem nome oficial, foi instalado 
na rua Manila, 300, esquina com a 
Rua San Salvador, no nosso bair-
ro vizinho Estrela D’Alva. Aberto 
à população no fim de 2014, ele 
conta com uma área de 11.991,65 
m² onde oferece opções de lazer, 
descanso, relaxamento e prática de 
atividades físicas. 

Muito bem estruturado, o par-
que conta com uma guarita na en-

DANÇA

HáBITOS SAUDávEIS 
A melhor forma de combater o câncer

e diagnóstico precoce. “Prevenção 
seriam medidas para evitar que a 
doença aconteça. Assim, evitar a 
qualquer preço o hábito de fumar e 
o convívio com fumantes, praticar 
atividades físicas e evitar a obesi-

dade, manter boas prá-
ticas alimentares com 
dieta rica em fibras e 
pobre em gorduras, e 
para as adolescentes, a 
vacinação contra o vírus 
HPV, são ações que po-
dem evitar o surgimento 
do câncer. Em relação 
ao diagnóstico precoce, 
exames de sangue como 
PSA para o câncer de 
próstata, a mamografia 
para o câncer de mama 
e a tomografia para as 
pessoas com alto risco 
para o câncer de pul-
mão podem diagnos-
ticar a doença em fase 
inicial”. 

TRATAMENTOS
Apesar de ainda 

não haver uma cura, o 
tratamento de várias modalidades 
do câncer tem evoluído muito nos 
últimos anos. Segundo Luis Eugê-
nio, se a incidência da doença está 
aumentando a cura também. “Os 
tratamentos são cada vez mais efi-

cazes e menos agressivos. Esta efi-
cácia está intimamente relacionada 
ao melhor entendimento das doen-
ças. Não tratamos a mesma doença 
da mesma forma. Os tratamentos 
são personalizados. Hoje temos as 
chamadas terapias alvos e as drogas 
de inteligência imunológica. Em 
muitos casos, esta terapia persona-
lizada tem promovido resultados 
fantásticos nunca vistos anterior-
mente”, explica o médico. 

Oficialmente o Dia Mundial de 
Combate ao Câncer foi celebrado 
no último dia 8 de abril. A data ser-
ve para disseminar o conhecimento 
sobre como evitar a doença e como 
diagnosticá-la na fase precoce, 
onde as taxas de cura são elevadas, 
além de importante para cobrar dos 
gestores públicos melhores políti-
cas na área de oncologia. 

No entanto, o foco principal 
continua sendo a conscientização 
de cada cidadão. “Temos de ten-
tar extrair do papel as ações para o 
nosso cotidiano. Não basta conhe-
cer as ações, precisamos executá-las 
em nosso dia a dia. Eis o grande de-
safio”, ressalta Luis Eugênio.

LUIS EUgÊNIO: "não basta conhecer as ações, 
precisamos executá-las em nosso dia a dia”

Região Oeste conta com mais 
um importante ponto de lazer

Parque no Estrela 
D’Alva já se tornou 
local de encontro de 
moradores para a 
prática de exercícios 
físicos e contato 
com a natureza

xeiras. Para os esportistas, o par-
que oferece uma bela pista de ca-
minhada e aparelhos de ginástica. 
Para as crianças, foi montado um 
playground. 

trada, que serve como ponto de 
apoio e dispõe de banheiros pú-
blicos. O local conta ainda com 
bebedouros, recantos com mesas 
e bancos, iluminação externa e li-

Iramaris de Oliveira, morado-
ra no Buritis, frequenta o parque 
desde que foi aberto à comunida-
de. Para ela, a região necessitava 
de um espaço como este e agora 
cabe à população fazer a sua parte 

no auxílio de sua manutenção. “É 
um parque muito arborizado, bem 
plano e está dando a oportunida-
de das pessoas virem para cá fa-
zerem uma atividade física como 
caminhada ou corrida. Além dos 
aparelhos para fazer ginástica. O 
parque já faz parte do meu dia-a-
-dia e espero que as pessoas façam 
sua parte, contribuindo na sua boa 
manutenção”, completa.

O pequeno Samuel Rezende 
Miranda, de 9 anos, também tem 
aproveitado bastante o novo es-

paço de lazer. Toda vez que tem 
uma folguinha da escola corre 
para o parque para brincar. “Eu 
gosto muito daqui. Tem muitas 
árvores e um espaço para brin-
car com balanço, escorregador. 
É muito legal”. O contato di-
reto com a natureza também é 
uma das grandes diversões de 
Samuel. “Eu até já chupei uma 
manga aqui, colhida no pé. Tava 
uma delícia”, ressalta o garoto. 
O novo parque funciona de terça 
a domingo, das 8h às 18h.

IRAMARIS realiza atividades 
diárias no parque

PBH INVESTE mais uma vez em áreas verdes
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Desde o dia 7 agosto do ano 
passado vigora a Lei 12.964, que 
obriga os empregadores a assina-
rem a carteira de trabalho das em-
pregadas domésticas. A partir da 
data, a multa aos empregadores 
irregulares é de, no mínimo, R$ 
805,06. A lei regulamenta os di-
reitos e deveres do empregado do-
méstico como seguro-desemprego, 
conta no FGTS, pagamento de ho-
ras extras, adicional noturno e se-
guro contra acidente de trabalho. 
Uma importante vitória da classe, 
que há muitos anos luta por estes 
direitos.

Andréia Cristina de Araújo tra-
balha na casa da empresária Idinara 
Loureiro, aqui no Buritis. No mo-
mento em que foi contradada teve 
sua carteira assinada. Ela não es-
conde a felicidade em saber que, 
assim como qualquer outro traba-
lhador, tem seus direitos assegu-
rados. “É importante por causa do 

Direitos das domésticas garantidos

INSS. Você tem uma segurança. 
Trabalhar sabendo que está tudo 
certinho. Quando sair terá seus di-
reitos. Quando a gente não tiver 
mais condições de trabalhar, saber 
que estamos amparados. É muito 
bom e também um reconhecimento 
da patroa”.

De acordo com Andréia, até 
mesmo a forma de trabalhar é outra 
quando sabe que seus direitos estão 
sendo respeitados. “A gente vem 
mais alegre para o trabalho. O pa-
trão está sendo correto com você e 
a gente sente uma vontade de tam-
bém ser da mesma forma com ele. 

A lei estabeleceu a jor-
nada de trabalho de oito horas 
diárias e 44 horas semanais, 
pagamento de, no mínimo, um 
salário mínimo e horas extras. A 
medida vale para todos os traba-
lhadores com mais de 18 anos, 
contratados para trabalhar para 
uma pessoa física ou família, 
em um ambiente residencial.

Ao assinar a carteira de tra-
balho, o empregador, automa-
ticamente, oficializa a obriga-
ção de pagar todos os direitos 
estabelecidos em lei, como 13º 
salário e o recolhimento de con-
tribuição do Instituto Nacional 
de Seguridade Social (INSS). 
O não cumprimento das obriga-
ções deve ser denunciado à Jus-
tiça do Trabalho. 

PEC das 
domésticas 

COM 
DIREITOS 

assegurados, 
Andréia 

trabalha com 
muito mais 

tranquilidade

IDINARA  e a filha Cecília satisfeitas 
com o trabalho de Andréia

Na edição passada o JORNAL 
DO BURITIS trouxe uma grande 
reportagem sobre a situação das vias 
públicas do bairro. Os buracos e as 
más condições de muitas ruas e ave-
nidas fez com que diversas recla-
mações chegassem à nossa redação. 
Contudo, os problemas parecem que 
não se encerram no meio fio.

Outra grande reclamação dos 
moradores é em relação às calçadas 
do Buritis. Recentemente chegou a 
ser publicada em nosso jornal, uma 
carta em que uma idosa de 65 anos 
relatava um grave acidente que ha-
via sofrido na esquina da Avenida 
Mário Werneck com Vitório Mag-
navacca. De acordo com ela, a 
rampa feita para deficientes físicos, 
na verdade, se tornou uma grande 
armadilha. Como ficou muito ín-

inclinações acentuadas para entra-
da de garagens dificultando a pas-
sagem do pedestre, ainda mais de 
mães com carrinhos de bebês, ca-
deirantes e demais portadores de 

necessidades especiais”, desabafa a 
moradora Marta Paixão.  Quem tiver 
alguma dúvida pode consultar gra-
tuitamente o plantão do BH Resolve 
para receber as orientações necessá-
rias. O telefone de contato é o 156.

Copasa também prejudica
Ainda dentro da edição de abril, 

o JORNAL DO BURITIS relatou o 
descaso da Copasa com a recupera-
ção de uma calçada. Após a realiza-
ção de um serviço na rede de água 
da rua Marco Aurélio de Miranda, 
a companhia de saneamento apenas 
tapou o buraco criado por ela, não 
recolocando as pedras portuguesas 
de volta ao local. Além disso, as 
pedras foram amontoadas nos can-
tos do passeio, o que também gerou 
risco de acidentes a pedestres.

Se cria uma amizade”. 
A empresária Idinara Lourei-

ro ressalta que sempre fez questão 
de assinar a carteira de trabalho de 
suas empregadas, mesmo antes da 
criação da lei. “Eu sempre fiz ques-
tão, mesmo com os tributos altos. 
É uma forma de resguardar tanto 
a mim, quanto a ela. Dando toda a 
tranquilidade e segurança para que 
possa desempenhar o melhor servi-
ço. Da mesma forma que eu recebo 
meus direitos, também tenho de ga-
rantir os dela”.

Idinara comenta que seu de-
sejo era melhorar ainda mais o 
salário de Andréia, contudo, em 
função de todos estes tributos que 
deve pagar, acaba não tendo 
condições de melhorar os venci-
mentos. “Poderia ajudá-la mais. 
Até pago a passagem para ela, 
mas se não houvesse uma quan-
tia tão alta de impostos a pagar 
poderia lhe oferecer uma boni-

greme, em tempos de chuva fica es-
corregadio, o que fez com que ela 
levasse um forte tombo.

Problemas como buracos e uti-
lização de determinados materiais 
também são vistos como um ris-
co à saúde do pedestre. O Código 
de Posturas de Belo Horizonte diz 
que cada proprietário de imóvel é 
responsável pela frente de sua pro-
priedade. A sua má manutenção, ou 
mesmo estrutura inadequada, pode 
acarretar em pesadas multas, prin-
cipalmente se ocasionar um dano 
físico em algum pedestre, como foi 
o caso da nossa leitora.

Atualmente para que obtenham 
a certidão de baixa, as novas edifica-
ções precisam ter o projeto do pas-
seio aprovado. A reforma da calçada 
de construções antigas, no entanto, 

não precisa ser autorizada pelo órgão 
público, desde que seja executada de 
acordo com as normas. 

“Aqui no Buritis temos duas 
situações. Há calçadas impecáveis 

e que são exemplos para as demais. 
Em contrapartida outras tantas es-
tão em estado lastimável. A maioria 
não possui rampa de acesso. O piso 
é irregular, com buracos, degraus, e 

 Legislação

Calçadas geram reclamações de moradores

MANUTENÇÃO dos passeios é responsabilidade dos proprietários dos imóveis

ficação maior. Hoje, infelizmente, 
não tem como”.

A filha de Idinara, Cecília Ri-
beiro, não esconde a felicidade em 
contar com o trabalho de Andreia. 
“Já se tornou uma pessoa da famí-
lia. Tenho muito apreço por ela e 
fico feliz em ver meus pais respei-
tando os direitos dela”. 


