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Comércio 

Já faz muito tempo que o morador do Buritis 
não precisa sair do bairro para adquirir produtos 
e serviços. O comércio, que tem acompanhado 
muito bem todo o desenvolvimento do bairro, 
conta também com a presença de grandes fran-
quias nacionais, como é o caso da Cacau Show.

Foi o tempo em que para comprar um deli-
cioso chocolate da franquia, o morador do Buritis 
precisava se deslocar a algum shopping da região 
ou mesmo ir para a parte mais central de Belo Ho-
rizonte. Há seis anos a Cacau Show está presente 
no bairro e a tendência é que seu sucesso cresça 
cada vez mais com as mudanças que vêm por aí!

Mal passou o sucesso de vendas da Páscoa, a 
Cacau Show já deu início a uma promoção espe-
cial para o Dia das Mães e, em seguida, irá lan-
çar uma nova para o Dia dos Namorados. Logo 
no dia seguinte à data mais romântica do ano a 
loja da Mário Werneck vai fechar por cerca de 10 
dias quando será totalmente reestruturada para 
receber as novas tendências da Cacau Show. A 
inovação no layout sempre foi uma exigência da 
franquia. A reabertura da loja está prevista para o 
dia 22 de junho.

Cacau Show Buritis 
inovando cada dia mais

SERVIÇO
Cacau Show Buritis 
Av. Prof. Mário Werneck, 1480, loja 01 
Galeria Via Werneck
Telefone: 3377-2153
Estacionamento no local

Silvio de Paula, proprietário da Cacau Show 
Buritis, mostra muito entusiasmo com as novidades 
que serão apresentadas em breve pela loja. “Nosso 
estabelecimento passará pela mesma reformulação 
das lojas dos shoppings, que sempre são as primei-
ras a contarem com as novas tendências. O Buritis é 
muito grande para ficar para trás”, garante.

A Cacau Show ocupa um dos primeiros lugares 
em vendas de chocolates no Brasil. Seu nome é re-
conhecido pelos quatro cantos do país graças à qua-

lidade dos produtos, por nunca deixar de inovar e, 
principalmente,  pela dedicação ao cliente. A loja da 
Mário Werneck prega este conceito de atendimento 
diariamente. 

“Eu já conferi como irá ficar a nova loja e ga-
ranto: vai atender a tudo aquilo que o cliente deseja. 
Nós aqui não vendemos um simples presente. Nós 
vendemos uma lembrança, um gesto de carinho. 
Por isso, a preocupação em sempre oferecer o me-
lhor serviço”, ressalta o empresário.

REPAGINADA

As mulheres que sofrem com o 
excesso de pêlo sabem que é impos-
sível passar um mês sem encarar a 
depiladora, principalmente em um 
país quente como o nosso, quando 
se banhar é sempre uma grande pe-
dida. Homens também estão apro-
veitando o mercado de depilação e 
cada vez mais  recorrem às clínicas 
de estéticas para se verem livres dos 
indesejáveis pêlos.  

É justamente nessa hora que os 
cuidados com a beleza ficam ainda 
maiores e as pessoas começam a pro-
curar novas técnicas mais duradouras 
de depilação. No entanto, o cuidado 
com a remoção de pêlos deve ser es-
sencial, evitando que a solução crie 
um problema no futuro, como por 
exemplo, os pêlos encravados. 

Com a promessa de ser indolor, 
a fotodepilação garante eliminar os 
pêlos através da Luz Intensa Pul-
sada (IPL). Segundo a proprietária 
da Não+Pêlo Buritis, Ester Leal, a 
fotodepilação proporciona um tra-
tamento efetivo em diversos tipos 
de pele e pêlo. “A Luz Pulsada In-
tensa consiste na emissão de uma 
luz mista, com vários comprimentos 
de onda, permitindo personalizar o 
procedimento de acordo com o per-
fil de cada cliente”, esclarece. 

Apesar do método ser frequen-
temente confundido com a depila-
ção a laser, uma vez que ambas se 
baseiam na luz para a destruição do 
pêlo (fototermólise seletiva), eles 
possuem pontos bem distintos. A 
luz pulsada - considerada a evolução 
do laser - por ser uma técnica mais 
moderna, permite tratar uma maior 
variedade de pêlos (por exemplo, o 
ruivo, loiro e as peles morenas), fa-
zendo do IPL um método de depila-
ção duradouro, eficaz, inócuo e me-
nos doloroso que o laser. Este último 
emite uma concentração de energia 
maior no local tornando o tratamento 
doloroso, enquanto a fotodepilação 
é um tratamento indolor. “A pessoa 
acaba a sessão e pode seguir a vida 

Fotodepilação: método moderno 
com Luz Intensa Pulsada

tranquilamente. Sem marcas e dores. 
Pode ir daqui direto para o trabalho”, 
ressalta a empresária. 

CLAREAMENTO 
Em relação aos métodos con-

vencionais de depilação, como 
a cera e lâmina, a fotodepilação 
ainda apresenta mais um benefí-
cio. Ela auxilia no clareamento 
da pele manchada e elimina os pro-
blemas de foliculite (infecção bac-
teriana causada pela raspagem dos 
pêlos). Ou seja, vai deixar a pessoa 
mais bonita e muito mais feliz, já 
que o sofrimento e as manchas fa-
rão parte do passado. 

“O sistema de fotodepilação 
tem sido denominado como mais 
seguro e eficaz do que os procedi-
mentos convencionais”, afirma Es-
ter.  Ela conta que o número reco-
mendado é de dez sessões, sendo 
que os resultados são perceptíveis 
já na primeira aplicação. 

Além disso, se o cliente ainda 
desejar um maior clareamento na 

área, bem como combater os sinais 
da idade e marcas de expressão, a 
Não+Pêlo conta com a terapia de 
Fotorrejuvenecimento, que asso-
ciando a luz pulsada à um exclu-
sivo gel de tratamento, promete 
recuperar o colágeno da pele pre-
enchendo o espaço entre as rugas e 
lhe dando um aspecto mais jovem 
e saudável. Pode ser realizado em 
várias áreas do corpo como mãos, 
rosto, colo, pescoço e em diversos 
tipos de pele. 

Amanda Braga procurou os ser-
viços da Não+Pêlo Buritis há pouco 
tempo. Mas desde que começou não 
parou mais. “Estou muito satisfei-
ta. Ia fazer em apenas um lugar do 
corpo, mas os ótimos resultados me 
animou a também utilizar a técnica 
em outros locais. Eu recomendo”. 

SERVIÇO 
Não+Pêlo Buritis  
Av. Prof. Mário Werneck, 2766 
Telefone: 3234-5194 
www.naomaispelo.com.br

ESTER LEAL garante que, 
ao contrário de outros 

métodos, a fotodepilação 
é indolor
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Por Dentro do Bairro 

Matheus Xavier*

Organização 
      em Foco

*Matheus Xavier é Gerente Geral iMaGeM acadeMia
Graduado eM adMinistração

Pós-Graduado eM MBa eXecutivo de neGócios
e-Mail: gerencia@imagemacademia.com.br

PROGRAME-SE! 

A Cia. Cir-
cunstância irá 
transformar Belo 
Horizonte em um 
grande picadeiro. 
Palhaços vindos 
de todas as par-
tes do Brasil irão 
se encontrar na 

capital para celebrar os 10 anos da companhia.  Formada 
por artistas que tem em comum a entrega à “arte de palha-
ços”, a Cia. Circunstância irá reunir um time e tanto para 
celebrar com amigos e público uma década de trabalho. O 

No mês de março 
teve início mais uma 
etapa da campanha 
de vacinação contra o 
HPV (papilomavírus 
humano). O Ministé-
rio da Saúde decidiu 
ampliar a abrangência 
em 2015. Desta vez, 
serão vacinadas me-
ninas de 9 a 11 anos; 
além de mulheres de 
14 a 26 anos, que são portadoras 
de HIV e Aids. Segundo o Gover-
no, a meta é que 80% desse público 
seja imunizado, o que representa, 
em Minas Gerais, 478.679 meninas 
nessa faixa etária e 1.815 mulheres 
que convivem com a Aids. As me-
ninas de 11 a 14 anos que ainda não 
receberam a primeira dose da vacina 
também serão vacinadas nessa etapa. 

O Buritis tem sofrido com a 
situação dos fios ligados a postes 
do bairro. Recentemente, o nosso 
jornal mostrou o problema gerado 
por alguns fios que haviam caído 
no entroncamento das ruas En-
genheiro Godofredo dos Santos 
e Paulo Piedade Campos. Os pe-
destres que passavam pelo local 
se mostravam receosos por duas 
situações: não sabiam se aqueles 
fios eram de alta tensão e também 
ficavam com medo de tropeçar, es-

Índice 
baixo

O último Levantamento 
do Índice Rápido do Aedes 
aegypti (LIRAa), realizado 
no mês de março, demons-
tra que 2,8% dos imóveis 
pesquisados em Belo Ho-
rizonte contam com a pre-
sença do mosquito trans-
missor da dengue. Ou seja, 
quase três em cada um dos 
100 imóveis apresentam 
focos do Aedes aegypti. 
A pesquisa, realizada em 
49.373 imóveis da capital, 
revelou que cerca de 80% 
dos focos do mosquito es-
tão dentro dos domicílios. 
A notícia positiva é que na 
região Oeste, a qual faz par-
te o Buritis, foi registrado o 
menor índice de prolifera-
ção do mosquito na capital, 
1,1. O maior foi na região 
de Venda Nova com 4,3.

Os moradores dos 
bairros Buritis e Estre-
la D’alva já têm mais uma 
ótima opção para cuidarem 
da saúde. No último mês de 
abril a Prefeitura de Belo 
Horizonte finalizou a ins-
talação de mais uma acade-
mia ao ar livre na região. O 
Parque Halley Alves Bes-
sa, localizado na rua Áus-
tria esquina com rua Manila, acaba 
de receber 11 aparelhos de ginásti-
ca novos. O programa Academia a 
Céu Aberto proporciona condições 
adequadas para a prática de ativida-
des físicas para pessoas de todas as 
idades, mas, prioritariamente, para o 
público da terceira idade, por meio 
da disponibilização de um conjunto 
de equipamentos de ginástica adap-
tados e implantados em espaços de 

Vacinação contra o HPV Academia a Céu Aberto 

Para as garotas que só receberam a 
primeira dose, a recomendação é que 
retornem à unidade de saúde para 
receber a segunda dose e dar con-
tinuidade ao esquema vacinal. Na 
região do Buritis, a vacina pode ser 
encontrada no Centro de Saúde do 
bairro Havaí, que fica na Rua Ma-
nila, 432, Estrela D’alva. Telefone 
para informações é o 3277-6484.

fácil acesso. Os equipamentos são 
de fácil manuseio e devem ser usa-
dos para exercícios de musculação e 
alongamento. O sistema se adapta ao 
usuário, que deve utilizar o peso do 
próprio corpo, criar resistência e ge-
rar benefício personalizado, indepen-
dentemente de idade, peso e sexo. 
No entanto, a utilização dos equipa-
mentos é indicada apenas para maio-
res de 12 anos. 

Espetáculos no Aggeo
Buritis não ficou de fora da festa e rece-
berá três espetáculos gratuitos no Parque 
Aggeo Pio Sobrinho. Confira a progra-
mação: Dia 09 de maio, sábado, às 10 da 
manhã, espetáculo “Um solo para uma 
palhaça sola” – Palhaça Luba. Às 11 da 
manhã é a vez do espetáculo “Antes Solo 
do que Malacompanhado” – Cia Circuns-
tância. No domingo, dia 10 de maio, tam-
bém tem programação. A partir das 10 
horas manhã a Cia Circunstância apresen-
ta o espetáculo “1, 2, 3... testando!”. Pres-
tigie. Toda comunidade está convidada.

pecialmente os idosos. 
Desta vez, na Avenida 
Professor Mário Wer-
neck, o fio não chegou 
a cair no chão, mas em 
cima de alguns veícu-
los estacionados. Por 
uma felicidade, ele não 
atingiu nenhum pedes-
tre. Um alívio, já que a avenida 
é a mais movimentada do bairro. 
Em outro ponto da Mário Werne-
ck também encontramos fios espa-

Mais fios caídos

lhados pelo chão. Estas foram mais 
provas de que é preciso uma veri-
ficação minuciosa da qualidade dos 
fios existentes no Buritis.

Pode parecer clichê ou até mesmo demagogia, mas é incrível 
como os dias estão passando rápido. É óbvio de se entender que não 
são as horas do dia que reduziram ou até mesmo que a semana não 
está mais curta. Justifica-se ter essa sensação de tempo curto pela 
imensidão de coisas que fazemos durante o dia.

Os afazeres na rotina, sejam eles de trabalho ou de estudo, 
são cada vez maiores. A quantidade de coisas a serem feitas au-
mentam a cada dia, tudo isso pela busca por querer o melhor em 
um futuro breve.

O grande segredo nesses dias corridos é saber programar o tem-
po. Ter disciplina com horários, saber fazer tudo que deve ser feito 
durante o dia, dar prioridade ao que é mais importante, tudo isso é 
imprescindível para conseguir alcançar os objetivos.

Quanto mais compromissos têm a realizar mais temos a sensa-
ção de estarmos com o tempo curto. É preciso ter disciplina com os 
nossos horários e com o que deve ser feito. Compromisso, respon-
sabilidade, agilidade e determinação são os pontos principais para 
qualquer pessoa que deseja ter uma vida equilibrada e bem organi-
zada. É importante programar-se!

Existem vários tipos de pessoas que reagem a esse tipo de cor-
reria e podemos abordar dois tipos desse: a pessoa que lida tão in-
tensamente com a tranquilidade na correria e na pressão do dia a dia 
que acaba não produzindo como deve ser feito, podendo chegar até 
o momento de não realizar suas tarefas por falta de programação. Já 
em contra partida existe o tipo de pessoa que não se desliga um mi-
nuto sequer das tarefas rotineiras e acaba permitindo que a correria 
faça parte frequente do seu dia. Esse pode muitas vezes se perder na 
correria, deixando de fazer algo importante realizando primeiro o 
que não era prioridade por falta de planejamento.

O importante hoje é saber balancear esses dois tipos. A pessoa 
que mantém a calma, que se mantém tranquila diante do corre-cor-
re, mas ao mesmo tempo está atenta e ligada no trabalho, essa al-
cança sucesso. É preciso ter equilíbrio com a forma de agir.

Se você está perdido, sem saber pra onde seguir e pensa que 
seu tempo está curto, pare um pouco, respire fundo e avalie o que é 
prioridade pra você. Determine tempo para tudo e seja organizado. 
Assim você será capaz de perceber que o sucesso depende somente 
da sua organização e dedicação. 
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Sujeira 

*Twitter: @gamesdude - Email: gameiros.dude@gmail.com 
Blog: www.gameiros.blogspot.com

Falando com
o celular 

Em edições recentes, o JOR-
NAL DO BURITIS destacou a su-
jeira existente no bairro. Mostra-
mos os problemas relacionados ao 
trabalho de coleta de lixo, que se 
mostra insuficiente devido ao cres-
cimento populacional e também a 
falta de conscientização de alguns 
moradores, que insistem em usar 
as calçadas como lixeiras. Pois 
bem, agora vamos falar de uma 
outra forma de sujeira que, infe-
lizmente, também é uma constante 
no Buritis: as pichações.

Basta percorrer por algumas 
ruas centrais, praças e parques 
para observar a sujeira deixada 
nas paredes. Apesar de existir uma 
lei severa, que prevê detenção de 
três meses a um ano e multa para 
quem pichar qualquer monumen-
to urbano, isto não inibe a atuação 
dos pichadores. 

Esta situação tem incomodado 
muito os moradores de bem, como é 
o caso de Bruno Mesquita. Para ele, 
a pichação interfere não só no visu-
al do bairro, mas também o torna 
mais agressivo. “Ela nos inclui em 
um cenário marginal da sociedade 
sem que possamos escolher estar 
nele. Os proprietários dos imóveis 
também ficam prejudicados, pois in-
vestem para viver em um ambiente 
agradável e em um bairro mais bo-
nito até que um indivíduo picha sua 
moradia ou comércio”. 

Punir os pichadores se mostra 
uma tarefa sempre complicada, 
já que as autoridades têm dificul-
dade em identificá-los. Apesar da 
grande maioria dos autores de pi-
chação ser adolescentes, não há 
um traço comum entre eles. Tem 
de tudo: maior e menor de idade, 
estudante e trabalhador, de clas-
se socioeconômica baixa ou alta, 

Se não bastasse todo o tempo que já passamos 
com nossos celulares em mãos ora no trabalho, ora no lazer, agora aque-
les que são usuários do Iphone também poderão conversar com seu Smar-
tphone. Isso mesmo, você faz a pergunta para a Assistente que recebeu o 
nome Siri, e ela te responde (pesquisando na internet) sobre o assunto há 
qual perguntou. Essa funcionalidade já está em uso nos Estados Unidos há 
dois anos, e por lá obviamente já se encontra bem mais avançada.

Mas o que é a Siri? Siri (pronuncia-se /siri/) é um aplicativo no estilo 
assistente pessoal para iOS. O aplicativo usa processamento de linguagem 
natural para responder perguntas, fazer recomendações e executar ações. O 
aplicativo iOS é o primeiro produto público por seus fabricantes, que estão 
focados em aplicações de inteligência artificial. Esse recurso está apenas 
em funcionamento para aparelhos Iphone 4s, 5, 5s e 6 Plus, além de algu-
mas versões de Ipads.

Com o lançamento da versão 8.3 do IOS, a Siri passou a falar em por-
tuguês. Desse jeito, agora é possível solicitar diversos comandos, fazer pes-
quisas e realizar perguntas para a assistente pessoal do seu telefone. Claro 
que ela ainda não consegue responder a tudo e nem sempre ela te compre-
ende, mas para primeira versão nacional perguntar ao seu telefone se vai 
chover, e ouvir, que não precisa pegar o guarda-chuva é sensacional.

Os comandos são bem extensos e variáveis podendo ligar para conta-
tos, adicionar notas e alarmes, abrir aplicativos, pesquisar na internet, es-
crever mensagens, explorar mapas e muito mais tarefas. É possível explorar 
ainda mais o potencial desse recurso muito útil principalmente em situa-
ções em que é importante estar com as duas mãos livres como, por exem-
plo, realizando alguma atividade física.
Algumas dicas de como a Siri pode de fato te auxiliar:
– Marcou um medico e não quer esquecer-se da sua consulta? Solicite 

agendar consulta médica dizendo data, horário, local e nome do médico. 
Sua assistente irá fazer para você.

– Gostaria de lembrar-se de algo em 30 minutos? Fale criar alarme para o 
horário de sua escolha e ela já irá fazer.

–  Solicite que leia seus novos e-mails e ela fará isso. Se quiser responder 
alguns deles é só falar que ela transforma em texto para você. Também 
funciona para envio de SMS ou publicar no Facebook e Twitter.

– Está perdido ou quer ver o melhor itinerário? Só pedir a melhor rota 
para o endereço desejado. Assim como também ao ser acionada a Siri 
localiza restaurantes, shoppings, bares e farmácias nas redondezas de 
onde se faz a pergunta.

– Pode ser feito também algumas perguntas do tipo: quem foi Michael Ja-
ckson? Qual é altura do Monte Everest? Qual a população de Belo Hori-
zonte? E todas essas serão respondidas prontamente.

Lembrando que para utilizar todos esses recursos é preciso que o Smar-
tphone esteja conectado via wifi ou seu plano de internet móvel.

com dons artísticos ou não. 
Para Bruno, a maior causa 

do problema está na educação e 
no acompanhamento dos jovens. 
“Os pais estão muito preocupa-
dos com trabalho e não têm tem-
po para os filhos, que ficam mais 
sob cuidados das babás, além de 
muito tempo gasto com TV e in-
ternet, de onde tiram suas refe-
rências. Quando há uma tendên-
cia à rebeldia e autoafirmação, os 
jovens precisam de uma válvula 
de escape e muitos acabam indo 
por maus caminhos, onde pode-
-se incluir a pichação. Como é 
complexo trabalhar a causa disto, 
acredito que as autoridades de-
vem coibir estas ações, monitorar 
e puni-las”, completa. 

Mas, graças ao zelo e atenção 
dos moradores, o Buritis conta com 
boa conservação das fachadas parti-
culares, comerciais e públicas. Mui-
tas vezes, assim que algo irregular 
acontece, algum morador já toma as 
devidas providências para correção 
e manutenção da ordem. 

Pichação: mais uma forma 
de poluição no Buritis

RABISCOS nas paredes causam prejuízos no visual e no bolso

BRUNO se sente agredido 
ao ver as pichações
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Desde o último dia 22 de abril 
o Restaurante República da Esbór-
nia, muito tradicional aqui no Bu-
ritis, oferece aos seus clientes um 
cardápio mais amplo. Há 13 anos 
como referência em steakhouse, 

Belo Horizonte, abril de 
2015 – Para ter um salto qua-
litativo na vida profissional, 
é importante investir em uma 
educação que atenda às deman-
das do mercado de trabalho e 
às exigências de cada área de 
atuação, tanto em seus aspectos 
técnicos quanto comportamen-
tais. E para se destacar em um 
mercado competitivo, a respos-
ta é óbvia: qualificar-se.

Com objetivo de comple-
mentar a formação profissional 
e oferecer uma qualificação 
certificada, o Centro Universi-
tário de Belo Horizonte – Uni-
BH está com inscrições abertas 
para o vestibular do segundo 
semestre de 2015. São ofereci-
dos mais de 60 cursos de gra-
duação (bacharelados, licencia-
turas e tecnólogos).

No campus Estoril, loca-
lizado na Avenida Professor 
Mário Werneck, os candida-
tos contam com os cursos de 
Administração, Arquitetura e 
Urbanismo, Biomedicina, Ci-
ência da Computação, Ciências 
Biológicas, Ciências Contá-
beis, Enfermagem, Engenharias 
Química, Civil, de Produção, 
Elétrica e Mecânica; Estética e 
Cosmética, Fisioterapia, Gestão 
Comercial, de Recursos Hu-
manos e Financeira; Processos 
Gerenciais e Sistemas de Infor-
mação

Os candidatos farão provas 
de Ciências da Natureza (biolo-
gia, física e química); Ciências 
Humanas (geografia e história); 
Linguagens e Códigos e Litera-
tura; Matemática e redação. 

espetado com pre-
sunto cru e sálvia, 
arroz colorido e ba-
tata corada.

Os pratos exe-
cutivos serão ser-
vidos de segunda 
a sexta-feira, das 
11h30 às 15h, e 
escolhido o prato, 
o cliente fica livre 
para servir a salada. 

Os Sabores do Buritis

República da Esbórnia investe em cardápio com pratos executivos
seus proprietários agora também 
decidiram investir em um cardá-
pio de pratos executivos. Além do 
churrasco e dos pratos já servidos à 
la carte, foram incluídas outras 12 
opções para almoço com buffet de 

salada livre. 
Os proprietários Bruno e Sheila 

Cicutti têm acompanhado de perto 
a evolução do bairro e com o res-
taurante não poderia ser diferente. 
Querem atender esse novo públi-

co que tem crescido a cada dia e é 
cada vez mais exigente. 

“Entendemos que o horário do 
almoço é mais que uma simples 
parada para alimentação. É o mo-
mento de relaxar com os colegas 
ou mesmo fazer uma reunião de 
trabalho em um lugar descontraído, 
mas sem perder a sofisticação”, co-
menta Sheila. “A expectativa é au-
mentar o faturamento em até 40%”, 
completa Bruno.

ESPECIALISTA
E para evitar qualquer falha 

nesta nova empreitada os empre-
sários recorreram ao auxílio de 
um especialista na composição do 
novo cardápio. Graduado em gas-
tronomia, o chef João Siqueira Mo-
reira explica que procurou nos pra-
tos aliar simplicidade ao paladar. 

“Busquei alguns conceitos das 
cozinhas francesa e italiana, sem 
deixar de lado a tradicional comida 
mineira. Em comum entre os pratos 
está a qualidade dos ingredientes, 
cuidadosamente pensados e sele-
cionados”, diz. 

Todos os 12 pratos prometem 
satisfazer os clientes, mas o JOR-
NAL DO BURITIS escolheu dois 
para ilustrar bem esta delícia de 
novidade. 

O Papilotte de Tilápia é uma ti-
lápia recheada com mix de ricota, 
espinafre e amêndoas acompanha-
do de arroz com brócolis e cenou-
ra na manteiga. Já o Saltimboca de 
Frango é um steak de filé de frango 

Serviço
República da Esbórnia 
Avenida Professor Mário Werneck, 789
Lotação: 300 pessoas. 
Telefone: 3377-0545
O espaço oferece estacionamento com manobrista e 
playground com supervisão de monitores.

OS EMPRESÁRIOS 
Bruno e Sheila 
confiantes no 
sucesso dos 

pratos executivos

Abertas as inscrições do 
vestibular 2015/2 do UniBH

As provas acontecem no dia 23 de maio nos campus 
Estoril e Antônio Carlos (Rua Diamantina, 567). 

Inscrições pelo endereço http://vestibular.unibh.br. 
Mais informações pelo número (31) 3319-9500

Por Márcia caMPos* 

*Márcia Campos é Psicóloga/Terapeuta-Reiki/Massoterapeuta
e-mail: camposyoga@hotmail.com -  (31) 9143-9162 (Vivo) / 9174-1419 (Tim)

Página Facebook: Márcia Campos Psicologia&Terapias Integrativas

bem estarbem estar
Na visão da Medicina Tradicional Chinesa (MTC), o fígado, do 

ponto de vista energético, está estreitamente envolvido com a vesícu-
la biliar (postura e decisões), mas também com os olhos (sentido da 
visão), ombros, joelhos e tendões (flexibilidade), unhas, seios e todo 
o aparelho reprodutor feminino.

Na MTC se diz que o fígado é o órgão mais importante para a 
mulher, assim como o rim o é para o homem. Praticamente, todo o 
sistema reprodutor feminino é regido pelo fígado, responsável por 
alterações no ciclo menstrual, presença de cistos de ovário, miomas 
uterinos, corrimentos ou pruridos vaginais, alterações da libido como 
frigidez e impotência. O fígado é responsável por manter o livre flu-
xo da energia total do corpo. Como o movimento do sangue segue o 
movimento da energia, dizemos que o fígado direciona a circulação 
do sangue e regula também o ciclo menstrual.

Mas seu papel mais im-
portante é, sem dúvida, so-
bre o equilíbrio emocional. 
É o livre fluir da energia do 
fígado que vai nos permitir 
responder vitoriosamente aos 
desafios da vida, aos estímu-
los emocionais e afetivos, 24 
horas por dia, cada segundo 
de nossa vida, sem parar.

Daí começa a responsabi-
lidade e respeito que devemos 
ter pelo nosso fígado e sistema 
hepático. E já podemos dedu-
zir sobre o desgaste intenso ao 
qual este sistema é submetido 
no cotidiano da vida moderna. 

Pelo contrário, só pela má alimentação e sedentarismo, a cultura 
ocidental faz de tudo para fragilizar o sistema hepático. Os maus há-
bitos alimentares e de vida levam ao seu desequilíbrio funcional, que 
leva ao desequilíbrio emocional, que desencadeia mais maus hábitos 
alimentares e de vida. Este desequilíbrio energético pode se manifes-
tar de várias formas. Dependendo da sua localização: insônia, enxa-
queca, hipertensão, problemas digestivos, TPM, etc.

Os problemas ligados ao fígado podem ser por falta ou por ex-
cesso de energia circulante. Um bom exemplo de excesso é a raiva, 
mais exatamente a raiva reprimida e, num quadro de vazio energético, 
temos a procrastinação e o medo paralisante, ou síndrome de pânico.

Algumas mudanças comportamentais associadas à práticas medi-
tativas e ou massagem terapêutica (shiatsu mais precisamente neste 
caso), promoveram o equilíbrio energético do fígado.

Compilado por: Márcia Campos 

FÍGADO E EMOÇõES
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Lazer e Cultura
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O cenário atual nas viagens 
internacionais para os brasilei-
ros não é nada agradável devido 
às últimas altas do dólar. Depois 
de uma década de franco cres-
cimento no número de turistas 
viajando para o exterior, infeliz-
mente, essas mesmas pessoas e 
outras que se organizavam para 
uma temporada de férias fora do 
Brasil estão tendo que mudar os 
seus planos de viagem.

Quem viajou anteriormente 
aproveitou o dólar mais em con-
ta e agora é se adaptar aos novos 
tempos de viagens mais caras. A 
moeda americana não deve voltar 
ao patamar de alguns meses re-
centes, pois a sua alta se deve não 
somente ao cenário inflacionário 

A cantora Maria Bethânia 
sobe ao grande palco do teatro 
Palácio das Artes com a turnê de seu 
novo espetáculo “Abraçar e Agrade-
cer”. O show também comemora os 
50 anos de carreira da artista. Não fi-
carão de fora músicas do repertório 
do seu último CD “Meus Quintais”, 
como “Dindi” (Tom Jobim e Aloysio 
de Oliveira), “Xavante” (Chico Cé-

Local: Esplanada do Mineirão - 
Horário: 14h
Ingressos: Pista: R$ 60; Área vip 
com acesso a frente do palco: R$ 
90; Camarote Nosso Botequim: R$ 
190 (masculino) e R$ 150 (femini-
no) - Open Bar com vodka, mojito, 
cerveja, citrus, suco, refrigerante, e 
água; Camarote Premium: R$ 350 
(masculino) e R$ 280 (feminino) - 
Open Bar com whisky 8 anos, ener-

gético, vodka premium, espumante, 
cerveja, citrus, suco, refrigerante e 
água
Vendas site www.nenety.com.br.

BH recebe o Festival Brasil Ser-
tanejo com shows de grandes nomes 
do gênero musical. Estão confir-
madas as duplas Henrique e Julia-
no, Jads e Jadson, César Menotti e 
Fabiano, Henrique e Diego, Vitor e 
Fabiano e a banda Aviões do Forró.  

Local: Chevrolet Hall
Horário: 22h
Ingressos: Pista 2º Lote: R$ 110 (in-
teira) / R$ 55 (meia); Pista 3º Lote: 
R$ 130 (inteira) / R$ 65 (meia); Pis-
ta 4º Lote: R$ 140 (inteira) / R$ 70 
(meia)
Vendas: bilheteria do Chevrolet 
Hall e online no www.ticketsfor-
fun.com.br

Humberto Gessinger sobe ao 
palco para o lançamento de seu CD/

DVD “InSULar - ao Vivo”, que traz o registro do show realizado 
também no Chevrolet Hall, em maio de 2014. No repertório músicas 
do disco “inSULar” (2013 - STR/Stereophonica) ao lado de canções 
e grandes sucessos de todas as fases da sua carreira. “inSULar ao 
vivo”, primeiro DVD solo da carreira de Humberto, recebeu DVD 
de Ouro apenas dois meses após o lançamento. 

Aumento no dólar muda 
roteiro de viagens

No dia 30 de maio, a partir das 
09 da manhã, o Parque Aggeo Pio 
Sobrinho será palco da 3ª edição do 
Buritis Festival, evento independen-
te cujo objetivo é levar cultura gra-
tuita à população através da ocupa-
ção periódica de espaços públicos.

Articulado pelos artistas e mo-
radores da região Bruno Tonelli, 
Bruno Diniz, Rafael Penaforte, Ber-
nardo Gontijo e realizado junto à 
Associação de Moradores do Bairro 
(ABB), o evento reúne música, tea-
tro, fotografia, circo e literatura.   

De acordo com Bruno Tonelli, 
o Buritis tem um número crescen-
te de famílias, jovens e idosos e o 
Parque Aggeo Pio Sobrinho é o es-
paço ideal de convivência e sociali-
zação entre moradores e visitantes, 
por isso, a sua escolha para a reali-
zação do festival.

Nesta edição serão aproximada-

3º Buritis Festival 

mente 10 horas de manifestações ar-
tístico-culturais ao ar livre. “A ideia 
é estimular a convivência e o acesso 
à cultura de maneira geral, através 
da manifestação de diversas artes, 
oferecidas especialmente por artis-
tas da região”, define Tonelli.

No espaço musical irão acon-
tecer os shows das bandas Vrin-
davan, 7 Estrelo, Verso Venenoso, 
Diafragma, Gusmão, Triballzen e 
Agents of Havok.

Além da música, o festival ain-
da vai oferecer a exposição da fo-
tógrafa Marisa Piazaroll; feiras de 
arte; oficinas de arte; teatro e inter-
venções de artistas circenses e pa-
lhaços; e espaço para literatura.

Entre os shows musicais ainda 
haverá o esquema “palco aberto”, 
que poderá ser ocupado por quem se 
interessar em citar poesias ou mos-
trar outros dotes. Venha e participe!

Por que não aproveitar esse mo-
mento e planejar a viagem para 
algum dos muitos roteiros do Nor-
deste e suas belas praias? Foz do 
Iguaçu também é uma boa pedida.

Viajar pelo Brasil tem muitas 
vantagens. “É o seu país. Você não 
sofre com problemas de língua, ou 
mesmo se surpreender com algo inu-
sitado, principalmente comidas”, co-
menta a gerente da CVC do Espaço 

Buritis, Kelly Moraes.
Mas se em todo caso 

você ainda não está se 
abatendo com a desva-
lorização do real e con-
tinua com os planos das 
viagens internacionais, 
é importante se atentar a 
algumas situações. Siga 

de ingerência do governo brasileiro, 
mas também à recuperação da eco-
nomia americana. Isso é apenas um 
cenário, mas que já mudou o preço 
das viagens ao exterior.

O brasileiro gosta muito de 
viajar, e a solução é reduzir o nú-
mero de dias que vai ficar fora de 
casa ou trocar as viagens de longa 
distância por destinos no Bra-
sil ou mesmo na América 
do Sul, onde nossa moe-
da ainda é muito forte. O 
nosso país tem alguns 
dos destinos mais 
cobiçados do 
m u n d o . 

o mapa das promoções de pas-
sagens enquanto elas continuam 
no mercado e pesquise por ho-
téis mais baratos no seu destino.  
“Planejando e pesquisando onde 
encontrar os preços mais baixos, 
o cliente não precisa cancelar sua 
viagem ao exterior. Talvez tudo 
seja uma questão de acomodar 
sua viagem com antecedência”, 
completa a gerente.

Local: Mineirão - Horário: 12h
Ingressos: 2º Lote R$ 60     
(meia-entrada) e R$120 (inteira)
Vendas: www.ingressorapido.com.
br e bares participantes

O Mineirão servirá de palco 
para muita diversão na tradicional 

Saideira do Festival Comida di Bu-
teco. A animação da festa fica por 
conta da banda mineira Jota Quest 
e de vários sambistas que se re-
vezam no palco trazendo para os 
convidados o melhor da música 
brasileira. 

Saideira Comida Di Buteco
16 de maio

Humberto Gessinger
30 de maio

Maria Bethânia
08 e 09 de maio

Local: Palácio das Artes
Horário: 21h
Ingressos: R$100 (inteira) 
e R$50 (meia-entrada)
Vendas: Bilheteria do teatro
Outras informações: 
3236-7400 

Festival Brasil Sertanejo
09 de maio

sar), “Casa de Caboclo” (Paulo Da-
filim e Roque Ferreira) e “Povos do 
Brasil” (Leandro Fregonesi), além de 
canções inesquecíveis de composito-
res que marcaram sua carreira como 
Caetano Veloso, Chico Buarque, 
Caymmi, Gonzaguinha, Roque Fer-
reira e Paulo César Pinheiro.

30 de maio

Kelly Moraes

Local: Teatro Alterosa  
(Av. Assis Chateaubriand, 499, 
Floresta)

Horário: Sábado 21h e  
domingo 19h

Ingressos: R$40 (inteira)  
R$20 (meia)

Vendas: Bilheteria do teatro

Informações: 3237-6611
O ator e humorista Tuca 

Graça apresenta o espetáculo 
“As Confissões de Um Morcego 
Abandonado”. O espetáculo traz o 
famoso personagem”Batman Gay” 
em uma comédia irreverente, que 
promete tirar muitas gargalhadas do 
público com os bordões e a temáti-
ca de um dos personagens mais fa-
mosos do programa humorístico “A 

Confissões de Um 
Morcego Abandonado

09 e 10 de maio

Praça é Nossa”. Desta vez, Batman, 
que sempre teve planos infalíveis na 
manga, se vê abandonado por Ro-
bin, e em uma hilária situação pede 
ajuda para a Mulher Gato (Bianca 
Tocafundo). A peça teatral traz uma 
novidade na montagem de um cená-
rio interativo.
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Em virtude de sua enorme 
valorização, o Buritis se tornou, 
nos últimos anos, ponto de re-
ferência para a implantação de 
grandes empreendimentos imo-
biliários. Isto faz com que, cada 
vez mais, os empreendedores se 
dediquem ao máximo para ofe-
recer o melhor produto a seus 
clientes, sem desrespeitar as leis 
ambientais e municipais.

Uma prova deste cenário é 
o novo empreendimento que, 
em breve, será construído na rua 
José Hemetério de Andrade, pró-
ximo ao Colégio Magnum, inti-
tulado de Edifício Alto Buritis. 
Com conceito altamente sus-
tentável, estrutura diferencia-
da e moderna, ele promete ser 
sucesso e atender totalmente a 
sua demanda.

Ainda no papel ele já con-
quistou um dos prêmios mais 
importantes de Minas no setor. 
Ele foi o vencedor da 16ª edi-
ção do Prêmio de Arquitetura 
Aleijadinho 200 Anos, categoria 
“Planos e Projetos elaborados de 
novembro de 2009 a novembro 
de 2014”. A premiação foi pro-
movida em dezembro do ano 

Em Dia

(Da esq. para a dir.): 
Bruno Fontes, Alexandre 
Nagazawa, Luiz Felipe 

Quintão, Fernando Maculan, 
Carolina Boaventura e Isabela 
Campolina  (Fernando é da 
Mach Arquitetos, os outros 

são da Bloc Arquitetura, todos 
fizeram parte da equipe que 

desenvolveu o projeto).

Planejado através de uma par-
ceria entre a BLOC Arquitetura 
e a MACH Arquitetos, o projeto 
demorou cerca de dois anos para 
ser concluído. Uma nova forma 
de trabalhar copiada do exterior, 
em que se preza a elaboração com 
tranquilidade para definir sempre 
a melhor técnica e qualidade do 
imóvel a ser oferecido ao cliente. 
Hoje em dia, os projetos são ela-
borados com muita rapidez e o re-
sultado final, muitas vezes, não é 
considerado o ideal.

Prêmio de Arquitetura 
Aleijadinho 200 Anos

Empreendimento trará mais 
qualidade e modernidade ao Buritis

Com uma abordagem futuris-
ta, mais racional e ambientalista, 
o edifício será construído de for-
ma horizontal e sua estética traz 
uma arquitetura e um design dife-
renciado. Os apartamentos terão 
vista panorâmica para a Mata do 
Cercadinho e a entrada princi-
pal será por uma praça de lazer. 
Com imóveis de 32m2 a 110m2 
contará ainda com uma área co-
mercial em seu interior. “Fugir do 
mais do mesmo sempre foi uma 
linha de trabalho de nossa empre-

O combate à proliferação do 
Aedes aegypti, mosquito transmis-
sor da dengue, foi um dos assuntos 
abordados em edições recentes do 
JORNAL DO BURITIS. Tentamos 
mostrar a responsabilidade de cada 
morador para evitar que o bairro 
seja um local com grandes regis-
tros de casos da doença na capital.  
E tudo indica que, de fato, conse-
guimos despertar esta preocupação 
em muita gente.

Francisco Pimentel, morador 
na rua Maria Heilbulth Surette, en-
trou em contato com nossa reporta-
gem para denunciar uma situação 
que tem lhe trazido muita preo-
cupação. Bem ao lado do edifício 
onde mora, no número 1324, existe 
um conjunto de prédios em cons-
trução, mas que teve suas obras pa-
ralisadas já há algum tempo. Com 
o abandono do local, o morador 
acredita que o imóvel se tornou um 
grande criadouro do Aedes aegypti, 
principalmente após o mês de mar-
ço, quando houve uma incidência 
de chuvas na região.

De acordo com Francisco, ao 
entardecer precisa fechar as jane-
las de seu apartamento para evitar a 
entrada de mosquitos, vários deles, 
transmissores da dengue. “Quan-
do chega quatro horas da tarde a 
gente fecha toda a casa, mas mes-
mo assim alguns entram. Quando 

passado pelo Departamento Minas 
Gerais do Instituto de Arquitetos 
do Brasil (IAB-MG).

Os principais critérios de ava-
liação foram criatividade, valori-
zação do projeto como ferramen-
ta e melhor aproveitamento dos 
recursos naturais disponíveis. “O 

Edifício Alto Buritis foi o úni-
co premiado na categoria, que 
envolve duas modalidades, 
planos e projetos. Um orgulho 
para nossa equipe”, ressalta o 
arquiteto e urbanista Luiz Fe-
lipe Quintão, sócio-diretor da 
BLOC Arquitetura.

sa. Gostamos de aceitar desafios, 
e realizar um empreendimento 
como este no Buritis foi especial, 
já que se trata de um bairro com 
mercado muito interessante”, ex-
plica Luiz Felipe Quintão.

O projeto já foi aprovado pelo 
Conselho de Patrimônio Históri-
co e se encontra em tramitação na 
prefeitura. A expectativa é que as 
obras se iniciem no mais tardar no 
segundo semestre deste ano. A ex-
pectativa é que o empreendimento 
seja finalizado até o fim de 2016. 

Cerca de 40 dias depois, a Pre-
feitura de Belo Horizonte autorizou 
a Companhia de Gás de Minas Ge-
rais (Gasmig) a retomar as obras de 
implantação de tubulação de gás 
em alguns bairros da capital, inclu-
sive aqui no Buritis. Tal decisão foi 
tomada depois que fiscais do servi-
ço público constataram que a com-
panhia fez a recuperação adequada 
dos trechos danificados. No perío-
do de suspensão, apenas algumas 
obras tiveram autorização especial 
para serem realizadas, mesmo as-
sim com ressalvas da administra-
ção pública.

Para a liberação das atividades 
de adensamento da rede de distri-
buição de gás natural na Região 
Metropolitana de BH, foram cum-
pridas as exigências de melhoria no 
processo de recomposição do as-
falto e das calçadas, em diferentes 
pontos da cidade.

Moradores denunciam 
possíveis criadouros

DENGUE

estou lendo um jornal, vendo uma 
televisão, de repente sente-se a pica-
da. Quando olhamos nos deparamos 
com o mosquito da dengue. Um ab-
surdo.” Para o morador é preciso 
que o poder público tome uma pro-
vidência a respeito, pois não adianta 
tentar solucionar o problema depois 
que alguém tiver a doença. “Tenho 
uma tia que teve dengue duas vezes. 
Acompanhei de perto seu sofrimen-
to e não quero isso para mim e nem 
para os outros”, finaliza. 

MAIS CONSTRUÇÃO
Cristina Guerra é moradora na 

rua Clementino Viana Dotti e vive 
a mesma situação de Francisco. Na 
sua rua também existe uma cons-
trução paralisada e os moradores 
estão preocupados em serem con-
taminados pela dengue. “É com-
plicado. A gente toma os cuidados 
devidos, a maioria dos vizinhos faz 
a sua parte e, mesmo assim, corre-
mos o sério risco de sermos conta-
minados devido a uma situação que 
está alheia a gente”.

Cristina aproveita o espaço para 
também dar um puxão de orelhas 
em alguns moradores que não estão 
fazendo a sua parte. “Percebo que 
há vizinhos que não estão nem ai. 
Da varanda da minha casa vejo pis-
cinas que ninguém limpa. Inclusi-
ve, já denunciei uma vez. Eu faço a 
minha parte e ainda sim fico preo-
cupada”, completa.

Entramos em contato com o cen-
tro de zoonoses da regional oeste. A 
informação é de que eles não podem 
entrar em espaços privados sem au-
torização. Contudo, uma notificação 
pode ser feita. Caso o responsável 
pelo imóvel não tome providências, 
outros órgãos, com maior poder de 
fiscalização, deverão ser acionados.

CONSTRUÇÕES 
abandonadas 

são propícias à 
proliferação do 

mosquito

FRANCISCO e CRISTINA estão atentos ao perigo que mora ao lado

PBH autoriza retorno 
de obras da Gasmig            

A partir de agora, a Gasmig 
aguarda as orientações do órgão 
competente quanto às autorizações 
de intervenção no trânsito, em con-
sonância com os cronogramas dos 
trabalhos apresentados pela com-

panhia, para retomar o ritmo das 
suas atividades em vários bairros 
da capital. Também ficou acertado 
que Gasmig e PBH farão reuniões 
regulares para melhoria e aperfei-
çoamento dos processos.

SERVIÇO de recapeamento é a grande reclamação no Buritis
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