
jornaldoburitis@gmail.com - ANO XI Nº 138 - JULHO DE 2015 - DISTRIBUIÇÃO GRATUITA

PAIXÃO
Morador comemora 
Dia Mundial do Rock 
em alto e bom som

              Pág. 5

HANDEBOL
Equipe do UniBH traz 
medalha de ouro dos 
jogos universitários  

Pág. 15
Pág. 8

 Ponto do 
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Com a chegada do 
inverno moradores do 
Buritis devem ficar atentos
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Após anos de espera, tudo indica que o entrave para a re-
gularização do Buritis 2 está perto do fim. No último mês 
de junho foi realizado o recapeamento da Avenida Henrique 
Badaró Portugal, considerada a pendência final para que a 
loteadora da área cumpra todos os requisitos de infraestru-
tura exigidos pela PBH. Fiscais da Prefeitura agora irão fa-

zer uma extensa análise do serviço realizado pela loteadora. 
Caso ele esteja de acordo com as exigências do município, 
a regularização será feita e assim a região passará a contar 
com serviços públicos como tapa-buracos, poda de árvores, 
dentre outros.

Ainda referente a vias públicas do Buritis, a Gasmig deu 

início a importantes trabalhos de recapeamento de ruas, uma 
exigência do poder público para que ela possa seguir os ser-
viços de instalação de rede de gás canalizado no bairro. O 
trabalho de maior destaque ficou por conta do recapeamento 
da Rua Maria Heilbuth Surette.

Comunidade não participa
de audiência pública
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Talvez em razão da baixa 
confiança da população bra-
sileira com a política, poucos 
moradores do Buritis enca-
raram o frio da capital para 
acompanharem a audiência 
pública, que debateu a segu-

rança no bairro. Contudo, es-
tes poucos presentes parecem 
ter conseguido mostrar aos 
deputados o que tanto lhes 
preocupam e agora esperam 
por ações imediatas.
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Festival de Palhaços
colore o Parque Aggeo

Buritis 2  rumo 
à regulArizAção 
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Editorial

Cartas
RUAS

Vocês do JORNAL DO BU-
RITIS poderiam fazer uma repor-
tagem a respeito das vias públicas 
do bairro que estão precisando de 
asfalto novo. Também sobre a poda 
de árvores e iluminação pública. 
A rua que eu moro que é a Cônsul 
Walter precisa que as árvores se-
jam podadas para que a ilumina-
ção seja mais forte. Temos poste 
sem iluminação há mais de um ano 
e a rua parece que foi bombardea-
da. Quanto à iluminação e a poda 
vários moradores fizeram a solici-
tação na prefeitura e até hoje nada.

Kátia Silveira

Moradora

n  PREZADA Kátia, nosso jornal já 
fez diversas reportagens sobre o 
asfalto das vias do Buritis, prin-
cipalmente a Mário Werneck. 
Na edição passada fizemos uma 

matéria bem completa. Sobre a 
poda e iluminação vamos prepa-
rar um texto para as futuras edi-
ções do JORNAL DO BURITIS 
e mostrar a real situação.

JOrNal DO BUritiS

FRANCESA
Uma dica para os moradores do 

Buritis que amam música francesa, 
assim como eu amo. Até o dia 18 de 
julho, a Aliança Francesa BH recebe 
as inscrições da etapa regional Mi-
nas Gerais para o Festival da Canção 
Francesa 2015, concurso nacional que 
vai premiar os melhores intérpretes de 
músicas francesas com uma viagem a 
Paris, entre outros prêmios. Informa-
ções pelo telefone 3291-5187 e pelo 
e-mail: cancaofrancesamg@gmail.
com. O regulamento está disponível 
em www.aliancafrancesabh.com.br.

ilDeU FONSeca

Morador 

AUDIÊNCIA
Vergonha. Essa é a palavra 

que encontrei para resumir a au-
diência pública que aconteceu lá 
no Number One Buritis. A vergo-
nha não é por conta dos políticos 
e autoridades que lá estavam. A 
vergonha é por conta dos mora-
dores do Buritis. Um bairro que 
clama por segurança, asfalto, ilu-
minação e demais benesses deve-
ria ter, no mínimo, moradores que 
também participassem. A plenária 
ficou vazia. Não havia mais que 
30 pessoas no local. Sabemos do 
descrédito de políticos que falam, 
falam e nada fazem, porém nada 
justifica a não participação da co-
munidade do Buritis. Reclamar 
nas redes sociais é fácil. Quero 
ver é por a mão na massa e fazer a 
diferença. Fica a dica.

Natália SimeSSeN

Moradora

ESBÓRNIA
O Restaurante República da 

Esbórnia acaba de receber o Cer-
tificado de Excelência do TripAd-
visor 2015 nas categorias “Res-
taurantes em Belo Horizonte” e 
“Locais para comer em Belo Ho-
rizonte”. No seu 5º ano, o prêmio, 
concedido somente aos estabele-
cimentos que recebem avaliações 
excelentes no TripAdvisor com 
frequência, comemora a excelên-
cia no setor de turismo e hotelaria. 
Os vencedores do Certificado de 
Excelência incluem acomodações, 
restaurantes e atrações ao redor do 
mundo que proporcionaram con-
tinuamente a melhor experiência 
aos clientes. Entre os aspectos des-
tacados pelos clientes na avaliação 
estão o “ambiente familiar”, a “co-
mida farta e boa” e o “espaço dedi-
cado às crianças”. 

letícia BeSSa

ASFALTO
Mário Werneck e Rua Ernani 

Agrícola: vejam o estado do asfalto! 
Ao longo de toda a Av. Prof. Mário 
Werneck o asfalto está se desinte-
grando. Meu Deus! Nossos impos-
tos são muito caros! Até quando 
permitiremos este descaso do po-
der público? Será preciso fazer uma 
manifestação em dia útil, bloque-
ando a avenida com pessoas indig-
nadas se manifestando e exigindo 
providências? O reflexo para o trân-
sito do Anel Rodoviário, Av. Raja 
Gabáglia e N. Sra. do Carmo serão 
terríveis! Seria um caos que forço-
samente chamaria a atenção para os 
nossos problemas. Nem a nossa vi-
zinha BHTrans se preocupa conosco 
(incapaz de retirar o ponto de ônibus 
existente na José Rodrigues Pereira, 
esquina do UniBH onde já existe 
um ponto bem próximo na Mário 
Werneck) e que, no horário do rush 

provoca interrupção do fluxo do 
trânsito de saída do bairro.

cláUDia DOlaBela

Moradora

CRISE
Gostei da reportagem do jornal 

passado falando dos empresários do 
bairro que estão driblando a crise. 
Realmente neste momento de bai-
xa de vendas os comerciantes têm 
que se reinventar. Mas acho que só 
isso não adianta. O investimento 
tem que ser no cotidiano, tem que 
ser sempre. Não adianta melhorar o 
atendimento só na crise. Não adian-
ta qualificar ou oferecer um algo a 
mais só na crise. O cliente tem que 
ser conquistado no dia a dia. Ai sim, 
você o fideliza e o tem por muitos 
bons anos. Aqui no bairro ao mes-
mo passo que vemos portas se fe-
chando, assistimos também outras 
se abrindo.

liNDOlFO alveS
Morador

No início de 92, o então 
pré-candidato à presidente dos 
Estados Unidos, Bill Clinton, se 
preparava para a disputa contra a 
reeleição de George Bush e a he-
gemonia de 12 anos dos republi-
canos no poder. Em seu staff de 
campanha, predominava a tese 
de que o sucesso norte-ameri-
cano na Guerra do Golfo seria o 
fator preponderante no resultado 
das eleições. Até que um consul-
tor desconhecido cunhou uma 
frase que até hoje é lembrada na 
hora de os candidatos definirem 
suas estratégias eleitorais. É a 
economia, estúpido, disse Carvil-
le a um assessor de Clinton.

O consultor convenceu a to-
dos que o que realmente iria ser 

É a impunidade, estúpido
decisivo naquela eleição seria o 
estado da economia americana 
na época. E o resultado daquela 
eleição comprovou que Carville 
estava correto. Os EUA até que 
estavam se dando bem na Guer-
ra do Golfo, mas a economia 
do país patinava. Resultado: 
vitória de Bill Clinton, que em 
1996 foi reeleito e governou o 
país por 8 anos.

Nos últimos meses uma po-
lêmica tomou conta do país. 
Estamos falando da redução da 
maioridade penal para 16 anos. 
No início deste mês o tema foi 
votado na Câmara dos Deputa-
dos. Na primeira votação, der-
rota da proposta e permanência 
das regras atuais. Na segunda, 

em uma manobra do presiden-
te da Câmara Eduardo Cunha 
que soube muito bem utilizar as 
brechas do regimento interno, 
passou a redução da maioridade. 
Mas, ao contrário do projeto ori-
ginal, apenas para alguns casos 
específicos.

A decisão dos deputados fe-
derais atendeu às expectativas 
da imensa maioria da população 
brasileira. Segundo pesquisas 
divulgadas por diversos insti-
tutos, quase 90% da população 
se posicionava favoravelmente 
à redução da maioridade penal 
para os 16 anos. Portanto, não 
foi uma surpresa a decisão dos 
deputados, até porque todos nós 
sabemos que é muito difícil fa-

zer com que algum parlamentar 
reme contra uma maré tão forte.

A pergunta que fica agora é 
a seguinte: a redução da maio-
ridade penal vai coibir a crimi-
nalidade? Pouco provável. Es-
tatísticas indicam que menos de 
2% dos casos de criminalidade 
que ocorrem no país se enqua-
dram nas novas regras para os 
menores de 18 anos. Mas o que 
realmente faz reduzir a crimina-
lidade? Entre várias ações e me-
didas, precisamos reduzir mes-
mo, como diria James Carville, 
é a impunidade, estúpido. Hoje 
vivemos em uma sociedade que 
não consegue colocar atrás das 
grades os criminosos com mais 
de 18 anos. Há uma sensação 

generalizada nas polícias militar 
e civil e no próprio Poder Judi-
ciário de estarem “enxugando 
gelo”. Prendem um dia e no ou-
tro o marginal já está nas ruas 
zombando da nossa cara.

Os processos judiciais são 
morosos e extremamente com-
placentes com quem desafia a 
lei. A sociedade brasileira está 
tolerante demais com os infrato-
res e a impunidade impera des-
de os crimes mais corriqueiros, 
passando pelo tráfico e pela cor-
rupção. Portanto, enquanto hou-
ver impunidade, a redução da 
maioridade penal não vai redu-
zir a criminalidade nem oferecer 
aos cidadãos mais segurança em 
nosso país.
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Infraestrutura 

Apesar de ainda estar muito 
longe do ideal, aos poucos surgem 
os primeiros trabalhos de recompo-
sição asfáltica em algumas ruas do 
Buritis. Muitos moradores acompa-
nham de perto o serviço realizado 
pela Gasmig - Companhia de Gás 
de Minas Gerais que, na verdade, 
foi uma das principais responsáveis 
pelos inúmeros problemas existen-
tes nas vias. 

O JORNAL DO BURITIS 
sempre esteve junto com a comu-
nidade nesta luta por melhorias de 
nossas vias públicas e continuará 
fiscalizando de perto o desenrolar 
dos trabalhos. O primeiro passo foi 
identificar qual é a responsabilida-
de da Gasmig e qual é a da prefei-
tura nas obras. 

Avenida Henrique Badaró Portugal é recapeada e Buritis II deverá ser regularizado
Os moradores da região do 

nosso bairro, conhecida popular-
mente como Buritis II, têm bons 
motivos para comemorar. No úl-
timo mês de junho a loteadora 
responsável pela localidade rea-
lizou um grande serviço de reca-
peamento da Avenida Henrique 
Badaró Portugal, considerada até 
então o maior entrave junto à Pre-
feitura de Belo Horizonte para a 
regularização do bairro. A partir 
de agora, os moradores aguardam 
pela regularização do Buritis II 
e, conseqüentemente, o início de 
serviços de manutenção por parte 
da administração municipal.

Gerluce Magalhães reside no 
Condomínio Vivere Village, lo-
calizado na Rua José Silveira, 
entre a Avenida Henrique Badaró 
Portugal e a Rua Maria Heilbu-
th Surette. Durante muito tempo 
Gerluce teve de fazer manobras 
arriscadas com o carro para con-
seguir driblar os enormes buracos 
existentes na avenida e assim po-
der chegar em sua casa. Além da 
satisfação pela melhoria da via, 
ela espera que, a partir de ago-
ra, realmente o Buritis II passe 
a ser respeitado como um bairro 
de Belo Horizonte. “Uma vez en-
trei em contato com a PBH para 
reclamar do problema da avenida 

PBH aguarda fim de obras da Gasmig para 
iniciar recomposição asfáltica de ruas do Buritis

De fato, todos os trabalhos 
de recapeamento de vias realiza-
dos no Buritis, neste momento, 
são de responsabilidade da Gas-
mig. A PBH aguarda pelo fim 
das obras para verificar se houve 
o cumprimento das condicionan-
tes emitidas à companhia, para aí 
sim, dar início ao Plano de Re-
capeamento Anual do bairro, que 
foi finalizado já há cerca de dois 
meses. 

Segundo Maurício Cangussu 
Magalhães, diretor da Divisão 
de Manutenção de Drenagem da 
Sudecap, seria uma temerida-
de a administração pública dar 
a ordem de serviço, sem que o 
trabalho da companhia de abas-
tecimento de gás tenha termina-

do. “Poderia gerar um mal-estar. 
Se a Gasmig tivesse de fazer uma 
nova intervenção iria jogar todo 
o trabalho realizado fora. Isto se-

e me disseram que a empresa res-
ponsável pelo loteamento ainda 
não tinha finalizado o serviço e, 
por isso, o executivo não poderia 
realizar serviços de manutenção 
básicos no local, como tapa-bura-

cos, já que o bairro não era regu-
larizado”, lembra. 

A moradora diz que, à época, 
estranhou a resposta, uma vez que 
os impostos chegam regularmen-
te à todas residências do bairro e, 

principalmente, por nunca ter tido 
qualquer problema para registrar 
seu imóvel. “Sempre paguei o 
IPTU. As correspondências che-
gam aqui como Buritis. Foi uma 
surpresa ouvir aquela resposta”.

A Secretaria Municipal de 
Serviços Urbanos confirma que 
esta era a última pendência da lo-
teadora para que o Buritis II possa 
ser regularizado. Contudo, exis-
te todo um trâmite para que isto 
aconteça. Antes de ser regulariza-
do, uma equipe de fiscais da pre-
feitura fará uma grande análise do 
serviço realizado pela empresa. 
Caso ele não esteja de acordo com 
as exigências do município, a re-
gularização não é aprovada. Esta 
análise pode durar até um ano.  

O recapeamento da avenida e a 
provável regularização do Buritis 
II não foram os únicos benefícios 
conquistados com a obra. Os usu-
ários da pista de cooper criada na 
Henrique Badaró Portugal também 
ficaram satisfeitos com a reforma. 

Como já foi mostrado em edi-
ções anteriores do JORNAL DO 
BURITIS, a pista em questão se 
transformou em um local de encon-
tro de moradores de todo o bairro 
para a prática saudável da caminha-
da e corrida, além de um espaço 
para ter aquele gostoso bate-papo. 

No mínimo três vezes por se-
mana Rangel Neves pratica corrida 
na pista. Ele comemorou bastante 
as reformas, pois era algo que já 
aguardava há muito tempo. “Fiquei 
muito satisfeito. Gosto muito de 
correr nesta pista. Inclusive é aqui 
que escolhi treinar para participar 
de algumas maratonas”.

O aposentado Plínio de Almei-
da também aprovou a reforma da 
pista, apesar de manter sempre um 
pé atrás a respeito de serviços em 
espaços públicos. “Demorou muito 
para isso acontecer, mas que bom 
que o serviço foi realizado. Espero 
que a manutenção seja constante a 
partir de agora”. 

ria desrespeitar o dinheiro do ci-
dadão”, ressalta.

Ainda não foi definido como 
será feita a liberação dos recursos 

para obras de recomposição asfál-
tica no lote que abrange o nosso 
bairro. A PBH divide o orçamen-
to por lotes em toda a capital. Em 

2014, foram executados 186.021 
quilômetros de recapeamento em 
vias públicas das nove regionais no 
valor de R$79.282.895,87. 

Usuários da pista 
também comemoram

Fim do imPAsse?

As CAMINHADAs diárias de Plínio 
agora serão mais agradáveis

RANgEL agora pode treinar 
com muito mais segurança

COM UMA 
grande 

equipe de 
trabalhadores 
o serviço foi 
realizado em 
poucos dias

AVENIDA PAssOU por um recapeamento completo

Rua Maria 
Heilbuth 

surette foi a 
primeira a ser 

recapeada
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   Mônica Aguiar Oliveira

   Antônio Pires da Luz 

Déo Santos Vale 

Enquete

“Eu sou a favor. Existe muita 
impunidade no país. Tem menor 
de idade cometendo assassinato, 
outros crimes graves e nada acon-
tece. Sem contar as vezes que as-
sumem crimes de outras pessoas, 
justamente, por estarem cientes 
desta impunidade. Eles têm de ser 
presos. Mas para que isto aconte-
ça  os governos têm que disponi-
bilizar locais que deem condições 
de reabilitá-los para a sociedade. 
Estas cadeias que existem por aí 
só vão torná-los mais perigosos”.

– Fiscal federal

Você é contra ou a favor da 
redução da maioridade penal?            

Desde o ano de 1993 tramita no Congresso Nacional 
a PEC 171, que propõe a redução da maioridade 
penal no Brasil de 18 para 16 anos. No entanto, 
após muitos anos na gaveta, a proposta voltou a 
ser debatida com veemência nos últimos meses e, 
desta vez, há grandes indícios de que ela possa ser 

aprovada, com algumas alterações do texto original.
Contudo, como o tema é bastante polêmico muitas 
idas e vindas ainda são esperadas. A última decisão 
da Câmara dos Deputados, em 02/07/2015, foi pela 
aprovação de um texto mais brando, que reduz a 

maioridade penal para crimes hediondos, excluindo 
o envolvimento com tráfico de drogas e o roubo 
qualificado. Foi mantido do texto anterior que o 

cumprimento da pena deverá ser em estabelecimento 
separado dos destinados aos maiores de 18 anos 
e dos menores inimputáveis. Os parlamentares 

aprovaram por 323 votos a favor, 155 contra e duas 
abstenções. Para virar lei, o texto ainda precisa ser 

apreciado mais uma vez na Casa e, depois, ser votado 
em outros dois turnos no senado. A presidente Dilma 

Roussef já manifestou ser contrária a proposta.
E os moradores do Buritis, o que eles acham sobre a 
proposta da redução da maioridade penal no país? É 

justamente isto que fomos perguntar nas ruas.

“Esta decisão é muito polê-
mica. Enxergo prós e contras à 
aprovação da proposta. Quero sim 
punição a menores que cometem 
crimes, principalmente se forem 
hediondos. Contudo, acredito que 
primeiro deveria ser investido mais 
recursos em educação, saúde, cul-
tura, para depois analisarmos pu-
nições. E, em caso de prisões, que 
estas instituições, de fato, ressocia-
lizem o jovem, e não o torne ainda 
mais perigoso para a sociedade”.
– Nutricionista

“Eu concordo com a redu-
ção da maioridade penal para 16 
anos. Um rapaz desta idade já tem 
mentalidade suficiente para saber 
o que está fazendo. Inclusive, na 
maioria das vezes, eles são muito 
maiores e mais fortes que suas ví-
timas. Não dá para chamar de me-
nor. O Brasil tem que parar de ser 
reconhecido mundo afora como o 
país da impunidade”. 

– Aposentado
 

“Eu sou a favor da proposta. 
Se o adolescente tem mentalidade 
para puxar uma arma e atirar em 
alguém, de comandar uma boca 
de tráfico, de estuprar, roubar, ele 
também tem capacidade para su-
portar uma cadeia. Tem consciên-
cia de escolher um candidato, mas 
não pode ser punido? Isto não dá 
para aceitar. Tomara que esta pro-
posta seja aprovada”.

– Dona de casa

“Eu sou totalmente contra. 
Cadeia não é solução para nada. 
Redução da maioridade penal é 
um discurso de elite. Essas crian-
ças e jovens devem ter educação, 
cultura. Ninguém dá atenção a 
eles, aí quando cometem um crime, 
passam a existir, são enxergados. 
Querem punir, mas não ajudam 
ninguém. O que é oferecido para 
estes jovens para que não entrem 
no crime? Isto é que deveria ser 
discutido no Congresso”.

– Psicóloga

“Para mim não devia ter 
idade. Cometeu um crime grave, 
punição severa. Até mesmo os 
adolescentes que acobertam os cri-
minosos. Eles sabem muito bem o 
que estão fazendo. Até nesta ques-
tão será importante a redução da 
maioridade. Sei que falta estrutura 
para estes jovens. Estamos em um 
país de 3º mundo que cobra impos-
tos de 1º. Mas o cidadão de bem 
não pode ser punido, ser refém 
destes marginais”.

–   Aposentado

“Não apenas sou a favor da 
redução como acho que deveria 
abaixar ainda mais. Tenho 62 
anos, trabalho desde os 13, e isto 
nunca me fez mal. Para mim, ser 
criminoso é uma opção. Quando 
um menor assalta um taxista nor-
malmente ele mata porque sabe 
que não será punido. Se aprovei-
tam deste privilégio da lei. E mais. 
Se 16 anos não tem consciência 
suficiente dos seus atos, nossos 
políticos não valem absolutamente 
nada, afinal, eles já podem votar”.
– Taxista 

   Thiara Vieira

José Mascarenhas 

    Aieza Guabiraba
    Wilson Fernandes 
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 Comemoração
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
 

A “síndrome do pânico”é 
um transtorno de ansiedade que 
se caracteriza pela presença de 
ataques súbitos e recorrentes de 
pânico. É um transtorno psico-
lógico caracterizado pela ocor-
rência de inesperadas crises de 
pânico e por uma expectativa an-
siosa de ter novas crises.

Estas crises de pânico - ou 
ataques de pânico - consistem 
em períodos de intensa ansiedade, geralmente com início súbito e 
acompanhados por uma sensação de catástrofe iminente. A frequên-
cia das crises varia de pessoa para pessoa e sua duração é variável, 
geralmente durando alguns minutos. Apresentam pelo menos quatro 
dos seguintes sintomas: taquicardia, falta de ar, dor ou desconforto 
no peito, formigamento, tontura, tremores, náusea ou desconforto 
abdominal, embaçamento da visão, boca seca, dificuldade de engo-
lir, sudorese, ondas de calor ou frio, sensação de irrealidade, desper-
sonalização, sensação de iminência da morte.

Há alguns fatores que levam a desenvolver este padrão repetiti-
vo de crises que caracteriza a Síndrome do Pânico: eventos difíceis 
que ocorreram nos últimos dois anos da vida como separação, doen-
ça, perdas, violência, traumas, crises existenciais, crises profissio-
nais, mudanças importantes na vida, ter nascido com um tempera-
mento mais ansioso, ter tido ansiedade de separação na infância, ter 
sido criado por pais ansiosos, etc.

Muitas pessoas não têm o que se chama Síndrome do Pânico, tem 
apenas Ataques de Pânico, que são ataques de ansiedade muito fortes 
com sintomas físicos. Outros Transtornos de Ansiedade que podem 
ser confundidos com Síndrome do Pânico, mas que podem estar as-
sociados: Agorafobia, Fobia Social, Fobia Específica, Transtorno de 
Ansiedade de Separação e Transtorno de Ansiedade Generalizada.

Muitos médicos têm defendido que se trata de um problema bio-
químico, só tratável com remédios, porém, observa-se que as me-
dicações utilizadas produzem efeitos secundários e, depois de sus-
penso o tratamento, quase dois terços dos pacientes volta a ter crises 
(Mavissakalian). Se as crises forem muito fortes e frequentes, a uti-
lização da medicação torna-se necessária para a redução dos sinto-
mas físicos no início da psicoterapia. Entretanto quando os ataques 
são mais esporádicos ou mais brandos, é indicada uma intervenção 
estreitamente psicológica, por ser um problema multifatorial forte-
mente afetado pelo pensamento.

“Vida longa ao rock’n roll”! 
Esta frase nunca é tão propagada 
como no dia 13 de julho, data em 
que se comemora o Dia Mundial 
do Rock. É, o nosso bom e velho 
rock’n roll faz mais um ano de 
vida. Por que será que mesmo dian-
te de tantos novos estilos de música 
que surgem o tempo todo, ele ainda 
permanece intocável? O que faz dele 
tão permanente? A verdade é que o 
roqueiro não apenas curte o som. Ele 
vive o som. Ele é roqueiro 24 horas e 
mostra sua filosofia no seu modo de 
vestir, de se portar, de decidir as coi-
sas, seja em qual setor for. 

No Buritis conhecemos o mé-
dico infectologista Rodrigo Farne-
tano Rocha, que ilustra muito bem 
toda esta paixão que muitos têm 
pelo rock’n roll. Sempre que pode, 
debaixo do jaleco branco, usa uma 
camisa negra estampando uma ban-
da que admira. Um contraste de co-
res de duas paixões que leva consi-
go. “Coisas da vida”. 

Rodrigo foi inserido no mundo 
do rock ainda muito cedo, na pri-
meira infância, quando ouvia pas-
sivamente com o seu pai os clássi-
cos dos anos 50 e 60 como Elvis, 
Creedence, Beatles, Chuck Berry, 
Simon and Garfunkel, Queen e Ro-
berto Carlos (na fase jovem guar-
da). O garoto simplesmente delira-
va com aquele som que despertava 
boas sensações. 

Na adolescência foi introduzi-
do, através de parentes próximos, 
mas com mais idade, ao heavy me-
tal do anos 80. “Foi paixão ao pri-
meiro ouvir”. A eterna banda do 
coração, Iron Maiden, em muito o 
definiu naquela época. Se espelhou 
em uma banda séria e compromis-
sada com seu trabalho. Virtudes 
que o ajudou a se formar como ci-
dadão. Algo que aplica em seu con-
sultório no dia-a-dia. “Os adeptos 
do rock são muito fieis e ele defi-
ne muito suas aptidões. Para mim é 

Síndrome do Pânico 
e Psicoterapia

rock: mais do que um estilo 
musical, um modo de viver

uma música que me diverte, anima 
e tem atitude. Às vezes me conforta 
e ensina. Pode ter influenciado mi-
nha vida mais do que penso, mas 
antes de qualquer coisa, gosto de 
rock porque simplesmente gosto da 
sinceridade”, afirma o médico.  

Rock nos dias de hoje
Para Rodrigo, como em quase 

tudo que a humanidade tem feito, 
hoje em dia falta sentimento, ins-

piração e seriedade no rock. Atu-
almente é fácil se destacar porque 
tudo se leva no superficial. Quem é 
minimamente bom, se dá bem. 

No entanto, ele também enxer-
ga pontos positivos com a moder-
nidade dos dias atuais. Com a fa-
cilidade de comprar discos fora de 
catálogo, há uma infinidade de gru-
pos das décadas anteriores e que 
não fizeram sucesso mundial, mas 
são incríveis e hoje começam a ser 

reconhecidos. “Impossível citá-los. 
Há desde bandas do leste europeu, 
Escandinávia, Austrália, Canadá, 
Brasil, etc. Rock de altíssima quali-
dade, e hoje, de fácil acesso”.

Histórias especiais
Como todo amante do rock’n 

roll que se preza, Rodrigo Farne-
tano possui um acervo enorme de 
vinis (os populares bolachões) e 
CD’s de bandas que ajudaram a 
construir esta adoração do público 
pelo estilo musical como Sepultu-
ra, Iron Maden, Megadeth, Metalli-
ca. Porém, um lhe traz uma recor-
dação especial.

O disco Somewhere In Time do 
Iron Maiden, lançado no Brasil em 
1986, foi o primeiro disco de me-
tal que ouviu aos 11 anos de idade. 
O irmão comprou o vinil por cau-
sa da capa, considerada exagerada 
nos padrões da época, mas que des-
pertou algo indescritível ao garoto. 
“Aquela capa me fazia ‘viajar’ so-
briamente. O impacto daquele dis-
co foi tão grande que ainda é o meu 
predileto do Iron, mesmo sendo o 
contrário para a maioria dos fãs. 
Sempre que o ouço sinto uma nos-
talgia prazerosa de uma época de 
felizes descobertas” ressalta.

E se depender das futuras ge-
rações da família de Rodrigo, o 
rock terá certamente uma vida lon-
ga. Os filhos Miguel, 5, e Luíza, 
3, mal deixaram as fraldas e já se 
apaixonaram pelo estilo musical. 
Claro, uma influência do pai, mas 
nada que tenha sido imposto. Eles 
realmente adoram aquele som. 
“No aniversário de 3 anos do Mi-
guel ele me pediu rock. Aí só ro-
lou rock dos anos 80 e uma breve 
apresentação de Muse e Red Hot 
Chili Peppers (bandas internacio-

nais), que era o que ele mais gosta-
va aos 3 anos”, lembra. 

De acordo com o médico, a fi-
lha é ainda mais radical. Gosta de 
bandas com um som mais pesa-
do como Judas Priest, Megadeth e 
Audioslave. “Influência pode não 
salvar ovelhas desgarradas e reni-
tentes, mas temos que fazer nosso 
papel e colocar a filharada para ou-
vir. Podem gostar de outros estilos, 
mas não pode perder a cultura do 
rock. Em casa já salvei duas al-
mas”, se diverte.

De pai para filho

MIgUEL sEgUE os 
mesmos passos do pai

AssIM COMO  a grande maioria dos 
fãs de rock, Rodrigo arrebenta na guitarra
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Variedades 

A Cia Circunstância comple-
ta em 2015 dez anos de fundação. 
Para celebrar este grande momento 
a trupe de palhaços criou a Mostra 
Tudo, uma série de 41 espetáculos 
que serão apresentados ao longo 
do ano nos mais diversos pontos de 
Belo Horizonte. E, claro, o Buritis 
não poderia ficar de fora dessa.

Em maio a Cia esteve no Ag-
geo Pio Sobrinho e deixou o belo 
parque ainda mais alegre. Dois 
espetáculos (Um Solo Para Uma 
Palhaça Sola e Antes Solo do que 
Malacompanhado) tiraram boas 
gargalhadas de crianças e pais que 
estiveram presentes.

O morador Fernando Lucas 
Pinto levou a esposa Lorena e o fi-
lho Lucas ao parque para um pas-
seio ao ar livre. Mal sabia ele que 
o momento de lazer ainda iria 
contar com esta grande atração. 
Fernando e família simplesmen-
te adoraram. Não perderam um 
minuto sequer das apresentações. 
“O espetáculo foi ótimo. Os ar-
tistas têm muito talento. Tomara 
que voltem aqui mais vezes. Vou 
ficar atento para não correr o ris-
co de perder”. 

A esposa Lorena completa fa-
lando da importância de apresen-
tações como esta ao 
ar livre, uma vez que 
leva cultura até as 
pessoas. “Nós pre-
cisamos muito dis-
to, principalmente as 
crianças. Este conta-
to com a cultura está 
cada vez mais escas-
so. O Parque Aggeo é 
muito agradável. Que 
bom que ainda rece-
be ações como esta. 
Espero que se repita 
muitas outras vezes”.

LEMBRANÇAS
Luciano Antinarelli é um dos 

fundadores da Cia Circunstância. 
Segundo ele, nunca imaginava há 
dez anos que aquele projeto, sem 
qualquer ambição, chegasse a este 
tamanho. “Há alguns anos, o circo 
teve quase para morrer. O palha-
ço percebeu que seria preciso sair 
do picadeiro para sobreviver. Que 
bom que tivemos essa ousadia de 
ir para a rua. Hoje completamos 

10 anos da Cia 
Circunstância

Buritis no roteiro das celebrações

uma década de muitas alegrias e 
palhaçadas”.

A Mostra Tudo é um presente 
que a Cia está dando para ela pró-
pria e o público. Luciano acredita 
que o trabalho de sua trupe é es-
pecial e, principalmente, motiva-
dor. “O nosso objetivo é fazer com 
que as pessoas saiam do espetá-
culo melhores do que chegaram. 
Que consigamos trazer algo a mais 
para elas. É uma satisfação imensa 
quando alguém chega pra gente e 
diz que nosso trabalho está fazendo 
a diferença”.

A Cia Circunstância é formada 
por seis profissionais, sendo cinco 
artistas e uma produtora. Em seu 
repertório, ela traz cinco espetácu-
los, intervenções e oficinas realiza-
das em Minas Gerais e em diversos 
estados do Brasil. 

Para saber detalhes das apre-
sentações, que seguem ao longo do 
ano, basta entrar em contato pelo 
telefone 3075-6965 ou através do 
e-mail circunstancia@gmail.com. 

O EsPEtáCULO foi uma 
atração a mais para as famílias

gAROtADA ficou encantada com as apresentações

Uma brincadeira que tem 
se tornado tendência da moda 
no Brasil, nos últimos me-
ses, é mãe e filha vestidas 
do mesmo jeitinho, com as 
mesmas cores, peças, estam-
pas e estilos. A cumplicidade 
e vínculo mãe e filha, que 
já são naturais, ficam ainda 
mais evidentes com a inicia-
tiva, além de proporcionar 
muita brincadeira, diversão e 
criatividade.

Para duas irmãs de Belo 
Horizonte este hobby acabou 
se transformando em profis-
são. Foi assim que surgiu a 
grife Tal Mãe, Tal Filha, que 
confecciona roupas iguais 
para mães e filhas na capi-
tal e, atualmente, vende para 
todo o país.

Segundo Carolina Per-
sichini de Mello Cançado, a 
ideia surgiu há dois anos de 
uma vontade da irmã Virgínia 

e sua filha Maria 
Clara, que à épo-
ca estava com 4 
anos, de se vestirem 
iguais. Como Virgí-
nia não encontrava 
roupas coordenadas 
com facilidade re-
solveu produzir ca-
misetas iguais para 
as duas. O sucesso 
entre amigos e co-
nhecidos foi ime-
diato. As duas che-
gavam a ser paradas 
na rua por pessoas 
interessadas em sa-
ber onde elas ha-
viam comprado as peças.

Com toda essa repercussão, 
Virgínia criou um perfil no ins-
tagram com fotos das camisetas 
e começou a ter encomendas.  
Hoje o @talmaetalfilhaloja con-
ta com mais de 20 mil segui-
dores. Alguns meses depois foi 
criada uma fan page no face-
book para expandir a divulgação 
da marca. 

A empresa, que tem apenas 
dois anos, já vende para todos 

Roupas idênticas para 
mães e filhas viram mania

De acordo com a empresária 
como o Buritis é um bairro com 
novas famílias, de mães moder-
nas, esta moda já conta com mui-
tas adeptas e os produtos da loja 
têm sido bastante procurados. 

Moradora no Buritis, a psi-
cóloga Luana Cotta Marra é mãe 
da pequena Sarah de um ano e 
sete meses e já se tornou clien-

te de carteirinha. “Aderi a essa 
moda quando a Sarah completou 
um ano e quis fazer fotos dela 
com roupas iguais às minhas. 
Fui muito bem atendida e a partir 
daí virei cliente. Usar as roupas, 
sempre lindas e de qualidade, é 
garantia de muito charme, ale-
gria e sucesso. Eu e minha filha 
adoramos”, ressalta Luana. 

o cantos do Brasil e também já 
despacha encomendas até mes-
mo para o exterior. “Estamos 
sempre lançando novas estam-
pas e modelos que fazem a ca-
beça de mães e filhas. A aceita-
ção também veio por parte dos 
pais, avós, tios e madrinhas. 
Toda a família gosta de se ves-
tir igual.  Hoje, além de cami-
setas, confeccionamos saias e 
vestidos. É o amor expressado 
em roupas”, comenta Carolina.

CAROLINA E A sOBRINHA Maria Clara 
estampam a campanha da tal Mãe, tal Filha

Tendência chegou 
ao Buritis

LUANA E sARAH desfilam 
suas roupas pelo bairro
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Em Dia 

Quem tem bicho de estimação 
sempre passa pelo mesmo dile-
ma em período de recesso e fé-
rias prolongadas. Levar o pet na 
viagem, deixar em hotelzinho ou 
pedir para alguém cuidar? Ficar 
longe do animal pode ser algo di-
fícil para muita gente. Mas tam-
bém incomoda bastante os cães e 
gatos. Então, é importante que o 
dono programe tudo com antece-
dência e escolha o que trará me-
nos impacto para seu pet.

A moradora Fernanda Xavier 
tem duas cadelas da raça Chow 
Chow: Hully, 9 anos, e Meggie, 7 
anos. Para ela, suas cachorras fa-
zem parte da família e que, por isto, 
já chegou a sacrificar seus próprios 
passeios e viagens pelo bem estar 
das duas. “Procuro sempre deixá-
-las em um lugar seguro e com in-
fraestrutura adequada para eles. Se 
não tem alguém que pode cuidar 

Nos últimos 10 anos, tenho tido o privilégio de acompanhar as 
mudanças e transformações que o esporte pode proporcionar na vida 
das pessoas.

Desde que decidi cursar psicologia, já depois de velho, sabia que 
minha linha de trabalho não poderia ser na psicoterapia tradicional – eu 
mesma nunca havia conseguido trabalhar minhas questões existenciais 
sentada em um divã, somente falando sobre as minhas questões.

Ao descobrir a anatomia Emocional de Stanley Keleman, senti 
um grande alívio, pois na linha formativa trabalhávamos com uma 
verdade que fez muito sentido pra mim: “a anatomia é destino”, ou 
seja, nosso corpo, nossas formas de existir, de reagir a situações de 
estresse – nosso repertório somático, é fruto de como fomos apren-
dendo ao longo da nossa evolução a nos fazer presente no mundo.

Essa linha mostra que, para compreendermos e tratarmos nossos 
pacientes, não podemos desvincular a nossa a vida emocional de um 
profundo conhecimento anatômico, pois forma e sentimentos não po-
dem ser desmembrados.

Baseada nisso, voltei meu trabalho para indivíduos que utilizam 
o esporte (de forma profissional ou amadora), como uma forma de 
trazer e promover o auto-conhecimento e auto-gerenciamento das 
crises através da criação de formas corporais novas e mais eficientes.

Por exemplo – um atleta do MTB desenvolve um repertório de 
formas corporais que ele utiliza quando está treinando ou em uma 
competição. Ele cria, ao longo da sua história esportiva, formas parti-
culares para interagir com a bike, para escalar uma montanha, descer 
um single track técnico e com erosões, girar no plano. Procuramos 
na clínica formativa, ajudar a melhorar esse repertório, construindo 
novas formas de executar movimentos e aplicar força – e essas mu-
danças sempre vão vir com novos sentimentos e emoções.

É impossível construir formas novas e duradouras sem que o 
mental e o emocional sejam afetados e afetem as novas formas, e essa 
é a magia da vida!

A bike pode e deve ser a sua parceira, ajudando você a intera-
gir com a natureza e, principalmente, consigo mesmo. Deixar fluir os 
movimentos, fazer com que você e a bike sejam uma coisa só, traz 
um nível de presença altíssimo, e com ele, uma sensação de felicida-
de, de prazer. Você é dono do seu corpo, consegue comandar a bike, 
fazer os movimentos dentro das trilhas, sentir o vento no rosto, o frio 
na barriga ao saltar obstáculos, ao descer paredes...

Por que pedalar pode 
mudar a sua vida?

donos de pets devem planejar 
com cuidado como serão as férias

enquanto estou fora, não deixo so-
zinhas como muitos fazem.  Quan-
do se tem um pet, é preciso ter cer-
tos cuidados e responsabilidades 
como esta”, diz.

Hoje em dia, os donos encon-
tram muitas alternativas para resol-
ver esta situação. Cada uma com 
suas vantagens e desvantagens. Es-
colher a melhor depende do gosto e 
do bolso do proprietário. “Quando 
fiz uma viagem que fiquei um mês 
fora, deixei a Hully e a Meggie na 
casa de uma amiga que adora elas. 
Para passeios de poucos dias, con-
to com a ajuda da minha irmã. Já 
morei em outra cidade e não tinha 
alguém para ajudar, o que dificul-
tava ainda mais. Tive que deixar 
em hotelzinho, o que não foi uma 
experiência boa. Encontrei as duas 
extremamente assustadas e com 
problemas de saúde. Sem contar 
o valor de hospedagem de duas 

cachorras, o que me faz repensar 
esta opção”, conta. Em algumas 
viagens Fernanda pode levar suas 
duas companheiras, que apresenta-

Para aqueles que preferem le-
var o cachorro em uma viagem ou 
não têm com quem deixar o ani-
mal, é necessário alguns cuidados, 
mesmo sendo um trecho curto. Em 
viagens dentro do estado, o pet 
deve ser levado em caixa de trans-
porte, cinto de segurança ou cadei-
ra obrigatória, além de carteira de 
atestado de saúde assinado por ve-
terinário habilitado.

Em caso de viagens de ônibus, 
é importante consultar a empresa 
responsável para verificar as exi-
gências. Geralmente, é preciso que 
o cachorro esteja em sua caixa de 
transporte e apresentar o atestado 
de saúde do animal.

Quem fará viagens de avião, o 
cuidado e planejamento deve ser 
redobrado! Cada companhia aé-

rea possui suas próprias regras e 
algumas só aceitam dois animais 
por vôo. As exigências incluem 
caixa de transporte com identifi-
cação do animal e do proprietá-
rio. Pode ser cobrada uma taxa 
se o animal não puder ser trans-
portado dentro da aeronave. Deve 
obter certificado de vacinação an-
tirrábica, atestado sanitário emiti-
do por médico veterinário, além 
de reserva para embarque animal 
com antecedência.

Segundo a veterinária da 
Dog´s Shop, Alessandra Gibelini, 
além de programar como ir e vol-
tar, pensar em como será durante 
a viagem também é importante. 
“O dono deve levar água e comi-
da para o animal. Se for viajar de 
carro, é importante parar a cada 

duas horas, mais ou menos, para 
deixar o pet fazer suas necessida-
des e beber água. Além disto, não 
se deve superalimentar o animal 
antes da viagem ou do embarque. 
Coloque apenas 1/3 da quantida-
de de ração do dia normal. Ani-
mal de estômago vazio ou muito 
cheio pode passar mal. Algumas 
companhias aéreas também pe-
dem que os animais sejam seda-
dos, se forem muito agitados ou 
bravos. Tudo deve ser bem ava-
liado antes de decidir”, fala. Ca-
chorros de raças braquicefálicas 
ou de focinho curto, como bul-
dogue, boxer, lhasa apso, shitzu 
e pug, não podem ser levados em 
viagens aéreas, já que apresentam 
pré-disposição a problemas car-
diorrespiratórios.

ram ótimo comportamento. Porém, 
muitos hotéis pousadas não acei-
tam hóspedes com pets ou não têm 
estrutura adequada.

FERNANDA já viveu importantes experiências ao viajar com seu cães

Levar cachorro em viagem

 A VEtERINáRIA Alessandra 
gibelini dá dicas importantes 

para a saúde do animal
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 Cultura

Muitos cidadãos passam uma 
parte importante do seu dia nos 
pontos à espera do ônibus. Com 
certeza, a maioria destes usuários 
do transporte público gostaria de 
ter algo para preencher este tempo 
perdido. Que tal uma boa leitura? 
Pois bem, esta é a proposta do pro-
jeto “Ponto do Livro”, que busca 
levar cultura e conhecimento a toda 
a população.

O Ponto do Livro foi lançado 
em Belo Horizonte em janeiro de 
2014. O primeiro estande, experi-
mental, foi colocado na Praça da 
Liberdade. Hoje, no local já exis-
tem dois. Outro foi instalado na 

Ponto de ônibus 
no Buritis recebe 

biblioteca alternativa
trincheira das avenidas Raja Gaba-
glia com Contorno e o quarto está 
no Buritis. Desde o início de junho, 
o ponto de ônibus que fica em fren-
te ao Parque Aggeo Pio Sobrinho 
conta com um estande.

O projeto é similar à “Parada 
do Livro” que existe em São Pau-
lo já há alguns anos. A ideia quer 
incentivar a leitura no Brasil, onde 
a atividade não é muito popular. 
Segundo pesquisa encomendada 
pelo Instituto Pró-Livro, 75% da 
população nunca entrou em uma 
biblioteca e aqueles que já foram 
apresentados à leitura consomem, 
apenas, cerca de quatro livros por 

PEDRO IVO, co-fundador do Ponto do Livro

E o sucesso da ação no Buritis 
foi imediato. Logo nos primeiros 
dias houve uma grande circulação 
de livros no estande, tanto que, em 
alguns momentos, poucos exem-
plares eram encontrados. 

As estudantes de Direito Joice 
do Nascimento e Jéssica Ferreira 
aprovaram a iniciativa. Para elas, o 
povo brasileiro precisa ser alimenta-
do com leitura e o Ponto do Livro 

é uma ideia que precisa ser propa-
gada. “Eu gostei tanto da iniciati-
va que já levei um livro para casa, 
“Entre Amores e Amoras”, e trouxe 
de volta. Mais para frente irei trazer 
alguns livros meus”, comenta Joice.

“É um projeto fantástico, mas 
ao mesmo tempo muito simples de 
ser realizado. Ainda não levei ne-
nhum livro para minha casa, mas 
não irá faltar oportunidade”, com-

pleta Jéssica.
A princípio, a equipe que co-

ordena o projeto faz a alimentação 
do estande. Isto acontece até que as 
trocas se tornem automáticas e aí 
o projeto prossiga com as próprias 
pernas. A expectativa é de que um 
segundo estande seja montado no 
Buritis no ponto de ônibus que fica 
em frente ao UniBH, também na 
Avenida Professor Mário Werneck.

ano (só dois deles até o fim).
O objetivo principal da ação é 

promover o empréstimo gratuito e 
doação espontânea de livros. Des-
ta forma, enquanto os moradores 
aguardam a condução é possível 
pegar uma obra, levar para casa, 
ler e trazer de volta para o ponto 
em que pegou. “A gente quer que 
as pessoas que pegarem livros 
não só os devolvam, mas façam 
novas doações. Que o estande 
seja uma ferramenta multiplica-
dora de cultura. É um investimen-
to baixo para um impacto alto”, 
afirma Pedro Ivo, co-fundador do 
projeto.

Moradores aprovam

Levar cultura e educação a um 
maior número de pessoas possí-
vel. É com este pensamento que 
foi realizada mais uma edição do 
Buritis Festival. Durante cerca de 
10 horas, o Parque Aggeo Pio So-
brinho foi palco para apresenta-
ções de música, exposições e ofi-
cinas de arte, teatro e intervenções 
de artistas circenses e palhaços, 
além de receber um espaço volta-
do totalmente para a literatura. 

Ativar a convivência e o 
acesso à cultura de uma forma 
geral por meio da manifestação 
de diversas artes é o grande ob-
jetivo do Festival. O Buritis con-
ta com artistas moradores que, 
juntamente com a associação do 
bairro, se disponibilizam a arti-
cular, produzir e executar este 
projeto, que visa a valorização 
da cultura e seu papel de ser hu-
mano. Muitas famílias entende-
ram essa ideia e compareceram 
ao parque. Para onde se virava os 
olhos era possível enxergar ale-
gria e arte. Tudo isso ao ar livre, 
tendo a bela paisagem do Parque 
Aggeo como pano de fundo.

A empresária Graciane Lo-
pes Silva levou os filhos Lucas 
e Daniel para acompanharem as 
atrações do Festival. Esta foi a 
primeira vez que compareceu ao 
evento e, segundo ela, não po-
deria ter tido melhor impressão. 
“Estou adorando. Reuniu o pes-
soal. Este evento tirou os mora-
dores dos prédios. Não só vou 
virar frequentadora como espero 
contribuir de alguma forma para 
as próximas edições”. 

Ainda estava na metade do 
evento e Lucas já havia perdido as 
contas de todas as atividades que ti-
nha participado. “Joguei bola, par-
ticipei da feira, vi os palhaços, fiz 

lanche. Foi muita coisa. Está tudo 
muito gostoso”. Irmão mais novo 
de Lucas, Daniel também aprovei-
tou todas as atrações do Festival, 
inclusive foi à oficina de pintura, 

3ª edição do Buritis 
Festival é sucesso

Parque Aggeo recebeu aproximadamente 10 horas 
de manifestações artístico-culturais ao ar livre 

 Atender as famílias do Buritis é 
o grande objetivo do festival

onde desenhou o símbolo do Bat-
man no braço. “Eu gosto muito do 
Batman. Ficou muito legal o de-
senho. Vou pedir minha mãe para 
sempre me trazer aqui”, diz.

E como nada é tão bom que 
não possa melhorar, para 2016 a 
expectativa é que o Buritis Fes-
tival cresça ainda mais, tanto em 
número e diversidade de atra-
ções, quanto em presença de pú-
blico. Para isso, os organizadores 
já começam a trabalhar. “No dia 
seguinte ao festival já começa-
mos a traçar metas de trabalho 
para a próxima edição. Analisar 
erros e acertos. O evento é um su-
cesso e a gente não vai deixar ele 

cair”, ressalta Bruno Diniz.
Também organizador do Fes-

tival, Bruno Tonelli enaltece a 
grande participação da comunida-
de na construção do evento e es-
pera empenho ainda maior para as 
próximas edições. “Saiu melhor 
do que planejamos. Tivemos me-
lhor estrutura, e o principal, cente-
nas de pessoas ajudando, algo que 
nos emociona e que motiva muito 
para seguir com este trabalho de 
popularização da arte”.      

IMPORTâNCIA DO vOLUNTARIADO
Apesar de ainda estar na 3ª edição, o Buritis Festival mostra que 

já se tornou parte do calendário de eventos do bairro. Em torno de 200 
pessoas participaram da organização este ano. Um número recorde, 
que demonstra claramente a seriedade do trabalho desenvolvido. 

Alguns dos voluntários contribuíram com o evento pela primeira 
vez. É o exemplo de Ana Gabriela, uma jovem que divertia muito o 
público com a atração do sombra (arte que consiste em ficar acompa-
nhando as pessoas e imitando suas ações). “Eu já participei de várias 
ações de ONGs, seja como o sombra ou outro tipo de arte, e é sempre 
muito especial. Aqui no Buritis está tudo 100%. As pessoas são agra-
dáveis. É minha primeira participação e espero fazer parte de muitas 
outras edições”, completa.  

PROjETO NãO PARA  
PROJEtO já é sucesso no bairro

gRACIANE com os 
filhos Lucas e Daniel


