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Saúde

Doenças respiratórias:

o mal do inverno

JORNAL DO BURITIS: Quais
são as doenças respiratórias
mais frequentes no inverno?
Dra. Marilene: Gripe, coqueluche e pneumonia.
JB: Por que no inverno?
Dra. Marilene: Nessa estação do ano há fatores que estimulam a ocorrência das doenças
respiratórias como baixa umidade, resfriamento do ar, o contato
com ácaros de roupas guardadas.
Ambientes fechados e ventilação
reduzida facilitam a transmissão
dos agentes como o vírus, que
fica suspenso no ar até 24 horas, e
os bacilos até 48 horas. Se o ambiente for úmido favorece a proliferação do fungo.
JB: Qual a principal causa
dessas doenças?
Dra. Marilene: A falta de
vacinação. A vacinação é de extrema importância para a prevenção. Algumas pessoas, hoje, têm
aderido à moda do movimento
anti-vacina. Isso faz com que doenças que já estavam erradicadas
voltem com força maior. Temos
registrado aumento significativo
no número de casos dessas e outras doenças. A coqueluche, por

Leo Lara

Com a chegada do inverno, as
temperaturas ficam cada vez mais
baixas e o ar mais seco na capital.
E quem realmente sofre com toda
esta mudança é o nosso corpo.
Neste período, as chances de desenvolver doenças respiratórias
aumentam de 30% a 40%, pois o
ambiente fica propício para o aparecimento de infecções. Conforme dados da Organização Mundial da Saúde (OMS), as doenças
respiratórias ocupam o terceiro
lugar entre as causas de morte no
mundo. Para evitar estas enfermidades é essencial que a população
se atente para os cuidados básicos
de prevenção.
Para entender melhor sobre
as doenças respiratórias e como
evitá-las, confira a entrevista especial do JORNAL DO BURITIS
com a médica especialista em vacinas do Hermes Pardini Buritis,
Marilene Lucinda.

gripe, quanto pneumonia, coqueluche e outras doenças infectocontagiosas que podem ocasionar em
doenças respiratórias, a vacina
é a forma mais eficaz de prevenção. Mas cuidados simples
de prevenção são importantes
como: evitar o contato com pessoas infectadas, lugares fechados, aglomerações e lavar sempre as mãos com água e sábado.
JB: Qual a eficácia da vacina
contra a gripe?

Dra. MARILENE indica a vacina como
principal prevenção para a gripe

exemplo, registrou um salto de
979 casos em 2009 para mais de 6
mil casos em 2013. Já a gripe estima-se que acomete de 5% a 15%
da população, causando de 3 a 5
milhões de casos graves e 250.000
a 500.000 mortes todos os anos.
Esses são números preocupantes.
JB: Qual a diferença entre
gripe e resfriado?
Dra. Marilene: Deve-se estar atento para o diagnóstico diferencial com os vírus que causam
resfriado, como o adenovírus, rinovírus, coronavírus, parainfluenza entre outros. Os sintomas dos
resfriados são mais brandos, com
coriza, febre baixa e pouca ou ausência de prostração.
JB: Qual a população mais
atingida?
Dra. Marilene: Toda a população está suscetível a essas doenças.
No caso da gripe, a taxa de mortalidade é maior nas idades extremas
da vida ou em pessoas de qualquer
idade com fatores de risco para a
presença de complicações. Os casos de mortes associados à influenza são menos comuns em crianças
do que em adultos. A mortalidade
associada à mesma pode ser consequência de doença preexistente.
JB: Dê algumas dicas para
prevenir doenças respiratórias.
Dra. Marilene: Tanto para a

Dra. Marilene: A eficácia da
vacina contra gripe varia de 70%
a 90%, desde que tomada na época adequada. A vacina é muito segura. Ela é inativada e fracionada,
o que significa que os vírus estão
mortos e replicados, não podendo
se reproduzir dentro do organismo
das pessoas vacinadas. No entanto, podem produzir uma resposta
imunológica protetora. Cerca de 15
dias após a vacinação já começam
a surgir os anticorpos que darão a
proteção contra a gripe, sendo que
esta proteção máxima será atingida aproximadamente 30 dias após
a vacinação. A vacina é atualizada
de acordo com as recomendações
da Organização Mundial de Saúde
para o Hemisfério Sul.

Ótica oferece óculos
especiais para a prática
de atividades físicas
Quem teve problema de visão na infância e precisou usar
óculos de grau, com certeza,
passou por muitas limitações.
Como jogar uma partida de futebol ou vôlei e não temer que
a qualquer momento pudesse sofrer um impacto no rosto.
É muito comum uma lente ou
mesmo a armação dos óculos
quebrar e ferir a pessoa. Em algumas situações, lesões graves
que podem levar até a cegueira.
Usuário de óculos desde muito
novo o empresário Rogério Vilela viveu este
problema
na
infância e viu o
filho João Vítor
seguir o mesmo
caminho. Como não
iria proibir o garoto de praticar
atividades físicas, vivia a todo o
momento com o receio dele se
machucar. Sem contar os gastos
financeiros. Rogério perdeu a
conta de quantos óculos teve de

mandar fazer para o filho. Mas, ao
invés de ficar parado com os braços
cruzados, o empresário decidiu que
iria buscar algo para mudar este cenário. E conseguiu!
Há cerca de oito anos, Rogério descobriu na cidade paulista de
Santo André, a marca Titans Sports,
especializada em fabricar óculos
para prática esportiva. Os produtos são resistentes, confortáveis e,
diferentemente dos que existiam
no mercado à época, esteticamente
agradáveis. Rogério não só
ficou satisfeito com o
resultado do produto como quis compartilhá-lo com o
maior número de
pessoas possível.
Proprietário
da
Ótica Occhio Bello,
aqui no Buritis, entrou
em contato com a fornecedora e
se tornou revendedor da marca em
BH. “Os óculos podem ser utilizados nos mais diversos esportes,
principalmente os de alto impacto,
proporcionando proteção, confor-

JB: A vacinação deve ser obrigatória em pacientes com doenças respiratórias crônicas?
Dra. Marilene: Todos podem
ser vacinados desde que não estejam em algum dos grupos de contraindicações. No serviço público
prioriza-se a vacinação dos grupos
em que a influenza apresenta risco
aumentado de evolução mais grave. Para o serviço particular, todos
os indivíduos maiores de 06 meses
de vida podem ser vacinados, verificando sempre as contraindicações
reais. Lembrando que a vacina possui tempo de proteção curto e como
os vírus podem variar a cada estação fria, a recomendação é a vacinação anual.
JB: Quem recebeu a vacina
pode ter gripe?
Dra. Marilene: A vacina é inativada, não causa gripe. Suas reações são geralmente locais e brandas, como vermelhidão, inchaço e
calor no local da aplicação.

OS MAIS diversos modelos são encontrados na loja do Buritis

ROGÉRIO garante que
os óculos da Titan
mudaram a vida do filho

to e liberdade de movimentos.
Como ele é muito fashion e tem
grau, também pode ser utilizado
tranquilamente no dia-a-dia”,
explica.
De acordo com Rogério Vilela, além do exemplo do filho,
hoje com 16 anos e goleiro do
Colo Colo, time de futebol amador do bairro Palmeiras, teve a
oportunidade de indicar os óculos da Titans a várias pessoas e,
até o momento, todas ficaram
muito satisfeitas. “Tenho cliente professor de capoeira, jogador profissional de futsal, de
basquete. Até o ex-jogador do
Cruzeiro, o Fabinho, usou um
dos óculos que indiquei quando
sofreu um problema na visão”,
afirma. O empresário lembra
de um caso que, em razão dos
óculos, um cliente escapou de
sofrer uma grave lesão. “Ele
chegou aqui com um enorme
roxo envolta do olho. Disse que
levou uma joelhada enquanto jogava futebol e que, se não
fosse a proteção dos óculos, não
imagina o que poderia ter acontecido”.

Exclusividade
Em razão desta parceria de
quase 10 anos, em Belo Horizonte, a Occhio Bello possui a exclusividade para revendas de óculos
da Titans Sports. Todos os modelos, masculino e feminino, e para
natação, podem ser encomendados na loja. Já produziu óculos
para pessoas com astigmatismo,

miopia, hipermetropia, lentes
multifocais, entre outros. Acaba de iniciar uma parceria com o
Minas Tênis para que os atletas
do clube, das suas diversas modalidades, possam fazer uso dos
óculos.
“A pessoa se sente muito mais
confortável com os óculos do que

com uma lente de contato. A lente pode cair a qualquer momento,
pode sair do lugar e causar uma irritação. Os óculos são muito mais
seguros”, garante o empresário. A
Occhio Bello fica na Avenida Professor Mário Werneck, 1776. O telefone de contato é o 3377-1870.
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Por Dentro do Bairro

As mamães ou futuras mamães
do Buritis têm a oportunidade de
participarem do 1º Seminário Internacional de Mães - Desafios de
ser mãe nos dias de hoje. O evento acontece no dia 11 de julho no
Hotel Ouro Minas, aqui em BH.
O objetivo do seminário é discutir
temas que fazem parte do universo
das mães como experiências, dúvidas, incertezas, angústias, frustrações, alegrias, enfim um mix de
assuntos que vão ao encontro dessas poderosas mulheres. Esse even-

to reunirá, de
forma inédita
no Brasil, palestrantes que
são grandes
ícones mundiais para o
universo materno como Pamela Druckerman,
autora de Crianças Francesas não
Fazem Manha e Melinda Blau, autora da trilogia A Encantadora de
Bebês. Também participarão do seminário Laura Muller, Cris Guerra,

Divulgação

Seminário de Mães

Divulgação Bilboquê

prestou uma homenagem ao músico e artista mineiro Rubinho do
Vale. O tema central do evento foi
‘Sons, sabores e o jeito de Minas’.
A partir do CD Arraiá do Rubinho,
cada turma pesquisou um pouco

Foco
Matheus Xavier*

Trabalhe menos e faça mais

Luiz Alberto Hanns, Márcia Neder
e Mônica Figueiredo. Para visualizar a programação completa, bem
como fazer a inscrição, as interessadas devem acessar o site www.
seminariodemaes.com.br.

Arraiá da Bilboquê
Festa Junina com cultura,
tradição e contemporaneidade.
No dia 20 de junho a Bilboquê
se transformou em um grande
‘arraiá’. Foi a tradicional Festa
Junina da escola que neste ano

Organização
em

Vandalismo

da história do autor. Seja sobre
a região de onde ele vem ou até
mesmo escolhendo elementos
de suas canções, as crianças prepararam coreografias especialmente desenvolvidas sobre o
tema. Nas danças elas lançaram
mão de adornos e adereços com
o intuito de abrilhantar ainda
mais a festa. A inspiração para
as músicas passou pela poesia
deste artista que traz em seu repertório folias, toadas, batuques,
xotes e baiões, falando das coisas do interior, da vida e da esperança do povo brasileiro. Com
a participação de pais e alunos
das duas unidades, Buritis e Gutierrez, a organização estimou
um público de mais de duas mil
pessoas.

Como o JORNAL DO BURITIS
noticiou, em janeiro deste ano, membros da Família Bessa se reuniram
para fazer homenagens ao centenário
de nascimento de um de seus pilares: o professor Halley Alves Bessa.
Além do lançamento do livro “Na
rota do Halley Alves Bessa”, outra
grande homenagem foi a inauguração de um busto na praça que leva o
nome do patriarca, localizada entre
as ruas Engenheiro Godofredo dos
Santos e Áustria, na divisa do Buritis
com o Estrela Dalva. Porém, poucos
meses depois, a imagem que deveria
levar alegria aos familiares, na verdade, está transmitindo muita tristeza.
Devido a ação de vândalos, o busto
de Halley Bessa encontra-se repleto
de pichações. E o vandalismo não
restringe a imagem. Os bancos em
volta também estão totalmente pichados. Uma ação criminosa que, a
cada dia que passa, parece estar mais
longe de acabar.

Cuidando do meio ambiente
mais ampla sobre a
importância de atitudes como o uso
consciente da água
e da energia elétrica
e os cuidados com a
preservação do meio
ambiente. Partindo da
questão “O que você
fez de bom para o mundo hoje?”,
as crianças confeccionaram cartazes
contendo frases e ilustrações de di-

Divulgação Unimaster

Junho é especialmente dedicado ao meio ambiente. E como
o assunto nunca esteve tão em
voga como agora, muitas escolas
aproveitaram o mês para realizar
importantes trabalhos de conscientização junto aos alunos. No
Buritis, o Unimaster desenvolveu muitos trabalhos de sustentabilidade, especialmente para a
Educação Infantil. As pesquisas
científicas ganharam abordagem

cas de economia de luz e água e atitudes de preservação ambiental. Os
estudos também foram enriquecidos

por novos conhecimentos adquiridos no Museu de História Natural
da Puc Minas.

A ideia de que trabalhar muitas horas significa produzir muito
virou uma verdade questionável. Hoje em dia vivemos na era da urgência, onde fazer mais com menos é o que precisamos. Existem
várias pesquisas científicas que comprovam que o cérebro precisa
de descanso e que a mente descansada produz mais. É comprovado
também que dá para trabalhar menos e chegar a resultados melhores
do que passar horas trabalhando.
O resultado muda quando você determina o tempo e cria o foco
de realizar o que deve ser feito, diferente de quando não existe meta
e você se perde no decorrer do dia sem saber o que fazer.
A produtividade sempre foi uma questão mega importante no
ambiente de trabalho. Eu particularmente acredito mais em pessoas que trabalham poucas horas e produzem bastante do que as que
passam horas do dia no trabalho e não apresentam resultado algum.
Ultimamente a perda de tempo virou uma questão endêmica nas
organizações. Não é difícil encontrar empresas que gastam seu tempo com inúmeras reuniões, distrações e processos mal definidos.
É importantíssimo que as pessoas repensem e mudem suas próprias atitudes e identifiquem o que pode ser feito para que a jornada
de trabalho seja mais eficiente, que no fim do mês, pode significar
em trabalhar menos.
Para auxiliar você nessa questão que pode mudar sua carreira profissional, transformando seu dia corrido em um dia rentável, quero dar
algumas dicas. Comece o seu dia de trabalho dando prioridade nas coisas mais difíceis. Crie foco nelas. O seu dia será melhor se começar
“matando um leão” e deixando as coisas mais fáceis para o fim do
dia. Quando chegar ao fim do expediente, já deixe definido qual será
a primeira tarefa do dia seguinte. Além disso, reúna a sua equipe para
alinhar ações que não foram cumpridas e trabalhe para que elas sejam
terminadas. Organização é a arma principal para conquistar o sucesso.
Outro fator importante é criar espaços durante o seu dia para
você pensar. É comum ao final de cada tarefa já procurar outra atividade para realizar, mas muitas vezes é necessário pensar antes de
fazer ou tomar qualquer decisão.
Fazer tudo no horário de expediente é uma questão de disciplina. A sua empresa não precisa de você fora dela, então dedique o
seu tempo enquanto estiver nela e execute com precisão o trabalho
que foi confiado a você. Ao sair no fim do trabalho você perceberá o
quão produtivo foi seu dia e que a sua vida pessoal terá mais tempo
para ser vivida.
*Matheus Xavier é Gerente Geral Imagem Academia
Graduado em Administração
Pós-graduado em MBA Executivo de Negócios
CRA-MG 01-056597/D
E-mail: gerencia@imagemacademia.com.br
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Painel

Segurança: faltou participação
Encontro ficou marcado pela pouca presença de público e
apresentação do que pode ser feito para reduzir a insegurança no bairro
Bem diferente do encontro do
mês de maio, quando um grande
público lotou as dependências do
auditório do Number One Buritis
para debater a segurança no nosso
bairro, a audiência pública marcada pela Comissão de Segurança Pública da Assembleia Legislativa de
Minas Gerais (ALMG), para discutir o mesmo tema, não teve muito
apelo junto à comunidade. Pouco
mais de 20 pessoas compareceram
ao encontro, realizado no dia 24 de
junho, e nem todas elas ficaram até
o fim. No entanto, os poucos moradores presentes fizeram questão de
participar ativamente, expondo os
problemas que observam em relação à segurança pública do Buritis.
De acordo com números do último censo, o Buritis possui hoje
em torno de 30 mil habitantes, o
que leva o bairro a ser o segundo
mais populoso de Belo Horizon-

te. Contudo, para os moradores o
cálculo de policiamento para a região deveria ser muito maior, uma
vez que o público flutuante, como
estudantes e trabalhadores, entre
outros frequentadores, ultrapassaria a marca dos 15 mil e, portanto,
precisaria de um policiamento mais
atuante para garantir a segurança
da comunidade.
O cabeleireiro Anderson Santos, morador do Buritis há quase 25
anos, ressaltou esta situação e reivindicou a presença de policiais em
determinados horários do dia. “A
gente vê a presença deles até certo horário. Com a vinda de grandes
empreendimentos, o bairro sucumbiu a pequenos furtos e a meliantes
que vendem drogas. Nossos filhos
estão sendo aliciados por traficantes”, afirmou.
O aposentado Mauro Lúcio
de Oliveira acredita que o fato de
o bairro ter pontos escuros possa facilitar o consumo de drogas e
assaltos nas ruas. Ele pediu mais
iluminação para tentar reduzir o
problema. “Um bairro escuro atrai
estes marginais. Este é um problema que vai além do policiamento”.
Outros moradores ainda se queixaram do velho problema do trânsito
no Buritis. Para eles falta fiscalização, por isso, o grande desrespeito
dos motoristas.

REPRESENTANTES da segurança pública debateram
e buscaram soluções para os problemas do bairro

O militar contou que este ano haverá um concurso público para incluir
1.500 policiais na capital e que é
praticamente certo que alguns deles

Respostas

Mauro Lúcio de Oliveira

Comandante do 5º Batalhão
da Polícia Militar, o qual faz parte
a 126ª Cia, tenente-coronel Antoniézio Alves de Souza respondeu a
algumas demandas dos moradores.

Anderson Santos

sejam designados para trabalharem
na companhia. Porém, este provável reforço só viria depois de janeiro de 2017, data prevista para os
policiais chegarem às ruas, conforme previsto no edital do concurso.
Quanto à fiscalização do trânsito, o comandante garantiu que o índice de multas aplicadas no Buritis
é muito alto. “Incentivamos sempre
nossos policiais a ficarem atentos
às situações de estacionamento irregular no bairro”.
Com relação aos roubos e furtos, tenente-coronel Antoniézio informou que, ao contrário dos números gerais da capital, no Buritis
houve redução nas ações criminais
de janeiro até o fim de maio deste
ano, se comparados com os do mesmo período em 2014. “Em termos
percentuais constatamos uma queda
de 12% nos índices”, destacou.

O militar ressaltou ainda que
em breve as câmeras do Programa
Olho Vivo, já instaladas no bairro,
devem começar a funcionar. Isso
deverá aumentar a sensação de segurança entre os moradores.
Pelos lados da Polícia Civil, o
delegado regional Milton Jerônimo disse que a 4ª Delegacia, que
atende a região do Buritis, conta
com apenas 23 servidores, o que é
insuficiente para oferecer um serviço satisfatório à população. Assim
como no caso da PM, ele também
defendeu o aumento do efetivo. Porém, lembrou que, com mais policiais, mais prisões ocorrerão e seria
difícil lidar com esta demanda. “É
fato que não temos mais para onde
recolher presos”.
No entanto, uma notícia boa.
Milton Jerônimo anunciou durante o encontro que duas unidades de
delegacias especializadas (de homicídio e de repressão ao tráfico de
drogas) serão instaladas na região
do Buritis e que isto pode vir a ser
muito positivo para o bairro. “Isso
vai melhorar muito a capacidade de
investigação nas respectivas áreas,
liberando policiais militares desta
função, que poderão ser designados
para outras atuações”. Ainda não há
uma data definida para a instalação
destas delegacias especializadas.

A Comissão
Assim como os moradores,
a presença dos membros da Comissão de Segurança Pública da
ALMG também foi pequena. Somente o presidente Sargento Rodrigues, e o vice João Leite, compa-

receram à audiência pública. Fato
que impossibilitou a votação dos
requerimentos elaborados, uma vez
que o quórum mínimo de parlamentares é três.
O deputado João Leite disse estar preocupado com a violência no
Buritis e com a sua vulnerabilidade
pelo bairro estar muito próximo do
Anel Rodoviário.
O parlamentar, que participou do encontro no mês de maio,
comentou a pequena presença de
público. “Deve ser um sinal de
que a violência diminuiu”, questiona. Ele ressaltou ainda a importância da integração dos moradores com as polícias do bairro.
“Nossa intenção com a audiência
é monitorar e acompanhar a situação do Buritis para que a população tenha uma maior sensação de
segurança”.
Os requerimentos elaborados
ao fim da audiência irão solicitar:
- Maior atuação da Guarda Municipal na fiscalização de carros
que não respeitam as sinalizações de trânsito no bairro.
- Que as duas delegacias especializadas, a serem instaladas no
Buritis, possam fazer também
ações de repressão qualificada.
- O aumento imediato do efetivo
de policias militares na região.
Como não havia quórum suficiente, as deliberações foram aprovadas durante o encontro da Comissão do dia 30 de junho.
Também estiveram presentes à
audiência pública, representantes
da Guarda Municipal e do Consep.

Colônias de Férias no Buritis
O mês de julho chegou e
junto com ele as esperadas férias escolares de inverno. Se por
um lado o período é de diversão
garantida para as crianças, por
outro pode ser motivo de preocupação aos pais que trabalham
o dia todo e não podem ficar de
olho nos filhos. Uma solução
para isso, e que agrada os dois
públicos, são as colônias de férias, que garantem o divertimento saudável da garotada e dão a

segurança aos pais, que sabem exatamente onde os filhos estão e as
atividades que estão fazendo.

Bilboquê
A Escola Bilboquê tem a solução perfeita para as férias da
garotada. A coordenadoria da instituição preparou uma colônia de
férias com atividades culturais,
sociais e lúdicas, desfrutando de
muitas brincadeiras, jogos recreativos, passeios e gincanas. Estão

programadas para acontecer entre
os dias 16 e 29 de julho atividades
como caça ao tesouro, piqueniques,
cinema, parques, museus, teatro e
até mesmo aula de culinária em uma
cozinha experimental montada somente para a criançada, entre outras.
Todas as turmas serão dividas
por faixa etária. Os valores da colônia de férias foram divididos em
R$44,00 diária, R$218,00 uma semana e R$396,00 duas semanas.
Atividades fora da escola serão
cobradas a parte. O horário será

das 13h às 18h. Os pais interessados em matricular os filhos
devem entrar em contato na secretaria da escola através dos telefones: 3378-7433 ou 3372-6544.

Modello

A Colônia de Férias da Escola
Modello é voltada para o lazer e
ludicidade, convívio com experiências de expressão corporal.
Guiada pela dinâmica do brincar, diferentes atividades são distribuídas ao longo da semana com

projetos diversificados de culinária,
jogos pedagógicos, gincanas, oficina de instrumentos, expressão e
consciência corporal dentre outros.
A colônia acontecerá dos dias 16 a
31 de julho, nos horários da manhã,
tarde e integral. Telefone para contato é o 3378-8850

Vila Buritis

Com o tema “Trem da Alegria”
a escola Vila Buritis convida os alunos a embarcarem em sua colônia
de férias. As atividades estão previs-

tas para acontecer de 17 a 31 de
julho, das 08h às 18h para o turno
integral e horários especiais para
o turno da manhã e tarde. A colônia de férias será realizada na Vila
Buritis Unidade II. As crianças
contarão com atividades recreativas, jogos e brincadeiras, brinquedos e recreação com monitores,
oficinas de culinária, teatro de
fantoches, penteados, cineminha
com pipoca, horticultura e alimentação. Informações pelos telefones
3377-3044 e 3586-3533.
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Cubo Mágico

Serviço especial durante as férias escolares
O mês de julho é muito complicado para os pais que têm filhos
pequenos. Sem poder dar a atenção
aos pequeninos, em virtude dos afazeres do trabalho, eles são obrigados a procurar por alternativas para
que as crianças sejam cuidadas durante o período de férias escolares.
Neste cenário, as colônias de férias,
normalmente, acabam sendo a solução. Contudo, uma escola infantil
do Buritis, este ano, apresenta uma
nova possibilidade.
A Escola Infantil Cubo Mágico
irá manter o seu trabalho no mês de
julho, ou seja, toda a equipe pedagógica permanecerá na instituição.
Só não dá para dizer que será uma
seqüência do que é aplicado no dia-a-dia da escola, porque os profissionais terão o cuidado de mostrar
às crianças que elas estão vivenciando um período de férias.
A atividade lúdica, tão importante para o desenvolvimento cognitivo da garotada, será ampliada
na instituição durante este período.
Serão realizados trabalhos com arte,
culinária, jogos, desenhos, playground, fantasias, brincadeiras com

CADA
AMBIENTE foi
construído
para oferecer
toda
qualidade e
conforto às
crianças

Estrutura invejável
RESPEITO ao meio ambiente é um dos
pilares da coordenadoria da Cubo Mágico

macinhas, fantoches, área verde, pintura, entre várias outras. “As crianças
vão mesmo se sentir de férias. Assim
os pais terão toda a tranquilidade para
trabalhar, sabendo que seus filhos não
foram privados deste momento importante para a sua construção”, ressalta a coordenadora pedagógica Patrícia de Melo Pereira.
Em tempos de crise econômica,
a novidade também será importante para o bolso dos pais. Como a

escola irá manter suas atividades,
eles não precisarão pagar qualquer
valor extra para que os filhos tenham este acolhimento. “Os pais
já arcam com os custos da mensalidade do mês de julho, então não
teria sentido cobrarmos a mais pelo
serviço. Queremos que eles fiquem
tranquilos e, principalmente satisfeitos, com o atendimento da nossa
escola”, explica a coordenadora administrativa Larissa Ramos.

A Escola Cubo Mágico iniciou
suas atividades em abril deste ano.
E, desde o início, o trabalho oferecido é de excelência. O espaço
físico da instituição não foi simplesmente adaptado para receber
as crianças, ele foi construído para
isso. Todas os ambientes oferecem
segurança e conforto. Inclusive os
banheiros. As salas são arejadas e o
berçário possui piso especial aquecido. Todos os materiais usados são
confortáveis e pedagógicos. Uma
estrutura copiada de escolas infantis européias.
Áreas verdes também são vistas nos mais diversos pontos, até

mesmo no refeitório, onde
existe uma horta. Para a coordenadoria, é importante
que as crianças tenham esta
intimidade e respeito com o
meio ambiente desde os primeiros anos de vida.
O Playground é uma atração à
parte. Brinquedos novos e dinâmicos fazem a alegria da garotada. Até
instrumentos musicais estão à disposição das crianças. “Nós fizemos
tudo com muito cuidado e carinho.
Pensamos em tudo como se fosse
para os nossos filhos. E o resultado
não poderia ter sido melhor”, comenta Larissa.

SERVIÇO:

Escola Cubo Mágico
Av. Eng. Carlos
Goulart, 1070 (próxima
à sede da BHTrans)
Telefone: 3378-3075
O período de matrículas segue em aberto

Os Sabores do Buritis

O “gordurão” que é um sucesso
Há cerca de quatro meses a
gastronomia do Buritis conta com
uma grande novidade. Um bar especializado em bacon. Isso mesmo,
o Bacon Paradise é um estabelecimento totalmente voltado para o
alimento. São sanduíches, porções
e até sheiks compostos com o ingrediente que é indispensável.
O item está presente nos nove
sanduíches, petiscos e até em duas
sobremesas, em que o bacon é triturado e transformado em uma espécie de farofa. Lá, até a porção de
batata frita pode ser transformada
em fatias de bacon. “Algumas pessoas chegam a olhar com estranheza, mas depois que experimentam
se surpreendem com o sabor. É
tudo muito bem feito e por profissionais capacitados”, explica o empresário Fábio Silveira de Melo.
Para beber, o estabelecimento oferece chopes artesanais, que
tanto têm feito sucesso nos bares
de BH. O empresário está satisfeito com o sucesso alcançado a cada
dia. “A gente vive em uma cultura
de alimentação saudável. Pelo teor
calórico de seus produtos, o Bacon
Paradise vem na contramão. Mas
a nossa proposta é fazer com que
as pessoas não tenham essa neura.
Que aqui elas tenham um momento
para se satisfizer”, ressalta.

Vinda para
o Buritis

O EMPRESÁRIO
Fábio de Melo
satisfeito com
os resultados do
empreendimento
no Buritis

O Bacon Paradise é um bar já
tradicional no bairro Anchieta. Fábio e um amigo, hoje sócio, eram
freqüentadores do estabelecimento
e certo dia questionaram o proprietário se ele tinha interesse em abrir
uma franquia da marca. Como a
resposta foi altamente positiva, iniciaram um projeto para lançar o bar
em outro bairro de BH.
Após um trabalho de cerca
de um ano e muita pesquisa entre clientes, o Buritis foi visto por
Fábio como o melhor local para o
investimento. “Exceto a região do
Anchieta, eu tinha toda a cidade
para escolher e, mesmo não morando no Buritis, senti total confiança em investir no bairro. Graças
a Deus até o momento tem dado
muito certo”.
Hoje a marca Bacon Paradise já se espalhou e mais duas unidades foram inauguradas, uma no
bairro Ouro Preto e outra no Santo
Antônio. A perspectiva é que algumas outras sejam lançadas em breve, devido ao sucesso alcançado e a
grande demanda.

Hambúrguer Lendário
A dica do Bacon Paradise para
o “Sabores do Buritis” é o Hambúrguer Lendário. Na verdade,
esta é uma dica para mais de uma
pessoa. O big sanduíche
é composto por cinco
hambúrgueres de picanha, com 200g cada um,
seis variedades de queijo e 100g de bacon em
tirinhas. Nem tente abrir
muito a boca para tentar
dar uma mordida
de um pão a outro. É impossível! Para que
o lanche não
desmonte é
preciso cravar
uma faca no
centro.

“Geralmente quem pede não
consegue comer sozinho. Até agora de 15 pessoas que tentaram somente três conseguiram. Mesmo
assim fizeram um esforço enorme.
Quando o garçom passa com o sanduíche, o bar inteiro olha para ele.
Tem gente que pede para tirar foto.
É uma atração a parte”, comenta
Fábio.

Serviço
Bacon Paradise
Av. Professor Mário
Werneck, 3379.
Telefone:
(31) 3377-6812
Funcionamento:
Terça a sábado a
partir das 18h,
sendo que a
cozinha fecha
às 00h.
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Diversão

Esporte

Festas juninas

Alunas do UniBH
conquistam ouro nos
jogos universitários

continuam movimentando a capital
mineira neste mês de julho
A Praça da Estação recebe neste mês de julho, a edição 2015 do
Arraial de Belô. Considerada uma
das maiores festas juninas do Brasil, o evento é composto por grupos
de quadrilha do Concurso Municipal, realizado entre os dias 3 e 5
deste mês, e do Festival Estadual
de Quadrilhas, que reúne grupos
do interior de todo o estado de Minas Gerais.
O Arraial de Belô contempla
manifestações culturais que resgatam o costume das festas juninas
mineiras, reafirmando a importância das tradições populares brasileiras. No evento, o público ainda
poderá apreciar a gastronomia típica da festa, servida em barracas, e
curtir a programação musical.
Dia e horário das apresentações
na Praça da Estação:
Dia 10 de julho – sexta-feira - 18h
abertura dos portões
19h - Show: Chama Chuva
União Sócio Cultural Arraiá do
Jiló Com Mel

Robson Vasconcelos

Arraial de
Belô 2015

Núcleo Cultural Raízes de Minas
Junina Forró de Minas
Grêmio Recreativo Cultural São Gererê
23h30 - Show: Vitor e Guilherme
Dia 11 de julho – sábado - 17h30 abertura do portões
Forró Alegre dos Cata Latas
Instituto Sócio Educativo e Cultural Pipoca Doce
Grêmio Recreativo Arraiá de
São Mateus
Associação Cultural de Quadrilha Fogo de Palha

Associação de Arte e Cultura
Beija Flor de Minas
23h - Show: Fred e Geraldinho
Dia 12 de julho – domingo - 16h abertura dos portões
Grupo Folclórico Pé Rachado
Grêmio Recreativo Cultural Arraial Do Pé De Serra
Grupo Cultural Arrasta-Pé De
Minas
Grêmio Recreativo Arriba a Saia
Núcleo Mineiro De Cultura Feijão Queimado
21h10 - Show: Victor e Léo

VII Arraiá do Buritis e Estoril
No próximo dia 11 de julho
será realizada a sétima edição do
Arraiá dos bairros Buritis e Estoril, evento que é promovido pela
Paróquia Santa Clara de Assis. A
festa, mais uma vez, irá acontecer
no Galpão de Eventos do UniBH,
no horário de 12h às 22h. Para
garantir o sucesso do encontro, a

Paróquia conta com apoio e parceria do UniBH, mas principalmente da comunidade da região.
A expectativa dos organizadores
é reunir cerca de 1.500 moradores
no Arraiá.
Os convites podem ser adquiridos ao valor de R$ 10,00 nos seguintes locais: Secretaria da Pa-

róquia Santa Clara de Assis (Rua
Alessandra Salum Cadar, 650)
e na Zilá Aviamentos (Avenida
Professor Mário Werneck, 1480,
Loja 107). Outras informações
sobre o evento podem ser obtidas
pelo telefone 3378-7120. Crianças até 10 anos de idade não precisam pagar entrada.

Cerca de dois mil alunos-atletas participaram, no último
mês de junho, dos Jogos Universitários Mineiros (JUMs), edição
2015, realizados na cidade de
Sete Lagoas. E no meio de tanta
gente boa, estudantes do UniBH
campus Buritis se destacaram.
Duas equipes de handebol, uma
feminina e outra masculina, foram enviadas para a disputa e,
por muito pouco, não atingiram o
100% de aproveitamento. Os homens foram muito bem, mas perderam na decisão para a equipe
da UFLA - Universidade Federal
de Lavras (32x25). Já as meninas deram um verdadeiro show
na quadra e trouxeram a medalha
dourada na bagagem. Na grande
final, vitória por 27x23 diante do
time da UFU - Universidade Federal de Uberlândia.
Antes de embarcarem para
a disputa, algumas atletas conversaram com a reportagem do
JORNAL DO BURITIS e todas
deixaram bem claro que estavam indo para ganhar. Nada
desta história de só competir. De
volta, com o objetivo alcançado,
elas enaltecem toda a dedicação
e comprometimento da equipe e
que este primeiro lugar as incentivam ainda mais para a disputa
de futuras competições. “É muito
importante este título. Treinávamos no domingo de manhã, único dia que poderíamos dormir até
mais tarde. O esforço foi recompensado”, afirma Rayanne Mendes Abreu, goleira da equipe.
Tamara Aragon terminou na
artilharia da competição com
30 gols anotados. Ela pratica
handebol desde muito nova, e,
inclusive, já atuou profissionalmente por quatro anos. Em
São Pulo, no Itapevi e Pinda e

no Rio Grande do Sul, no Novo
Hamburgo e no Caxias do Sul.
Mas, mesmo com este currículo, não imaginava que teria tanto
sucesso nos jogos. “Ser artilheira
foi uma surpresa. O objetivo era
ser campeã, mas que bom que
consegui as duas conquistas”.
No masculino, apesar da lamentação pela derrota na final,

Tamara Aragon e
Rayanne Abreu

ficou a certeza de um bom trabalho
realizado. No entanto, no quesito artilharia, o título também veio
para o Buritis. Francisco Júnior
Mota foi o goleador máximo da
competição com 35 gols marcados.
“Eu queria o título, infelizmente
não deu. Mas gostei de ter sido o
artilheiro. Na próxima, quem sabe,
ganho os dois troféus”.

Júnior Andrade e
Francisco Júnior

Em busca de patrocínio
Com a conquista dos jogos mineiros, a equipe feminina de handebol do UniBH conquistou o direito
de participar dos JUBs - Jogos Universitários Brasileiros, que irão acontecer no mês de outubro, na cidade
mineira de Uberlândia. Contudo,
para participarem da competição, as
meninas, mais uma vez, terão de correr atrás de patrocínio para auxiliar
nas despesas. Uma tarefa que, por

diversas vezes, é mais difícil que a
disputa dentro da quadra. “É complicado, mas não vamos desistir. Começaremos a buscar estes patrocinadores desde já”, garante Rayanne.
O JORNAL DO BURITIS foi
um dos apoiadores da equipe de
handebol do UniBH. Empresas do
bairro interessadas em patrocinar
a equipe devem entrar em contato
pelo telefone 8795-6683.
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Negócios

Socialização

Imobiliária investe
para oferecer melhor
atendimento ao cliente

Parque Aggeo

Há 18 anos no mercado e sempre atuando no Buritis e região desde a sua fundação, a GR Imóveis
hoje instalada em sede própria na
Avenida Professor Mário Werneck, 880 é uma das mais tradicionais
do mercado destacando-se pelo seu
atendimento diferenciado.
Em um imóvel de 430m2, dividido em dois andares, a GR Imóveis consegue oferecer toda qualidade e conforto, não só para seus

clientes, como também para seus
profissionais, que podem desempenhar o melhor serviço. No primeiro andar o trabalho é voltado
para as locações e no segundo para
vendas. Somado a isto, ainda existem departamentos de cobrança,
jurídico, publicidade, rescisões,
vistoria e o de pequenos e médios
reparos, que foi carinhosamente
intitulado de Sr.G, um serviço especial que garante a devolução do

imóvel aos proprietários nas mesmas condições do primeiro laudo
de vistoria.
“Sempre trabalhamos com o
objetivo de satisfazer o desejo do
cliente, mesmo que isto possa vir a
gerar um pequeno prejuízo para a
empresa. Ver a satisfação do nosso cliente e criar a sua fidelidade
é o nosso maior orgulho”, afirma o
proprietário da imobiliária, Geraldo Vargas.

GERALDO VARGAS: "Ver a satisfação do nosso
cliente e criar a sua fidelidade é o nosso maior orgulho"

Trabalho diferenciado
A ótima estrutura não adiantaria de nada se o trabalho oferecido não fosse diferenciado dos já existentes no
mercado imobiliário. Nesta linha, a GR Imóveis oferece
um serviço, que segundo Geraldo Vargas, é único na região: as visitas acompanhadas para aluguel.
Com a visita acompanhada, o interessado não fica
com qualquer dúvida em relação ao imóvel que poderá
vir a alugar. Todos os detalhes são mostrados pelo profissional que o acompanha. Inclusive, este profissional
não possui nenhuma outra função dentro da imobiliária.
Em tempos de alta criminalidade, a visita acompanhada também se mostra um importante instrumento que zela
pela segurança dos moradores dos condomínios. “O cliente não fica com a chave na mão e, por isso, não tem acesso
livre ao condomínio. Desta forma, os mal intencionados
não terão como agir. Muitos síndicos elogiam esse nosso
trabalho e até nos indicam”, ressalta Geraldo Vargas.

SERVIÇO: GR Imóveis

NOVAS INSTALAÇÕES da GR Imóveis
oferecem ainda mais conforto e qualidade

Av. Professor Mário Werneck, 880.
Telefone: (31) 3377-0007
Site: www.grimoveis.com.br
Funcionamento: Segunda a sexta de 08h às
19h e aos sábados de 08h às 14h.

contribui no desenvolvimento
de jovens com deficiência intelectual
Na edição de maio do JORNAL DO BURITIS apresentamos uma reportagem que mostrou a importância que está tendo
o nosso bairro na recuperação de
um morador, que após um grave
acidente, perdeu os movimentos
das pernas. Com muita dedicação e utilizando de alguns benefícios oferecidos em espaços
públicos, ele tem conseguido
grandes resultados e hoje já consegue andar com muletas. Pois
bem, descobrimos que mais pessoas estão utilizando espaços do
Buritis para desenvolvimento físico e motor.
O educador físico Gustavo
Maciel há nove anos tem feito
um trabalho específico com pessoas com deficiência intelectual.
Para que o seu objetivo de socialização destes jovens fosse alcançado necessitava de espaços
que oferecessem condições estruturais (melhora física, além de
um ambiente familiar). Na nossa
região ele observou que o Parque
Aggeo Pio Sobrinho disponibilizava todos estes quesitos.
Atualmente, Gustavo trabalha com quatro alunos no parque,
duas vezes por semana, e até o
momento tem conseguido obter
todos os resultados que procurava quando deu início ao projeto. “Trago os garotos que moram
em outros bairros da cidade para
cá porque sei que aqui é um lugar
ideal para o trabalho de desenvolvimento que busco ter com eles.
Os moradores do Buritis deveriam se orgulhar muito de terem
um espaço como este dentro do
bairro que moram”, diz.
A pista, o contato com a natureza, os aparelhos de ginástica. Tudo é aproveitado durante
as atividades. Tiago Cortez de
Carvalho Teles, 31 anos, é um
dos alunos de Gustavo. Ele possui a Síndrome de Asperger, um
transtorno neurobiológico enquadrado dentro da categoria de
transtornos globais do desenvolvimento. Ela foi considerada,
por muitos anos, uma condição
distinta, porém próxima e bastante relacionada ao autismo.
Com os exercícios realizados no parque, Tiago já chegou a
perder 10kg. Para ele, as atividades, que também o possibilitam
ter contato com outras pessoas,

GUSTAVO MACIEL elaborou todo o projeto,
que envolve melhora física e interação social

REGINA faz questão de acompanhar Tiago
durante algumas atividades no parque

é a melhor hora do seu dia. “Eu
gosto muito daqui. Da natureza,
das pessoas. Fico ansioso para
chegar a hora de vir para o parque com o Gustavo”.
Regina Cortez de Carvalho é
mãe de Tiago. Ela exalta o desenvolvimento que o filho está tendo

desde o início das atividades no
Parque Aggeo. “Ele está muito
mais sociável, interativo. Não
tem receio de ir a lugares e estar
em contato com novas pessoas.
Realmente, estou cada vez mais
feliz pelo desenvolvimento do
meu filho”.

Vida social
O trabalho de socialização com estes jovens com grave deficiência intelectual tem dado tantos frutos que Gustavo já consegue
levá-los a lugares antes inimagináveis por seus familiares. Constantemente o educador passeia com eles em shoppings e até salas de
cinema. Mesmo nestes lugares fechados, com grande presença de
pessoas, conseguem se manter inalterados e, principalmente, aproveitam bastante o momento. “Eles se divertem mesmo. Já ficam me
perguntando quando vamos voltar ao cinema, falam do filme, das
comidas que experimentaram. É uma grande satisfação ver esta alegria no semblante deles”, finaliza.

