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A ESCOLHA DA PROFISSÃO
Divulgação/internet

Exercer uma profissão, além de um meio de subsistência, constitui uma forma de realização pessoal. Mas em um
momento marcado por grandes e imprevisíveis mudanças no
mercado de trabalho, e no qual a oferta formativa é cada vez

as pessoas, especialmente os jovens, se deparam quando da
A orientação vocacional assume, neste contexto, um papel muito importante auxiliando a pensar sobre o futuro e
como desenvolver competências que lhes permitam tomar
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Atividade é uma das A partir do ano que
vem vans escolares
que mais cresce no
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Brasil e no mundo
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que levar as pessoas a refletir em torno de qual opção seguir, importa fazer com que elas percebam quais as ferramentas e competências de que necessitam para construírem
a sua carreira.
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Mercado de trabalho
cada vez mais exigente
com novos idiomas
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Clube Natural traz para
o Buritis o conceito de
comida saudável
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Os papais do Buritis
nos tempos modernos

Até pouco tempo era dever social da mulher cuidar
para casa o sustento de toda
a família. Hoje, o mundo monina no mercado de trabalho e
aproximou os homens do ambiente familiar. Elas querem
dividir as despesas e eles, em

contrapartida, não abrem mão
Diante deste cenário surgiu um
novo modelo de pai na sociedade, moderno, o qual o JORNAL DO BURITIS irá utilizar
como exemplo para homenagear todos os pais neste mês
que é dedicado a eles.
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Editorial

DECISÃO PRECOCE E DIFÍCIL
tação dos setores, entre outros
aspectos, fez surgir dezenas de
novos cursos que ampliam o

Até bem pouco tempo atrás
o Buritis era conhecido como o
bairro dos jovens casais, geralmudou bastante nos últimos
dez anos. Hoje, o Buritis é o segundo bairro mais populoso de
Belo Horizonte. Além dos recém-casados, o bairro agregou
em sua população crianças, vovôs e vovós, estudantes universitários, famílias que chegam já
formadas e um grande universo
de adolescentes e jovens.
Este grande contingente de
jovens é facilmente percebido
nos locais de grande movimentação do bairro. E para quem
está na faixa dos 17 ou 18 anos
está chegando agora um mo-

No Brasil, muitos psicólogos
alertam que esta decisão é submetida ao jovem em um estágio
muito precoce da vida. Em outros países, nos EUA, por exemplo, este momento geralmente
acontece após os 20 anos. Mas
por aqui o nosso currículo escolar prevê a chegada de jovens à
faculdade para fazer um curso
superior até com 17 anos.
Não é uma decisão fácil.
Ainda mais atualmente, quando
consideravelmente em relação
ao século passado. A evolução
da tecnologia, as novas necessidades do mercado, a segmen-

Daí a necessidade realmente indispensável de o jovem contar
com o apoio da família e uma
orientação vocacional que o
ajude a escolher o caminho que
realmente se encaixe dentro do
Há casos de jovens que desde o início da adolescência já
revelam o que realmente querem para suas vidas. Seja por

cruéis. Quando isso acontece, a
possibilidade de uma eventual
frustração na chegada da faculdade é bem menor.
No entanto, para a grande
maioria a escolha do caminho
inexperientes cabecinhas um
enorme dilema. Muitos jovens
chegam ao chamado 3º ano do
Ensino Médio completamenseguir. É nessa hora que é de
extrema relevância a presença
da família, dos pais principalmente. Não no sentido de in-

e vontades.
A participação dos pais deve
acontecer com muito diálogo,
com muita informação e entrosamento com a escola. Nada de
imposição ou ordem expressa.
Na maioria das vezes, o comportamento autoritário dos pais
cobra um preço muito alto. A
melhor receita mesmo é a boa
conversa, a troca de ideias, paciência e diálogo franco e aberto,
sente uma decisão com a menor
possibilidade possível de um fu-

mo pela natureza da sua persoa seguir surge naturalmente.
Sem sofrimentos ou dúvidas

vezes gera verdadeiras crises
cos os pais que querem repro-
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Cartas
DIA V NO BURITIS
“O trabalho voluntário é uma
via de mão dupla, que transforma
a vida de quem recebe, e principalmente de quem doa. Vista-se de
boa vontade, que descobrirá o que
você pode fazer através do trabalho
voluntário. Ser voluntário é uma
atitude que envolve compromisso
e respeito. É praticar cidadania e
solidariedade. Todos os dias você
pode fazer algo para melhorar o
mundo em que vive, sem lhe custar
muito. Faça também a sua parte!”
Seja voluntário, onde você estiver,
atuando pelo menos uma hora por
semana. Estamos te esperando no
dia 30 de agosto no Parque Aggeo
Pio Sobrinho, a partir das 8 horas
para o Evento DIA V BEM NO
BURITIS, que acontece no bairro
desde 2010 – iniciativa do Siste-

nos fones (31) 9791-2605 WhatsApp (Vivo) ou 8859-1211 (Oi) ou
pelo e-mail: bomnabolabomnavida@gmail.com.
Carlos VasConCelos (Karlinhos)
Morador do Buritis

PONTO DO LIVRO
Na edição passada trouxemos
uma reportagem sobre o projeto
“Ponto do Livro”, aqui no Buritis.
Os responsáveis por essa implantação são o projeto “Bom na Bola
Bom na Vida” e a Associação de
Moradores do Buritis. Uma boa noticia é que além do Ponto do Livro
relatado na reportagem (em frente
ao Parque Aggeo), recentemente
foram inaugurados outros dois locais de leitura: um do outro lado da
Mário Werneck, também em frente ao Parque Aggeo e mais um em
frente ao UniBH. O ponto de ôni-

bus em frente ao Shopping Paragem também receberá o Ponto do
Livro, porém ainda sem data para
inauguração. O objetivo do Bom
na Bola Bom na Vida e da ABB
é que sejam instalados 10 Pontos
do Livro aqui no Buritis. Parabéns
pela iniciativa.
Jornal Do BUriTis

RECAPEAMENTO
Tenho tentado junto à Prefeitura de Belo Horizonte (Regional
Oeste) e também no telefone 156
obter uma informação mais objetiva sobre algum plano de promover o recapeamento asfáltico do
Buritis. Infelizmente não obtive
êxito. O JORNAL DO BURITIS
tem alguma informação mais atual desta questão?
hilTon Magalhães Torres
Morador

Prezado Hilton, agradecemos
seu contato. Na edição passada
trouxemos em nossa página 3
uma reportagem falando sobre
este assunto. A informação que
o jornal obteve é que a PBH está
Gasmig para iniciar a recomposição asfáltica das ruas do bairro. A Divisão de Manutenção de
Drenagem da Sudecap é quem
fará a obra e a está chamando de
Plano de Recapeamento Anual
zado há cerca de dois meses.
Jornal Do BUriTis

PARQUE AGGEO
Deixo aqui minha indignação
em relação ao Parque Aggeo Pio
Sobrinho e sua quadra de futebol.
Não se respeita o horário de 16h
que é exclusivo para crianças. Fica

um bando de marmanjos jogando e
quem é o Parque? Ao que me consta as atividades são para crianças
e os adultos já têm seus aparelhos
de ginástica. Pergunto: onde anda o
administrador para impor ordem e
fazer valerem as regras? Outra coisa é que eles fecham os banheiros
às 17h. Isso é ridículo. Banheiros
devem ser fechados junto com o
parque. Aguardo uma solução dos
responsáveis pelo Parque.
sanDra De MoUra CarValho
Moradora

Prezada Sandra, a quadra do Parque Aggeo Pio Sobrinho possui
um quadro de horários construído junto à comunidade, com
mana, já que no decorrer da

semana não há necessidade de
controle de horários em função
da demanda.
No entanto, neste período de
férias, o parque recebeu um
maior número de praticantes
de futebol. Nos casos em que
a Gerência foi acionada para
administrar o uso da quadra,
esclareceu que a prioridade de
uso é das crianças.
ATUAL QUADRO DE HORÁRIO
PARA O FINAL DE SEMANA
07h00 às 10h00 - uso das crianças
10h00 às 13h00
- uso dos praticantes de voley
13h00 às 16h00
- uso dos praticantes de futebol
16h00 às 18h00 - uso das crianças
Em relação ao funcionamento
dos banheiros, a Fundação de Parques Municipais informa que está
em estudo uma maneira de melhor
atender aos usuários do Parque.
FUnDação De ParqUes MUniCiPais
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Futuro

Orientação vocacional em foco
Auxílio profissional ajuda jovens a fazer suas escolhas, tanto no trabalho quanto na vida
“Quem foi que disse que uma
pessoa deve ter apenas uma
que a gente precisa tomar na
vida. Para alguns sortudos,
essa escolha vem naturalmente, sem esforço. Tem gente
que parece que sempre soube o que queria ser quando
crescer e nunca teve dúvidas.
Mas, para muitos, esta escolha é um verdadeiro dilema.
Por esta razão, a orientação
vocacional tem ganhado mais
espaço a cada dia que passa.
Sueli da Paz Ribeiro é psicóloga e trabalha diretamente
com orientação vocacional,
tanto em sua clínica como
também no Colégio Magnum
Buritis, onde, inclusive, minisca mostrar ao estudante quais
áreas de trabalho poderão lhe
atender melhor no futuro.
De acordo com a psicóloga, o trabalho vocacional é
basicamente dividido em três
etapas: pesquisa, diálogo e
testes. Durante o acompanha-

Além de analisar a vocação do estudante, a especialista sempre orienta o jovem a
área de seu interesse, para que
possam saber se aquela é a carreira que desejam. E como em
quase tudo na vida existem os
prós e os contras, é preciso que
consultado. Somente assim
será possível obter uma conclusão mais clara da realidade.
CARREIRA
A PSICÓLOgA Sueli Ribeiro busca direcionar seus
clientes a encontrarem o melhor caminho

mento é preciso mostrar que,
mais do que cursos, a pespercursos. Na verdade, saber
onde quer chegar. “Sabendo
isto, você se planeja e consegue chegar. Todo problema

A ESTUDANTE Luana Pellizer se sente
mais segura com o auxílio vocacional

tem pelo menos uma solução.
O tempo e a paciência, com
certeza, irão mostrar o caminho a seguir”, diz.
No caso de estudantes,
Sueli Ribeiro acredita que o
grande problema vivido nos

dias de hoje é a gama de cursos e faculdades à disposição.
Isto faz com que mais dúvidas pairem sobre a cabeça
dos jovens. A psicóloga tenta
mostrar a eles que esta situação pode ser muito positiva.

Luana Pellizer, aluna do 1º
ano do Magnum, participa das
aulas de orientação vocacional na escola e, a cada encontro, se sente mais segura para
por enquanto, é a de jornalista. “Me faz pensar se é isso
mesmo que eu quero. Ajuda a

Bom exemplo: a escolha que deu certo
Artur Lacerda Pereira é
estudante de Arquitetura e Urbanismo da UFMG. Quem vê
o jovem falando de seu curso
imagina que era isto o que ele
sempre quis para a sua vida.
Pois bem, não era este o curso
e, na verdade, nenhum outro.
fundamental Artur pensava
sobre qual carreira gostaria de
seguir, mas isso não chegou a
ser uma preocupação real até o
2º ano do ensino médio. Ainda protelou mais um pouco a
escolha e chegou ao 3º ano na
esperança de que quando fosse
a hora de tomar a decisão, saberia exatamente o que queria.
Contudo, isto não aconteceu.
Conversou muito com pa-

rentes, amigos e professores
sobre o assunto, mesmo assim
não conseguia ter a convicção do que queria. A dúvida
não passava e isso começou
a incomodar. Em meio a uma
preparação intensa para os
vestibulares e várias coisas
acontecendo na vida pessoal,
queria resolver essa preocupação, eliminar este estresse e
o mais importante: queria ter
certeza. Foi quando junto aos
pais decidiu fazer uma orientação vocacional. Não podia
ter tomado melhor decisão!
Com a orientação vocacional, Artur foi direcionado a

lizou testes de personalidade,
vocacionais, de atenção, ativi-

coisas que nunca tinha pensado objetivamente antes. Rea-

e acima de tudo: que se tenha muito autoconhecimento.

entre outros, e isso o ajudou a
se conhecer melhor. Foi percebendo aos poucos o que
mais gostava, suas qualidades
entendendo melhor sobre os
cursos que demonstrava inchegar por ele mesmo à conclusão segura do que queria.
“Eu acredito que para escolher com convicção uma
carreira a seguir é necessário
que se tenha maturidade, que

Coisas que, penso eu, são disino médio. Nós não aprendemos essas coisas nas matérias
da escola”, diz o universitário.
Hoje em dia Artur percebe
o quanto a orientação foi importante e tem a tranquilidade
de saber que fez a escolha certa. “Estou satisfeito com a minha decisão e se pudesse deixar
a minha humilde opinião às
pessoas que pensam em buscar
orientação eu diria para não hesitarem em procurar ajuda com
rência com uma boa recomenmuito importante da vida, escolher com responsabilidade é
essencial”, completa.

ORIENTAÇÃO
VOCACIONAL
foi fundamental
para o
estudante de
arquitetura
Artur Lacerda

com receio das aulas me afastarem do jornalismo, mas na
verdade elas estão me aproximando mais”.
Mas, se engana quem pensa que a orientação vocacional
sional. Ela busca dar qualidade de vida. Isto pode ser
mesmo ver que aquela pessoa
precisava apenas de um algo a
mais, como por exemplo uma
ginástica ou uma terapia relaxante. “Às vezes você está
dos seus pais ou porque quando você teve que escolher tinha 17 anos e não sabia nada
da vida. Por que não trocar?
Por que não se aventurar e
ser feliz? Claro, não dá para
largar tudo sem pensar. Mas
vale planejar, conferir se é viável, se não é um tiro na lua.
Caso se sinta capaz, vai! É
muito bom!”, garante a especialista.
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Variedades

Crossfit: Uma prática Pais modernos participam
segura e para todos
mais da vida dos filhos
O papel do pai na família
mudou de forma considerável
nas últimas décadas. Se antes

paterna.
Para fortalecer ainda mais
este convívio, Eduardo decidiu
sional. Ele largou um dos seus
empregos para ter o período

homem que trabalhava para sustentar a casa e repressora, que
faziam algo errado, hoje este
papel é bem diferente. O pai,

CROSSFIT possui atividades diversificadas que atendem a cada tipo de pessoa

Quando uma pessoa sedentária,
de média idade, ou que já tenha feito cirurgias ortopédicas de joelho e
do, pensa logo: isso não é para mim.
Contudo, esse raciocínio é um grande engano, pois essa atividade, que
combina exercícios de musculação
e aeróbicos, com toques de esportes
individuais e coletivos, é hoje uma
das modalidades que mais cresce no
Brasil e no mundo, exatamente por
ter como principal característica a
possibilidade de adaptação e ade-

no cotidiano.
Segundo a coach Chris Castro,
especialista em treinamento es-

físicas de cada pessoa.
Sim, qualquer pessoa pode se torte fazer essa conscientização, tem sido

No Buritis, na Anexo CrossFit
137, pratica-se o “CrossFit Seguro”, que quando bem executado e

trabalham com a atividade.
cionam ao praticante um ganho em
diversas capacidades: física, força, resistência cardiorrespiratória,
velocidade, coordenação motora e
agilidade. Todas são muito importantes e necessárias para o dia-a-dia,
pois melhoram a condição de realizar
atividades comuns como levantar-se, agachar-se com peso nas mãos
ou até mesmo para dançar, praticar
algum esporte como hobby, brincar
que trazem mais qualidade de vida

desde que praticada com a supervição e acompanhamento dos treinos.
“Há de se considerar como uma
ferramenta aberta, pois o programa
de condicionamento físico é amplo,
geral e inclusivo, capaz de motivar
um rendimento inédito”, explica.

BENEfíCIOS

sição para as tarefas do dia-a-dia”.
Nathália Storch, moradora do
bairro e também praticante de crosa qual acredita irá ganhar muito
mais adeptos no futuro. “Comecei
mo das pessoas que já faziam, pela
físico. Vi-me fazendo coisas que
jamais imaginei fazer. Adoro o resultado físico e mental que proporciona. É muito legal e é para qualquer pessoa. Eu não sou atleta e

outros esportes ou até mesmo nas
suas atividades cotidianas. Aluno da
academia, Gustavo Gramiscelli diz

meus hábitos, mudar minha alimentação e hoje tenho muito mais dispo-

lugar a um grande companheiro
da em casa e, porque não, sem
seus sentimentos de carinho. O
jornalista Eduardo Camanho,
morador do Buritis, é um destes
pais modernos. Pai do pequeno
Gustavo, de 6 anos, participa
de o nascimento. Ou melhor, antes do nascimento, já que acompanhou de perto todo o trabalho
de pré-natal da esposa.

EDUARDO vive uma relação
intensa com o filho gustavo

Eduardo nunca se queixou de
levantar durante a madrugada para
trocar fraldas, dar comida ou mesdescanso para a esposa, sentia que
passar aqueles momentos juntos
seria importante para aumentar
então parecia ser apenas um amor

vez que tem a consciência de
que, no futuro, estes momentos
serão cada vez mais raros. “Daqui a pouco ele está grande e vai
car com o pai. A vida é assim!
Aí posso voltar a me dedicar totalmente ao meu trabalho”, diz.

Distância que não afeta o convívio

traz benefícios ao aluno, melhorande funcional e conseguindo, além

todos e enaltece o quanto sua vida
tem melhorado desde que começou
a praticá-lo. “É excelente para mim.
Eu sempre malhei, mas já havia um
tempo que estava parado. No cross-

tem uma postura bem diferente na relação social familiar. E
nada melhor que usar o mês em
que se comemora o Dia dos Pais
para falar destes chefes de família modernos.

Gustavo. Mesmo tendo reduzido sua renda, não lamenta um
minuto sequer da decisão tomada. “Fiz esta opção e fui muito feliz. Além de estar com ele
mais tempo, ainda participo ativamente de sua educação. Não
é só brincadeira não. Também
cobro os deveres da escola e
coloco-o para ajudar na limpeza da casa. Quero criar nele esta
responsabilidade desde novo”,
comenta.
O jornalista quer estar perto

Serviço
Anexo Crossfit 137
Av. Engenheiro Carlos goulart, 24
Telefone: (31) 3374-3177
Site: www.anexocrossfit.com.br
Funcionamento: Segunda a
sexta de 08h às 19h e aos sábados de 08h às 14h.

Outro exemplo de paizão
que o JB encontrou no Buritis
é André Moreira. Ele trabalha
como motorista de limusine nos
lha Luana, de 7 anos, mora com
a mãe aqui no bairro. Devido a
esta situação, todos os anos ele
passa meses longe da criança.
Mas, se engana quem pensa que
esta distância afetou o convívio
No nascimento, André estava ao lado da esposa e fazia
questão de ajudar em todos os

da, dar banho, fazer comida, colocar para dormir. Não dispensava um
minuto sequer da convivência com
Luana. Devido ao serviço, foi para
longe, mas garante que está mais
que existem por aí e moram na mesque acontece na vida da Luana e ela
também sabe tudo sobre a minha e,
principalmente, sabe que é por ela
que trabalho tanto. E quando volto
para o Brasil, dispenso a mãe. Fico
com ela 24 horas”, ressalta.

Mais um aspecto interessante da relação de André com
menina. Mesmo tão pequena o
motorista já precisou aprender
a conviver com a sua identidade forte. “É diferente. A gente
acha que precisa ter um cuidado
maior que de um menino. A higiene é fundamental. Sem contar a vaidade. É vestidinho pra
lá, brinco pra cá. Aprendi a fazer
escova, trança, gostar de rosa,
brincar de boneca, entre outras
coisas”, se diverte.
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Em Dia

VAnS ESCOLARES

Serão obrigadas a ter cadeirinha
para crianças de até 7 anos e meio
A partir de 1º de fevereiro de
2016 os veículos escolares serão
obrigados a usar cadeirinhas para
acomodar as crianças de até sete
anos e meio. Na legislação vigente,
que trata dos equipamentos de segurança obrigatórios para carros particulares, em vigor desde setembro
de 2010, as vans escolares foram
excluídas do texto. Entretanto, o
Departamento Nacional de Trânsito
(Denatran) ressaltou, na época, que
a obrigatoriedade deveria ser estendida para estes veículos, mas so(Conselho Nacional de Trânsito).
A legislação para os veículos
particulares determina que crianças
de até um ano sejam transportadas
no bebê-conforto. Entre um e quatro
anos isso deve ser feito em cadeirinhas com encosto e cinto próprios.
Dos quatro aos oito anos incompletos a cadeirinha não precisa ter
encosto (assento de elevação), mas
deve permanecer atada ao cinto.
Jane Vilas Boas trabalha com
transporte escolar de crianças na
região do Buritis. Apesar de ter
ciência de que a nova medida irá
gerar mais custos na prestação do
serviço, acredita que a decisão foi
tomada de olho na segurança das

Projeto de universitária
leva crianças para brincarem
em ruas do Buritis

gAROTADA usa criatividade para aproveitar cada cantinho do bairro

Quem passa apressado pelo
Buritis pensa que o nosso bairro
é uma “selva de pedras”. Poderia
até ser, porém, se você andar com
calma pelas ruas e tiver um olhar
diferenciado sobre cada detalhe vai

APESAR DO aumento das
despesas Jane aprova a decisão

crianças. “O problema maior será
em relação ao espaço. Onde cabiam quatro crianças, a partir de
agora vão caber apenas três. Na
hora de acomodá-las na van também deverá demorar mais tempo”.
Em relação aos valores das cadeirinhas, Jane espera que o governo tome medidas de incentivo à sua
compra por parte dos trabalhadores
do transporte escolar. Segundo ela,
o custo médio deste equipamento
hoje é de R$200,00.

PARA A babá Taiane e o pai Renato a medida é
imprescindível para a segurança das crianças

APROVAÇÃO
Pai do pequeno Rafael, Renato
Guedes, morador do Buritis, aprovou a medida do Contran. Mesmo
se houver o repasse dos custos aos
vem sempre em primeiro lugar. “É
o maior bem que nós temos. Temos
de zelar por eles. Que bom que esta
decisão foi tomada”.
Taiane Cristine trabalha como
babá do pequeno Matias. Para ela,
esta decisão demorou muito para
ser tomada. “Os meninos desta idade são muito ativos. Não tem como
o motorista ter atenção no trânsito
e vigiá-los. Com certeza, vai trazer
segurança a todos”.
Continuarão desobrigados de
oferecer cadeirinha vans e ônibus
que não sejam de transporte escolar
e táxis. Quem descumprir a norma
será multado em R$ 191,50 e perderá sete pontos na Carteira Nacional de Habilitação (CNH). O veículo também será apreendido até que
determinadas pelo Contran.

a verdade. Aqui ainda existem ruas
que permanecem ocupadas apenas
pela natureza. Espaços, que bem
cuidados, poderiam ser muito utilizados pela população, principalmente pelas crianças.
Para mostrar esta realidade a
estudante de arquitetura e urbanismo Lorena Vaccarini idealizou
no Buritis o projeto “Se essa rua
fosse minha”, cujo objetivo é reaproximar as crianças dos espaços
públicos do bairro, com atividades para incentivá-las a reconhecer e ocupar esses locais. A ideia
foi dar a elas autonomia para

Lorena solicitou que cada

LORENA VACCARINE, idealizadora
do projeto "Se essa rua fosse minha"

diferentes de aproveitar alguns espaços subutilizados do bairro.
De acordo com Lorena as
crianças têm um grande potencial
para conhecer estes espaços públicos. Em pouco tempo conseguem
desenvolver diversas brincadeiras.
A estudante levou a garotada a uma
Oliveira Martins e Cônsul Walter.
muitos nem deveria ser considerada uma rua.

maquete sobre o que gostariam
que existisse naquele local e
o resultado, segundo ela, não
poderia ter sido mais satisfatório. “Elas são muito criativas
e a maioria das ideias foi simples, ou seja, dá pra fazer! Uma
criança, por exemplo, disse para
amarrar uma corda e aí daria
para brincar como se fosse uma
escalada. Outra desenhou as
tebol”, comenta.
A pequena Milena Viriato, de quatro anos, foi uma das
crianças que participou do projeto. Ela teve a ideia de construir casinhas de bonecas na rua.
“Foi muito legal. Eu brinquei
um tempão com minhas colegas.
Quero voltar aqui mais vezes”,
ressalta.

Projeto pode continuar
“Se essa rua fosse minha”
foi o projeto escolhido por Lorena Vaccarini para a conclusão
de seu curso. Contudo, ela não
gostaria que ele parasse por aí.
A estudante acredita que, com
a iniciativa da comunidade, o
projeto pode ser idealizado diariamente no bairro. Qualquer
espaço público de pouca utilização pode ser adequado.

“Nós temos que parar de
esperar sempre por uma atitude
do poder público. Pagamos impostos para isso é verdade, popoderíamos viver muito melhor.
Tem ruas que os moradores
simplesmente cuidam da graLorena.
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Infraestrutura

Fga. Marisa s. Viana JesUs
Crefono 6-1415

Frequentadores aprovam
serviço em avenida do bairro

A GAGUEIRA E
SUAS CAUSAS
bios de Fala e de Linguagem que se inicia na infância e pode perdurar
fala, são algumas formas de manifestação do distúrbio. A gagueira se
manifesta em cerca de 5% da população infantil, e aproximadamente
80% das crianças afetadas recuperam-se naturalmente.
Os fatores causais da gagueira permanecem incertos na maioria dos

ASFALTO e PISTA da Henrique Badaró Portugal foram revitalizados e nova sinalização foi instalada

Na edição de julho, o JORNAL DO BURITIS mostrou os
trabalhos de melhoria que estavam
sendo realizados na Avenida Henrique Badaró Portugal. O serviço
foi por ordem da loteadora responsável pela criação da área conhecida como Buritis 2. Além do recapeamento de toda a via, a empresa
ainda se comprometeu a manter
a pista de cooper, que havia sido
construída na avenida pela prefeitura. Pois bem, nossa reportagem
voltou recentemente ao local para
acompanhar de perto o resultado

O alto movimento na avenida,
mesmo em horários alternativos,
já era um forte indício de que as
promessas feitas foram cumpridas. Além do recapeamento da
via, a pista de cooper não só foi
mantida, como passou por grandes melhorias.
Flávia Torres, moradora na
Rua Ernani Agrícola, faz caminhada e corrida na pista pelo menos
muito satisfeita com o resultado
da obra. “A pista era ondulada, um
pouco íngreme. Agora está retinha, recebeu placas de sinalização,

pintura. Ficou muito boa e mais
segura. Correr aqui era sempre um
risco de torção no pé”, explica.
Moradora na Rua Henrique
Furtado Portugal, a dona de casa
Mariane Faria também não dispensa as atividades físicas na avenida. Para ela, com as reformas,
dável e muito mais seguro. “Como
ela era repleta de buracos, muitas
vezes os carros desviavam e chegavam muito perto dos corredores.
Eu mesmo já senti os veículos passando rente a mim. Ficava muito
assustada”, diz.

FLáVIA e MARIANE se sentem mais confortáveis e seguras para praticarem atividades na nova pista

MANUTENÇÃO

buscando as causas da gagueira. Os estudos sugerem que os fatores genéticos são responsáveis por 70% da predisposição para a gagueira, enquanto os 30% restantes devem-se a causas ambientais. Dentre as causas
ambientais, temos alguns relatos de gagueira induzida por medicação,
como um escrito há mais de 30 anos envolvendo uma criança de 4 anos
lato de caso em que a gagueira apareceu como sintoma à infecção estreptocócica associado a um distúrbio autoimune do tipo PANDAS. Outro
fator que tem sido levantado como causa para o distúrbio é o sofrimento
temporalização da fala decorrente do funcionamento cerebral.
Uma vez já instalada, alguns fatores podem provocar piora no quadro de gagueira. Dentre eles está a apneia obstrutiva do sono (AOS),
provocada pelo relaxamento excessivo dos músculos da boca e garganta. Segundo pesquisa feita por cientistas da Universidade da Califórnia
(UCLA), aproximadamente duas em cada cinco pessoas com apneia obstrutiva do sono relatam histórico de gagueira na infância. A razão para
esta grande incidência de casos de gagueira entre pessoas com AOS está
do cérebro envolvidas no controle da respiração e da fala provocados por

O motorista Afonso Marcelino
(foto acima) realiza atividades físicas na avenida diariamente e viu
como um alívio a realização das
obras de recapeamento. Ele considera o serviço da empresa muito bom,
contudo, espera que a via não seja
abandonada como anteriormente.
“Quando ela foi feita também estava boa assim, mas o tempo passou,
quele jeito”, recorda.
Como o Buritis 2 não é regularizado, a PBH não pode realizar obras
de infraestrutura na região, como por
exemplo o serviço de tapa-buracos.
O recapeamento da Avenida Henrique Badaró Portugal era considerado, até então, o maior entrave junto
à administração municipal para que
houvesse esta regularização.

A criança que passa por privação de sono, apresenta alguns disculdades de concentração, hiperatividade e gagueira. Esta privação
pode ser causada tanto por problemas respiratórios como respiração
neia, asma, como também por falta de controle do horário de dormir e
de despertar das crianças, fazendo com que tenham um tempo menor
de sono em relação ao desejável para essa faixa etária.
Por último, é importante ressaltar que problemas emocionais não
causam gagueira. Ao contrário, a vivência de uma fala gaguejada
siderados como causadores da gagueira.
Diante da fala com gagueira de uma criança é importante uma
sas, mas também propor condutas que minimizem o sintoma evitando
que esta se torne crônica e perdure até a vida adulta.
Contatos com a coluna através do e-mail: dialogopensesaude@gmail.com
Marisa de Sousa Viana Jesus – fono.marisaviana@gmail.com - (31)8830-5127
Claudia Ligocki - claudia.ligocki@gmail.com – (31)9892-9767
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Generosidade

Alimento que traz vida:
JORNAL DO BURITIS mostra a importância da doação do leite materno
tal buscavam todos os dias. “Tive

Nos últimos anos, o Ministério da Saúde tem lançado grandes
campanhas nacionais para aumentar o número de novas doadoras
voluntárias de leite materno. O objetivo é aumentar o volume de leite
coletado e distribuído para recém-nascidos, especialmente prematuros de baixo peso internados em
unidades de saúde. Atualmente, o
volume de leite materno existente nos bancos representa de 55% a
60% da real demanda no país, segundo dados do próprio Ministério.

ano e doei leite até os seis meses
de cada um. Sempre me senti muito agradecida em poder ajudar,
pois me lembrava do desespero
das mães que não tinham leite e da
felicidade delas em receber o que
eu doava. Se hoje aquelas crianças
gozam de boa saúde, certamente o
aleitamento tem grande porcentagem neste fato”, celebra.

JACqUELINE VICTOR: Sempre
me senti muito agradecida
em poder ajudar. Se hoje

internada. O aleitamento materno
também diminui o risco de doenças
como hipertensão, colesterol alto,
diabetes e obesidade.
A confeiteira Jacqueline Victor
da Silva, moradora no Buritis, é um
grande exemplo a ser seguido. Ela
decidiu ser doadora de leite quando

aquelas crianças gozam
de boa saúde, certamente
o aleitamento tem grande
porcentagem neste fato

Thiago nasceu com icterícia (que
é uma condição comum em recém-nascidos. Refere-se à cor amarela
da pele e do branco dos olhos que
é causada pelo excesso de um piginternado por cinco dias no hos-

pital. Neste período, Jacqueline
o amamentava durante o dia e armazenava uma mamadeira grande
para que recebesse o leite à noite.
O que sobrava era distribuído entre
os bebês internados.
Observando que o leite era essencial para a melhora daquelas
crianças, começou a tirar de 300 a
400 ml por dia e doar para o banco
de leite. Ela guardava em vidros na

e, depois de alguns exames, descobriu que ela tinha desenvolvido alergia a uma proteína do leite.
A partir daí passou a utilizar uma
fórmula de soja que era o dobro do
valor da anterior e seu bebê ainda

Joyce Alvarenga não é doadora
e nem recebeu o benefício do leite
materno. Mesmo assim, sabe muito bem a importância da doação.

banana, pernilongo e poeira. Com
três meses teve urticária, aos sete
exantema, e aos nove sua primeira crise de bronquite. Hoje, Joyce
tas crises de diarreia e bronquite,
apesar de não saber realmente se

ansiosa pois 5 anos antes havia realizado uma mamoplastia redutora
e a obstetra já a tinha alertado que
eram grandes as chances de ela não

da amamentação.
“Acredito que seja por isso. É
importante demais o leite materno. Por ser um alimento completo
protege o bebê contra doenças e in-

futura gestação. E esta possibilida-

do cérebro. Sem contar que fortale-

Como doar?

para alimentar seu bebê buscou o
banco de leite. No entanto, quando
procurou o auxílio recebeu a informação de que o estoque estava baixo e o fornecimento estava restrito
às crianças internadas no hospital.
-

Tive a oportunidade de amamentar,

leite podem procurar o Banco de Leite da Maternidade Odete Valadares (BLH/

me sentir extremamente realizada
naquele momento. Eu sentia que
aquele bebê era meu, minha responsabilidade, meu tudo. O amor
transbordava”, comenta Joyce.

gratuitas sobre importância do aleitamento e cuidados com a mama.
O atendimento externo é realizado de segunda a sexta-feira, das 8h às

NECESSIDADE

e alergias. Além disso, a criança
cresce com mais saúde, ganha peso

nha prioridade, Joyce desistiu do
banco de leite e optou em entrar
com a fórmula infantil mais comum. Infelizmente, o intestino da

JOyCE
ALVARENgA
lamenta não
ter tido a
oportunidade
de amamentar
sua filha como
deveria

Prado. O telefone do Banco de Leite é o 3298-6008.

Cães adotados oferecem amor incondicional
Um dos principais problemas
existentes no Buritis, nos últimos
tempos, tem sido a grande quantidade de cães vadios perambulando
pelas ruas do bairro. Não é somente
uma questão de se preocupar com
a vida destes animais, mas também
um problema de saúde pública,
uma vez que esta situação pode gerar proliferação de doenças e risco
de ataques e acidentes de trânsito.
Na tentativa de solucionar parte do problema, alguns amantes de
animais do nosso bairro têm feito
uma grande campanha para adoção.
O “Buritis de 4 Patas”, como já foi
mostrado em edição anterior do nosso jornal, é um grupo que tem buscado através do auxílio das redes sociais, retirar estes animais das ruas e
encontrar um lar para eles. Porém, o
trabalho tem sido árduo. Até o momento, nenhum cão recolhido foi
adotado. Para muitos uma pena, pois
além de evitar todos os problemas

Luta pela adoção

já citados, garantem que um animal
adotado consegue dar um amor ainda
maior que o já costumeiro por parte
Para ilustrar bem este amor
incondicional, conversamos com
a administradora Janete Quintão
Lima e Silva, ela que é moradora
na Rua Clementino Viana Dotti.
Há cerca de seis anos, Janete caminhava pela Avenida Mário Werneck
te, magro, cheio de pulgas e carrapatos, se aproximou dela e com
os olhos parecia implorar para que
ela o levasse para casa. Como não
tinha qualquer intenção de ter um
cachorro àquela época, Janete tentou encontrar um lar para o animal
e estabeleceu que ele passasse sosidência para que pudesse decidir o
mana já dura seis anos.
Janete conta com emoção como

BOB é a alegria da casa de Janete

casa e ver o cachorro. “Quando ela
do, hoje é o dia mais feliz da minha
vida. Ela e uma amiga deram um ba-

removendo pulgas e carrapatos e o
chamaram de Bob, já que o cão da
sua colega se chamava Marley. O
passou a fazer parte da nossa vida”.

Para uma pessoa que não pensava em ter um animal de estimação,
Bob realmente bagunçou a vida de
Janete. O amor que o cão transmite
para ela e sua família é tanto que hoje
ela está engajada na luta pela adoção de animais de rua. “Depois deste
fato que aconteceu comigo, passei a
ser protetora dos animais, a enxergá-los de uma forma diferente, porque
vi como eles são gratos, carinhosos,
companheiros e amorosos”.
A administradora garante que
tar um animal vai sentir uma felicidade dupla. “Adote sem pensar e
sem medo de ser feliz, porque com
certeza você será recompensado
com essa escolha. Adotar é maravilhoso, é dar uma chance de uma

vida cheia de alegrias a si mesmo
e ao animalzinho que será adotado. Tudo que fazemos de bom ao
animal nos é retribuído por ele em
forma de carinho, companheirismo
e amor”.
Para ajudar os animais de rua
do bairro e auxiliar no trabalho do
“Buritis de 4 Patas”, Janete cedeu
uma de suas contas para uso exclusivo deste projeto para recebimento
Quem tiver interesse em contribuir pode fazer a doação através da
Agência: 3421-5, Conta: 05843979, Banco: Bradesco. A coordenadoria do grupo pede para que as doaatravés do e-mail: buritisde4patas@gmail.com.
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Os sabores do Buritis

Restaurante do Buritis comprova que é possível
fazer uma comida saudável e bastante saborosa
Comer de maneira natural nunca esteve tão em alta.
Mais que um modismo passageiro, a alimentação saudável
vem se unir aos bons hábitos
da vida, tais como fazer atividade física, não fumar, beber
moderadamente, dormir bem,
entre outros.
Antes associada a comida
insossa e sem cor, atualmente
a alimentação natural aparece de forma criativa, atraente
e variada. Um cardápio que
pode ser tão variado e saboroso quanto o de restaurantes
convencionais. E o Buritis,
com toda a sua gastronomia
um bom exemplo deste espaço de comida saudável, mas
bastante saborosa: o Clube
Natural.
Prestes a completar um
ano, o Clube Natural já caiu
nas graças dos moradores do
bairro. Em um ambiente bastante acolhedor, o restaurante utiliza em seus pratos somente produtos frescos, não
industrializados, e sempre
que possível orgânicos. Além
do visual, que parece dizer
“me devore”, as comidas
cando o pensamento de sem
gosto. “O povo logo imagina
um peito de frango branco,
uma folha de alface e tomate. Muitos clientes se surpreendem com o que encontram
quando vêm aqui”, comenta
o sócio-proprietário Victor
Rodrigues.
Os pratos servidos no restaurante não possuem adição
de açúcar e a maioria não
possui lactose. “Temos clien-

siciliano, e ainda um mix de
grãos, composto por linhaça,
gergelim, chia, semente de girassol e castanha de caju.
O prato principal, um me-

Criatividade e estética são marcas dos pratos do Clube Natural

tes que viram sua vida mudar
depois que nos conheceram.
Tem uma senhora com diabetes que emagreceu seis quilos desde quando começou a
almoçar todos os dia no restaurante”, recorda a também
proprietária do Clube Natural, Cecília Sebe.
SERVIÇO DIfERENCIADO

Ao contrário dos restaurantes tradicionais, o Clube
Natural não possui um carprato a ser servido é escrito
diariamente em um quadro
negro. E isto tem uma razão
especial.
Como não trabalham com
produtos que não sejam fres-

cos, não existe armazenamento. Desta forma, os pratos são
compostos com o que há de
opção naquele dia. Além de
garantir uma comida totalmente saudável, esta forma de trabalhar também faz com que o
cliente se aventure em novos
pratos e, provavelmente, novos gostos. “Mudamos o cardápio de acordo com as estaalguns pratos queridinhos pelos clientes como, por exemplo, nosso purê de batata
doce e nossa massa integral”,
diz Cecilia.
Para as crianças, são servidos os mesmos pratos,
porém, em quantidades menores. Um público que, sur-

ASSIM COMO o cardápio, estrutura da casa também é diferenciada

preendentemente, cresce a
cada dia. Como as comidas
são muito chamativas, a garotada se interessa por elas.
Sem perceber, estão comendo
alimentos que, normalmente,
dispensariam em suas casas.
“Tudo é conhecimento. Vimos que restaurantes como o
nosso existem poucos em BH.
Ao contrário do Rio de Janeiro, onde Cecília e eu trabalhávamos, e que a cultura pelo
corpo saudável é enorme. Trazer este empreendimento para
cá foi a realização de uma
Para contribuir ainda mais
com a saúde dos clientes, o
Clube Natural oferece aos interessados consulta com uma
nutricionista e um médico especialista em emagrecimento
e saúde. Assim, a composição
quada às suas necessidades. “A
base de um programa sólido
de emagrecimento e ganho de
massa com saúde é uma alimentação saudável e balanceape, Dr. Limiro Silveira.
De segunda a sexta o restaurante oferece um prato
executivo destinado ao público empresarial e estudantil.

DICA DO SABORES

Um mix de folhas variadas,
legumes frescos e mais duas
proteínas, que nesta nossa
dica, é um queijo branco sem
lactose e um camarão gratinado. O molho, um vinagrete de
azeite extra-virgem com limão

Serviço

ao molho de alho sem lactose,
acompanhado de legumes frescos crocantes, azeite de espinafre e arroz integral. Para beber,
um suco detox que é feito com
seis a dez ingredientes.
De sobremesa, o “Pomar
Orgânico”, um creme de chocolate amargo, com farofa de
cacau integral, amêndoas tostadas, frutas vermelhas, ervas
aromáticas e nibs de cacau. Todos os pratos vêm acompanhamente de dar água na boca!

Victor Rodrigues e Cecília Sebe

Clube Natural
Av. Dep. Cristovam Chiaradia, 416. Loja 2
Telefones: 3327-3222 ou 3327-3224
funcionamento: segunda a sábado das 12h às 15h. Às
sextas também das 19h às 23h.
Entrega delivery das 12h às 14h.
Instagram: @clubenatural

Crise econômica aumenta exigência por uma segunda língua
O atual cenário de crise econômica tem provocado um impacto negativo no
mercado de trabalho, com
o aumento considerável da
taxa de desemprego, principalmente nos centros urbanos. Esta situação faz com
sional se torne fundamental, tanto para a conquista de espaço no mercado,
como também para a sua
manutenção.
Hoje a exigência de uma
segunda ou mesmo terceira
língua se tornou essencial

para a contratação em determinados setores. Isto tem feito
com que um novo público procurasse os cursos de língua estrangeira. De acordo com Ana
Carolina Kasaishi, diretora da
InFlux Buritis, cerca de 40%
dos alunos da escola buscaram
Este número aumenta para 60%
quando o público questionado é
formado por adultos.
Ao contrário de tempos
atrás, quando a demissão sigprimeira opção era os cursos
de línguas estrangeiras, desta

vez, a especialização tem sido
vista como investimento. “Os
alunos enxergam que a formação é uma das armas para
que possam voltar ao mercado de trabalho. O corte tem
sido em outras despesas”,
afirma a diretora.
Segundo Ana Carolina exispresas, altamente capacitados
para o trabalho, mas que não
conseguem obter novos cargos
devido a falta do inglês. Muitas
vezes precisam passar por uma
avaliação, que é toda elaborada
na língua estrangeira.

E se engana quem pensa
que somente para altos cargos
existe esta exigência do inglês.
Para ser estagiário ou mesmo
trainee de uma multinacional o
conhecimento da língua estrangeira é obrigatório. Os jovens
precisam passar por minuciosos testes e entrevistas. “Apesar de em menor número, os
jovens também estão cientes
da importância do inglês para
conseguirem um bom trabalho.
Foi-se o tempo em que aprender a segunda língua servia
mais”, diz.

Objetivo
Ao procurar uma escola de
línguas, a pessoa deve saber exatamente o que busca. Ter um obpoderá fazer a escolha do curso que irá melhor lhe atender.
Nestes tempos de crise, em que
se necessita de um resultado
rápido, um intensivo é o mais
aconselhável.
“Deve saber se o emprego
ANA CAROLINA destaca o
exige uma condição imediata ou
surgimento do novo público
a médio e longo prazo. O grau
de conhecimento. Será que vai conseguir competir no mercado
com este nível? Tudo deve ser analisado para que não tenha uma
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Painel

Morador do Buritis conta
como sua vida foi afetada
pelo uso do cigarro
No dia 29 deste mês de agosto é comemorado o Dia Nacional
de Combate ao Fumo. A data foi
criada no Brasil com o objetivo de
conscientizar e mobilizar a população sobre os riscos decorrentes
do uso do cigarro. De acordo com
a Organização Mundial de Saúde
(OMS), o tabagismo é a principal
causa de morte evitável no planeta, sendo considerado, portanto, um
problema de saúde pública.
destes males provocados pelo fumo,
o JORNAL DO BURITIS conversou com o aposentado Ricardo
Sérgio Moreira, 60 anos, morador
na Rua Teresa Mota Valadares, que
teve sua vida diretamente afetada
pelo uso do cigarro. Ele fumou dos
14 aos 45 anos e teve de parar por
uma situação muito difícil.
Por inúmeras vezes Ricardo
sentia dores nas pernas, mas como
andava muito em razão de seu trabalho, acreditava que aquelas eram
dores provenientes do esforço físico. Até que um fato ocorrido no
ano de 2000 lhe mostrou uma outra
realidade. Ricardo sofreu um ferimento no pé esquerdo e como o
machucado não cicatrizava procurou um médico. Foi quando descobriu que, na verdade, estava com as
artérias da perna entupidas, o que
provocou uma trombose. Primeiro
teve de amputar os dedos, depois o
pé, até chegar a sua situação atual,
de não ter a perna a partir da canela. A conta dos quatro maços de cigarro que fumava por dia chegou, e
se não largasse o vício a morte seria o último passo.
No princípio o processo de abstinência foi complicado, mas com o
apoio da família, superou esta barreira e em dois meses já havia se
livrado totalmente da dependência.
Um momento difícil da vida, mas

percebia o mal que me
fazia. Foi muito tenso,
mas desde o início tive
o amor da minha mulher
deixou muito tranquilo”,
garante.
À época Ricardo
chegou a conversar com
um psicólogo. O problema não foi a abstinência do cigarro, mas sim
aceitar sua nova condição. Era supervisor de
uma empresa de segurança e foi aposentado.
Se achava muito novo
para ser considerado um
inválido. A companhia
da esposa Marília Isabel
mais uma vez seria fundamental para que ele
COM O APOIO da família, Ricardo
superasse este obstáculo.
superou o drama de perder parte da perna
“Sempre estive e estarei
que Ricardo Moreira recorda sem ao lado dele, principalmente para
tristeza. “Meu pulmão estava lim- evitar que ele saia da linha. Depois
po e como acreditava que o cigarro
só afetava esta parte do corpo, não a sua alimentação”, diz.

Yoga, uma
filosofia milenar
Professora mostra as inúmeras vantagens
da técnica que prega corpo são, mente sã
De tão propagado nos últinando parte do vocabulário dos
brasileiros. Mas, será que as pesna Índia há mais de 5 mil anos?
um conceito que trabalha o corpo e a mente, através de disciplinas tradicionais.
cios e meditação para trabalhar
a parte física e também a mente.
as pessoas a agir de acordo com
seus pensamentos e sentimentos,
além de trazer um profundo relaxamento, concentração, tranquilidade mental, fortalecimento do
corpo físico e o desenvolvimen-

Moradora no Buritis, Tatyana
anos. De acordo com ela, além do
grande interesse que sempre teve
pela cultura oriental, também procurou a terapia por sentir que algo
faltava em sua vida. E, de fato, faltava. Desde que começou nunca
mais parou. Além de se considerar
uma outra pessoa, Tatyana se aprofundou ao máximo à técnica e já
há alguns anos também dá aulas.
“Para mim é o equilíbrio perfeito
do ser humano, onde o corpo, mente e espírito se unem para chegar
no auto conhecimento e equilíbrio
pessoal”.
Apesar de tentar descrever,

se pratica dos 7 aos 99 anos,
portanto ele praticamente não
tem idade, tanto que na Índia é
feito em família. É passado de
sos ramos como, por exemplo
a Asana, que trabalha o corpo,
remove toxinas e promove equilíbrio hormonal; a Pranayama,
que ensina a respirar, canaliza as

inexplicável, pois é a prática de
consciência, corporal, respiratória,
emocional e mental.

e melhora o sono, entre outras
várias modalidades. Cada uma

que determina a proibição do ato
de fumar em ambientes coletivos,
públicos ou privados, como restaurantes, clubes e halls de entrada em
condomínio. Para Ricardo Moreira
estas medidas podem ter contribuído para a redução do consumo de
cigarros no Brasil. “Não vejo mais
tantas pessoas fumando. Deve ser
o efeito da determinação. Sendo
assim, a medida foi muito boa”.
Em relação ao Dia de Combate ao
Fumo, ele acredita ser importante, mas que este trabalho de conscientização deveria acontecer o ano
inteiro e não somente um dia. “É
questão de saúde, não dá para escolher um dia no ano”, completa.

musculares, é uma terapia para

diferentes para trabalhar com os
indivíduos. “É muito importante
que, antes de procurar o profestamente o que busca com a técnica”, explica Tatyana Campos.
Ainda de acordo com a especialista, a cada dia que passa as pessoas estão entendendo

Exemplo
Apesar de levar a vida com
muita alegria, Ricardo lamenta ter
fumado por tantos anos. Ele espera que o que aconteceu em sua vida
sirva de exemplo para as pessoas,
especialmente os jovens, que fazem uso do cigarro, para que mudem de atitude. “O jovem acha que
é imortal. Não se preocupa muito
com o futuro. O cigarro não leva a
to o cheiro da fumaça. Faço questão de contar a minha história a todos”, ressalta.
Diante dos riscos do tabagismo
para as pessoas que fazem uso desses produtos e para quem os rodeia,
foi estabelecida a Lei Antifumo

Para todas
as idades

para ansiedade, insônia, ou seja,
é bom para tudo. Inclusive, psicólogos e psiquiatras estão encaminhando as pessoas para a
técnica. “Saber do bem que você
está fazendo para as pessoas não
tem dinheiro que pague. Eu me
emociono com isso. É muito válido ver o resultado do nosso traTATyANA garante que o yoga completou algo que faltava em sua vida
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Novidade

Escolinha de futebol
do Cruzeiro no Buritis
KARLINHOS do Projeto
Bom na Bola Bom na Vida,
Thiago Profutebol, Tobias
Brant e César Mariano do
Centro Esportivo Labombonera, 4 destaques de ensino
de futebol no bairro e em BH
se unem para o fortalecimento do futebol e das causas
sociais através dos esportes:
ESCOLA OFICIAL DO CRUZEIRO ESPORTE CLUBE no
Bairro Buritis.

ainda mais o belo trabalho que
vem sendo realizado na região,
porcionará oportunidade para
quem se destacar mostrar seus
talentos na Toca da Raposa I.
Crianças e jovens de ambos
os sexos, a partir dos 4 anos terão atividades 3 vezes por semarios nos turnos da manhã e tarde
no Centro Esportivo La Bom-

bonera – Unidade II, situado na
Rua Rubens Caporali Ribeiro,
nº 300, no Buritis II, já aberto
para aulas experimentais gratuitamente, torneios, jogos e eventos comemorativos e esportivos.
cal ou pelos fones 9791-2605
WhatsApp (Vivo) – 9806-9275
– 3377-0104 ou 8859-1211
(Oi) com Karlinhos ou Tiago ou pelo e-mail: bh-buritis-mg@escolacruzeiro.com

fALANDO COM
O CELULAR
Se não bastasse todo o tempo que já passamos com nossos celulares em mãos ora no trabalho, ora no lazer, agora aqueles que são usuários do Iphone também poderão conversar com seu Smartphone. 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
Com o lançamento da versão 8.3 do IOS, a Siri passou a falar em
português. Desse jeito, agora é possível solicitar diversos comandos,
fazer pesquisas e realizar perguntas para a assistente pessoal do seu
telefone. Claro que ela ainda não consegue responder a tudo e nem
sempre ela te compreende, 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
contatos, adicionar notas e alarmes, abrir aplicativos, pesquisar na
internet, escrever mensagens, explorar mapas e muito mais tarefas.
É possível explorar ainda mais o potencial desse recurso muito útil
mãos livres como, por exemplo, realizando alguma atividade física.
*Twitter: @gamesdude - Email: gameiros.dude@gmail.com
Blog: www.gameiros.blogspot.com
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Associação

ABB tem nova diretoria
para o biênio 2015/2017

PRIMEIRAS AÇõES
Mal se reuniu e a nova direa serem realizadas. Apesar de não
existir nada de novo, vai haver
uma dedicação maior em projetos
que já estão em andamento como,
por exemplo, o Buritis Mais Limpo. Maria Consuelo lamenta que,
-

Mediador do sonho
da casa própria:
27 de agosto comemora-se o Dia do Corretor de Imóveis

No último mês de julho tomou posse a nova diretoria da
ABB - Associação de Moradores
do Bairro Buritis, que exercerá
o mandato no biênio 2015/2017.
Apesar de não ter havido disputa entre chapas, pelo menos desta
teriores, houve uma importante
reformulação nos membros da diretoria. A renovação foi de 44%,
fato que gerou muito entusiasmo
entre os remanescentes da gestão
passada, como a presidente reeleita Maria Consuelo Arreguy.
Uma das novidades mais celebradas é que, agora, não apenas moradores do Buritis fazem parte da diretoria da ABB. Um comerciante e
um prestador de serviços que trabaa nova gestão. “Foi uma satisfação
ouvir eles dizendo que o Buritis fez
muito por eles e agora é hora de retribuir”, recorda Consuelo.
E, logo nos primeiros dias
de mandato, a nova presidente já
botou as mãos à obra. O primeiro
trabalho foi organizar a sede da
associação. Tirar a poeira, colocar cada coisa em seu lugar para
que o serviço possa ser realizado
da melhor forma possível. “Arrumar a casa e fazer planejamento.
A associação de moradores é uma
ferramenta que o povo tem a seu
favor. A população deve entender o
papel dela e participar em busca de
uma melhoria da sua região”.

Homenagem

MARIA CONSUELO espera
maior participação da
comunidade nos projetos da ABB

EVENTOS
Carlos Apolônio Vasconcelos (Karlinhos), diretor de even-

dade para o desenvolvimento do
projeto tenha sido a não participação da comunidade. “Síndicos e alguns moradores simplesmente se recusaram a responder
o questionário, criado para ver a
percepção deles sobre os trabalhos de limpeza urbana do bairro.
prosseguir com o trabalho”.

a realização de eventos públicos
e solidários no bairro, algo que já
faz há muito tempo com o projeto “Bom de Bola, Bom na Vida”.
“Estaremos empenhados em movimentar o bairro com novidades
ainda em 2015, além de dar condas como projetos Buritis Mais
Limpo, Buritis Faz Arte, Buritis
Festival e outros”.

formação da nova diretoria:
Presidente: Maria Consuelo Arreguy
Vice-presidente: Rômulo de Castro Amaral
Diretoria de Eventos: Carlos Apolônio Vasconcelos – Karlinhos
Diretoria de Comunicação e Marketing: Maria de Fátima Gottschalg
Tesouraria: Décio Antônio Gaia
Secretaria: Ida Margarida Araniz
Conselho: Pedro Silva Almeida, Andreza dos Santos Pires Teixeira,
Jane Maria Viana
Todas as terças-feiras, das 20h às 22h, a associação abre as portas para
Ji-paraná S/N, em frente a portaria do Colégio Magnum.

Se o maior sonho do
brasileiro é conquistar
a casa própria, os corretores de imóveis podem
ser considerados como
os principais mediadores
desse sonho. Sendo assim, nada mais justo que
nham um dia no ano dedicado totalmente a eles.
Em 27 de agosto é comemorado o Dia Nacional
do Corretor de Imóveis.
Devido a ascensão
do Buritis ao longo dos
últimos anos, o bairro se
tornou um dos mais desejados para se morar na
capital. Isto consequenRONALDSON BORgES, corretor
temente gerou um boom
de imóveis no Buritis há 20 anos
comercial de imóveis na
mente nos dias de hoje com o acesregião e a relevante presença de
so às redes sociais. “Ao contrário do
corretores.
que muita gente pensa, a função do
Ronaldson Borges, corretor da
corretor de imóveis não é vender,
Imobiliária Buritis, foi um dos primas ajudar o interessado a comprar.
meiros a enxergar este potencial do
Entre as inúmeras vantagens estão a
nosso bairro. Há 20 anos iniciou
segurança e a orientação que é passada por nós”, ressalta.
atua somente no Buritis. Ele acompanhou de perto todo o crescimento
CONTROLAR OS GASTOS
populacional e comercial da região.
A corretagem de imóveis é uma
Não tinha dúvidas de que aqui o seu
cliente encontraria tudo o que desetem seus percalços. Você não tem a
java para construir sua família. E a
certeza do salário do próximo mês.
aposta não poderia ter tido melhor
Isso muito preocupa e assusta qualresultado. “Minha maior satisfação
quer pessoa que tenha interesse em
é quando vejo que consegui maentrar para a área. Não saber se vai
terializar o sonho de uma família.
Naquele momento, mais do que um
cliente, ganhei um novo amigo”.
boas escolas, são alguns exemplos
talmente ligado à satisfação do
qualquer trabalhador.
cliente. Segundo Ronaldson, um
Em um mês se vende muito, e
mau serviço prestado é propagado
em outros três não se vende nada.
com muito mais intensidade que
uma venda de qualidade, principal-

resposta para esta pergunta é muito
simples, que segundo o corretor da
Imobiliária Buritis é ter o equilíbrio
das despesas. E isto deve valer para
você controle o seu dinheiro ao invés de deixar que ele controle você.
Dar mais atenção em como cuida
dos seus rendimentos. A lógica que
ais é a mesma que rege uma empresa qualquer. A entrada de dinheiro
deve ser maior do que a saída e

TEMPOS DE CRISE
O Brasil vive um momento conturbado em sua economia, o que tem
afetado quase todos os setores. O
mercado imobiliário não é diferente.
Mas, ao invés de lamentar, é preciso
que o corretor se adapte a esta situação, que não é a primeira e nem será
a última. Para isso, o conselho é se
retor de imóveis é necessário passar
lho Regional de Corretores de Imóveis (Creci). Contudo, de acordo
com Ronaldson Borges, atualmente
nal completo, com conhecimento
em diversas outras áreas como, por
também arquitetura.
“É o corretor quem checa as
e do imóvel para garantir que o
cliente está livre de todo e qualquer
ônus, tais como impostos. O corretor também orienta e apresenta um
rante que ele adquira um imóvel de
anos de mercado e continuo me renaldson.

