
 Manter a boa forma dan-
çando! Esta fórmula tão sonha-
da pelas mulheres existe e já é 
um sucesso em diversas acade-
mias de BH, inclusive no Buri-
WLV��$�2¿FLQD�GD�'DQoD�RIHUHFH�
R�FKDPDGR�%DOOHW�¿W��XPD�DXOD�

diferente, que mescla passos 
técnicos do balé clássico com 
exercícios de agachamento, ab-
GRPLQDLV�H�ÀH[}HV��(P�DSHQDV�
uma aula é possível perder cer-
ca de 800 calorias.
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Buritis 
Faz Arte
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Atleta do bairro disputa
jogos Pan-americanos

Dança e  exercício: Ballet fit
cai no gosto do morador

Sorria: 

você está 

sendo filmado

Os benefícios da prática do 
yoga durante a gestação são 
inúmeros. É uma técnica mi-
lenar capaz de trabalhar com 
suavidade o ser humano por 
inteiro, atuando no nível físico, 
emocional e espiritual. Ajuda 
a restabelecer um novo equi-
líbrio interno neste período de 
intensa transformação do corpo 
da mulher, promovendo uma 
JHVWDomR� VDXGiYHO� H� FRQ¿DQWH��
além de ser um momento úni-

co de contato entre a mãe e o 
EHEr�� 2� -251$/� '2� %85,-
7,6�HQWUHYLVWRX�XPD�SURIHVVRUD�
de yoga do bairro que, através 
da técnica, tem estimulado em 
várias mulheres a escolha pelo 
parto normal. Ela mostra como 
a respiração da gestante se am-
plia, o corpo ganha serenidade 
e equilíbrio, as posturas pro-
movem o bem estar geral e a 
prática traz tranqüilidade.

Representar o Brasil nos Jo-
JRV� 3DQ�$PHULFDQRV� VLJQL¿FD��
para muitos atletas, chegar ao 
ápice de sua carreira. Agora, 
imagina a emoção de quem ob-
teve esta conquista aos 16 anos 
de idade? Pois bem, a jovem 
Giovanna Veiga conseguiu este 
feito. Ainda juvenil represen-

WRX�R�SDtV�QD�GLVSXWD�GR�6TXDVK�
nos jogos de Toronto. Além do 
FUHVFLPHQWR� SUR¿VVLRQDO�� WURX-
xe na bagagem a experiência 
de conhecer outros atletas e 
suas histórias, bem como a 
cultura de um país de primeiro 
mundo, que sabe realizar gran-
GHV�FRPSHWLo}HV�
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Editorial

Cartas
OPINIÃO

&RPR�9�6DV��SXEOLFDUDP��%XUL-
tis é um dos bairros que mais cres-
ce em nossa capital, já acumulan-
GR�HP�WRUQR�GH��������KDELWDQWHV�H�
XPD�SRSXODomR�ÀXWXDQWH�GH��������
pessoas. E ainda continua crescen-
GR�FRP�R�%XULWLV�,,�

Com este crescimento, acu-
PXPODP�VH� SUREOHPDV� H� TXHVW}HV�
que também crescem com o bair-
ro, dentre as quais  podemos citar 
a questão da segurança, do trânsito 
caótico nos horários de pico, neces-
sidade de instalação de redutores de 
velocidade em algumas ruas, dado 
ao fato do bairro ser montanhoso e 
o desrespeito aos limites de veloci-
dade pelos motoristas que colocam 
em risco a vida de pedestres e mes-
mo de outros veículos, a inexistên-
cia de alguns equipamentos urbanos 
que viessem a facilitar a vida dos 

moradores, como,  por exemplo, a 
ausência de escola pública munici-
pal de qualidade para nossas crian-
ças, de uma creche municipal onde 
nossas serviçais pudessem deixar 
suas crianças enquanto trabalham  
no bairro, de um posto de saúde mu-
nicipal exclusivo para o bairro, di-
¿FXOGDGH� GH� HVWDFLRQDPHQWR�� ORFDO�
apropriado para estacionamento das 
Vans que conduzem os estudantes 
para as Faculdades aqui existentes,  
dentre  muitos outros.

Como todos nós sabemos, a 
democracia se constrói com repre-
sentação política através de pessoas 
experientes, honestas e capazes de 
ajudar a entender e a encaminhar 
para as nossas autoridades, suges-
W}HV�GH�VROXo}HV�SDUD�RV�SUREOHPDV�
que atingem a todos, de forma a, 
com o exercício de nossa cidadania 
e responsabilidade social, contri-
buirmos neste processo de constan-

te renovação. Ocorre, contudo, que 
HP�QRVVR�SDtV��HVWD�¿JXUD�GR�SROtWL-
co encontra-se totalmente desgasta-
da e sem credibilidade, fazendo com 
que os cidadãos de bem se afastem 
do poder público e do engajamen-
to do processo democrático,   recu-
sando-se a participar da vida públi-
ca, o único meio capaz de buscar as 
VROXo}HV�DOPHMDGDV�SHOD�VRFLHGDGH��
Venho convidá-los a conclamar os 
moradores no  nosso bairro a to-
marem consciência desta situação, 
de forma a que,  no próximo pleito 
para Vereador em Belo Horizonte, 
que ocorrer;a no próximo ano,  pu-
déssemos reunir esforços para ele-
germos um ou mais representantes 
de nosso bairro para a Câmara Mu-
nicipal, que estivessem aptos a de-
senvolver este trabalho, facilitando 
D�EXVFD��GH�DOWHUQDWLYDV�H�VROXo}HV�
SDUD� RV� SUREOHPDV� TXH� DÀLJHP� D�
nossa comunidade e que só tendem 

D� SLRUDU�� 6RPHQWH� DVVLP� SRGHUH-
mos, saindo de nossa zona de con-
IRUWR�H�SDVVDQGR�D�DWXDU�¿UPHPHQWH�
na busca de nossos interesses, aju-
dar a construir um bairro melhor 
SDUD� VH� YLYHU�� 6RX� $GPLQLVWUDGRU��
Especialista em Educação, Mes-
tre em Economia, já sexagenário e 
aposentado, mas que ainda conti-
nuo lecionando em curso superior 
para transmissão de minha grande 
experiência gerencial aos nossos 
jovens, sem interesses outros senão 
o de ajudar neste processo de cons-
cientização de nossos moradores na 
busca de representatividade efetiva 
e real para nosso bairro na Câmara 
Municipal de Belo Horizonte. Va-
mos somar esforços neste sentido? 
Estou disposto a redigir matérias 
como esta, conclamando nossos 
moradores para este engajamen-
to político e conscientização para 
o fato de que temos potencial para 

eleger pelo menos dois vereado-
UHV� QDV� SUy[LPDV� HOHLo}HV��$JUD-
GHFHQGR� VXD� EUHYH� UHVSRVWD�� ¿FR�
disponível.

Prof. Ivo vIllanI Marques
Morador da rua Ulisses Marc.Escobar

PERNILONGOS
Recentemente estamos sendo 

invadidos por pernilongos. O bair-
ro está infestado, o que não está 
nos possibilitando uma noite de 
sono como merecemos. Entrei em 
contato com a prefeitura que fez 
uma vistoria no meu prédio e cons-
tatou que o mosquito não é o da 
dengue e que por isso não passará 
o fumacê. Ou seja, não merecemos 
XPD�QRLWH� WUDQTXLOD�GH�VRQR"�6y�R�
mosquito da dengue transmite do-
enças? E a febre chikungunya? E a 
zica? Ambas são transmitidas por 
pernilongos. Fico indignada em pa-
gar impostos e não ter o direito ao 

8PD� SpVVLPD� QRWtFLD� SDUD�
a cidade. Nossa Câmara Mu-
nicipal acaba de aprovar um 
projeto de lei que restringe a 
permanência de mesas e cadei-
ras em calçadas somente até às 
��� KRUDV�� 2� SURMHWR� YDL� PDLV�
além. Também proíbe passar 
deste horário música ao vivo 
RX� VRP�PHFkQLFR��'HSRLV� GH�
aprovado em segundo turno 
no parlamento, o projeto vai 
agora para a análise do Exe-
cutivo, que pode sancionar ou 
vetar a matéria.

A vida noturna da cidade 
já sofreu um duro golpe com 
D�/HL�GR�6LOrQFLR�DSURYDGD�HP�
������ TXH� UHVWULQJLX� H[FHVVL-

vamente os níveis de ruído na 
cidade. Para se ter uma idéia, 
se a lei fosse realmente levada 
ao pé da letra, teriam que ser 
proibidos jogos no Mineirão 
DSyV�DV����KRUDV��XPD�YH]�TXH�
o barulho da torcida extrapola-
ria o ruído permitido pela lei. 
6LPSOHVPHQWH�XPD�DEHUUDomR�

8P� GRV� PDLRUHV� SDWULP{-
nios de Belo Horizonte são os 
seus bares. Não é à toa que a 
cidade é conhecida como a 
Capital Mundial dos Bares. A 
fama inclusive já virou lei san-
cionada pelo prefeito Marcio 
/DFHUGD��6H�DTXL�QmR�WHP�PDU��
vamos para o bar, diz a expres-
são que sempre está na boca do 

povo. Nossa vida noturna, nos-
sos botecos, nossos bares e res-
taurantes recheados de alegria 
com uma música ao vivo são 
uma atração à parte da cidade 
que une os belo-horizontinos 
e encanta todos os turistas que 
por aqui passam.

E não se trata aqui ape-
nas uma questão de tradição 
ou comportamento. Caso seja 
aprovada, a lei vai trazer sé-
rias consequências para a nossa 
economia. Com certeza, muitos 
estabelecimentos terão queda 
de movimento e consequente-
mente terão que demitir fun-
cionários. Apenas para citar um 
caso bem próximo da gente, já 

imaginaram o que vai acontecer 
com o Boi Zé, por exemplo? 
Assim como ele, existem outros 
milhares de bares na cidade que 
têm muito mais movimento em 
suas mesas e cadeiras nas calça-
das do que em suas dependên-
cias internas.

Outro aspecto negativo da 
lei é com relação aos músicos. 
A classe será bastante afetada. 
Com a imposição de mais res-
WULo}HV�� FHUWDPHQWH�PXLWRV�ED-
res deixarão de contratar atra-
o}HV� PXVLFDLV� SDUD� FKDPDU� D�
clientela. Em síntese, uma das 
principais características da 
QRVVD�%HOR�+RUL]RQWH�YDL�¿FDU�
GHV¿JXUDGD�

Existem, é claro, os exa-
JHURV�� DV� H[FHo}HV�� TXH� GH-
vem ser penalizadas com a lei 
já existente. Aqui no Buritis 
mesmo tem gente passando 
dos limites. Mas querer res-
tringir ainda mais a diversão e 
a alegria da nossa gente é des-
caracterizar um dos principais 
SDWULP{QLRV� GD� QRVVD� FLGDGH��
TXH�p�D�QRVVD�ULFD�H�GLYHUVL¿FD-
da vida noturna. Mas ainda há 
esperança. Tomara que os pro-
prietários de estabelecimentos, 
os funcionários, músicos, ta-
xistas e outros mais se mobi-
lizem para barrar esta infeliz 
medida que vai entristecer a 
vida de Belo Horizonte. 

mínimo básico, que seria uma noi-
te de sono tranquila sem mosquitos 
perturbando. Então peço a vocês 
que intervenham junto a prefeitura. 
Não sou única a reclamar, vejam as 
páginas do bairro no Facebook e 
constatarão que são muitas pessoas 
reclamando desse problema.

fernanda MaIa
Moradora

FINAL
2� PRGHOR� 7KLDJR� 'L� /XFFLR��

moradRU�GR�%XULWLV��VH�FRQ¿UPD�QD�
JUDQGH� ¿QDO� GR� 0LVWHU� %UDVLO� 7XU�
����� H� UHSUHVHQWDUi� 0LQDV� *HUDLV�
nesta grande disputa que ocorrerá 
entre os dias 8 e 11 de dezembro a 
bordo de um luxuoso cruzeiro entre 
RV�HVWDGRV�GH�63�H�6&��'L�/XFFLR�p�
QDWXUDO�GH�%HOR�+RUL]RQWH�����DQRV��
e está muito feliz em poder repre-
sentar a sua cidade e estado que tan-
to ama em um concurso de beleza. 

MIster BrasIl tur

PROIBIÇÃO ABSURDA
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Saúde

O parto normal tem se tornado 
XPD�UDULGDGH�QR�%UDVLO��'H�DFRUGR�
FRP� GDGRV� GR�0LQLVWpULR� GD� 6D~-
de, quase 40% dos nascimentos no 
país são feitos por cesarianas, sen-
GR�TXH�D�206��2UJDQL]DomR�0XQ-
GLDO� GD� 6D~GH�� LQGLFD� TXH� DSHQDV�
15% dos partos sejam feitos por 
este método. 

A escolha da cesariana, princi-
palmente nos hospitais particula-
res, dá-se muito por conta da pra-
ticidade. Nem a família e nem o 
médico precisam esperar horas e 
horas a chegada do bebê. O proce-
dimento cirúrgico normalmente é 
feito em uma hora, se marcado an-
tecipadamente. 

No entanto, apesar de o parto 
normal ser mais demorado ele tem 
muitas vantagens sobre a cesariana, 
pois o corpo da mulher foi prepara-
GR�SDUD�LVVR��6HQGR�DVVLP��D�UHFXSH-
ração é mais rápida e as chances de 
VXUJLUHP�KHPDWRPDV�H�LQIHFo}HV�QD�
mãe e no bebê são muito menores.

0RUDGRUD� QR� %XULWLV�� ,VDEHOOD�
Líbero é professora de yoga e já 
há algum tempo ministra um curso 
para gestantes. O objetivo de seu 
WUDEDOKR�p�IRUWL¿FDU�D�PXOKHU��PRV-
trar o poder de cada uma, aumentar 
VXD�DXWRFRQ¿DQoD�SDUD�TXH�HVWHMDP�
preparadas para a chegada do bebê. 

6mR� H[HUFtFLRV� GH� UHVSLUDomR��

Yoga auxilia gestantes para 
escolha do parto normal

Para incentivar a escolha pelo 
parto normal muito tem se falado 
sobre o parto humanizado, que res-
peita ainda mais o nascimento do 
bebê. Neste caso, a mulher recebe 
massagens e o parto pode ser feito 
até mesmo em casa. 

8PD� GDV� WpFQLFDV� TXH� WDPEpP�
voltou a ser muito procurada é o 
parto na água. Nesta modalidade de 
QDVFLPHQWR��D�PXOKHU�¿FD�GHQWUR�GD�
água durante o período de expulsão 

do bebê de modo que ele chega ao 
mundo no meio aquático, exatamen-
te como estava no útero. A água é 
DTXHFLGD��R�DPELHQWH�JHUDOPHQWH�¿FD�
à meia luz e o pai ou acompanhante 
pode entrar na banheira com a futura 
mãe. “Esses nascimentos costumam 
ser muito suaves e calmos e muitos 
bebês sequer choram quando são tra-
zidos para o colo de suas mães”, co-
PHQWD�,VDEHOOD�

A professora de yoga ainda dá 

uma dica para as gestantes que é 
PXLWR�VLPSOHV�GH�VH�ID]HU��FDPLQKDU��
As grávidas que se mantêm ativas 
evitam o aparecimento de doenças 
como hipertensão, diabetes gestacio-
nal e depressão. E os benefícios se 
HVWHQGHP�DR�EHEr�WDPEpP��2V�¿OKRV�
de gestantes que fazem pelo menos 
��� PLQXWRV� GH� FDPLQKDGDV� GLiULDV�
nascem com peso normal e até mes-
mo o desenvolvimento neurológico 
da criança pode ser melhor.

FRUSRUDO� H� PHGLWDo}HV�� 6LPSOHV��
mas fundamentais para que a mu-
lher mantenha-se relaxada física e 
mentalmente no momento do par-
to, e também importantes durante a 
formação da criança ainda na barri-
ga da mãe. “O parto normal é mui-
to melhor para a mãe e o bebê. Não 
é nada de outro mundo. É simples-
mente o término natural de uma 
gravidez”. 

'H� DFRUGR� FRP� ,VDEHOOD�� HVWX-
dos mostram que mulheres subme-
tidas à cesariana têm mais chance 
de adquirir depressão pós-parto em 
relação a mães que optaram pelo 
parto natural. “Acredita-se que a 
depressão aparece de-
vido ao tempo que se 
leva na recuperação 
da cirurgia e também 
no sentimento de per-
da de controle que 
muitas mulheres sen-
tem ao pegar o bebê 
pela primeira vez”, 
explica.

Maior relacionamento
Metade dos nascimentos 
no país foi por cesariana

A engenheira Natália de Castro 
6RX]D� SDVVRX� SHOR� FXUVR� GH� \RJD�
para gestantes. Gostou tanto do re-
sultado que agora participa das au-
las para mães e bebês com o peque-
no Rafael. 

Natália explica que o curso foi 
importante para que ela conseguis-
se reduzir o seu ritmo e estabele-
cesse uma conexão maior com o 
¿OKR��2EVHUYRX�TXH�HUD�IXQGDPHQ-
tal ter um momento de atenção ex-
clusiva ao bebê, se preparar para o 
SDUWR�H�RV�GHVD¿RV�GD�PDWHUQLGDGH��
além da troca de experiência com 
outras gestantes. “Foi um período 
de descobertas, expor meus medos, 
o que eu esperava do parto, rever 
PLQKD�FULDomR�H�UHÀHWLU�VREUH�D�IRU-
ma que eu pretendia maternar”. 

Natália e Rafael fazem a aula 
de yogui babys. A criança hoje 
tem sete meses e começou o curso 

quando tinha apenas 45 dias. Para 
a mãe foi ótimo sair de casa com 
R�¿OKR��HQFRQWUDU�RXWUDV�PmHV�FRP�
seus bebês em idades parecidas, 
SDVVDQGR� SHODV� PHVPDV� GL¿FXOGD-
GHV�� 'H� DFRUGR� FRP� HOD� FULRX�VH�
uma rede de apoio. 

Para os bebês, o curso estimu-
la o corpo pelo toque da mãe. “Meu 
¿OKR�p�XPD�FULDQoD�GRFH�H�WUDQTXLOD��
se é efeito ou não da yoga na vida 
GHOH� HX� QmR� SRVVR� D¿UPDU��PDV� HX�
gosto de pensar que sim, pois a mim 
faz muito bem”, comenta Natália. 

É importante ressaltar que a 
professora de yoga não é contra a 
cesariana. “Tenho mães do meu 
FXUVR� TXH� ¿]HUDP� WRGR� R� WUHLQD-
mento para ter o parto normal, mas 
na hora foram obrigadas a fazer a 
cesariana. Este trabalho mental 
também foi importante para que 
elas aceitassem esta situação”. 

Parto na água

6HJXQGR�D�3HVTXLVD�1DFLRQDO�
GH�6D~GH��316�������� IHLWD�SHOR�
,%*(�HP�SDUFHULD�FRP�R�0LQLV-
WpULR�GD�6D~GH�H�TXH�IRL�GLYXOJD-
da em meados de agosto, mais da 
metade das cesarianas feitas no 
Brasil é agendada previamente 
SHORV�PpGLFRV��'H� WRGRV�RV�QDV-
cimentos ocorridos entre 1º de 
MDQHLUR� GH� ����� H� ��� GH� MXOKR� H�
������ ������ IRUDP� YLD� FLUXUJLD��
GHVVHV�� ������ IRUDP� PDUFDGRV�
SUHYLDPHQWH��6mR�FDVRV�HP�TXH�D�
gestante não entrou em trabalho 
de parto, sendo este o indicativo 
de que o bebê está pronto para vir 
ao mundo.

'H�WRGRV�RV�SDUWRV�UHDOL]DGRV��
������IRUDP�QRUPDLV��VHQGR�TXH�
os com percentuais mais elevados 
HVWmR�QDV�UHJL}HV�1RUWH���������H�
1RUGHVWH� �������� H� HQWUH�PXOKH-
res sem instrução ou com o nível 
IXQGDPHQWDO�LQFRPSOHWR���������

$�316� WUD]� WDPEpP� LQIRUPD-
o}HV�LPSRUWDQWHV�VREUH�RV�H[DPHV�
GD�VD~GH�GD�PXOKHU������GDV�EUD-
VLOHLUDV�HQWUH����H����DQRV�QmR�VH�
VXEPHWHUDP� D� XPD� PDPRJUD¿D�
nos dois anos anteriores à pesqui-
VD��$�PDPRJUD¿D�p�UHFRPHQGDGD�
nessa faixa etária com essa perio-
dicidade para a detecção precoce 
do câncer de mama.

PBH
'HVGH�R�DQR�GH�������SRU�

LQLFLDWLYD� GD� 6HFUHWDULD� 0X-
QLFLSDO�GH�6D~GH�� IRL� ODQoDGR�
na capital o “Movimento BH 
Pelo Parto Normal”. Os obje-
tivos principais são promover 
o parto normal, contribuir com 
a redução das taxas de cesaria-
nas desnecessárias, e, conse-
quentemente, melhorar a saú-
de materna e infantil em Belo 
+RUL]RQWH�� 0DLV� LQIRUPDo}HV�
sobre o Movimento podem ser 
REWLGDV� HP� SEK�JRY�EU�VPVD�
bhpelopartonormal.

“Meu filho é uma criança 
doce e tranquila, se é efeito 
ou não da yoga na vida dele 
eu não posso afirmar, mas 
eu gosto de pensar que sim, 
pois a mim faz muito bem”

natálIa de Castro

ATRAVéS DA técnica, 
Isabella consegue 

estreitar ainda mais 
relação mãe e bebê

MAMãES E gESTANTES se dedicam intensamente às aulas de yoga
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Enquete

Bruno Cardoso  

“Eu, particularmente, não co-

nheço muito este aplicativo, mas 

acho que não há nada para proi-

bir. Enquanto não existe uma lei 

que regulamente o Uber, estas pes-

soas têm todo o direito de oferecer 

o serviço. Cabe ao poder público 

criar uma lei para a prestação do 

serviço ou mesmo para impedir de 

ser oferecido. Por enquanto, está 

valendo”.

 - Vendedor

 

Você é cONTRA ou a fAVOR 
do aplicativo Uber?               

Faz pouco mais de um ano que o Uber chegou 
a Belo Horizonte e o período já foi suficiente 
para que o sistema de chamada de carros de 

aluguel ganhasse admiradores e inimigos. 
grande parte dos motoristas de táxi são os mais 

revoltados com o crescimento do aplicativo, 
que não é regulamentado pelo poder público, e 
estaria roubando seus clientes. Os profissionais 
esperam da justiça uma decisão que confirme a 

irregularidade da prestação do serviço, para que a 
fiscalização municipal e a Polícia Militar impeçam a 
circulação dos veículos cadastrados no aplicativo.

            Para os especialistas, o Uber é apenas mais 
um sintoma da mudança dinâmica das grandes 
cidades que, com cada vez mais moradores, não 
conseguem garantir os deslocamentos apenas 
com base nos meios tradicionais. Surge então 

a demanda por meios de transportes mais 
flexíveis e práticos que possam ser combinados às 

modalidades já existentes.
    O JORNAL DO BURITIS foi às ruas do bairro 

para saber o que os moradores pensam a 
respeito do Uber. Afinal, o serviço deve ou não 

continuar a ser oferecido?

Daniel Rabelo

“O serviço do Uber é muito 

bom. Minha irmã já usou várias 

vezes e sempre faz muitos elogios. 

Além da comodidade dos veículos, 

com ar-condicionado, lanche, os 

motoristas chegam na hora e são 

muito educados. Tudo que um pas-

sageiro deseja na hora de pegar 

um transporte público. Quando 

precisar vou usar o aplicativo, com 

certeza”.

- Vendedor

Cíntia Freitas 

“Eu sou contra. Uma pessoa 

não pode simplesmente pegar o 

seu carro e sair oferecendo ser-

viço de transporte público. Tem 

que existir toda uma regulamenta-

ção. Passar pelo mesmo processo 

burocrático da liberação de um 

serviço de táxi. E eu também não 

tenho o que reclamar do táxi. 

Toda vez que precisei do serviço 

fui muito bem atendida”.

- Professora

 Vanderlei Mendes

“Eu penso que o serviço ofe-

recido pelo aplicativo deveria 

continuar, contudo, ele precisa ser 

regularizado. Da forma que está 

acontecendo hoje em dia não é 

correto. Está havendo uma concor-

rência desleal com os taxistas, que 

pagam muitos impostos para pode-

rem realizar o serviço de transpor-

te público, enquanto o Uber não. 

Que todos arquem com as mesmas 

despesas e deixe para o cidadão 

fazer a sua escolha.

- Funcionário público

Thainá Fortes

“O Uber facilitou a vida de 

muita gente. Eu já usei uma vez. 

Fui atendida super-rápido, o moto-

rista foi bastante atencioso, e ain-

da por cima, a corrida foi mais ba-

rato que a de um táxi tradicional. 

Acredito que o aplicativo deveria 

ser regularizado, até mesmo para 

que ele possa ser divulgado para 

um maior número de pessoas”.

- Estudante de engenharia

Nicole Bellotti 

“Eu sou a favor do aplicati-

vo. O serviço é mais barato e com 

muito mais qualidade. Claro que 

os taxistas vão reclamar, pois está 

reduzindo a procura pelo serviço 

deles. Muitos não se preocupam 

com o bem estar do passageiro, 

são mal humorados. Nunca solici-

tei o Uber, mas acredito que não 

irá faltar oportunidade”.

-   Estudante

 

Thiago Oliveira 

³3HOD�GL¿FXOGDGH�TXH�R�%UDVLO�
se encontra, com alto índice de de-

semprego, as pessoas precisam en-

contrar alguns subterfúgios para 

ganhar dinheiro. O Uber pode ser 

uma destas alternativas. Tenho 

amigos taxistas que, realmente, es-

tão preocupados. Dizem que estão 

perdendo muitos clientes. Cabe às 

nossas autoridades encontrar uma 

solução para o impasse e permitir 

que todos trabalhem de uma forma 

igualitária”. 

- Estudante de veterinária
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Segurança
CláudIa ferreIra*

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

Psicóloga

ESCOLA EM FOCO
Todos nós, ouvimos de vez em quando que a escola não deveria 

existir, que quem inventou o para casa é isso e aquilo e que a única coi-
sa que tem de bom na escola são alguns colegas e poucos professores.

&RP�D�FULDQoD�FRP�7UDQVWRUQR�GH�'p¿FLW�GH�$WHQomR�H�+LSHUDWL-
YLGDGH�±7'$+�QmR�p�GLIHUHQWH��(OD�FRVWXPD�VHU�DWp�PDLV�DUUHGLD�FRP�
D�HVFROD�GR�TXH�DV�RXWUDV�FULDQoDV�H�LVVR�VH�GHYH�jV�GL¿FXOGDGHV�TXH�
passa nesse ambiente cheio de limites e regras.

Para minimizar a tensão gerada pela ansiedade frente às exigên-
FLDV�HVFRODUHV��Dt�YmR�DOJXPDV�RULHQWDo}HV�

��&XLGH�EHP�GR�VRQR�GR�VHX�¿OKR�H�Yi�DQWHFLSDQGR�R�KRUiULR�GH�
dormir e acordando um pouco mais cedo a cada dia, de forme 
a se aproximar mais de uma rotina condizente com período es-
colar.

��9HUL¿TXH� R�PDWHULDO� HVFRODU�� XVH� GD� VDEHGRULD� H� WHQKD� FDGHU-
QRV��OiSLV��FROD��ERUUDFKD��GH�UHVHUYD�SDUD�UHSRU�TXDQGR�VHX�¿-
lho “perder”.

��&HUWL¿TXH�VH�GH�DJHQGDU�XPD�YLVLWD�j�HVFROD�SDUD�HVFODUHFHU�DO-
guns pontos a serem levados em conta e estabelecer junto à co-
ordenação alguns combinados. Aproveite para criar um canal 
de comunicação.

��6HPSUH�QD�QRLWH�DQWHULRU�j�DXOD�SUHSDUH�D�PRFKLOD��FHUWL¿TXH�VH�
de que os para-casas foram feitos e deixe o uniforme separado 
visando a facilitar e agilizar o dia seguinte.

��3URFXUH�PDWULFXODU�D�FULDQoD�FRP�7'$+�HP�XP�HVSRUWH�FROHWL-
vo, para ajudar a internalização de regras e promover a sociali-
zação. Por outro lado, o xadrez pode ajudar na memória.

��'LVSRQLELOL]H�SDUD�VHX�¿OKR�XP�ORFDO�YHQWLODGR��OLYUH�GH�H[FHVVR�
GH�LQWHUIHUrQFLDV��WHOHIRQH��FDFKRUUR��EULQTXHGRV�H�79��H�DGH-
TXDGR�SDUD�TXH�HOH�IDoD�VXDV�WDUHIDV�HVFRODUHV��&HUWL¿TXH�VH�GH�
que um adulto esteja por perto para ajudá-lo a se manter na ta-
refa. O uso de um sistema de recompensas ajudará muito.

��&RQYHUVH�FRP�VHX�¿OKR�VREUH�VXDV�IRUoDV�H�IUDTXH]DV�FRQFHQ-
trando-se nos seus pontos fortes. Ajude-o a pensar sobre o que 
ID]HU�TXDQGR�DFRQWHFHUHP�DTXHODV�VLWXDo}HV�JDWLOKR�QDV�TXDLV�
provavelmente ele vai se comportar inadequadamente.

- Elabore, com a criança, uma programação a ser seguida e a dis-
SRQKD�HP�ORFDO�GH�IiFLO�DFHVVR��'HYH�VHU�GH����IHLUD�j�'RPLQJR��
GH���GD�PDQKm�jV�������KV��H�GHYH�FRQWHU�WRGRV�RV�DFRQWHFLPHQ-
tos da escola, bem como aulas extra-curriculares e outros com-
SURPLVVRV��DQLYHUViULRV��SRU�H[HPSOR��

&RP�HVVHV�FXLGDGRV�FHUWDPHQWH�YRFr�H�VHX�¿OKR�WHUmR�PDLV�VXFHV-
so e menos desgaste no período escolar.

*PsICóloga do núCleo Persona
telefone:  (31) 3297-5704 - www.nuCleoPersona.CoM.Br

8PD�GDV�SULQFLSDLV�DUPDV�SDUD�
aumentar a sensação de segurança 
no Buritis começou a ser utilizada 
SHOD� 3ROtFLD�0LOLWDU��'HVGH� R� ¿QDO�
de julho entraram em funciona-
mento as câmeras de vigilância do 
programa Olho Vivo. Nas primei-
ras semanas, o serviço foi utilizado 
de forma experimental, mas agora 
ele já é realizado normalmente e os 
resultados obtidos até o momen-
to estão sendo muito satisfatórios. 
Juntamente com a implantação da 
QRYD� PDWUL]� RSHUDFLRQDO� GD� �����
Cia, o número de abordagens no 
bairro aumentou em média quatro 
YH]HV�� ,QFOXVLYH� DERUGDJHQV� UHDOL-
zadas antes de os suspeitos chega-
rem ao bairro, como a PM gosta de 
dizer “no caminho do crime”.

No Buritis e no vizinho bairro 
Estoril foram instaladas oito câ-
meras, a grande maioria na exten-
são da Avenida Professor Mário 
Werneck. Algumas outras foram 
colocadas em pontos considerados 
como rota de fuga do bairro.

8PD� GDV� JUDQGHV� GL¿FXOGDGHV�
encontradas pela Polícia Militar é a 
falta de efetivo. O Olho Vivo surge 
como uma ferramenta importante 
para ampliar a visão de monitora-
mento de uma determinada região. 
$WUDYpV� GDV� LQIRUPDo}HV� SDVVDGDV�
SHOD�VDOD�GH�RSHUDo}HV��LQVWDODGD�QD�
sede do 5º Batalhão, o militar tem 
FRQGLo}HV� GH� FKHJDU� DR� VXVSHLWR�
com mais facilidade e precisão. 

6mR�HTXLSDPHQWRV�GH�~OWLPD�JH-
ração, bem diferentes do sistema de 
câmeras de vigilância que são vistos 
espalhados nos comércios da cidade 
que, em muitos casos, não auxilia 
em nada o trabalho da polícia, de-
YLGR�j�GH¿FLrQFLD�GDV� LPDJHQV��³2�
zoom das câmeras do Olho Vivo é 
fantástico. É possível ver uma placa 
GH�DXWRPyYHO��D�¿VLRQRPLD�GR�VXV-
SHLWR��(OH�VHUi�IDFLOPHQWH�LGHQWL¿FD-
GR´��H[SOLFD�R�FRPDQGDQWH�GD������
Cia, Major Marcos Pereira.

Aguardada com ansiedade por 
muitos, a primavera - que terá iní-
FLR� QR� SUy[LPR� GLD� ��� GH� VHWHP-
bro - é considerada a estação mais 
bonita do ano. É quando o inverno 
sai de cena e dá espaço para a cha-
PDGD� ³HVWDomR� GDV� ÀRUHV´�� e� XP�
momento de esplendor da natureza, 
quando várias espécies de plantas 
WHQGHP� D� ÀRUHVFHU�� e� TXDQGR� VR-
mos presenteados pelo universo 
com tamanha beleza.

Mas a primavera não provoca 
grandes mudanças apenas na pai-
sagem. O nosso guarda-roupa tam-
EpP� WHQGH� D� ¿FDU� GLIHUHQWH� FRP� D�
chegada da estação. Aquelas cores 
sóbrias e neutras que o inverno 
DGRUD� WDQWR�� FRPHoDP� D� ¿FDU� GH�
lado e se adotam cores vibrantes, 
chamativas, estampas, peças leves 
e acessórios temáticos.

&LHQWH�GHVWDV�PXGDQoDV��D�%6-
WRUH��ORFDOL]DGD�GHQWUR�GR�6KRSSLQJ�
(VSDoR� %XULWLV�� SURPRYHX� QR� ¿P�

câmeras do Olho Vivo 
já funcionam no Buritis

PRISõES IMPORtANtES
1R�¿P�GR�PrV�GH�DJRVWR��DWUD-

vés do auxílio das câmeras do Olho 
Vivo, a Polícia Militar conseguiu 
UHDOL]DU� LPSRUWDQWHV�DSUHHQV}HV�QR�
Buritis e região. A de maior desta-
que, a prisão de um casal que havia 
acabado de assaltar um caixa ele-
WU{QLFR� GD� DJrQFLD� GD� &DL[D� (FR-
Q{PLFD� )HGHUDO� XVDQGR� R� IDPRVR�
³FKXSD�FDEUD´� �GLVSRVLWLYR� TXH�
rouba dados bancários de clientes 
TXH�XWLOL]DP�D�PiTXLQD���'H�DFRU-
do com Major Pereira, o casal já 
vinha sendo monitorado pelas câ-
meras do Olho Vivo há algumas 
VHPDQDV�� 6XDV� FDUDFWHUtVWLFDV� IR-
ram sendo detalhadas e assim que 
a gerência do banco informou o 
crime, os militares conseguiram 
fazer o rastreamento e captura 
do casal. “Estávamos no encal-
FH� GHOHV�� ,QFOXVLYH�� FKHJDPRV� D�
abordar alguns casais com carac-
terísticas semelhantes. Assim que 
cometeram o crime novamente, 
atuamos rápido e com competên-
cia”, ressalta.

Outra operação de destaque foi 
a apreensão de três menores na Rua 
Paulo Piedade Campos, que porta-
vam drogas e uma arma de fogo e 
que, provavelmente, estariam pla-
nejando cometer um assalto no Bu-
ritis. “Através das câmeras, suspei-
tamos da ação de um dos menores. 
'XUDQWH�D�DERUGDJHP��HQFRQWUDPRV�
a arma com um dos comparsas. 
Acredito que foi um trabalho de 
prevenção importante”, completa o 
comandante.   

Após meses de estudo, o co-
PDQGR� GD� ����� &LD� HODERURX� XP�
mapa da criminalidade no Buritis. 
Foram detalhados todos os crimes 
ocorridos no bairro, com local, data, 
horário e como foi a ação. A partir 

daí foi implantada a nova matriz 
operacional, que reorganizou todo o 
trabalho dos militares. Agora, os po-
OLFLDLV�VDHP�FRP�XPD�URWD�GH¿QLGD��
que os permite estarem próximos da 
ação dos marginais. “É o policia-

mento em cima do crime. Com esta 
reorganização iremos confundir os 
bandidos, tirá-los da zona de con-
forto. E uma hora eles vão falhar e 
estaremos prontos para prendê-los”, 
D¿UPD�0DMRU�0DUFRV�3HUHLUD�

Nova Matriz Operacional

MONITORAMENTO acontece nas regiões de 
maior movimentação e possíveis rotas de fuga

Chegada da primavera vai aumentar o colorido nas ruas 

do último mês de agosto, o lança-
mento da sua linha de roupas pri-
PDYHUD�YHUmR��'XUDQWH�TXDWUR�GLDV�
a loja mostrou a suas clientes, algu-
mas das tendências que devem ser 

sucesso na nova estação. 
3URSULHWiULR� GD� %6WRUH�� -RmR�

Alexandre Brioschi explica que a 
PRGD� HVWH� DQR� VHUmR� DV� FROHo}HV�
³DR�PDUH´��DR�PDU���TXH�UHOHPEUDP�

LINHA FEStA
8PD�QRYLGDGH�TXH�DFDED�GH�VHU�

ODQoDGD�QD�%6WRUH�p�D�OLQKD�GH�YHV-
tidos para festas. Para a estação pri-
PDYHUD�YHUmR� D� WHQGrQFLD� p� R� XVR�
de peças claras de renda. Vestidos 
bordados ou com franjas também 
prometem ser sucesso, além das 
listras horizon-
tais, que volta em 
meia, retornam à 
moda. “As listras 
horizontais foram 
o grande sucesso 
da última coleção 
da Chanel na Eu-
ropa e, provavel-
mente, chegarão 
com o mesmo 
sucesso aqui no 
Brasil”, acredita. 

Serviço: BStORE
Endereço: Avenida Professor Mário Werneck, 1550. Loja 9. 

(Espaço Buritis)  /  telefone: 3653-0916

R� DPELHQWH� GH�PDU� H� SUDLD�� 6HQGR�
assim, algumas cores que devem 
ser muito exploradas serão o azul 
nave e o verde claro. Outra tendên-
FLD� p� R� FDQG\� FRORU� �FRU� GH� IUXWD���
como é o caso do amarelo mais for-
te. Tudo isto, claro, somado ao uso 
de roupas leves. “Mesmo com estas 
cores fortes da estação, as roupas 
claras também podem ser muito 
exploradas. O branco sempre com-
bina com um verde ou azul. O im-
portante é se sentir bem”, comenta 
o empresário.

João Alexandre faz uma ressal-
YD�HVSHFLDO�SDUD�DV�FDOoDV��6HJXQGR�
ele, algumas linhas lançadas para o 
inverno também deverão ser suces-
VR�QD�FROHomR�SULPDYHUD�YHUmR��³$V�
calças de cintura alta começaram 
no inverno, mas devem continuar 
no verão. A mudança será nas co-
UHV��6DL�R�SUHWR�H�HQWUDP�FRUHV�PDLV�
claras. Os modelos skinning tam-
bém seguirão em alta”.

Apesar de muitas pessoas ain-
da se dizerem contrárias à indústria 
da moda, ninguém está fora dela, 
segundo Jorge Brioschi. “O que eu 
estou vestindo, você, sua mãe, não 
tem jeito! Foi lançado por alguém 
que ditou aquela moda em um de-
WHUPLQDGR�PRPHQWR´��D¿UPD�

Segundo JOãO ALExANDRE as cores que lembram 
clima de praia serão as tendências da estação

MAJOR PEREIRA reorganizou todo o sistema operacional da 126a  Cia
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 Em Dia

Muitos residentes do bairro estão 
FRP� XPD� GL¿FXOGDGH� HQRUPH� SDUD�
dormir. E o motivo não é a crise eco-
Q{PLFD� TXH� DWLQJH� R� SDtV�� PDV� VLP�
um bichinho muito pequeno, mas 
TXH� FDXVD� XP� WUDQVWRUQR� HQRUPH�� R�
pernilongo. Nas últimas semanas, os 
insetos invadiram o Buritis e estão ti-
rando o sossego de muita gente.

Além das picadas, o zumbido 
emitido pelo pernilongo durante a 
madrugada parece atingir muitos 
decibéis aos ouvidos mais sensí-
veis. Para os alérgicos, o sofrimento 
é ainda mais. A coceira incomoda e 
deixa machucados, principalmente, 
nos braços e pernas. 

A secretária Fernanda Maia Ra-
PRV��PRUDGRUD�GD�5XD�&{QVXO�:DO-
ter, diz que os pernilongos que apa-
receram em sua casa não parecem os 
comuns do dia-a-dia, uma vez que 
são maiores, marrons e muito resis-
tentes a inseticidas. O único método 
que tem funcionado é o repelente, 
o que inclusive, tem possibilitado a 
ela dormir. “Conversando com ou-
tros moradores através de uma rede 
social constatei que a infestação não 
era só na minha casa e sim em todo 
o bairro e adjacências. Todos recla-
mando que não dormem e no dia 
seguinte não conseguem trabalhar 
bem, devido à falta de sono”. 

Fernanda diz que entrou em 
contato com a prefeitura e uma 
¿VFDO� GD� YLJLOkQFLD� VDQLWiULD� IRL�
até o prédio onde mora e realizou 

UM PeRNIlONgO 
incomoda muita gente...

A Prefeitura de Belo Horizonte, através da Regional 
Oeste, informou que a proliferação de pernilongos do-
mésticos no Buritis trata-se de possível situação atípica 
desencadeada pela falta de chuvas, o que favorece a in-
festação do referido mosquito. 

A Regional ressalta ainda que não há nenhum caso 
GH�GHQJXH�FRQ¿UPDGR�QHVWH�SHUtRGR�QD�UHJLmR��VHQGR�TXH�
as providências para o controle do mosquito transmissor 
dessa doença estão sendo tomadas rotineiramente pela 
equipe de zoonoses, assim como a limpeza periódica do 
Córrego Cercadinho e das bocas-de-lobo do bairro. 

uma vistoria. A servidora concluiu 
que aquele pernilongo não era o 
da dengue e que por isso não seria 
passado o “fumacê”. A secretária 
não concordou com a decisão, já 
que, para ela, o poder público não 
poderia preocupar somente com a 
dengue, mas sim com qualquer di-
¿FXOGDGH�D�TXDO�D�SRSXODomR�HVWH-
ja vivenciando. Ela imagina que a 
VLWXDomR�¿FDUi�DLQGD�SLRU�QR�IXWX-
ro, quando chegar a época do ca-
lor. “Em uma conversa com uma 
moradora do bairro, ela me disse 
TXH� HP� XPD� Vy� QRLWH� PDWRX� ���

pernilongos com a raquete elétri-
ca. Coitada, passou a noite em cla-
ro matando os bichos. Quando eu 
ainda não tinha comprado o repe-
lente contei quantas picadas tinha 
HP�PHX� URVWR�����DSHQDV�HP�XPD�
noite. Parecia que eu estava com 
catapora”, completa. 

Resposta da PBH
Dicas que podem ajudar
Colocar telas nas janelas, usar óleo de citrone-
OD�� DU� FRQGLFLRQDGR�� YHQWLODGRU�� WXGR� LVWR� DMXGD�
a evitar o aparecimento dos pernilongos dentro 
de casa. A tela, ou mosquiteiro, previne que eles 
entrem. O óleo de citronela, encontrado em va-
riados tipos de plantas, ao ser usado como vela 
libera um aroma que espanta os mosquitos. Já o 
ar condicionado e o ventilador, por diminuírem a 
temperatura, repelem os insetos. 

FERNANDA chegou a 
contar 17 picadas que 
levou em uma só noite

$� FULVH� HFRQ{PLFD� D� TXDO�
passa o país tem feito com que 
a procura por produtos de alto 
valor sofram uma queda cir-
cunstancial. Este cenário se 
enquadra ao setor imobiliário. 
Contudo, o que poderia ser mais 
uma notícia ruim, acabou se tor-
nando especial para quem quer 
concretizar o sonho da casa pró-
pria. Com a demanda recuada, 
os preços dos imóveis não têm 
como subir muito. Nos últimos 
QRYH� PHVHV�� R� UHDMXVWH� ¿FRX�
DEDL[R�GD�LQÀDomR�

'H�DFRUGR�FRP�R�VyFLR�SUR-
prietário da Aceti Netimóveis, 
Alessandro Faria, a estabili-
dade dos preços não vai durar 
para sempre, o que faz do mo-
mento atual uma ótima hora 
SDUD� TXHP� WHP� FRQGLo}HV� GH�
fechar negócio. 

“Esse é o momento do com-
prador. Os juros subiram, mas foi 
em um ritmo bem menor do que 
R�GD�WD[D�EiVLFD�6HOLF��$QWHV�D�YD-
lorização sempre ultrapassava o 
tQGLFH�GD�LQÀDomR´��LQIRUPD�

Para manter os investimen-
tos, muitas construtoras estão 
sendo obrigadas a comercializar 
imóveis novos com valores até 
menores que os gastos para a 
construção. “Elas necessitam de 
capital de giro, por isso prefe-
rem comercializar seus imóveis 
a um preço mais baixo e as-
sim continuar investindo. Para 
quem tem o dinheiro guardado 
este é um investimento promis-
sor”, explica Alessandro. 

No entanto esta estabilida-
de pode não perpetuar em mé-
dio e longo prazo. Os insumos 
GD�FRQVWUXomR�VmR�LQÀXHQFLDGRV�
pelo preço do dólar, que está 
alto, e o custo da mão de obra 

Hora boa para 
comprar imóvel

HVWi� OLJDGR� j� LQÀDomR�� 3RUWDQWR��
não tem possibilidade de os preços 
continuarem subindo abaixo da in-
ÀDomR�SRU�PXLWR�PDLV�WHPSR�

Alessandro Faria acredita que 
a estabilidade deve continuar até 
R� ¿P� GHVWH� DQR�� PDV� RV� LPyYHLV�
devem voltar a subir já no come-
ço do ano que vem. “É uma época 
muito favorável para comprar por-
que o cliente que está colocando o 
imóvel à venda já percebeu essa 
estabilidade, e quem vai comprar 

WHP�PDLV�FRQGLo}HV�GH�QHJRFLDU��
,QFOXVLYH��FRPR�DV�WD[DV�GH�&',�
estão elevadas, o vendedor pode 
recuperar o desconto dado em 
uma boa aplicação”, avalia.

Pesquisa
6HJXQGR�D�SHVTXLVD�)LSH=DS��TXH�PHGH�R�SUHoR�PpGLR�GRV�

LPyYHLV� HP� ��� FLGDGHV�� TXDVH� WRGRV� RV�PXQLFtSLRV� TXH� FRP-
S}HP�R�LQGLFDGRU�WLYHUDP�YDULDo}HV�PHQRUHV�GR�TXH�D�LQÀDomR��
sendo que Belo Horizonte apresentou queda nominal. Ainda as-
sim, a capital mineira tem o sétimo metro quadrado mais caro, 
QHJRFLDGR�D�5������������2�PDLRU�FXVWR�GR�SDtV�p�R�GR�5LR�GH�
-DQHLUR��FRP�5�������������VHJXLGR�SRU�6mR�3DXOR��5�����������

ALESSANDRO acredita que em 2016 os 
imóveis voltem a ter grande valorização

“Elas necessitam de 
capital de giro, por isso 
preferem comercializar 

seus imóveis a um preço 
mais baixo e assim 

continuar investindo”
alessandro farIa

INSETOS que apareceram 
no bairro são maiores e com 

coloração marrom
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Esporte 

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

%ORJ��ZZZ�JDPHLURV�EORJVSRW�FRP

Neste mês trazemos as mini análises dos games mais jogados atu-
almente. Como todos sabem no mês de setembro começa o período de 
QRYRV�ODQoDPHQWRV�GH�JDPHV�� OLYURV��¿OPHV�H�VpULHV��(QWmR�TXHP�QmR�
terminou ou nem começou os jogos abaixo, a hora é agora!
�� 5RFNHW�/HDJXH��36��;21(����5RFNHW�/HDJXH�p�XP�MRJR�GH�IXWH-

bol com carros,  com foco no multiplayer online. As mecânicas do 
jogo não têm segredo nenhum. Temos o nosso próprio carro que 
pode ser custumizado, e jogamos, com times de até 4 jogadores 
�WDPEpP�Ki�R�PRGR��Y����HP�TXH�R�REMHWLYR�p�PDUFDU�R�Pi[LPR�
GH�JROV�SRVVtYHO�QXPD�SDUWLGD�GH���PLQXWRV��6H�DR�¿P�GH���PLQXWRV�
a partida estiver empatada,  temos uma prorrogação em morte súbita  
e sem tempo, ganha o time que marcar primeiro. Mesmo não sendo 
um jogo fácil ele  é muito viciante, pois cada partida é  muito dispu-
tada na maioria das vezes, e não dá tempo nem de piscar.

�� %DWPDQ�$UNKDP�NQLJWK��36��;21(�3&����3DUWLFXODUPHQWH�HX�VHP-
pre fui um fã da série Arkham e tive a oportunidade de jogar todos os 
jogos anteriores da série - Arkham Asylum, Arkham City e Arkham 
2ULJLQV��$UNKDP�NQLJKW�UHDOPHQWH�FRORFD�XP�SRQWR�¿QDO�QD�VpULH��RIH-
recendo todo o núcleo dos jogos anteriores, desde seu sistema de com-
EDWH��XSJUDGHV��PLVV}HV�VHFXQGiULDV�H�WRGRV�RV�DSHWUHFKRV�GLVSRQtYHLV�
no cinto de utilidades que estamos acostumados a ver sobre o domínio 
GR�KRPHP�PRUFHJR��2V�YLO}HV�WDPEpP�HVWmR�GH�YROWD�HP�YHUV}HV�DLQ-
da mais sinistras e perturbadoras, tudo para oferecer o clima perfeito 
diante da proposta do jogo.O jogo traz diversas melhorias em funcio-
QDOLGDGHV�FOiVVLFDV�GD�VpULH�%DWPDQ��$UNKDP��FRPR�R�PRGR�SUHGDGRU��
investigação forense, navegação pelo cenário e o combate FreeFlow. 

�� 'ULYH�&OXE��36�����'ULYH�&OXE�FKHJRX�DQR�SDVVDGR�FKHLR�GH�IDOKDV�
e com nada prometido antes do lançamento funcionando, parecia um 
MRJR�LQFRPSOHWR���'H�Oi�SDUD�Fi�XPD�HQ[XUUDGD�GH�FRQWH~GR�JUDWXLWR�
DGLFLRQRX�yWLPRV� UHFXUVRV� DR�JDPH��)RUDP� LQFRUSRUDGRV� FRQGLo}HV�
climáticas, replays e ajustes na jogabilidade em geral. O som dos mo-
tores está excelente, assim como todos os efeitos sonoros, a chuva ba-
tendo no vidro é algo incrível, quando se utiliza as câmeras internas 
do jogo.  Muito criticado, com razão, por ter sido lançado com mais 
de um ano de atraso e ainda assim de forma incompleta e ainda com 
SpVVLPRV�VHUYLGRUHV��21/,1(��KRMH�R�PXOWLSOD\HU�21/,1(�HVWi�ERP�
e o jogo é sim bem completo, importante salientar que a análise foi 
feita agora sobre  o jogo atual. A jogabilidade tende mais ao arcade do 
TXH�D�VLPXODomR�PDV�p�QHFHVViULR�WHU�QRo}HV�GH�WDQJrQFLD�QDV�FXUYDV�H�
apertar bem o freio para que as coisas funcionem, principalmente nos 
FDUURV�PDLV�UiSLGRV�RQGH�WXGR�¿FD�EHP�PDLV�GLItFLO�H�GHVD¿DGRU��1mR�
há linhas de auxilio nas curvas mas nas pistas há sinalização visual 
TXH�DMXGD��GDQGR�QRomR�VREUH�D�GL¿FXOGDGH�GDV�FXUYDV�

Bom jogo!

JOGOS DO 
MOMENtO

A delegação brasileira enviada 
para a disputa dos Jogos Pan-ame-
ricanos de Toronto, no Canadá, con-
WRX� FRP�D�SUHVHQoD�GH����� DWOHWDV��
E, entre estes quase 600 competido-
res estava uma atleta muito especial 
para o Buritis. A jovem Giovanna 
Veiga, de apenas 16 anos, que foi 
uma das representantes do país na 
GLVSXWD� GR� 6TXDVK�� p� PRUDGRUD� GR�
nosso bairro.

Giovanna tem idade para dis-
SXWDU� FRPSHWLo}HV� GD� FDWHJRULD� MX-
venil, mas devido aos seus grandes 
resultados, foi convidada a integrar 
a seleção feminina nos jogos. O ob-
jetivo do COB - Comitê Olímpico 
Brasileiro - é dar maior experiência 
internacional a jovens atletas que al-
cançam destaque em seu esporte. A 
moradora do Buritis é a atual cam-
peã brasileira e sul-americana de 
sua categoria.  

gIOVANNA ao 
lado dos atletas 

Lucas Piazon 
(futebol) e Luiza 
Altmann (golf)

Moradora do Buritis 
representa Brasil no Pan

Giovanna participou da disputa 
de duplas e por equipe. Nas duplas 
WHUPLQRX� QD� ��� FRORFDomR�� HQTXDQ-
WR�SRU�HTXLSH�¿FRX�HP�����5HVXOWD-
dos já aguardados, uma vez que o 
6TXDVK�QmR� p� XP�HVSRUWH� ROtPSLFR�
e, por isso, não recebe muitos incen-
tivos por parte do Governo Federal. 
Mas, o que importou  mesmo foi a 
experiência vivida. Momentos que 
¿FDUmR� PDUFDGRV� SDUD� VHPSUH� QD�
memória da jovem. “Ficar na Vila 
Pan-americana foi muito especial. 
Estava ali ao lado de grandes atletas 
como o Thiago Pereira da natação, 
o nosso “Mr. Pan”, o Lucas Pia-
]RQ� GR� IXWHERO�� 6HQWLQGR�PH� LJXDO�
D� HOHV�� 6HP� IDODU� GD� FHULP{QLD� GH�
abertura, sem dúvidas o momento 
PDLV�HPRFLRQDQWH��8PD�QRLWH�PiJL-
ca”, recorda.

Outra boa lembrança da atleta é 
a infraestrutura encontrada em To-

URQWR�� 'H� DFRUGR�
com ela, a cidade 
é um exemplo de 
administração e 
cultura, e os ca-
nadenses foram 
JUDQGHV�DQ¿WUL}HV��
“Eles souberam 
muito bem orga-
nizar os jogos. 
É uma cidade de 
primeiro mundo 
pronta para rece-
ber turistas e gran-
des eventos”.

PAtROCíNIO

'HYLGR�DRV�JUDQGHV� UHVXOWDGRV�
alcançados, a moradora do Buri-
tis tem o privilégio de receber o 
Bolsa Atleta, programa de incen-
WLYR� ¿QDQFHLUR� D� DWOHWDV� RIHUHFLGR�
pelo Governo Federal. Ela recebe 
um valor de R$11 mil para custear 
suas despesas para treinamento du-
rante todo o ano. Entretanto, apesar 
de ser muito bem-vindo, o valor é 
muito pequeno perto de todos os 
gastos obtidos por uma atleta de 
ponta. “Tirando o Pan-americano, 
em que o COB cobre todas as des-
pesas da delegação, para a disputa 
GH� WRUQHLRV� GH� 6TXDVK� QmR� H[LVWH�
este apoio. Ou seja, preciso con-
tar com o “paitrocínio” para par-
WLFLSDU�GDV�FRPSHWLo}HV��5HFHQWH-
mente foi realizado o mundial na 
Holanda e não participei porque 
não tinha como arcar com as des-
pesas”, lamenta.

Paixão de família
2� 6TXDVK� DLQGD� p� XPD�PRGD-

lidade esportiva pouco conhecida 
pela grande maioria dos brasileiros. 
Até por isso, quem pratica o espor-
te por aqui, normalmente, é porque 
foi apresentado a ele pela família. 
A história de Giovanna Veiga não 
é diferente.

Apesar de ainda jovem, Gio-
vanna já pode dizer que pratica 
6TXDVK� GHVGH� SHTXHQD�� (OD� FRPH-
çou a jogar com apenas sete anos. 
O incentivo veio do pai e do irmão 
mais velho. A modalidade se tornou 
uma paixão da família, tanto que o 
pai decidiu construir uma quadra 
dentro de casa para receber os ami-
gos para jogar e, principalmente, 
SDUD�TXH�D�¿OKD�WHQKD�PHOKRUHV�FRQ-
GLo}HV� GH� WUHLQDU�� ³'HGLFR� PXLWDV�
KRUDV�GR�GLD�DR�6TXDVK�H�FRPR�WDP-
bém não posso descuidar da escola, 
todo o tempo que tenho é precioso. 
Ter esta quadra em casa tem me aju-
GDGR�PXLWR´��D¿UPD�D�DWOHWD�

A MORADORA do 
Buritis é a atual 

campeã brasileira 
e sul-americana 
de Squash na 

categoria juvenil
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Quem tem algum problema de 
saúde e precisa recorrer a um trata-
PHQWR��QHP�VHPSUH�WHP�FRQGLo}HV�
GH� DUFDU� ¿QDQFHLUDPHQWH� FRP� R�
tratamento. O que poucos sabem é 
TXH�R�8QL%+�GLVSRQLELOL]D�QR�FDP-
SXV� (VWRULO� D� &OtQLFD� ,QWHJUDGD� GH�
6D~GH��1D�FOtQLFD��RV�DWHQGLPHQWRV�
são realizados pelos alunos, com 
orientação dos professores e sem 
nenhum custo para a população. Os 
cursos envolvidos nos atendimen-
WRV�GD�iUHD�GD�VD~GH�VmR��(VWpWLFD�H�
Cosmética, Medicina, Fisioterapia, 
(QIHUPDJHP�H�1XWULomR��(P�������
IRUDP�PDLV�GH���PLO�DWHQGLPHQWRV�
prestados pelas cinco áreas na Clí-
QLFD�,QWHJUDGD�GH�6D~GH�GR�8QL%+��

1D�&OtQLFD�,QWHJUDGD��RV�DOXQRV�
prestam atendimento ao paciente 
pautado na integralidade do cuida-

do ao ser humano e na prevenção e 
promoção da saúde. É uma excelen-
te oportunidade para os moradores 
do bairro Buritis e região terem um 
acompanhamento de saúde gratuito.

1D�0HGLFLQD��D�&OtQLFD�,QWHJUDGD�
GR� 8QL%+� UHDOL]D� DWHQGLPHQWR� QDV�
VHJXLQWHV� DpUHDV�� FDUGLRORJLD�� HQGR-
crinologia, pneumologia, dermatolo-
gia, ortopedia, neurologia, angiolo-
JLD� H� XURORJLD�� 6mR� ��� FRQVXOWyULRV�
para atendimento. Os pacientes são 
direcionados pela Regional Oeste 
da PBH, fortalecendo o sistema de 
UHIHUrQFLD� GR�686�� RX� VHMD�� TXDQGR�
os pacientes são atendidos em unida-
des básicas de saúde ou em hospitais 
H�HQFDPLQKDGRV�j�&OtQLFD�,QWHJUDGD�

No curso de Fisioterapia são 
realizados atendimentos em sete 
iUHDV�� SHGLDWULD�� JHULDWULD�� XURJLQH-

cologia, neurologia, ortopedia e car-
diorrespiratória. Os alunos estão sem-
pre acompanhados de um professor. 
A Nutrição também é uma das áreas 
DWHQGLGDV� SHOD� &OtQLFD� ,QWHJUDGD� GR�
8QL%+��2� SDFLHQWH� SRGH� ID]HU� XPD�
consulta nutricional individualizada 
onde é elaborado um plano alimentar 
de acordo com as suas necessidades 
e ainda fazem um acompanhamento 
mensal. O ambulatório de Nutrição 
DWHQGH� HP�PpGLD� ���� SDFLHQWHV� SRU�
mês. O curso de Enfermagem ofere-
cerá a partir de agora um atendimen-
to voltado à prevenção e tratamento 
GH� IHULGDV�� R� DPEXODWyULR� GH� OHV}HV�
FXWkQHDV��$�&OtQLFD�,QWHJUDGD�GR�8QL-
%+�¿FD�QR�FDPSXV�(VWRULO��EORFR�&��
�HQWUDGD�SHOD�5XD�/tEHUR�/HRQH�������
e funciona de segunda à sexta-feira, 
GDV��K���jV���K�

O mês de setembro é dedi-
FDGR� D� XP� SUR¿VVLRQDO� PXLWR�
especial, que zela pela saúde do 
QRVVR�PHOKRU� DPLJR��1R�GLD� ��
VH�FRPHPRUD�R�'LD�GR�0pGLFR�
Veterinário. Para homenagear a 
classe, a reportagem do JOR-
1$/� '2� %85,7,6� FRQYHU-
sou com a veterinária da Clíni-
FD� %XULWLV�� 'DPLDQD� 7UDYDJLQL�
Mendonça, que nos contou os 
motivos que a fez escolher esta 
IDVFLQDQWH�SUR¿VVmR�

Formada desde o ano de 
������ 'DPLDQD� GHFLGLX� SHOD�
medicina veterinária, assim 
como a grande maioria dos pro-
¿VVLRQDLV��'HVGH�FULDQoD�JRVWD-
va muito de animais e, com o 
passar dos anos, este amor só 
foi crescendo junto com ela. 
Quando chegou a hora de de-
FLGLU�TXDO�SUR¿VVmR�VHJXLU��QmR�
teve dúvidas, queria ajudar os 
bichinhos a terem uma vida 
melhor. “Foi uma vontade que 
nasceu comigo. Trabalhar com 
DQLPDLV� p� PXLWR� JUDWL¿FDQWH��
Ver no seu olhar a retribuição 
GH� FDULQKR� H� JUDWLGmR�� 6DEHU�
que você ajudou a salvar aquela 
vida é algo que me deixa muito 
feliz e que me motiva a estudar 
cada vez mais”.

E a satisfação da médicave-
terinária se torna maior quando 
o reconhecimento também sur-
ge por parte do dono do animal. 
8PD� SDODYUD� GH� DJUDGHFLPHQ-
to pelo serviço prestado é algo 
que nutre ainda mais a vontade 

Variedades

UniBH oferece serviços 
de saúde gratuitos

JB celebra o dia do melhor
amigo do seu animal

GH�FUHVFHU�QD�SUR¿VVmR��³e�D�YDOR-
rização do nosso trabalho. Receber 
elogios é sempre muito bom. As-
sim como as críticas positivas, pois 
elas servirão de combustível para a 
gente melhorar”. 

Mas nem só de alegrias é feita 
D� SUR¿VVmR�� $� GHVYDORUL]DomR� SH-
rante parte da sociedade, em rela-
omR�DR�UHWRUQR�¿QDQFHLUR��FRQWLQXD�

VHQGR� D� PDLRU� GL¿FXOGDGH� HQIUHQ-
tada pela classe. “Às vezes, algu-
mas pessoas nos abordam de ma-
neira mais agressiva achando que 
não deveriam pagar pelos serviços 
prestados, mas nós temos contas 
a pagar como qualquer cidadão. 
Além disso, os livros que utiliza-
mos e os cursos que realizamos 
são caros”, lamenta. E é justamente 
nesta questão, referente a não valo-
UL]DomR� GR� SUR¿VVLRQDO�� R� SUHVHQWH�
TXH� 'DPLDQD� JRVWDULD� GH� JDQKDU�
nesta data comemorativa. “É o re-
conhecimento da sociedade. Que as 
SHVVRDV� OHYHP� D� QRVVD� SUR¿VVmR� D�
sério e parem de achar que o mé-
dico veterinário está “brincando 
de casinha”. Estamos exercendo a 
medicina para melhorar a saúde e 
o bem estar dos nossos pacientes”, 
completa.

3DUD� DV� IXWXUDV� JHUDo}HV� GH�
YHWHULQiULRV�� 'DPLDQD� 0HQGRQoD�
UHYHOD�TXH�D�SUR¿VVmR�p�GHVD¿DGR-
ra em todos os aspectos, mas mui-
WR� JUDWL¿FDQWH� WRGD� YH]� TXH� Yr� QR�
olhar do paciente o agradecimento.

Evolução da veterinária
Os tratamentos para os animais 

evoluem cada vez mais e muitas 
clínicas veterinárias oferecem ser-
viços de altíssima qualidade. Apa-
UHOKRV� GH� WRPRJUD¿D� FRPSXWDGRUL-
zada ou de ressonância magnética se 
tornaram mais comuns, e isso pode 
VLJQL¿FDU�D�GLIHUHQoD�HQWUH�D�YLGD�H�D�
morte do companheiro de quatro pa-

tas. A medicina veterinária também 
evoluiu muito no quesito vacinas. 

“Muita coisa mudou. A evolu-
omR�p�FRQVWDQWH��SRU�LVVR��RV�SUR¿V-
sionais têm que se atualizar, fazer 
pós-graduação, participar de cursos 
e congressos. As formas de diagnós-
tico e de tratamento estão sempre 
PRGL¿FDQGR´��UHVVDOWD�D�YHWHULQiULD�

DESDE PEqUENA Damiana  
sempre quis ser veterinária

“Corridas Buritis”
A edição do Corridas Buritis 

�����RFRUUHUi�QR�SUy[LPR�GLD����GH�
VHWHPEUR��6HUmR� UHDOL]DGDV�FRUULGDV�
GH� GH]� H� FLQFR� TXLO{PHWURV� H� XPD�
FDPLQKDGD� GH� WUrV� TXLO{PHWURV��$V�
largadas estão previstas para aconte-
FHUHP�D�SDUWLU�GDV���K��QD�5XD�+HQ-
rique Badaró Portugal, 480, aden-
trando os bairros Palmeiras e Estrela 
'DOYD�� 2V� FRUUHGRUHV� GH� ��� TXLO{-
metros largam primeiro, seguidos 
GRV�GH�FLQFR�H�SRU�¿P�RV�GD�FDPL-

nhada. Após o término dos percur-
sos, os participantes receberão me-
GDOKDV��WURIpXV�H�RXWUDV�SUHPLDo}HV�

O Corridas Buritis é um pro-
jeto que nasceu com objetivo de 
promover corridas de rua e a va-
lorização do esporte na região do 
Buritis. Outro objetivo é a arreca-
dação de alimentos para crianças 
órfãs e provenientes de famílias 
TXH� HQIUHQWDP� GL¿FXOGDGHV� ¿QDQ-
ceiras. Os donativos arrecadados 

serão destinados aos membros do 
projeto Corredores do Reino do 
Morro das Pedras.

$V�LQVFULo}HV�FXVWDP�5�������
e podem ser feitas online pela 
SiJLQD� R¿FLDO� GR� HYHQWR�� ZZZ�
corridasburitis.com.br, ou presen-
FLDOPHQWH� QDV� ORMDV��+�2�%XULWLV�
�5XD� +HQULTXH� %DGDUy� 3RUWXJDO��
����/RMD� ��� H� &DVD� GR� &RUUHGRU�
�5XD�(VStULWR�6DQWR������/RMD�����
&HQWUR��
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'HVGH� R� ¿P� GR� PrV� GH� MXOKR�
está proibido o uso de andadores 
infantis, também conhecidos po-
pularmente como “voadores”, em 
creches e escolas infantis de Belo 
Horizonte, sejam elas pertencen-
tes à rede pública ou particular de 
ensino. O objetivo, segundo infor-
ma o texto da Lei, é garantir a se-
gurança das crianças quando elas 
estão aprendendo os primeiros 
SDVVRV��$�6RFLHGDGH�%UDVLOHLUD�GH�
Pediatria já vem, sistematicamen-
te, combatendo o uso dos tradicio-
nais andadores infantis, tendo lan-
çado uma campanha para bani-los 
em todo o país. 

1D�(VFROD�,QIDQWLO�&XER�0iJL-
co a nova lei não irá surtir qualquer 

'HVGH� R� LQtFLR� GH� DJRVWR� IXQ-
FLRQD�GHQWUR�GR�6KRSSLQJ�3DUDJHP�
XPD� ORMD�GD� UHQRPDGD�PDUFD�6NH-
tch Men’s Collection, referência 
HP�PRGD�PDVFXOLQD� DOLDQGR� VR¿V-
ticação, contemporaneidade, quali-
dade de produto e atendimento es-
pecializado.

$JRUD� HP� ����� D� 6NHWFK� FRP-
SOHWD�D�PDUFD�GH����DQRV��8P�JUDQGH�
diferencial da empresa é a fabrica-
ção própria das suas peças, atestando 
toda a qualidade ao preço compatível 
e justo. As lojas possuem um design 
contemporâneo e um serviço perso-
nalizado, convertendo o ato da com-
pra em uma experiência agradável.

'LUHFLRQDGD� D� SUR¿VVLRQDLV� OL-
berais, empresários e executivos, 
D�PDUFD�6NHWFK� FRQTXLVWD� WDPEpP�
o público jovem com seu conceito 
de conforto e praticidade. Com um 
planejamento voltado para a expan-
VmR�GD�UHGH�GH�ORMDV��D�6NHWFK�SRV-

ANDADORES INFANtIS EStÃO PROIBIDOS 

Novidade 

Sketch chega ao Buritis 
e já é sucesso de vendas

sui mais de 50 lojas, distribuídas 
HP�WRGDV�DV� UHJL}HV�GR�SDtV�H�SUH-
sente em capitais de vários estados. 
(P� ������ R� REMHWLYR� p� DOFDQoDU� D�
marca de 100 lojas.

NO BuRItIS
$�6NHWFK�FKHJRX�DR�EDLUUR�VRE�

responsabilidade do empresário 
/XL]� $QW{QLR� 6DQVRQ�� TXH� WDP-
bém é proprietário de uma loja da 

PDUFD� QR� 6KRSSLQJ� -XVWLQySROLV��
'H�DFRUGR� FRP�HOH�� D� HVFROKD� GR�
Buritis não foi um mero acaso. 
Realizou uma pesquisa de campo 
e viu que os homens não tinham 
muitas possibilidades de compra 
de vestuário no bairro. “Perce-
bemos que os homens do Buritis 
queriam algo a mais. Eles eram 
obrigados a se deslocar até o BH 
6KRSSLQJ�SDUD�FRPSUDU�XPD�URX-
pa de qualidade. A loja veio para 
suprir esta demanda”.

6HJXQGR� R� HPSUHViULR�� QHVWH�
primeiro mês de funcionamento a 
loja já superou suas expectativas de 
vendas e acredita que o sucesso será 
ainda maior daqui para frente, quan-
GR�HOD�¿FDUi�PDLV�FRQKHFLGD��³)LTXHL�
impressionado. Até mesmo com a 
presença de mulheres, que vieram 
aqui comprar presentes para os mari-
GRV��SDLV�H�¿OKRV´��D¿UPD�/XL]�

$� 6NHWFK� RIHUHFH� XP� PL[� YD-
riado de produtos, desde bermudas, 

Serviço: SkEtCH MEN’S COLLECtION
Shopping Paragem: 
Av. Prof. Mário Werneck, 1.360. Loja 135. Piso 01. 
Telefone: (31) 3378-3916. 

chinelos e camisas 
de malha, até os so-
¿VWLFDGRV� WHUQRV� GH�
lã fria, passando por 
uma extensa linha 
de camisaria. Tudo 
isto a um preço bas-
tante acessível. “O 
cliente chega aqui e 
com R$100,00 con-
segue comprar uma 
URXSD� GH� IHVWD�� 6mR�
produtos bonitos, de 
qualidade e preços 
compatíveis com 
qualquer bolso”, co-
menta Luiz. A loja do Buritis con-
ta com todos os produtos da marca 
GD�QXPHUDomR�TXH�YDL�GR����DR�����

HIHLWR�� D¿QDO�� D� LQVWLWXLomR� QXQFD�
trabalhou com os voadores. Pelo 
contrário, a coordenadoria da es-
cola sempre teve aversão ao apa-
relho. Para a diretora pedagógica 
Patrícia de Melo Pereira, o anda-
dor infantil, além de ser perigoso, 
uma vez que a criança pode so-
frer graves acidentes em rampas, 
escadas, uma porta aberta, entre 
outros, elimina etapas impor-
tantes do aprendizado. “Com o 
aparelho elas pulam a fase do 
engatinhar, fase esta fundamen-
tal para a criança aprender a for-
talecer a musculatura do corpo. 
O voador não exige esforço da 
criança. Tudo que ela quer al-
cança facilmente”. 

Apesar de a lei não surtir efei-
WR�QD�(VFROD�,QIDQWLO�&XER�0iJLFR��
Patrícia acredita que a sua aplica-
ção será de grande importância, 
XPD� YH]� TXH� YiULDV� LQVWLWXLo}HV�
ainda utilizam os andadores com as 
crianças. “Para muitas escolas é 
uma questão de comodidade. Co-
locam a criança no voador e não 
precisam mais se preocupar com 
ela. Fora isso, ganham em econo-
mia, pois não precisam contratar 
um profissional para ficar exclu-
sivamente por conta da criança”, 
afirma.

Conforme a lei, o poder público 
municipal deverá estabelecer, por 
PHLR�GH�GHFUHWR��DV�UHJUDV�SDUD�D�¿V-
calização nas escolas e creches.  

LIz NUNCA fez uso do voador e 
aprendeu a andar dentro do seu tempo

Moradora do Buritis e mãe 
da pequena Liz, de um ano e 
WUrV�PHVHV��D�PpGLFD�7DtV�6RDUHV�
Vaz sabe muito bem dos perigos 
proporcionados pelos andadores 
LQIDQWLV��'H�DFRUGR�FRP�HOD��VmR�
inúmeros os riscos oferecidos às 
crianças, como quedas, prejuí-
zos motores e neurológicos. As 
PDLRUHV� RFRUUrQFLDV� VmR�� WUDX-
matismos cranianos moderados, 
IUDWXUDV� yVVHDV� H� HVFRULDo}HV��
Além disso, a criança não cria 
¿UPH]D�QR�FRUSR��XPD�YH]�TXH�
DV� SHUQDV�¿FDP�SHQGXUDGDV� QR�
DSDUHOKR�H�WHQGHP�D�¿FDU�FXUYDV�
e com arqueamento nas pernas. 

MÃE tAMBéM APROvA
“A criança irá se desenvolver na-
turalmente, dentro do seu tempo. 
Não se deve colocar um aparelho 
que force um pulo de etapa. Minha 
¿OKD� FRPHoRX� D� DQGDU� D� FHUFD� GH�
dois meses e já apresenta uma pos-
tura ideal”, completa.

A médica relata ainda um novo 
problema que tem surgido em 
crianças, em virtude do uso do vo-
DGRU��D�REHVLGDGH��³&RPR�HODV�QmR�
fazem esforço, não gastam energia, 
tendo assim uma pré-disposição a 
engordar. O andador infantil já teve 
a venda proibida em alguns países 
e espero que isto aconteça também 
DTXL�QR�%UDVLO´��¿QDOL]D�

FRENTE DA LOJA trouxe ainda mais beleza ao piso 1 do Paragem

Luiz Antônio com as 
vendedoras Elisângela 

(dir) e Rachell (esq)
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Por Dentro do Bairro

A China Azul do Buritis já tem 
um ponto especial de encontro no 
EDLUUR�� 'HVGH� R� ~OWLPR� GLD� �� GH�
DJRVWR�IXQFLRQD�QR�6KRSSLQJ�3DUD-
JHP��XPD�GDV�¿OLDLV�GD�0DLRU�0L-
nas, loja que comercializa produ-
WRV�R¿FLDLV�GR�&UX]HLUR���$OpP�GDV�
tradicionais camisas masculinas e 
femininas, no estabelecimento co-
mercial o torcedor azul ainda pode-
rá encontrar objetos de decoração, 
roupas de cama, mesa e banho, cal-
çados, bonés, mochilas, artigos de 
presente, mobiliários, dentre vários 
RXWURV� SURGXWRV� R¿FLDLV�� GH� TXDOL-
dade controlada e reconhecida pelo 

5HFHQWHPHQWH� R� -251$/�'2�
%85,7,6� ÀDJURX� D� SUHVHQoD� GH�
cavalos pastando livremente em 
XP� SDUTXH� GD� QRVVD� UHJLmR�� ,QIH-
lizmente esta não é uma cena mui-
to incomum. Os cavalos soltos nas 
ruas vêm causando diversos trans-
WRUQRV� SDUD� RV�PRUDGRUHV�� 6HJXQGR�
eles, além de gerar uma enorme su-
jeira por onde passam, em razão da 
presença dos animais os moradores 
podem sofrer com o surgimento de 

pulgas e carrapatos em suas casas. 
Os cavalos podem ainda ser respon-
sáveis por acidentes de trânsito. Ain-
da de acordo com alguns moradores, 
os animais são de propriedade de 
carroceiros que trabalham na região 
do Buritis. Tudo indica que os donos 
os soltam para que eles possam se 
alimentar de qualquer pastagem que 
encontrarem e isto pode ser em pra-
ças, lotes vagos ou mesmo matas às 
margens de vias públicas. 

Matheus Xavier*

Organização 
      em Foco

*Matheus XavIer é gerente geral IMageM aCadeMIa
graduado eM adMInIstração

Pós-graduado eM MBa eXeCutIvo de negóCIos
Cra-Mg 01-056597/d

e-MaIl: JHUHQFLD#LPDJHPDFDGHPLD�FRP�EU

6HJXQGR�SHVTXLVDV������GD�SRSXODomR�VRIUH�GD�VtQGURPH�GR�
impostor. Esse é o nome dado àquelas pessoas que se sentem me-
nos competentes do que realmente são em algum momento da 
FDUUHLUD��1mR�p�FDVR�GH�VH�SUHRFXSDU��SRLV�LVVR�QmR�p�FODVVL¿FDGR�
como uma doença, mas merece cuidado e atenção. Normalmente 
HVVH�SUREOHPD�DFRQWHFH��HP�SUR¿VVLRQDLV�HQWUH����H����DQRV��SRLV�
esses são a maioria no mercado de trabalho.

A sensação de uma pessoa que tem essa síndrome é de estar 
IUDXGDQGR��,VVR�VXUJH�TXDQGR�H[LVWH�XP�GHVHTXLOtEULR�HQWUH�D�UHV-
ponsabilidade e autoridade. Quando falta experiência para assu-
mir as responsabilidades necessárias, a pessoa sente o medo de 
não dar conta do trabalho. Já as pessoas competentes, aquelas 
que são desprovidas de autoridade, desenvolvem sentimento de 
EDL[D�DXWRHVWLPD��7DO�VHQWLPHQWR�GL¿FXOWD�H�DWUDSDOKD�QR�FUHVFL-
PHQWR�SUR¿VVLRQDO�

Esse problema só acontece em pessoas que alcançaram al-
JXP�WLSR�GH�UHDOL]DomR�SUR¿VVLRQDO��3HVVRDV�TXH�QXQFD�FRQTXLV-
WDUDP�QDGD��WmR�SRXFR�UHDOL]DUDP�VRQKRV�SUR¿VVLRQDLV�FRP�FHU-
teza não irão sofrer esse problema e não terão motivos para se 
sentir um embuste. 

Líderes que sofrem dessa síndrome e  que estabelecem rela-
cionamentos com seus subordinados frequentemente escondem o 
sentimento de impostor. É normal que nesses casos os líderes ten-
tem blindar a insegurança com atitudes arrogantes e autoritárias. 
,VVR�DFDED� LQWR[LFDQGR�R�DPELHQWH�H�SRGH�SUHMXGLFDU�D� VHJXUDQoD�
GH�WRGD�D�HTXLSH��5HÀH[R�GHVVDV�DWLWXGHV�FRQVLVWH�HP�YHU�OLGHUDGRV�
SHUGHQGR�D�FRQ¿DQoD�QR�OtGHU�H�GHL[DQGR�GH�Wr�OR�FRPR��UHIHUrQFLD�

Controladamente a síndrome do impostor não é algo tão ruim. 
Ela pode servir como impulso para que as pessoas busquem me-
lhorar e alcançar novos objetivos. Para superar o fardo da angús-
WLD�FRP�D�VtQGURPH�D�SHVVRD�GHYH�VHPSUH�WUD]HU�VLWXDo}HV�IDYRUi-
YHLV�DR�FUHVFLPHQWR�GHOD�FRPR�SUR¿VVLRQDO��SRLV�D¿QDO�Vy�VH�WRUQD�
bem sucedido aquele que faz por merecer.

E quando alcançar o sucesso, não esqueça de comemorar, pois 
a conquista sem celebração não vale a pena.

vOCê tEM MEDO 
DO SuCESSO?

O negócio de festas infan-
tis prospera em um cenário em 
que, para conquistar o cliente, é 
preciso realizar sonhos. Por isso 
D� &DVD� GR� 6RO�� HPSUHVD� PLQHLUD�
especializada em festas infan-
tis personalizadas e pioneira no 
segmento, inaugura novo espaço 
para atender à demanda crescente 
por eventos.

&RP� I{OHJR� LQYHMiYHO�� D� &DVD�
abriu as portas de sua unidade pre-
mium, com localização privilegia-

GD� QR�%XULWLV� �$Y�� -RVp�5RGULJXHV�
3HUHLUD�� ������ H� Mi� RIHUHFH� UHVHUYD�
GH� GDWDV� FRP� FRQGLo}HV� HVSHFLDLV�
de inauguração.

$� QRYD� &DVD� GR� 6RO� FRPSRU-
WD� ����� SHVVRDV� H� RIHUHFH� R� TXH�
há de mais moderno em som, ilu-
PLQDomR�� FOLPDWL]DomR� H� DWUDo}HV�
para crianças de todas as idades, 
incluindo as mais “crescidinhas”. 
Conta, também, com cardápio gour-
met diferenciado, desenvolvido por 
chefs.

8PD�FDPSDQKD�GLIHUHQWH�EXV-
cou aquecer as crianças durante 
este período de frio em uma cre-
che que o projeto AMA - Ação 
Magnum Agostiniano - do Co-
légio Magnum Buritis, ajuda. A 
DomR�� LQWLWXODGD� ³&DELGH� 6ROLGi-
rio”, foi realizada pela turma do 
���3HUtRGR����GD�SURIHVVRUD�,YRQH�
Zambelli. Os alunos dessa turma 
DUUHFDGDUDP� FHUFD� GH� ��� DJDVD-
lhos, em ótimo estado, que foram 

Casa do Sol no Buritis

Crianças do Magnum 
realizam projeto solidário

PEDRO gUERRA, proprietário da Casa do Sol 
Buritis, com os colaboradores do espaço
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Cruzeiro Esporte Clube.
Proprietária da loja e morado-

ra no Buritis, Renata Afonso Jorge 
enxergou no bairro o lugar ideal 
para o investimento, uma vez que a 
demanda de cruzeirenses é enorme 
e não existia nenhuma loja da fran-
quia aqui. “Acredito que tem um 
público grande dentro do bairro. 
Os cruzeirenses estavam carentes 
de um espaço que atendesse a eles 
mais perto, com acesso fácil e dis-
ponibilidade”. A Maior de Minas 
IXQFLRQD�QR�VHJXQGR�SLVR�GR�6KRS-
ping Paragem, de segunda a sábado 
GDV���K�jV���K�

Maior de Minas

Cavalos em espaços públicos

Música no kinoko
8PD�SDUFHULD�HQWUH�R�UHVWDXUDQWH�GH�JDVWURQRPLD�MDSRQHVD�.LQRNR�

e a Escola de Música ProMusic foi responsável por um momento úni-
FR�HP�QRPH�GD�FXOWXUD�QR�%XULWLV��1R�~OWLPR�GLD����GH�DJRVWR��QRYH�
alunos da escola tiveram a grande oportunidade de se apresentarem no 
restaurante. O momento foi de muita apreensão, já que, pela primei-
ra vez, eles estavam tocando para um público diferente, que não era 
FRPSRVWR� DSHQDV� SRU� SUR¿VVLRQDLV� H� DOXQRV� GD� 3UR0XVLF�� &RQWXGR��
o medo da desaprovação foi superado com a competência. Tocando 
músicas variadas e internacionais os alunos arrancaram muitas palmas 
GRV�FOLHQWHV�GR�UHVWDXUDQWH�H�YiULRV�SHGLGRV�GH�ELV��$JRUD�¿FD�D�H[SHF-
WDWLYD�SDUD�TXH�QRYDV�DSUHVHQWDo}HV�VHMDP�UHDOL]DGDV�QR�EDLUUR���

entregues à coordenadora do pro-
jeto AMA, Rosane Guglielmoni.

A campanha recebeu este 
nome não foi à toa. Os alunos 
traziam de casa os agasalhos que 
gostariam de doar e os pendura-
vam em um cabide que foi insta-
lado no corredor da escola. Além 
do trabalho solidário, as crianças 
se divertiam muito com o projeto.

Apesar de este espírito so-
lidário sempre ter feito parte da 
história de trabalho da institui-
ção, a cada campanha realizada 
os organizadores se sentem ainda 
mais emocionados com o empe-
nho dos alunos, especialmen-
te as crianças. “Muitas vezes a 
ideia parte deles próprios. Eu 
fico muito feliz ao ver surgir em 
cada um este desejo de ajudar os 
mais necessitados. Tenho certeza 
que isto será algo que eles irão 
levar para sempre”, relata a pro-
IHVVRUD�,YRQH�

2� ³&DELGH� 6ROLGiULR´� GXURX�
apenas duas semanas do mês de 
julho e contou com a participação 
dos alunos e de suas famílias.
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Por MárCIa CaMPos* 

*Márcia Campos é Psicóloga/Terapeuta-Reiki/Massoterapeuta

e-mail: camposyoga@hotmail.com -  (31) 9143-9162 (Vivo) / 9174-1419 (Tim)

Página Facebook: Márcia Campos Psicologia&Terapias Integrativas

bem estarbem estar
 

Iniciativa 

$QWLJDPHQWH�TXDQGR�QRVVRV�DYyV�¿FDYDP�HVTXHFLGRV�H�QmR�QRV�
reconheciam, ou faziam coisas esquisitas  como sair pela casa pe-
ODGRV��GL]tDPRV�TXH�HVWDYDP�¿FDQGR�³JDJD´��+RMH�GL]HP�TXH�HVWmR�
com Alzheimer. Mas será que toda demência é Alzheimer?

9HMDPRV��D�'RHQoD�GH�$O]KHLPHU�p��D�SULQFLSDO�FDXVD�GH�GHPrQ-
cia degenerativa, contudo, outras formas de doenças existem, mas têm 
causas e evolução bem distintas do Alzheimer. A tarefa do psicólogo 
ao se deparar com um paciente que vem perdendo a memória e outras 
IXQo}HV�FRJQLWLYDV�p�VDEHU�VH�HOH�WHP�XPD�GHPrQFLD�H�GH�TXDO�WLSR�

$�FDXVD��QR�$O]KHLPHU��p�D�GHJHQHUDomR�GRV�QHXU{QLRV��FOLQLFD-
mente é caracterizada pela perda lentamente progressiva da memó-
ULD�� DVVRFLDGD� DR� FRPSURPHWLPHQWR� GDV� IXQo}HV� GH� RULHQWDomR� QR�
tempo e no espaço, linguagem etc. Com a evolução da doença, al-
WHUDo}HV�GH�FRPSRUWDPHQWR�FRPR�GHSUHVVmR��DJLWDomR�SVLFRPRWRUD��
DJUHVVLYLGDGH�H�RXWURV�WUDQVWRUQRV�GR�DIHWR��$V�DOXFLQDo}HV�YLVXDLV�H�
auditivas não são incomuns à medida que a doença avança e com o 
SDVVDU�GR�WHPSR��R�FRQWUROH�PRWRU�p�SHUGLGR�H�R�SDFLHQWH�WHP�GL¿FXO-
dade ou perda da capacidade de se locomover.

$�'RHQoD�GH�&RUSRV�GH�/HZ\�p�D�VHJXQGD�PDLRU�FDXVD�GH�GH-
mência degenerativa. Manifesta-se com rigidez no corpo e lentidão 
motora, tal qual ao Parkinson, porém sem responder bem à medica-
omR��(VVHV�SDFLHQWHV�DSUHVHQWDP�DOXFLQDo}HV�YLVXDLV�H�FRVWXPDP�YHU�
FULDQoDV�� DQ}HV� RX� GXHQGHV��2XWUR� VLQWRPD� p� GLVW~UELR� GH� VRQR� QR�
qual o paciente sonha que está lutando e se debate durante a noite, 
FRUUHQGR�RX�GDQGR�VRFRV��SRGHQGR�DWp��DWLQJLU�R�D��FRPSDQKHLUR�D��
ou cair da cama. A característica principal é uma lentidão do pensa-
PHQWR��FRP�ULJLGH]�PHQWDO��GL¿FXOGDGH�GH�DEVWUDomR�H�LQFDSDFLGDGH�
para planejar e executar tarefas complexas.

2�$FLGHQWH�9DVFXODU�&HUHEUDO� �$9&��SRGH� OHYDU�D�XP�GHFOtQLR�
cognitivo. Alguns pacientes têm vários AVC’s destruindo diferen-
WHV� iUHDV� FHUHEUDLV� H� UHVXOWDQGR� QD� LQWHUUXSomR� GH� YiULDV� FRQH[}HV�
FUXFLDLV�SDUD�R�GHVHPSHQKR�FRJQLWLYR��$LQGD�GHQWUR�GDV�'HPrQFLDV�
Vasculares, outro mecanismo implicado no declínio cognitivo é a do-
ença de pequenos vasos. Pacientes hipertensos, diabéticos, obesos e 
com problemas de colesterol são sujeitos à degeneração dos peque-
nos vasos que levam a um quadro demencial. Como nesse caso são 
DUWpULDV�PXLWR�¿QDV�TXH�YmR�VH�IHFKDQGR�DRV�SRXFRV��R�LQGLYtGXR�QmR�
WHP�RV�VLQWRPDV�GH�XP�$9&�WtSLFR�H�j�PHGLGD�TXH�DV�OHV}HV�RFRUUHP��
elas vão se somando até que se manifesta como perda de memória, 
atenção, concentração etc.

Quando a produção e drenagem do líquido cefalo-raquidiano não 
ocorrem adequadamente, pode haver acúmulo de líquido denomi-
nado de Hidrocefalia, levando a um comprometimento descrito por 
XPD�WUtDGH��GHFOtQLR�FRJQLWLYR�SURJUHVVLYR�GHPrQFLD���GL¿FXOGDGH�j�
marcha e incontinência urinária.

$OpP�GHVWDV��H[LVWHP�DV�GHPrQFLDV�GHFRUUHQWHV�GH�LQIHFo}HV��DV�
GHJHQHUDWLYDV�UHODFLRQDGDV�j�GRHQoD�GH�+XQWLQJWRQ��DV�GHJHQHUDo}HV�
frontotemporais, paraneoplásicas e outras que requerem atendimen-
to neurológico e multidisciplinar especializado para a formulação do 
diagnóstico e do tratamento.

SERÁ ALZHEIMER?
8P� JUXSR� GH� PRUDGRUDV� GR�

Buritis tem chamado muita aten-
ção no bairro, devido ao desenvol-
YLPHQWR� GH� XP� SURMHWR� FXOWXUDO�� R�
%XULWLV� )D]�$UWH�� 'HVGH� R�PrV� GH�
PDLR�� QRVVDV� PRUDGRUDV�DUWHVmV� VH�
reúnem para expor seus produtos 
à comunidade e também em busca 
de trazer mais componentes para o 
grupo. No início eram cinco, hoje 
HODV�Mi�VRPDP�����

O Buritis Faz Arte nasceu com 
o objetivo de apoiar a produção, 
comercialização de produtos arte-
sanais e comidas típicas do bairro, 
promovendo geração de trabalho e 
renda aos moradores. O movimen-
to quer também incentivar e resgatar 
a arte cultural local, trocar experiên-
cias e conhecimentos e ainda ser um 
atrativo turístico. Até o momento já 
IRUDP� UHDOL]DGDV� VHLV� H[SRVLo}HV�� H�
todas com muito sucesso.

'HVLUHH�*XLPDUmHV�SRGH�VHU�FRQ-
siderada a mãe do projeto. Assim que 
se aposentou do trabalho de profes-
sora, decidiu que queria fazer mais 
em sua vida e viu no artesanato a 
possibilidade de se manter ativa. Ela 
já fazia bonecas de pano e acreditou 
que era o momento de mostrá-las ao 
público, mais precisamente em uma 
IHLUD�� 'HFLGLX� HQWmR� DUUHJDoDU� DV�
mangas e colocar a ideia em prática. 

A primeira ação seria reunir outras 
artesãs do bairro neste projeto. Atra-
vés da tradicional propaganda boca a 
boca conseguiu reunir algumas pro-
¿VVLRQDLV�H�GHX�LQtFLR�DR�PRYLPHQWR�

A primeira exposição foi reali-
zada no dia 16 de maio no Parque 
$JJHR�3LR�6REULQKR��2�UHWRUQR�IRL�
tão imediato que hoje o grupo já 
consegue realizar mostras contínu-
DV��WRGD�WHUFHLUD�VH[WD�IHLUD�GR�PrV�

na Cultuarte, localizada na Rua Pe-
dro Laborne Tavares, 40, e no se-
gundo sábado do mês, na Avenida 
3URI�� 0iULR� :HUQHFN�� ������ ³9HU�
aparecer cada vez mais artesãs para 
participar do grupo e conseguir a 
doação destes espaços para expor 
os produtos já é uma grande sensa-
omR�GH�YLWyULD´��FHOHEUD�'HVLUHH�

Com o Buritis Faz Arte bem 
encaminhado, o maior desejo da ar-

tesã é fazer com que o projeto con-
siga resgatar este trabalho cultural 
no bairro, que segundo ela teria de-
VDSDUHFLGR�FRP�R�¿P�GD����QD�3UD-
ça, que era realizada na Praça Arol-
GR�7HQXWD��³6HL�TXH��SRU�HQTXDQWR��
é difícil concretizar um projeto 
JUDQGH� FRPR� HVWH�� 7HP� TXHVW}HV�
burocráticas de prefeitura e outras 
VLWXDo}HV�TXH�DWUDSDOKDP�D�VXD�UHD-
lização. Mas não vou desistir”. 

MENINAS uNIDAS
6H�GHSHQGHU�GR�HQWXVLDVPR�GDV�

artesãs, realmente o Buritis Faz Arte 
é um projeto que irá colher bons fru-
WRV� HP� XP� FXUWR� SUD]R�� 6DLRQiULD�
Ramos cria lindas peças utilizando a 
madeira. Ela conheceu o grupo du-
rante a primeira exposição no Par-
que Aggeo. Conversou com as inte-
grantes, disse que também era artesã 
e, prontamente, foi convidada a fa-
zer parte do projeto. Entrou e não 
SUHWHQGH� VDLU� PDLV�� ³6HPSUH� TXLV�
expor meus produtos em conjunto. 
No projeto, além de conseguir fazer 
isto ainda construí novas amizades. 
Estou gostando demais”.

Andrea Couto é uma integrante 
muito especial do Buritis Faz Arte. 
Proprietária da Cultuarte, dispo-
nibilizou seu espaço para a expo-
sição contínua do projeto e, até o 
momento, o retorno tem sido bas-
tante positivo. “Com a exposição 
posso divulgar meu trabalho de ar-
tesã com pedras e ainda o meu em-
preendimento de arteterapia, já que 
muitas pessoas vêm visitar a mos-
tra e acabam conhecendo o espaço 
e o serviço oferecido”.

Moradora na Rua Marco Aurélio 
de Miranda, Miriane de Paula teve 
uma ótima impressão logo na primei-
ra visita que fez à mostra. Para ela, 
fazia muita falta um espaço para que 
as artesãs do bairro pudessem ex-
por seus produtos. “Fiquei sabendo 
da exposição através de uma amiga 
e estou encantada. Adoro coisas de 
FDVD�� OHPEUDQFLQKDV�� 6mR� SURGXWRV�
lindos e de qualidade. Virei cliente e 
vou indicar para meus amigos”, diz.

Artesãs do Buritis se 
unem por projeto cultural

OBJETIVO do grupo é voltar com uma feira semanal no bairro
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A leveza do balé clássico in-
WHUFDODGD� FRP� PRYLPHQWRV� ¿WQHVV�
FRPR� ÀH[}HV�� DJDFKDPHQWRV� H� DE-
dominais. Esta é a essência  do balé 
¿W�TXH�Mi�YLURX�IHEUH�QDV�DFDGHPLDV�
de todo o país. Aqui no nosso bairro 
não seria diferente e esta modalida-
de já caiu no gosto do morador.

Além de queimar muitas calo-
rias - cerca de 800 em apenas uma 
KRUD�GH�DXOD���R�EDOOHW�¿W�SURPRYH��
consequentemente, a perda de peso 
H�D�GH¿QLomR�PXVFXODU��7XGR�LVWR�HP�
uma prazerosa aula de dança. No 
%XULWLV��D�2¿FLQD�GD�'DQoD�RIHUHFH�
DV�DXODV�GH�EDOOHW�¿W�Ki�FHUFD�GH�XP�
mês. E, apesar do pouco tempo, as 
atividades já são um grande suces-
so. Existem turmas formadas para 
RV�WUrV�WXUQRV��PDQKm��WDUGH�H�QRLWH���
³2�EDOOHW�¿W�HVWLPXOD�D�ÀH[LELOLGDGH�
do corpo, o alongamento, a forma-
ção do corpo feminino e, principal-
mente, é muito prazeroso”, explica a 
professora Adriana Burni.

Apesar de ser praticado em sua 
grande maioria por pessoas da ado-

Ballet fit já está bombando no Buritis
OHVFrQFLD� j� IDVH� DGXOWD�� R� EDOOHW� ¿W�
é para todas as idades. Não existe 
contra-indicação para a sua prática. 
6RPHQWH�KDYHUi�XPD�DGHTXDomR�GH�
acordo com a idade e o condiciona-
mento físico de cada um. “Encontro 
aqui mulheres que sempre quiseram 

dançar, mas por alguma razão não 
puderam, e também aquelas que não 
se adaptam à academia tradicional e 
QR� EDOOHW� ¿W� FRQVHJXHP� UHDOL]DU� RV�
exercícios que tanto necessitam”, 
completa Adriana.

3DUD� SUDWLFDU� R� EDOOHW� ¿W� QmR� p�
necessário ter conhe-
cimentos de balé. A 
diferença é que, quem 
já pratica, vai acompa-
nhar a aula mais rapi-
damente. Mas, segun-
do Adriana Burni, não 
é nada que prejudique 
quem está começan-
do. O conselho é ter 
paciência, ânimo, per-
sistência e, acima de 
tudo, tentar se divertir. 

vOLtA ÀS AtIvIDADES
A empresária Cristina Cipria-

no, moradora no Buritis, pratica 
R� EDOOHW� ¿W� GHVGH� TXH� D�2¿FLQD� GD�
'DQoD�SDVVRX�D�RIHUHFHU�D�DWLYLGD-
GH��'HVGH�PXLWR�QRYD��&ULVWLQD�VHP-
pre praticou dança. Contudo, nos 
últimos anos teve de se afastar um 
pouco desta paixão. Mas agora está 
de volta e quer recuperar o tempo 
SHUGLGR�R�TXDQWR�DQWHV��'H�DFRUGR�
FRP�HOD��DV�DXODV�GH�EDOOHW�¿W�FRQ-
tribuem muito para o enrijecimen-
to de seu corpo, algo que buscava 
há bastante tempo, mas que iria 
encontrar somente nas academias 
de musculação. “Eu estou com 40 
DQRV� H� R� EDOOHW� ¿W� YDL�PH� DMXGDU� D�
conseguir força. Estou trabalhando 
muito abdominal, exercícios para 
RV�WHQG}HV��$OJR�TXH�QmR�FRQVHJXLD�
antes, uma vez que não gosto de 
musculação”.

'HGLFDGD� H� GLVFLSOLQDGD�� &ULV-
tina já consegue sentir os efeitos 
das aulas de balOHW�¿W��³2�OHJDO�GHV-

ta atividade é que são feitas várias 
UHSHWLo}HV��3DUHFH�FRP�D�PDOKDomR�
tradicional, mas sem a mesmice 
dos aparelhos de musculação. E 
ela molda mesmo o corpo. Eu reco-
PHQGR�D�WRGDV�DV�PXOKHUHV´��¿QDOL-
za a empresária. 

SERVIçO: 
OFICINA DA DANçA
Endereço: Av. Professor 
Mário Werneck, 1175. 

telefone: 3377-2829

Cultura e Lazer

6DPXHO�5RVD��+HQULTXH�3RUWX-
gal, Haroldo Ferreti e Lelo Zane-
ti sobem no palco do Chevrolet 
Hall com a nova turnê “Velo-
FLD´��2�JUXSR�DSUHVHQWD�FDQo}HV�
inéditas e hits consagrados pelo 

/RFDO�� 5HVWDXUDQWH�0DULD� GDV�7UDQoDV� �5XD� (VWRULO�� ���� �� %DLUUR�
6mR�)UDQFLVFR������+RUiULR����K
,QJUHVVRV��5������,QGLYLGXDO���0HVD���OXJDUHV�5�����0HVD���OXJDUHV�
5������0HVD���OXJDUHV�5�����
5HVHUYDV����������������
9HQGDV�2Q�OLQH��www.centraldoseventos.com.br

Skank
11 de Setembro

/RFDO��Chevrolet Hall  +RUiULR����K�
,QJUHVVRV�� 3LVWD�DUTXLEDQFDGD� ��� /RWH� 5�� ���� ��� /RWH� � 5�� ����� ���
/RWH�5������
9HQGDV��Bilheterias do Chevrolet Hall e www.ticketsforfun.com.br.

“Stand-up Comedy e Personagens”  
18 de Setembro

O comediante mineiro Carlos Nunes 
HVWUHLD��HP�FRPHPRUDomR�DRV�VHXV����DQRV�
de carreira, a comédia Francisco de Assis 
– do rio ao riso. Ele divide o palco com o 
ator André Maurício, com direção do  pró-
prio Carlos Nunes, e texto de Márcio Ares.

Em pleno tempo de homenagens a 
tantos ícones da história artístico-cultural 

Francisco de Assis – do rio ao riso
12 e 13 de Setembro

/RFDO��7HDWUR�6HVLPLQDV�����+RUiULR��6iEDGR�jV���K��GRPLQJR�jV���K
,QJUHVVRV��5��������9HQGDV��%LOKHWHULD�6HVLPLQDV
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público. O set list conta com 
sete das onze músicas inéditas, 
HQWUH� HODV� ³(OD� PH� 'HL[RX´��
GH� DXWRULD� GH� 6DPXHO� 5RVD� H�
1DQGR� 5HLV�� ³'R� 0HVPR� -HL-
to”, feita em parceria com Lu-

FDV� 6LOYHLUD�� H� ³(VTXHFLPHQWR´��
o segundo single lançado. Além 
dos clássicos, como “É uma Par-
WLGD� GH� )XWHERO´�� ³'RLV� 5LRV´��
³-DFNLH� 7HTXLOD´�� ³6DLGHLUD´� H�
“Te Ver”, entre muitas outras.

No espetáculo, o comediante 
Ricardo Bello brinca com as di-
ferenças entre homens e mulheres 
durante o namoro e o casamento, 

imita celebridades como Ney La-
WRUUDFD��1HOVRQ�5XEHQV��/XOD��'D-
tena, Marcelo Rezende, Alexandre 
)URWD��5DXO�*LO��D�EDQGD�./%��3DX-

lo Henrique Amorim e até mesmo 
Ricardo Eletro substituindo a tradi-
FLRQDO� ORFXWRUD� GDV� OLJDo}HV� D� FR-
EUDU��'i�SDUD�LPDJLQDU"��

deste e de outros países, surge a ideia de 
se falar sobre um grande herói, Francisco 
de Assis. Tudo com muito humor, como 
é característico em sua trajetória de su-
cesso nos palcos. O espetáculo traduz a 
imagem não só do santo, mas do homem 
genial que foi Francisco, da sua infância 
até a sua morte.

1RV�GLDV����H����GH�VHWHPEUR��
a Prefeitura de Belo Horizonte, 
através da Fundação Municipal de 
&XOWXUD�� UHDOL]D� D� HGLomR� ����� GD�
9LUDGD� &XOWXUDO�� 6HUmR� ��KRUDV��
ininterruptas, de programação ar-
WtVWLFD�H�FXOWXUDO�QDV�GLYHUVDV�iUHDV��
música, teatro, dança, circo, audio-
visual, literatura, artes plásticas, 
moda, gastronomia. A programação 
contempla artistas selecionados, ar-
tistas convidados e projetos aprova-
GRV� GD�/HL�0XQLFLSDO� GH� ,QFHQWLYR�
j�&XOWXUD��$V�DSUHVHQWDo}HV�R¿FLDLV�
serão gratuitas e realizadas em seis 
grandes palcos espalhados pela ci-
GDGH��3UDoD�GD�(VWDomR��3DUTXH�0X-
QLFLSDO��9LDGXWR� 6DQWD�7HUH]D�� 5XD�
*XDLFXUXV��3UDoD�6HWH�H�(GLItFLR�6X-
ODFDS��$Y��$IRQVR�3HQD��������(�DLQ-
da contará com o No Circuito, nome 
dado aos diversos locais da cidade 
RQGH�KDYHUi�DSUHVHQWDo}HV�

Esta é a terceira vez que a Vi-
UDGD�p�UHDOL]DGD�HP�%+��(P�������
HOD�RFRUUHX�HQWUH�RV�GLDV����H����GH�
agosto, com público estimado em 
mais de 400 mil pessoas. Foram 
PDLV� GH� ���� DWUDo}HV� DUWtVWLFDV��
envolvendo cerca de dois mil ar-
WLVWDV� H� WUrV� PLO� SUR¿VVLRQDLV� GR�
mercado cultural.

tudo pronto para a 
virada Cultural 2015            

Confira toda a programação da edição 2015 da virada Cultural de Belo 
Horizonte, com data, local e horários, no site www.viradaculturalbh.com.br.

Destaques
2� 6HSXOWXUD�� JUXSR� PXQGLDO-

mente conhecido por seu rock pe-
VDGR�� FRPHPRUD� ��� DQRV� GH� FDU-
reira na Virada Cultural de BH. 
A banda se apresenta na Praça 
da Estação, praticamente na “vi-
UDGD´� GR� GLD� ��� SDUD� R� GLD� ���� D�
partir das 01h45. Outras grandes 
DWUDo}HV� DLQGD� VH� DSUHVHQWDP� QR�
mesmo palco na noite de sába-
GR�� ¬V� ��K� WHP� 7LDQDVWiFLD�� ¬V�

��K��� 0HWDOOLFD� &RYHU� %UD]LO� H�
jV� ��K� (PLQHQFH�� 1R� GLD� ���� D�
partir das 08h, sobe ao palco o 
Batera de Minas, 1º encontro de 
100 baterias de Minas Gerais.

1R�GLD�����R�3DUTXH�0XQLFLSDO�
WUD]�GLYHUVDV�DWUDo}HV�SDUD�D�IDPtOLD��
$�SDUWLU� GDV� ��K�� WHP�DSUHVHQWDomR�
GR�&LUFR�,UPmRV�6LP}HV��¬V���K����
Grupo Matraca, com a peça Menino 
Azul e Cia Circunstância às 15h.

ADRIANA já 
formou três turmas  

de Ballet fit na 
Oficina da Dança

CRISTINA encontrou na atividade a solução para manter o corpo em forma


