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PARTO HUMANIZADO
co de contato entre a mãe e o
-

além de ser um momento úni-
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Divulgação/internet

Os benefícios da prática do
yoga durante a gestação são
inúmeros. É uma técnica milenar capaz de trabalhar com
suavidade o ser humano por
inteiro, atuando no nível físico,
emocional e espiritual. Ajuda
a restabelecer um novo equilíbrio interno neste período de
intensa transformação do corpo
da mulher, promovendo uma

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 amplia, o corpo ganha serenidade
e equilíbrio, as posturas promovem o bem estar geral e a
prática traz tranqüilidade.

Atleta do bairro disputa
jogos Pan-americanos

Representar o Brasil nos Jopara muitos atletas, chegar ao
ápice de sua carreira. Agora,
imagina a emoção de quem obteve esta conquista aos 16 anos
de idade? Pois bem, a jovem
Giovanna Veiga conseguiu este
feito. Ainda juvenil represen-

nos jogos de Toronto. Além do
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-
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Buritis
Faz Arte
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INCÔMODO

IMÓVEIS

SKETCH

gRATUITO

Infestação de pernilongos
altera rotina dos
moradores do Buritis

Momento de baixa
valorização é ideal para
fechar um negócio

Franquia referência
em moda masculina
já funciona no bairro

JORNAL DO BURITIS traz
destaques da programação
da Virada Cultural de BH
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Sorria :

Dança e exercício: Ballet fit
cai no gosto do morador

você está
sendo filmado
Pág. 5

Manter a boa forma dançando! Esta fórmula tão sonhada pelas mulheres existe e já é
um sucesso em diversas academias de BH, inclusive no Buri-

diferente, que mescla passos
técnicos do balé clássico com
exercícios de agachamento, abuma aula é possível perder cerca de 800 calorias.
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Editorial

PROIBIÇÃO ABSURDA
a cidade. Nossa Câmara Municipal acaba de aprovar um
projeto de lei que restringe a
permanência de mesas e cadeiras em calçadas somente até às
além. Também proíbe passar
deste horário música ao vivo
aprovado em segundo turno
no parlamento, o projeto vai
agora para a análise do Executivo, que pode sancionar ou
vetar a matéria.
A vida noturna da cidade
já sofreu um duro golpe com
-

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
o barulho da torcida extrapolaria o ruído permitido pela lei.
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 sancionada pelo prefeito Marcio
vamos para o bar, diz a expressão que sempre está na boca do

povo. Nossa vida noturna, nossos botecos, nossos bares e restaurantes 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 apenas uma questão de tradição
ou comportamento. Caso seja
aprovada, a lei vai trazer sérias consequências para a nossa
economia. Com certeza, muitos
estabelecimentos terão queda
de movimento e consequentemente terão que demitir funcionários. 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 calçadas do que em suas dependências internas.
Outro aspecto negativo da
lei é com relação aos músicos.
A classe será bastante afetada.
Com a imposição de mais resres deixarão de contratar atra-

te renovação. Ocorre, contudo, que
co encontra-se totalmente desgastada e sem credibilidade, fazendo com
que os cidadãos de bem se afastem
do poder público e do engajamento do processo democrático, recusando-se a participar da vida pública, o único meio capaz de buscar as

mos, saindo de nossa zona de con-

eleger pelo menos dois vereado-

na busca de nossos interesses, ajudar a construir um bairro melhor

disponível.
Prof. Ivo vIllanI Marques

clientela. Em síntese, uma das
principais características da

Existem, é claro, os exavem ser penalizadas com a lei
já existente. Aqui no Buritis
mesmo tem gente passando
dos limites. Mas querer restringir ainda mais a diversão e
a alegria da nossa gente é descaracterizar um dos principais
da vida noturna. Mas ainda há
esperança. Tomara que os proprietários de estabelecimentos,
os funcionários, músicos, taxistas e outros mais se mobilizem para barrar esta infeliz
medida que vai entristecer a
vida de Belo Horizonte.
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Cartas
OPINIÃO
tis é um dos bairros que mais cresce em nossa capital, já acumulan-

pessoas. E ainda continua crescenCom este crescimento, acuque também crescem com o bairro, dentre as quais podemos citar
a questão da segurança, do trânsito
caótico nos horários de pico, necessidade de instalação de redutores de
velocidade em algumas ruas, dado
ao fato do bairro ser montanhoso e
o desrespeito aos limites de velocidade pelos motoristas que colocam
em risco a vida de pedestres e mesmo de outros veículos, a inexistência de alguns equipamentos urbanos
que viessem a facilitar a vida dos

moradores, como, por exemplo, a
ausência de escola pública municipal de qualidade para nossas crianças, de uma creche municipal onde
nossas serviçais pudessem deixar
suas crianças enquanto trabalham
no bairro, de um posto de saúde municipal exclusivo para o bairro, diapropriado 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 representação política através de pessoas
experientes, honestas e capazes de
ajudar a entender e a encaminhar
para as nossas autoridades, sugesque atingem a todos, de forma a,
com o exercício de nossa cidadania
e responsabilidade social, contribuirmos neste processo de constan-

Venho convidá-los a conclamar os
moradores no nosso bairro a tomarem consciência desta situação,
de forma a que, no próximo pleito
para Vereador em Belo Horizonte,
que ocorrer;a no próximo ano, pudéssemos reunir esforços para elegermos um ou mais representantes
de nosso bairro para a Câmara Municipal, que estivessem aptos a desenvolver este trabalho, facilitando

nossa comunidade e que só tendem

Morador da rua Ulisses Marc.Escobar

Especialista em Educação, Mestre em Economia, já sexagenário e
aposentado, mas que ainda continuo lecionando em curso superior
para transmissão de minha grande
experiência gerencial aos nossos
jovens, sem interesses outros senão
o de ajudar neste processo de conscientização de nossos moradores na
busca de representatividade efetiva
e real para nosso bairro na Câmara
Municipal de Belo Horizonte. Vamos somar esforços neste sentido?
Estou disposto a redigir matérias
como esta, conclamando nossos
moradores para este engajamento político e conscientização para
o fato de que temos potencial para

PERNILONGOS
Recentemente estamos sendo
invadidos por pernilongos. O bairro 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 constatou que o mosquito não é o da
dengue e que por isso não passará
o fumacê. Ou seja, não merecemos
mosquito da dengue transmite doenças? E a febre chikungunya? E a
zica? Ambas são transmitidas por
pernilongos. Fico indignada em pagar impostos e não ter o direito ao

mínimo básico, que seria uma noite 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

FINAL

Moradora

morad
nesta grande disputa que ocorrerá
entre os dias 8 e 11 de dezembro a
bordo de um luxuoso cruzeiro entre
e está muito feliz em poder representar a sua cidade e estado que tanto ama em um concurso de beleza.
MIster BrasIl tur
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Saúde

Yoga auxilia gestantes para
escolha do parto normal
O parto normal tem se tornado
de, quase 40% dos nascimentos no
país são feitos por cesarianas, sen15% dos partos sejam feitos por
este método.
A escolha da cesariana, principalmente nos hospitais particulares, dá-se muito por conta da praticidade. Nem a família e nem o
médico precisam esperar horas e
horas a chegada do bebê. O procedimento cirúrgico normalmente é
feito em uma hora, se marcado antecipadamente.
No entanto, apesar de o parto
normal ser mais demorado ele tem
muitas vantagens sobre a cesariana,
pois o corpo da mulher foi prepararação é mais rápida e as chances de
mãe e no bebê são muito menores.
Líbero é professora de yoga e já
há algum tempo ministra um curso
para gestantes. O objetivo de seu
trar o poder de cada uma, aumentar
preparadas para a chegada do bebê.

mas fundamentais para que a mulher mantenha-se relaxada física e
mentalmente no momento do parto, e também importantes durante a
formação da criança ainda na barriga da mãe. “O parto normal é muito melhor para a mãe e o bebê. Não
é nada de outro mundo. É simplesmente o término natural de uma
gravidez”.
dos mostram que mulheres submetidas 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 devido ao tempo que se
leva na recuperação
da cirurgia e também
no sentimento de perda de controle que
muitas mulheres sentem ao pegar o bebê
pela primeira vez”,
explica.

MAMãES E gESTANTES se dedicam intensamente às aulas de yoga

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

ATRAVéS DA técnica,
Isabella consegue
estreitar ainda mais
relação mãe e bebê

Maior relacionamento
A engenheira Natália de Castro
para gestantes. Gostou tanto do resultado que agora participa das aulas para mães e bebês com o pequeno Rafael.
Natália explica que o curso foi
importante para que ela conseguisse reduzir o seu ritmo e estabelecesse uma conexão maior com o
tal ter um momento de atenção exclusiva ao bebê, se preparar para o

“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

além da troca de experiência com
outras gestantes. “Foi um período
de descobertas, expor meus medos,
o que eu esperava do parto, rever
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
seus bebês em idades parecidas,
uma rede de apoio.
Para os bebês, o curso estimula o corpo pelo toque da mãe. “Meu
se é efeito ou não da yoga na vida
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
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”.

do bebê de modo que ele chega ao
mundo no meio aquático, exatamente como estava no útero. A água é

voltou a ser muito procurada é o
parto na água. Nesta modalidade de

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 trazidos para o colo de suas mães”, co-

água durante o período de expulsão

A professora de yoga ainda dá

uma dica para as gestantes que é
As grávidas que se mantêm ativas
evitam o aparecimento de doenças
como hipertensão, diabetes gestacional e depressão. E os benefícios se
de gestantes que fazem pelo menos
nascem com peso normal e até mesmo o desenvolvimento neurológico
da criança pode ser melhor.

Metade dos nascimentos
no país foi por cesariana
PBH
da em meados de agosto, mais da
metade das cesarianas feitas no
Brasil é agendada previamente
cimentos ocorridos entre 1º de

os com percentuais mais elevados
res sem instrução ou com o nível
-

nos dois anos anteriores à pesquigestante não entrou em trabalho
de parto, sendo este o indicativo
de que o bebê está pronto para vir
ao mundo.

nessa faixa etária com essa periodicidade para a detecção precoce
do câncer de mama.

na capital o “Movimento BH
Pelo Parto Normal”. Os objetivos principais são promover
o parto normal, contribuir com
a redução das taxas de cesarianas desnecessárias, e, consequentemente, melhorar a saúde materna e infantil em Belo
sobre o Movimento podem ser
bhpelopartonormal.
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Enquete

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 Nicole Bellotti
“Eu sou a favor do aplicaticonseguem garantir os deslocamentos apenas
vo. O serviço é mais barato e com
com base nos meios tradicionais. Surge então
muito mais qualidade. Claro que
a demanda por meios de transportes mais
os taxistas vão reclamar, pois está
flexíveis e práticos que possam ser combinados às reduzindo a procura pelo serviço
deles. Muitos não se preocupam
modalidades já existentes.
com o bem estar do passageiro,
O JORNAL DO BURITIS foi às ruas do bairro
são mal humorados. Nunca solicipara saber o que os moradores pensam a
tei o Uber, mas acredito que não
irá faltar oportunidade”.
respeito do Uber. Afinal, o serviço deve ou não
- Estudante
continuar a ser oferecido?

Bruno Cardoso

Thainá Fortes

“Eu, particularmente, não conheço muito este aplicativo, mas
acho que não há nada para proibir. Enquanto não existe uma lei
que regulamente o Uber, estas pessoas 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

“O Uber facilitou a vida de
muita gente. Eu já usei uma vez.
Fui atendida super-rápido, o motorista foi bastante atencioso, e ainda por cima, a corrida foi mais barato 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

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 passageiro deseja na hora de pegar
um transporte público. Quando
precisar vou usar o aplicativo, com
certeza”.
- Vendedor

Thiago Oliveira
Cíntia Freitas
se encontra, com alto índice de desemprego, as pessoas precisam encontrar alguns subterfúgios para
ganhar dinheiro. O Uber pode ser
uma destas alternativas. Tenho
amigos taxistas que, realmente, estão 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

“Eu sou contra. Uma pessoa
não pode simplesmente pegar o
seu carro e sair oferecendo serviço de transporte público. Tem
que existir toda uma regulamentação. 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 oferecido pelo aplicativo deveria
continuar, contudo, ele precisa ser
regularizado. Da forma que está
acontecendo hoje em dia não é
correto. Está havendo uma concorrência desleal com os taxistas, que
pagam muitos impostos para poderem realizar o serviço de transporte público, enquanto o Uber não.
Que todos arquem com as mesmas
despesas e deixe para o cidadão
fazer a sua escolha.
- Funcionário público
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Segurança

CláudIa ferreIra*

câmeras do Olho Vivo
já funcionam no Buritis
PRISõES IMPORtANtES

aumentar a sensação de segurança
no Buritis começou a ser utilizada

vés do auxílio das câmeras do Olho
Vivo, a Polícia Militar conseguiu

de julho entraram em funcionamento as câmeras de vigilância do
programa Olho Vivo. Nas primeiras semanas, o serviço foi utilizado
de forma experimental, mas agora
ele já é realizado normalmente e os
resultados obtidos até o momento estão sendo muito satisfatórios.
Juntamente com a implantação da
Cia, o número de abordagens no
bairro aumentou em média quatro
zadas antes de os suspeitos chegarem ao bairro, como a PM gosta de
dizer “no caminho do crime”.
No Buritis e no vizinho bairro
Estoril foram instaladas oito câmeras, a grande maioria na extensão da Avenida Professor Mário
Werneck. Algumas outras foram
colocadas em pontos considerados
como rota de fuga do bairro.

Buritis e região. A de maior destaque, a prisão de um casal que havia
acabado de assaltar um caixa elerouba dados bancários de clientes
do com Major Pereira, o casal já
vinha sendo monitorado pelas câmeras do Olho Vivo há algumas
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-

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

abordar alguns casais com características semelhantes. Assim que
cometeram o crime novamente,
atuamos rápido e com competência”, ressalta.
Outra operação de destaque foi
a apreensão de três menores na Rua
Paulo Piedade Campos, que portavam drogas e uma arma de fogo e
que, provavelmente, estariam planejando cometer um assalto no Buritis. “Através das câmeras, suspeitamos da ação de um dos menores.

encontradas pela Polícia Militar é a
falta de efetivo. O Olho Vivo surge
como uma ferramenta importante
para ampliar a visão de monitoramento de uma determinada região.
sede do 5º Batalhão, o militar tem
com mais facilidade e precisão.
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, dezoom das câmeras do Olho Vivo é
fantástico. É possível ver uma placa
Cia, Major Marcos Pereira.

MAJOR PEREIRA reorganizou todo o sistema operacional da 126 Cia
a

a arma com um dos comparsas.
Acredito que foi um trabalho de
prevenção importante”, completa o
comandante.

Nova Matriz Operacional
Após meses de estudo, o comapa 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 poque 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 conforto. E uma hora eles vão falhar e
estaremos prontos para prendê-los”,

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 coisa que tem de bom na escola são alguns colegas e poucos professores.
-

passa nesse ambiente cheio de limites e regras.
Para minimizar a tensão gerada pela ansiedade frente às exigên-

dormir e acordando um pouco mais cedo a cada dia, de forme
a se aproximar mais de uma rotina condizente com período escolar.
lho “perder”.
guns pontos a serem levados em conta e estabelecer junto à coordenação alguns combinados. Aproveite para criar um canal
de comunicação.
de que os para-casas foram feitos e deixe o uniforme separado
visando a facilitar e agilizar o dia seguinte.
vo, para ajudar a internalização de regras e promover a socialização. Por outro lado, o xadrez pode ajudar na memória.
que um adulto esteja por perto para ajudá-lo a se manter na tarefa. O uso de um sistema de recompensas ajudará muito.
trando-se nos seus pontos fortes. Ajude-o a pensar sobre o que
provavelmente ele vai se comportar inadequadamente.
- Elabore, com a criança, uma programação a ser seguida e a distos da escola, bem como aulas extra-curriculares e outros comso e menos desgaste no período escolar.
*PsICóloga do núCleo Persona
telefone: (31) 3297-5704 - www.nuCleoPersona.CoM.Br

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

Chegada da primavera vai aumentar o colorido nas ruas
LINHA FEStA

Aguardada com ansiedade por
muitos, a primavera - que terá iníbro - é considerada a estação mais
bonita do ano. É quando o inverno
sai de cena e dá espaço para a cha-

assim, algumas cores que devem
ser muito exploradas serão o azul
nave e o verde claro. Outra tendên-

momento de esplendor da natureza,
quando várias espécies de plantas
mos presenteados pelo universo
com tamanha beleza.
Mas a primavera não provoca
grandes mudanças apenas na paisagem. O nosso guarda-roupa tam-

como é o caso do amarelo mais forte. 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 combina com um verde ou azul. O importante é se sentir bem”, comenta
o empresário.
João Alexandre faz uma ressal-

chegada da estação. Aquelas cores
sóbrias e neutras que o inverno

ele, algumas linhas lançadas para o
inverno também deverão ser suces-

lado e se adotam cores vibrantes,
chamativas, estampas, peças leves
e acessórios temáticos.
-

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

do último mês de agosto, o lançamento da sua linha de roupas pri-

sucesso na nova estação.

calças de cintura alta começaram
no inverno, mas devem continuar
no verão. A mudança será nas co-

Alexandre Brioschi explica que a
a loja mostrou a suas clientes, algumas das tendências que devem ser

claras. Os modelos skinning também seguirão em alta”.

tidos para festas. Para a estação pride peças claras de renda. Vestidos
bordados ou com franjas também
prometem ser sucesso, além das
listras horizontais, que volta em
meia, retornam à
moda. “As listras
horizontais foram
o grande sucesso
da última coleção
da Chanel na Europa e, provavelmente, chegarão
com o mesmo
sucesso aqui no
Brasil”, acredita.

Apesar de muitas pessoas ainda 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-

Serviço: BStORE
Endereço: Avenida Professor Mário Werneck, 1550. Loja 9.
(Espaço Buritis) / telefone: 3653-0916
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Em Dia

UM PeRNIlONgO

incomoda muita gente...

Hora boa para
comprar imóvel

Muitos residentes do bairro estão
dormir. E o motivo não é a crise ecoum bichinho muito pequeno, mas
pernilongo. Nas últimas semanas, os
insetos invadiram o Buritis e estão tirando o sossego de muita gente.
Além das picadas, o zumbido
emitido pelo pernilongo durante a
madrugada parece atingir muitos
decibéis aos ouvidos mais sensíveis. Para os alérgicos, o sofrimento
é ainda mais. A coceira incomoda e
deixa machucados, principalmente,
nos braços e pernas.
A secretária Fernanda Maia Rater, diz que os pernilongos que apareceram em sua casa não parecem os
comuns do dia-a-dia, uma vez que
são maiores, marrons e muito resistentes a inseticidas. O único método
que tem funcionado é o repelente,
o que inclusive, tem possibilitado a
ela dormir. “Conversando com outros 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 reclamando 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

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

passa o país tem feito com que
a procura por produtos de alto
valor sofram uma queda circunstancial. Este cenário se
enquadra ao setor imobiliário.
Contudo, o que poderia ser mais
uma notícia ruim, acabou se tornando especial para quem quer
concretizar o sonho da casa própria. Com a demanda recuada,
os preços dos imóveis não têm
como subir muito. Nos últimos

prietário da Aceti Netimóveis,
Alessandro Faria, a estabilidade dos preços não vai durar
para sempre, o que faz do momento atual uma ótima hora
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 dija vivenciando. Ela imagina que a
ro, quando chegar a época do calor. “Em uma conversa com uma
moradora do bairro, ela me disse

até o prédio onde mora e realizou

INSETOS que apareceram
no bairro são maiores e com
coloração marrom

pernilongos com a raquete elétrica. Coitada, passou a noite em claro matando os bichos. Quando eu
ainda não tinha comprado o repelente contei quantas picadas tinha
noite. Parecia que eu estava com
catapora”, completa.

Resposta da PBH
A Prefeitura de Belo Horizonte, através da Regional
Oeste, informou que a proliferação de pernilongos domésticos no Buritis trata-se de possível situação atípica
desencadeada pela falta de chuvas, o que favorece a infestação do referido mosquito.
A Regional ressalta ainda que não há nenhum caso
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.

Dicas que podem ajudar
Colocar telas nas janelas, usar óleo de citronea evitar o aparecimento dos pernilongos dentro
de casa. A tela, ou mosquiteiro, previne que eles
entrem. O óleo de citronela, encontrado em variados 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.

fechar negócio.
“Esse é o momento do comprador. Os juros subiram, mas foi
em um ritmo bem menor do que
lorização sempre ultrapassava o
Para manter os investimentos, 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 preferem comercializar seus imóveis
a um preço mais baixo e assim continuar investindo. Para
quem tem o dinheiro guardado
este é um investimento promissor”, explica Alessandro.
No entanto esta estabilidade pode não perpetuar em médio e longo prazo. Os insumos
pelo preço do dólar, que está
alto, e o custo da mão de obra

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

não tem possibilidade de os preços
continuarem subindo abaixo da inAlessandro Faria acredita que
a estabilidade deve continuar até
devem voltar a subir já no começo do ano que vem. “É uma época
muito favorável para comprar porque o cliente que está colocando o
imóvel à venda já percebeu essa
estabilidade, e quem vai comprar

estão elevadas, o vendedor pode
recuperar o desconto dado em
uma boa aplicação”, avalia.

“Elas necessitam de
capital de giro, por isso
preferem comercializar
seus imóveis a um preço
mais baixo e assim
continuar investindo”
alessandro farIa

Pesquisa
sendo que Belo Horizonte apresentou queda nominal. Ainda assim, a capital mineira tem o sétimo metro quadrado mais caro,
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Esporte

Moradora do Buritis
representa Brasil no Pan
A delegação brasileira enviada
para a disputa dos Jogos Pan-americanos de Toronto, no Canadá, conE, entre estes quase 600 competidores estava uma atleta muito especial
para o Buritis. A jovem Giovanna
Veiga, de apenas 16 anos, que foi
uma das representantes do país na
nosso bairro.
Giovanna tem idade para disvenil, mas devido aos seus grandes
resultados, foi convidada a integrar
a seleção feminina nos jogos. O objetivo do COB - Comitê Olímpico
Brasileiro - é dar maior experiência
internacional a jovens atletas que alcançam destaque em seu esporte. A
moradora do Buritis é a atual campeã brasileira e sul-americana de
sua categoria.

JOGOS DO
MOMENtO

Giovanna participou da disputa
de duplas e por equipe. Nas duplas
dos já aguardados, uma vez que o

Neste mês trazemos as mini análises dos games mais jogados atualmente. Como todos sabem no mês de setembro começa o período de

e, por isso, não recebe muitos incentivos por parte do Governo Federal.
Mas, o que importou mesmo foi a
experiência vivida. Momentos que

terminou ou nem começou os jogos abaixo, a hora é agora!

A MORADORA do
Buritis é a atual
campeã brasileira
e sul-americana
de Squash na
categoria juvenil

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-

abertura, sem dúvidas o momento
ca”, recorda.
Outra boa lembrança da atleta é
a infraestrutura encontrada em Tocom ela, a cidade
é um exemplo de
administração e
cultura, e os canadenses foram
“Eles souberam
muito bem organizar os jogos.
É uma cidade de
primeiro mundo
pronta para receber turistas e grandes eventos”.

gIOVANNA ao
lado dos atletas
Lucas Piazon
(futebol) e Luiza
Altmann (golf)

Paixão de família
lidade esportiva pouco conhecida
pela grande maioria dos brasileiros.
Até por isso, quem pratica o esporte por aqui, normalmente, é porque
foi apresentado a ele pela família.
A história de Giovanna Veiga não
é diferente.
Apesar de ainda jovem, Giovanna já pode dizer que pratica
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 amigos para jogar e, principalmente,
bém não posso descuidar da escola,
todo o tempo que tenho é precioso.
Ter esta quadra em casa tem me aju-

PAtROCíNIO
alcançados, a moradora do Buritis tem o privilégio de receber o
Bolsa Atleta, programa de incen-

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
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 disputada na maioria das vezes, e não dá tempo nem de piscar.
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
recendo todo o núcleo dos jogos anteriores, desde seu sistema de comno cinto de utilidades que estamos acostumados a ver sobre o domínio
da mais sinistras e perturbadoras, tudo para oferecer o clima perfeito
diante da proposta do jogo.O jogo traz diversas melhorias em funcioinvestigação forense, navegação pelo cenário e o combate FreeFlow.

pelo Governo Federal. Ela recebe
um valor de R$11 mil para custear
suas despesas para treinamento durante 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 despesas da delegação, para a disputa

e com nada prometido antes do lançamento funcionando, parecia um

este apoio. Ou seja, preciso contar com o “paitrocínio” para parmente foi realizado o mundial na
Holanda e não participei porque
não tinha como arcar com as despesas”, lamenta.

apertar bem o freio para que as coisas funcionem, principalmente nos

climáticas, replays e ajustes na jogabilidade em geral. O som dos motores está excelente, assim como todos os efeitos sonoros, a chuva batendo 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
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

há linhas de auxilio nas curvas mas nas pistas há sinalização visual
Bom jogo!
*Twitter: @gamesdude - Email: gameiros.dude@gmail.com
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Variedades

UniBH oferece serviços JB celebra o dia do melhor
amigo do seu animal
de saúde gratuitos
Fotos/Divulgação

O mês de setembro é dediespecial, que zela pela saúde do
Veterinário. Para homenagear a
classe, a reportagem do JORsou com a veterinária da Clíni-

rização do nosso trabalho. Receber
elogios é sempre muito bom. Assim como as críticas positivas, pois
elas servirão de combustível para a
gente melhorar”.
Mas nem só de alegrias é feita
rante parte da sociedade, em rela-

Mendonça, que nos contou os
motivos que a fez escolher esta
Quem tem algum problema de
saúde e precisa recorrer a um tratatratamento. O que poucos sabem é
são realizados pelos alunos, com
orientação dos professores e sem
nenhum custo para a população. Os
cursos envolvidos nos atendimen-

do ao ser humano e na prevenção e
promoção da saúde. É uma excelente oportunidade para os moradores
do bairro Buritis e região terem um
acompanhamento de saúde gratuito.
crinologia, pneumologia, dermatologia, ortopedia, neurologia, angiolo-

Cosmética, Medicina, Fisioterapia,

para atendimento. Os pacientes são
direcionados pela Regional Oeste
da PBH, fortalecendo o sistema de

prestados pelas cinco áreas na Clí-

os pacientes são atendidos em unidades básicas de saúde ou em hospitais

prestam atendimento ao paciente
pautado na integralidade do cuida-

No curso de Fisioterapia são
realizados atendimentos em sete
-

cologia, neurologia, ortopedia e cardiorrespiratória. Os alunos estão sempre acompanhados de um professor.
A Nutrição também é uma das áreas
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
mês. O curso de Enfermagem oferecerá a partir de agora um atendimento voltado à prevenção e tratamento
e funciona de segunda à sexta-feira,

nesta data comemorativa. “É o reconhecimento da sociedade. Que as

Formada desde o ano de
medicina veterinária, assim
como a grande maioria dos prova muito de animais e, com o
passar dos anos, este amor só
foi crescendo junto com ela.
Quando chegou a hora de deteve dúvidas, queria ajudar os
bichinhos a terem uma vida
melhor. “Foi uma vontade que
nasceu comigo. Trabalhar com
Ver no seu olhar a retribuição
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 médicaveterinária se torna maior quando
o reconhecimento também surge por parte do dono do animal.
to pelo serviço prestado é algo
que nutre ainda mais a vontade

tada pela classe. “Às vezes, algumas pessoas nos abordam de maneira mais agressiva achando que
não deveriam pagar pelos serviços
prestados, mas nós temos contas
a pagar como qualquer cidadão.
Além disso, os livros que utilizamos e os cursos que realizamos
são caros”, lamenta. E é justamente
nesta questão, referente a não valo-

sério e parem de achar que o médico veterinário está “brincando
de casinha”. Estamos exercendo a
medicina para melhorar a saúde e
o bem estar dos nossos pacientes”,
completa.
ra em todos os aspectos, mas muiDESDE PEqUENA Damiana
sempre quis ser veterinária

olhar do paciente o agradecimento.

Evolução da veterinária
Os tratamentos para os animais
evoluem cada vez mais e muitas
clínicas veterinárias oferecem serviços de altíssima qualidade. Apazada ou de ressonância magnética se
tornaram mais comuns, e isso pode

tas. A medicina veterinária também
evoluiu muito no quesito vacinas.
“Muita coisa mudou. A evolusionais têm que se atualizar, fazer
pós-graduação, participar de cursos
e congressos. As formas de diagnóstico e de tratamento estão sempre

morte do companheiro de quatro pa-

“Corridas Buritis”
A edição do Corridas Buritis

largadas estão previstas para aconterique Badaró Portugal, 480, adentrando os bairros Palmeiras e Estrela
metros largam primeiro, seguidos
-

nhada. Após o término dos percursos, os participantes receberão meO Corridas Buritis é um projeto que nasceu com objetivo de
promover corridas de rua e a valorização do esporte na região do
Buritis. Outro objetivo é a arrecadação de alimentos para crianças
órfãs e provenientes de famílias
ceiras. Os donativos arrecadados

serão destinados aos membros do
projeto Corredores do Reino do
Morro das Pedras.
e podem ser feitas online pela
corridasburitis.com.br, ou presen-
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Novidade

Sketch chega ao Buritis
e já é sucesso de vendas
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. “Percebemos que os homens do Buritis
queriam algo a mais. Eles eram
obrigados a se deslocar até o BH
pa de qualidade. A loja veio para
suprir esta demanda”.

tch Men’s Collection, referência
ticação, contemporaneidade, qualidade de produto e atendimento especializado.
diferencial da empresa é a fabricação própria das suas peças, atestando
toda a qualidade ao preço compatível
e justo. As lojas possuem um design
contemporâneo e um serviço personalizado, convertendo o ato da compra em uma experiência agradável.
berais, empresários e executivos,
o público jovem com seu conceito
de conforto e praticidade. Com um
planejamento voltado para a expan-

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

sui mais de 50 lojas, distribuídas
sente em capitais de vários estados.
marca de 100 lojas.

NO BuRItIS
responsabilidade

do

empresário
bém é proprietário de uma loja da

primeiro mês de funcionamento a
loja já superou suas expectativas de
vendas e acredita que o sucesso será
ainda maior daqui para frente, quan-

chinelos e camisas
de malha, até os solã fria, passando por
uma extensa linha
de camisaria. Tudo
isto a um preço bastante acessível. “O
cliente chega aqui e
com R$100,00 consegue comprar uma
produtos bonitos, de
qualidade e preços
compatíveis
com
qualquer bolso”, comenta Luiz. A loja do Buritis conta com todos os produtos da marca

impressionado. Até mesmo com a
presença de mulheres, que vieram
aqui comprar presentes para os maririado de produtos, desde bermudas,

Luiz Antônio com as
vendedoras Elisângela
(dir) e Rachell (esq)

Serviço: SkEtCH MEN’S COLLECtION

Shopping Paragem:
Av. Prof. Mário Werneck, 1.360. Loja 135. Piso 01.
Telefone: (31) 3378-3916.

ANDADORES INFANtIS EStÃO PROIBIDOS
está proibido o uso de andadores
infantis, também conhecidos popularmente como “voadores”, em
creches e escolas infantis de Belo
Horizonte, sejam elas pertencentes à rede pública ou particular de
ensino. O objetivo, segundo informa o texto da Lei, é garantir a segurança das crianças quando elas
estão aprendendo os primeiros
Pediatria já vem, sistematicamente, combatendo o uso dos tradicionais andadores infantis, tendo lançado uma campanha para bani-los
em todo o país.
co a nova lei não irá surtir qualquer

trabalhou com os voadores. Pelo
contrário, a coordenadoria da escola sempre teve aversão ao aparelho. Para a diretora pedagógica
Patrícia de Melo Pereira, o andador infantil, além de ser perigoso,
uma vez que a criança pode sofrer graves acidentes em rampas,
escadas, uma porta aberta, entre
outros, elimina etapas importantes do aprendizado. “Com o
aparelho elas pulam a fase do
engatinhar, fase esta fundamental para a criança aprender a fortalecer a musculatura do corpo.
O voador não exige esforço da
criança. Tudo que ela quer alcança facilmente”.

Apesar de a lei não surtir efei-

MÃE tAMBéM APROvA

Patrícia acredita que a sua aplicação será de grande importância,

Moradora do Buritis e mãe
da pequena Liz, de um ano e

ainda utilizam os andadores com as
crianças. “Para muitas escolas é
uma questão de comodidade. Colocam a criança no voador e não
precisam mais se preocupar com
ela. Fora isso, ganham em economia, pois não precisam contratar
um profissional para ficar exclusivamente por conta da criança”,
afirma.
Conforme a lei, o poder público
municipal deverá estabelecer, por
calização nas escolas e creches.

Vaz sabe muito bem dos perigos
proporcionados pelos andadores
inúmeros os riscos oferecidos às
crianças, como quedas, prejuízos motores e neurológicos. As
matismos cranianos moderados,
Além disso, a criança não cria

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

e com arqueamento nas pernas.

“A criança irá se desenvolver naturalmente, dentro do seu tempo.
Não se deve colocar um aparelho
que force um pulo de etapa. Minha
dois meses e já apresenta uma postura ideal”, completa.
A médica relata ainda um novo
problema que tem surgido em
crianças, em virtude do uso do vofazem 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
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Por Dentro do Bairro

Organização
em

genilton elias

Casa do Sol no Buritis
O negócio de festas infantis prospera em um cenário em
que, para conquistar o cliente, é
preciso realizar sonhos. Por isso

Foco

de inauguração.
-

especializada em festas infantis personalizadas e pioneira no
segmento, inaugura novo espaço
para atender à demanda crescente
por eventos.
abriu as portas de sua unidade premium, com localização privilegiaPEDRO gUERRA, proprietário da Casa do Sol
Buritis, com os colaboradores do espaço

Música no kinoko
e a Escola de Música ProMusic foi responsável por um momento únialunos da escola tiveram a grande oportunidade de se apresentarem no
restaurante. O momento foi de muita apreensão, já que, pela primeira vez, eles estavam tocando para um público diferente, que não era
o medo da desaprovação foi superado com a competência. Tocando
músicas variadas e internacionais os alunos arrancaram muitas palmas
-

Crianças do Magnum
realizam projeto solidário
cou aquecer as crianças durante
este período de frio em uma creche que o projeto AMA - Ação
Magnum Agostiniano - do Colégio Magnum Buritis, ajuda. A
rio”, foi realizada pela turma do

Divulgação MagnuM Buritis

Zambelli. Os alunos dessa turma
lhos, em ótimo estado, que foram

entregues à coordenadora do projeto 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 penduravam em um cabide que foi instalado no corredor da escola. Além
do trabalho solidário, as crianças
se divertiam muito com o projeto.
Apesar de este espírito solidário sempre ter feito parte da
história de trabalho da instituição, a cada campanha realizada
os organizadores se sentem ainda
mais emocionados com o empenho dos alunos, especialmente 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-

apenas duas semanas do mês de
julho e contou com a participação
dos alunos e de suas famílias.

nas, loja que comercializa produtradicionais camisas masculinas e
femininas, no estabelecimento comercial o torcedor azul ainda poderá encontrar objetos de decoração,
roupas de cama, mesa e banho, calçados, bonés, mochilas, artigos de
presente, mobiliários, dentre vários
dade controlada e reconhecida pelo

vOCê tEM MEDO
DO SuCESSO?

há de mais moderno em som, ilupara crianças de todas as idades,
incluindo as mais “crescidinhas”.
Conta, também, com cardápio gourmet diferenciado, desenvolvido por
chefs.

Maior de Minas
A China Azul do Buritis já tem
um ponto especial de encontro no

Matheus Xavier*

Cruzeiro Esporte Clube.
Proprietária da loja e moradora 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 franquia 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 disponibilidade”. A Maior de Minas
ping Paragem, de segunda a sábado

impostor. Esse é o nome dado àquelas pessoas que se sentem menos competentes do que realmente são em algum momento da
como uma doença, mas merece cuidado e atenção. Normalmente
esses são a maioria no mercado de trabalho.
A sensação de uma pessoa que tem essa síndrome é de estar
ponsabilidade e autoridade. Quando falta experiência para assumir 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
Esse problema só acontece em pessoas que alcançaram alteza não irão sofrer esse problema e não terão motivos para se
sentir um embuste.
Líderes que sofrem dessa síndrome e que estabelecem relacionamentos com seus subordinados frequentemente escondem o
sentimento de impostor. É normal que nesses casos os líderes tentem blindar a insegurança com atitudes arrogantes e autoritárias.

Controladamente a síndrome do impostor não é algo tão ruim.
Ela pode servir como impulso para que as pessoas busquem melhorar e alcançar novos objetivos. Para superar o fardo da angúsbem sucedido aquele que faz por merecer.
E quando alcançar o sucesso, não esqueça de comemorar, pois
a conquista sem celebração não vale a pena.
*Matheus XavIer é gerente geral IMageM aCadeMIa
graduado eM adMInIstração
Pós-graduado eM MBa eXeCutIvo de negóCIos
Cra-Mg 01-056597/d
e-MaIl:

Cavalos em espaços públicos
cavalos pastando livremente em
lizmente esta não é uma cena muito incomum. Os cavalos soltos nas
ruas vêm causando diversos transeles, além de gerar uma enorme sujeira 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 responsáveis por acidentes de trânsito. Ainda 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 praças, lotes vagos ou mesmo matas às
margens de vias públicas.
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Iniciativa

Artesãs do Buritis se
unem por projeto cultural
tesã é fazer com que o projeto consiga resgatar este trabalho cultural
no bairro, que segundo ela teria deça, que era realizada na Praça Arol-

Buritis tem chamado muita atenção no bairro, devido ao desenvol-

é difícil concretizar um projeto

reúnem para expor seus produtos
à comunidade e também em busca
de trazer mais componentes para o
grupo. No início eram cinco, hoje
O Buritis Faz Arte nasceu com
o objetivo de apoiar a produção,
comercialização de produtos artesanais e comidas típicas do bairro,
promovendo geração de trabalho e
renda aos moradores. O movimento quer também incentivar e resgatar
a arte cultural local, trocar experiências e conhecimentos e ainda ser um
atrativo turístico. Até o momento já

burocráticas de prefeitura e outras
lização. Mas não vou desistir”.

MENINAS uNIDAS
artesãs, realmente o Buritis Faz Arte
é um projeto que irá colher bons fru-

OBJETIVO do grupo é voltar com uma feira semanal no bairro

todas com muito sucesso.
siderada a mãe do projeto. Assim que
se aposentou do trabalho de professora, 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
mangas e colocar a ideia em prática.

A primeira ação seria reunir outras
artesãs do bairro neste projeto. Através da tradicional propaganda boca a
boca conseguiu reunir algumas proA primeira exposição foi realizada no dia 16 de maio no Parque
tão imediato que hoje o grupo já
consegue realizar mostras contínu-

na Cultuarte, localizada na Rua Pedro Laborne Tavares, 40, e no segundo sábado do mês, na Avenida
aparecer cada vez mais artesãs para
participar do grupo e conseguir a
doação destes espaços para expor
os produtos já é uma grande sensaCom o Buritis Faz Arte bem
encaminhado, o maior desejo da ar-

Ramos cria lindas peças utilizando a
madeira. Ela conheceu o grupo durante a primeira exposição no Parque Aggeo. Conversou com as integrantes, disse que também era artesã
e, prontamente, foi convidada a fazer parte do projeto. Entrou e não

Por MárCIa CaMPos*

bem estar
SERÁ ALZHEIMER?
reconheciam, ou faziam coisas esquisitas como sair pela casa pecom Alzheimer. Mas será que toda demência é Alzheimer?
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
mente é caracterizada pela perda lentamente progressiva da memótempo e no espaço, linguagem etc. Com a evolução da doença, alauditivas não são incomuns à medida que a doença avança e com o
dade ou perda da capacidade de se locomover.
mência degenerativa. Manifesta-se com rigidez no corpo e lentidão
motora, tal qual ao Parkinson, porém sem responder bem à medicaqual o paciente sonha que está lutando e se debate durante a noite,
ou cair da cama. A característica principal é uma lentidão do pensa-

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, disponibilizou seu espaço para a exposição contínua do projeto e, até o
momento, o retorno tem sido bastante positivo. “Com a exposição
posso divulgar meu trabalho de artesã com pedras e ainda o meu empreendimento de arteterapia, já que
muitas pessoas vêm visitar a mostra 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 primeira visita que fez à mostra. Para ela,
fazia muita falta um espaço para que
as artesãs do bairro pudessem expor seus produtos. “Fiquei sabendo
da exposição através de uma amiga
e estou encantada. Adoro coisas de
lindos e de qualidade. Virei cliente e
vou indicar para meus amigos”, diz.

para planejar e executar tarefas complexas.
cognitivo. Alguns pacientes têm vários AVC’s destruindo diferenVasculares, outro mecanismo implicado no declínio cognitivo é a doença de pequenos vasos. Pacientes hipertensos, diabéticos, obesos e
com problemas de colesterol são sujeitos à degeneração dos pequenos vasos que levam a um quadro demencial. Como nesse caso são
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 denominado de Hidrocefalia, levando a um comprometimento descrito por
marcha e incontinência urinária.
frontotemporais, paraneoplásicas e outras que requerem atendimento neurológico e multidisciplinar especializado para a formulação do
diagnóstico e do tratamento.
*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
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Cultura e Lazer

a Prefeitura de Belo Horizonte,
através da Fundação Municipal de
ininterruptas, de programação ar-

agosto, com público estimado em
mais de 400 mil pessoas. Foram
envolvendo cerca de dois mil armercado cultural.

Chevrolet Hall

Bilheterias do Chevrolet Hall e www.ticketsforfun.com.br.
público. O set list conta com
sete das onze músicas inéditas,
gal, Haroldo Ferreti e Lelo Zaneti sobem no palco do Chevrolet
Hall com a nova turnê “Veloto”, feita em parceria com Luinéditas e hits consagrados pelo

o segundo single lançado. Além
dos clássicos, como “É uma Par“Te Ver”, entre muitas outras.

18 de Setembro

serão gratuitas e realizadas em seis
grandes palcos espalhados pela ci-

Esta é a terceira vez que a Vi-

11 de Setembro

“Stand-up Comedy e Personagens”

música, teatro, dança, circo, audiovisual, literatura, artes plásticas,
moda, gastronomia. A programação
contempla artistas selecionados, artistas convidados e projetos aprova-

da contará com o No Circuito, nome
dado aos diversos locais da cidade

Skank

Fotos Divulgação

tudo pronto para a
virada Cultural 2015

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

Destaques
mente conhecido por seu rock pereira na Virada Cultural de BH.
A banda se apresenta na Praça
da Estação, praticamente na “vi-

partir das 08h, sobe ao palco o
Batera de Minas, 1º encontro de
100 baterias de Minas Gerais.

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

O comediante mineiro Carlos Nunes

partir das 01h45. Outras grandes
mesmo palco na noite de sába-

www.centraldoseventos.com.br
imita celebridades como Ney La- lo Henrique Amorim e até mesmo
- Ricardo Eletro substituindo a traditena, Marcelo Rezende, Alexandre
-

Grupo Matraca, com a peça Menino
Azul e Cia Circunstância às 15h.

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

de carreira, a comédia Francisco de Assis
– do rio ao riso. Ele divide o palco com o
ator André Maurício, com direção do próprio Carlos Nunes, e texto de Márcio Ares.
Em pleno tempo de homenagens a
tantos ícones da história artístico-cultural

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 sucesso 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.

Ballet fit já está bombando no Buritis
A leveza do balé clássico indominais. Esta é a essência do balé
de todo o país. Aqui no nosso bairro
não seria diferente e esta modalidade já caiu no gosto do morador.
Além de queimar muitas calorias - cerca de 800 em apenas uma
consequentemente, a perda de peso
uma prazerosa aula de dança. No
mês. E, apesar do pouco tempo, as
atividades já são um grande sucesso. Existem turmas formadas para
do corpo, o alongamento, a formação do corpo feminino e, principalmente, é muito prazeroso”, explica a
professora Adriana Burni.
Apesar de ser praticado em sua
grande maioria por pessoas da ado-

é para todas as idades. Não existe
contra-indicação para a sua prática.
acordo com a idade e o condicionamento 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
exercícios que tanto necessitam”,
completa Adriana.
necessário ter conhecimentos de balé. A
diferença é que, quem
já pratica, vai acompanhar a aula mais rapidamente. Mas, segundo Adriana Burni, não
é nada que prejudique
quem está começando. O conselho é ter
paciência, ânimo, persistência e, acima de
tudo, tentar se divertir.

ADRIANA já
formou três turmas
de Ballet fit na
Oficina da Dança

vOLtA ÀS AtIvIDADES
A empresária Cristina Cipriano, moradora no Buritis, pratica
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
tribuem muito para o enrijecimento de seu corpo, algo que buscava
há bastante tempo, mas que iria
encontrar somente nas academias
de musculação. “Eu estou com 40

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

conseguir força. Estou trabalhando
muito abdominal, exercícios para

ta atividade é que são feitas várias

antes, uma vez que não gosto de
musculação”.
tina já consegue sentir os efeitos
das aulas de bal
-

tradicional, mas sem a mesmice
dos aparelhos de musculação. E
ela molda mesmo o corpo. Eu recoza a empresária.

SERVIçO:
OFICINA DA DANçA
Endereço: Av. Professor
Mário Werneck, 1175.
telefone: 3377-2829

