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Cidade amiga da criança
outros espaços verdes e culturais voltados para a alegria
dos pequenos. A época em que
a Semana da Criança em BH
significava viajar para outras
cidades já não existe mais.
E para facilitar ainda mais
a vida dos papais e mamães,
o JORNAL DO BURITIS traz
uma programação superespecial mostrando as opções de
lazer que estarão disponíveis
durante todo o mês da Criança
na capital. Vale a pena conferir!

Divulgação/Internet

Outubro é o mês totalmente dedicado às crianças
e a cidade de Belo Horizonte
sabe muito bem disto! A capital mineira, que já oferece
inúmeras opções de lazer para
a garotada durante todo o ano,
em outubro consegue ampliar
ainda mais as suas atrações,
possibilitando assim aos pais
momentos de muita diversão
ao lado dos filhos.
São parques, praças, teatros, shoppings, entre tantos
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Moradores comemoram
o Dia V no Parque Aggeo

Pelo 13º ano seguido o
Buritis foi contemplado com
a realização do Dia V. Dezenas de pessoas movidas pelo
espírito de solidariedade, e que
não medem esforços para fazer o bem, se uniram para criar

um momento especial para
quem visitou o Parque Aggeo
Pio Sobrinho. Durante todo o
dia foram realizadas atividades
esportivas, sociais, culturais
e educacionais voltadas para
crianças, adultos e idosos.
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Alunos descobrem
o prazer da leitura

Festa da Família na
Vila Buritis é sucesso

ESPORTE

ESTIMAÇÃO

Morador do Buritis
conquista medalha no
Parapan do Canadá

Cartão de vacina é
indispensável para a
saúde do seu animal
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SEGURANÇA

DECORAÇÃO

Campanha da CDL-BH
alerta motociclistas por
um trânsito mais seguro

Papeis de parede são
boas opções para quem
quer mudar o visual
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Consórcio: excelente
opção para realizar o
sonho da casa própria
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Editorial

BH PARA A GAROTADA
A capital mineira convida
você a conhecer uma cidade
que tem muitas atrações para
as crianças. Outubro é um mês
dedicado exclusivamente a elas
e é claro que o JORNAL DO
BURITIS traz nesta edição as
melhores dicas de passeios e
locais que não podem deixar de
serem visitados.
Hoje em dia papais e mamães devem se desdobrar para
atrair os filhos para atividades
que não sejam dentro de casa.
Totalmente “conectadas”, as
crianças da geração Iphone e
Ipad geralmente preferem ficar no mundo eletrônico dos
aplicativos e vídeo games. Parece que nada mais os atrai,
senão as imagens em alta re-

solução das telas.
Belo Horizonte possui espaços que podem muito bem
concorrer com os eletrônicos e
mais: ganhar facilmente deles.
Praças, parques, centros culturais e museus são apenas alguns
dos locais a serem explorados.
Nos últimos anos a cidade evoluiu muito em termos de opções
de lazer e agora não existe mais
desculpa para não ter um bom
programa em BH. Papais e mamães não terão nenhuma dificuldade em encontrar ótimos
programas para se divertir com
a família.
Conhecer, por exemplo, os
museus do circuito cultural da
Praça da Liberdade, é uma experiência muito rica para co-

nhecer a história de Minas e,
porque não dizer, do Brasil.
Museus de altíssimo nível que
impressionam quem visita e é
algo de dar inveja a qualquer
cidade do mundo. Há também
museus em diversos outros
lugares da cidade que são lugares apaixonantes. O Museu
de Artes e Ofícios é uma joia
rara. É o único na América
Latina e nos ajuda a compreender melhor a evolução da
maneira de produzir nos últimos duzentos anos.
O Parque das Mangabeiras
também é uma ótima pedida.
Encravado na Serra do Curral,
ele é um dos maiores e mais belos redutos ecológicos do Brasil. Aliás, Belo Horizonte tem

quase 60 parques que além de
serem ótimos espaços de convivência sempre contam com
atrações de lazer, esporte, saúde e cultura gratuitas. O Parque
Aggeo é apenas um deles.
Um programa da prefeitura que caiu no gosto popular é
o “No Domingo, a Rua é Nossa”, que visa aproveitar a tranquilidade dos domingos para
construir espaços de lazer e
cidadania em Belo Horizonte,
onde a população pode caminhar, correr, andar de patins, de
bicicleta e se divertir com a família e amigos. Para isso, vias
usualmente movimentadas e de
trânsito intenso são temporariamente fechadas para os veículos e abertas ao livre trânsito de

pessoas. As atividades acontecem das 09 horas às 13 horas e
aqui no Buritis duas ruas fazem
parte da programação: Senador
Lima Guimarães e Henrique
Badaró Portugal.
Atrações não faltam. É só
ter um pouquinho de curiosidade para pesquisar que sempre
vamos encontrar um bom programa, principalmente voltado
para a criançada. O mais importante é aproveitar este mês de
outubro e descobrir uma Belo
Horizonte que valoriza a criança. Quem se dispuser a desbravar a nossa cidade não ficará arrependido e vai ter a certeza de
que é coisa do passado aquela
história de que a cidade não tem
nada pra fazer.

POEMA

relo ou branco sobre a calçada.
Exito, não tenho coragem de
pisar num tapete tão delicado. Saboreio cada momento e cada movimento. Os galhos se abraçam e as
cores se misturam numa delicada
valsa ao sopro de uma brisa. Estou
agora a poucos metros de uma copada pata-de-vaca. Fazem sombra
suas flores, folhas e galhos. Suas
flores que com certeza, foram delicadamente desenhadas por mãos de
um grande sábio..., e pétalas delicadas fazem contraste com as folhas,
que realmente fazem lembrar: patas-de-vaca! Imagino como estava
Deus quando criou as cerejeiras; no
auge de uma inspiração sem limite.
Aqui onde moro, tenho um pé
de lírio-do-campo, que está florido
e a cada flor que se abre, parece ser
um beijo em minha face e nestes
momentos, me deleito.
Estamos no ano de 2015, e a pri-
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Cartas
Corridas Buritis
Devido a alguns contratempos,
a edição 2015 do Corridas Buritis,
inicialmente divulgada pela organização, e pelo nosso jornal, para
o dia 20 de setembro, teve de ser
transferida. A prova foi remarcada
para o dia 29 de novembro. Contudo, a data foi a única alteração.
Percurso e a forma como se inscrever permanecem os mesmos.
Serão realizadas corridas de 10km
e 5km e uma caminhada de 3km.
A largada está marcada para as
09h, sendo que todas três categorias saem de forma simultânea. O
ponto de partida é na Rua Henrique Badaró Portugal, 480. A prova
segue sentido aos bairros Palmeiras e Estrela Dalva. Após o término dos percursos, os participantes
receberão medalhas, troféus e outras premiações.

As inscrições custam R$50 e
podem ser feitas até o dia 23 de novembro. Online pela página oficial
do evento - www.corridasburitis.
com.br, ou presencial nas lojas
H2O Buritis (Rua Henrique Badaró Portugal, 480/Loja 4) e Casa
do Corredor (Rua Espírito Santo,
845/Loja 20, Centro). Os kits serão entregues no dia 28/11 na Distribuidora H2O, das 09h às 13h e
no dia 29/11 no local da corrida, das
07h às 08h30.
Também haverá recolhimento
de donativos que serão destinados
aos membros do projeto Corredores do Reino do Morro das Pedras.
O objetivo é promover, por meio
do esporte, uma maneira de distanciar crianças em situação de
vulnerabilidade social do mundo
do crime.

Sou moradora do bairro e gostaria de sugerir algumas pautas para
o JORNAL DO BURITIS. 1ª) O
péssimo estado do asfalto do bairro.
Um bom exemplo disso é a Avenida
Mário Werneck, principalmente em
frente ao SuperNosso e à nova loja
da Araújo, sem falar nas ruas menores. Um bom exemplo é o asfalto
da rua da escola Infantil Athena, que
está cheia de buracos e possui asfalto
irregular. Uma vergonha. 2ª) Muitas
empresas adotam jardins dos canteiros centrais da Mário Werneck, mas
não fazem manutenção constante, no
máximo, duas vezes por ano. Conclusão: muitos jardins estão cheios
de matos e com faixas de proteção
colocadas pelos jardineiros há meses,
o que deixa tudo muito feio.

A Organização

Moradora

SUGESTÕES

Fernanda Furtado

BURITIS EM PRIMAVERA
Ando pelas ruas do meu Buritis, mais especialmente na rua Maria Heilbuth Surette, e me delicio
em cada esquina, cada quarteirão e
jardim, com frondosos ipês, patas-de-vaca e cerejeiras, que erguem
seus galhos para o céu, e numa
forma de agradecimento parecem
dizer: - \”OBRIGADA DEUS\”!
Obrigada por este clima, por este
azul, pelas flores e pelos pássaros.
Sabiás, andorinhas, maritacas,
pintassilgos, canários e bem-te-vis, dentre outros, fazem ninhos
e procriam em seus galhos. As cores amarela, vermelha, azul, lilás e
branca, se misturam por entre o verde das folhas, parecem olhar curiosas quando eu paro sob frondoso
ipê, ao olhar suas flores caírem lentamente, formando um tapete ama-

mavera chegou hoje, 23 de setembro,
mais precisamente às 05h20, de
uma gostosa e dourada manhã de
quarta-feira. Os tempos mudaram
muito. Já não chove mais como antigamente e nem faz tanto frio. Observei flores e cores no final de junho
e julho, quando ainda estávamos no
inverno. Faz calor de 30/35º e tudo
está tão divinamente colorido, tão
morno, tão gostoso de ser lentamente saboreado, que dá até vontade de
parar o tempo, um tempo de regozijo, um tempo em que o sol com todo
seu esplendor, alcança o equinócio
aqui no hemisfério sul. O céu parece
estar de roupa nova. Um azul mais
anil do que nunca. O ar cheira a grama, flores, pássaros e abelhas. Deus,
com certeza, quando criou a natureza, estava mesmo naquele momento
do limite da inspiração.
Maria Gabriella
Moradora
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Imóveis

Consórcio imobiliário se torna melhor opção
para investimento durante o período de crise
Comprar um imóvel por
meio de financiamento imobiliário está cada vez mais difícil
e, para piorar, a Caixa Econômica Federal, principal instituição financeira do segmento, em
2015, aumentou de forma considerável os juros para financiar a casa própria. Diante deste
cenário, uma ótima opção para
adquirir imóveis tem sido por
meio do consórcio. Prova disso é que a modalidade, na qual
o cliente adquire uma carta de
crédito que pode ser utilizada
para compra do bem, vem, desde o ano passado, registrando
aumento.
Gerente Regional da Embracon, empresa especializada
em consórcios, Giovanni Caires
Pinheiro informa que, de janeiro a agosto, a empresa registrou um aumento na cota para
compra de imóveis entre 30%
e 35%. “A procura tem sido
muito maior. Isto se deve ao
fato de o consórcio não cobrar
taxa de juros. Apenas uma
taxa administrativa que gira
em média de 1,7% ao ano, enquanto no financiamento este
número fica em torno de 11%
ao ano”, explica.

Segundo Giovanni Pinheiro em seis meses
houve aumento em cerca de 35% na venda de cotas

Além deste aumento constante na taxa de juros, a recessão de crédito, também nascida
em virtude da crise econômica e
política que vive o país, é outro
fator que influenciou nesta alta
procura pelo consórcio imobiliário. “O consumidor está mais
consciente e quer fazer compras
mais planejadas neste momento
de recessão econômica”, afirma
Giovanni.
E o aquecimento na compra

de cotas de consórcio não se resumiu a imóveis. Nos últimos
meses, a Embracon registrou
alta de 22,49% nas adesões referentes a veículos.
Como funciona?
O consórcio é uma modalidade de acesso ao mercado de
consumo baseado na união de
pessoas físicas ou jurídicas, em
grupo fechado, cuja finalidade é
formar poupança comum destinada a aquisição de bens mó-

veis e imóveis, por meio de autofinanciamento. O princípio do
sistema é o seguinte: os consorciados contribuem com parcela
destinada à formação de poupança comum. Todos os participantes do grupo têm assegurado
o direito de utilizar essa poupança para a aquisição de bem
ou serviço, de acordo com as
regras previstas no contrato do
grupo. Ou seja: as contribuições
pagas ao grupo destinam-se, periodicamente, a contemplar seus
integrantes com crédito que será
destinado à compra do bem.
Desta forma, consórcio é
a arte de poupar em grupo. Se
você não precisa de imediato de
um determinado bem e se puder aplicar parte de sua renda,
aquela que não será utilizada
como despesa, você tem o perfil de um poupador e, portanto,
de um consorciado. Contudo,
existe a possibilidade da contemplação, que pode adiantar o
processo para adquirir o tão sonhado bem. Neste caso, a Embracon oferece três formas que,
na opinião de Giovanni Pinheiro, a colocam como um diferencial no setor. “Tem o popular
sorteio, o lance livre e o lance

fixo de 50%, que na empresa
tem um diferencial, uma vez
que 25% podem ser utilizados
do crédito já existente”.
Ainda de acordo com o gerente regional, é muito importante que o cliente busque uma
empresa de confiança para o
consórcio, para não ter qualquer tipo de dor de cabeça no

futuro. “Estamos há 28 anos no
mercado e atendemos em todo
o Brasil. Temos todos os nossos
serviços fiscalizados pelo Banco Central. Sem dúvida, é uma
segurança passada ao cliente.
Além disso, conseguimos aprovar o crédito em 60 segundos,
tirando mais este transtorno do
cliente”.

Serviço: Embracon
Endereço: Avenida Pedro II, 2715 - Carlos Prates
Telefone: (31) 3803-1888
Site: www.embracon.com.br

Reunião define ações para melhoria da segurança no Buritis

Representantes de entidades mostraram
sintonia na busca pelo bem social

As reuniões do Conselho
Comunitário de Segurança Pública (Consep) do Buritis estão
se mostrando cada vez mais
importantes para a melhoria na
questão da segurança do bairro. Em um encontro recente, os
moradores tiveram a oportunidade de acompanhar algumas
respostas referentes às reivindicações para melhoria da segurança na região, feitas durante a
reunião realizada com a Polícia
Militar e também na audiência
pública da Comissão de Segurança da ALMG.
Um representante do UniBH esteve presente ao encontro e mostrou o que o centro

universitário tem feito para tentar dar qualidade ao trânsito no
entorno do campus Buritis. De
acordo com as informações passadas, o UniBH permite a entrada das vans credenciadas em seu
estacionamento. Além disso, foi
definido um rodízio de placas,
filtrando assim o número de veículos na instituição. A coordenadoria da universidade criou ainda uma terceira entrada, na Rua
José Rodrigues Pereira, com o
intuito de dar maior mobilidade
ao trânsito da região.
Em relação à presença das
vans irregulares, que seria o
maior problema para o trânsito
no local, a Guarda Municipal

se comprometeu a estudar uma
forma de ampliar a fiscalização
ao redor do campus, especialmente em horário de pico.
MENORES
Quanto ao problema da presença de menores infratores no
bairro, a discussão foi levada ao
caminho mais correto, ou seja, o
que fazer para evitar que estas
crianças estejam nesta situação.
Para a maioria, a solução é fazer
com que estes jovens se ocupem
com projetos sociais. Neste contexto, foi levantada a possibilidade de ampliar o projeto “Bom
de Bola, Bom na Vida”, do morador Karlinhos, que já aconte-

ce no Buritis há algum tempo
e os resultados obtidos são
muito satisfatórios.
O único fato a lamentar
da reunião foi, novamente,
a pequena presença de moradores. Apenas cinco compareceram. Havia mais representantes das entidades
convidadas do que da comunidade. “É preciso que os
moradores participem mais.
Ficar mandando recado em
rede social não adianta. Hoje
definimos algumas ações importantes. Seria fundamental a
presença da comunidade”, afirmou a presidente do Consep,
Cláudia Belézia.
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Especial

Mês da Criança será de muita
diversão em Belo Horizonte
Programação:
Shoppings
Ilhas da Diversão com
DiGelo e seus amigos

Alessandra e Lucas

FOTOS DIVULGAÇÃO

Passear por Belo Horizonte
com as crianças já é um programa
super divertido no dia-a-dia. Imagina então no mês do ano que é totalmente dedicado a elas? A cada ano
que passa, nossa cidade se mostra
mais preocupada com o bem-estar
dos nossos pequeninos. A capital
mineira tem uma característica única: cidade grande com um quê de
interior, o que significa muita diversão para a garotada.
O roteiro pode começar pelo
lado cultural. O Museu dos Brinquedos é um dos maiores do país,
assim como o Giramundo, que reúne bonecos usados em peças de
teatro. Para quem prefere passeios
ao ar livre, a cidade também conta com um dos maiores e mais
completos zoológicos da Améri-

Isabela e os filhos Mateus e Henrique

ca Latina e daí por diante. Temos
parques, praças, áreas verdes, que
expõem toda a beleza natural de
BH, sempre em conjunto com espaços de lazer.
Moradora no Buritis, a enfermeira Isabela Marques quer realizar uma programação muito especial com os filhos Mateus, de três
anos e meio, e Henrique, de um
ano e sete meses. No dia 12, ela e
o marido estão preparando um dia
de muita alegria na própria casa,
com balões, enfeites e brincadeiras. Já nos dias seguintes, pretende
levar as crianças para passeios não
habituais pela cidade. “Nosso objetivo é desvincular a data de presentes. Não vamos dar presentes,
mas sim momentos de alegria e
diversão. Vamos realizar passeios

Mônica com a neta Maria Helena

diferentes e BH nos oferece esta
possibilidade”.
A nutricionista Alessandra
Mendes também quer aproveitar
ao máximo a semana da criança
com o filho Lucas, de um ano e
sete meses. Através de amigos e
das redes sociais já estuda quais
serão as melhores opções para levar o filho na capital. “Ele gosta
muito de palhaços, personagens e
estar com outras crianças da idade
dele. Pelo que vi, a cidade vai me
oferecer muitas opções neste seguimento. Com certeza, serão dias
de muita alegria”.
E não serão apenas os belo-horizontinos que irão aproveitar todas
as opções de diversão oferecidas na
cidade neste mês das crianças. Tem
gente de longe que irá aproveitar e

curtir as atrações da capital dos mineiros. A vovó Mônica Aguiar, moradora na Rua Pedro Natalício de
Moraes, diz que, desta vez, além
da neta Maria Helena, também irá
levar para passear seus parentes
de Aracajú, que irão vir visitá-la.
Parte do roteiro já está traçado.
“Tenho uma sobrinha que quer conhecer o zoológico, outros querem
ir ao shopping e também na Praça
do Papa. Quero levá-los a todos os
lugares possíveis. A gente vai aproveitar muito”, se anima.
E para garantir a felicidade da
garotada, o JORNAL DO BURITIS apresenta boas dicas de diversão na capital durante o mês de outubro, desde apresentações teatrais,
a animados passeios em parques e
shoppings. Confira a seguir:

Até 18 de outubro
Local: BH Shopping
Horário: 14h às 20h
Entrada Franca
O BH Shopping recebe o circuito Ilhas da Diversão com DiGelo e seus amigos para garantir a festa da garotada no Dia das
Crianças. No circuito de atividades
animadas, jogo da memória gigante,
jogo de mira e um tabuleiro do meio
ambiente muito divertido. A programação especial do shopping é voltada para crianças de 4 a 8 anos.

Turma do Chaves

Até 18 de outubro
Local: Minas Shopping
Horário: 10h às 22h
Entrada Franca
Em comemoração ao Dia das
Crianças, o Minas Shopping recebe o espaço temático “Turma do
Chaves” para divertir os pequenos
com diversas atividades especiais
e sessões de “meet & greet” com
os personagens Chaves e Quico.
Na ocasião, o público poderá tirar
fotos com os atores e receber autógrafos. A atração terá vários ambientes, como a escola do Professor
Girafales, a casa do Seu Madruga e
o icônico barril do Chaves. Todos
os ambientes terão atividades especiais e monitores cuidando das
crianças.

Peppa Pig Playground

Até 12 de outubro
Local: Shopping Del Rey
Horário: De segunda a sábado
das 10h às 22h e aos domingos
das 14h às 20h.
Entrada Franca
Localizado na praça de eventos,
no primeiro piso, o espaço terá 255m2
de área, com decoração e tema desenhados para estimular a coordenação
motora e interação com objetos e outras crianças. Haverá duas áreas separadas onde as crianças poderão se divertir no mundo de Peppa.

Meu pequeno FoodTruck

Até 12 de outubro
Local: Diamond Mall
Horário: Das 15h às 20h
Entrada Franca
Inscrições: 3330-8633
A nova moda global no ramo de
alimentos invade o Diamond Mall.
No mês dedicado às crianças, o shopping promove o evento “Meu Pequeno FoodTruck”, onde as crianças, de
4 a 12 anos, poderão soltar a imaginação e preparar deliciosas e práticas
receitas. Um cenário totalmente ornamentado dará a sensação que os mini-cozinheiros estarão dentro de um caminhão estacionado em um parque de
foodtruck. O menu das oficinas será
composto por diversas delícias como
paçoquinha turbinada, rocambole de
pão de forma, canapés divertidos, palha italiana no potinho, brigadeiro sem
fogão e mousse de maracujá.
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Especial

Food Park

11 e 12 de outubro
Local: Shopping Espaço Buritis (Av. Professor Mario Wenerck, 1550 - Buritis)
Ingresso: 1 brinquedo em bom
estado ou 3kg de alimentos não
perecíveis ou R$5.
Em comemoração ao Dia das
Crianças, o Club do Food Truck,
em uma parceria com o Espaço Buritis, irá montar dentro do shopping
uma área kids, que contará com
música, cama elástica, piscina de
bolinha, palhaço e pintura facial,
e claro os famosos Food Trucks e
Food Bikes do clube, com o melhor
da gastronomia sobre rodas.

Teatro
O Mundo Mágico do
Sítio do Pica Pau Amarelo
17 e 18 de outubro
Horário: 16h
Local: Teatro Santo Agostinho
(Rua Aimorés, 2679 - Bairro
Santo Agostinho)
Ingressos: R$30 (inteira) /
R$15 (meia-entrada)
Vendas: sympla.com.br
Após completar os estudos,
Pedrinho volta ao Sítio para despedir-se do seu cavalo Pangaré.
Enquanto isso, na caverna, Cuca
está desesperada, pois tem apenas
24 horas para quebrar um feitiço que a faz dormir por sete anos
consecutivos a cada sete anos.
Para quebrar esse feitiço, Cuca
precisa roubar um livro mágico
na biblioteca de Dona Benta. Saci,
muito desajeitado, ao tentar roubar
o livro para ajudar sua prima Cuca,
acaba mostrando a Pedrinho a existência dele. O garoto descobre-se
capaz de produzir e aprender várias
mágicas e, a partir delas, tem que
agora se livrar da Cuca para voltar
a controlar o mundo mágico do Sítio do Pica Pau Amarelo.

Os Saltimbancos
10 e 11 de outubro
Horário: 16h
Local: Teatro Santo Agostinho
(Rua Aimorés, 2679 - Bairro
Santo Agostinho)
Ingressos: R$30 (inteira) /
R$15 (meia-entrada)
Vendas: sympla.com.br
A montagem mineira do musical infantil foi vista por mais de
150.000 pessoas e está há 15 anos
em cartaz com mais de 500 apresentações. É baseado no texto original de Luiz Enriquez Bacalov
e Sérgio Bardotti, adaptado para
o Brasil por Chico Buarque, em
1977. Conquistou os prêmios de
Melhor Espetáculo e Melhor Atuação no 1º Festival Nacional de
Teatro de Juiz de Fora. O enredo
conta a história de um jumento, um
cachorro, uma gata e uma galinha
que, insatisfeitos com a vida no
campo, partem para a cidade para
tentarem a carreira musical.

Princesas e Super-Heróis

10 e 11 de outubro
Horário: 16h
Local: Teatro Sesiminas (Rua
Pe. Marinho, 60 - Sta Efigênia)
Ingressos: Plateia 1 - R$100
(Inteira) | R$50 (meia-entrada);
Plateia 2 - R$80 (inteira) | R$40
(meia-entrada). No dia: Plateia 1
- R$120 (Inteira) | R$60 (meiaentrada); Plateia 2 - R$100 (Inteira) | R$50 (meia-entrada)
Vendas: ingresso.com
Essa é a história da Princesa Zuleica e seu terrível plano de
acabar com a magia das histórias
infantis. Zuleica é uma princesa diferente das outras, nunca teve um
reino, nem castelo, nem príncipe,
também não possui nenhum dom
especial ou beleza exuberante e
sequer conheceu o final feliz. Sua
história nunca terminou de ser escrita e isso fez dela uma jovem triste e vingativa. Disposta a ocupar o

lugar de alguma famosa princesa
que tenha tudo aquilo que nunca
teve, começa a colocar seu plano
em prática, convencendo um grupo
de super-heróis a tornarem-se seus
aliados. Em cena, Homem-Aranha,
Batman e Lanterna Verde se aventuram nas histórias de Ariel (Pequena Sereia), Cinderela, Branca
de Neve e a Rainha Elsa (Frozen).
Será que Zuleica irá conseguir?

Meu Malvado Favorito e
os Minions

12 de outubro
Horário: 14h
Local: Teatro Alterosa
Ingressos: R$60 (inteira) /
R$30 (meia-entrada). Crianças
até 1 ano não pagam
Vendas: site e lojas Central dos
Eventos
O espetáculo baseado num sucesso do cinema traz Gru, o maior vilão de todos os tempos, em situações
cômicas ao tentar conciliar seus afazeres malévolos e cuidar das crianças. Com muita música os Minions
são o destaque da peça! Mais divertidos, atrapalhados, criativos e fofos
do que nunca, eles comprovam nesta
produção que são verdadeiros multitarefa, e que estão ao lado de Gru e
suas filhas para o que der e vier. Eles
fazem o espectador também querer
ter um monte deles em casa.

Espaços Públicos
Parque das Mangabeiras
29º Fantástico Mundo da Criança
De 09 a 11 de outubro
Horário: 09h às 17h
Em comemoração ao Dia da
Criança, serão oferecidas oficinas,
palestras, atividades recreativas, intervenções artísticas e apresentações
culturais, reunindo entretenimento,
cultura e diversão. Nos dias 10 e 11
acontece também o encerramento do
Circuito de Parques - Música, Bike &

Meio Ambiente com a apresentação
do festival de cultura de raiz, Aldeia
Kilombo. Além de incentivar o cuidado com o meio ambiente, o Circuito trouxe intensa programação cultural com atividades para crianças, com
mágicos, palhaços, malabares, acrobacias e oficinas circenses, diversos
shows musicais e rodas de conversa,
onde o cicloativismo e a consciência
ecológica são os temas principais.
Além de entretenimento, a ideia do
evento é trazer novas propostas coletivas para a melhoria da cidade, como
a ciclovia entre-parques.

rante todos os dias diversas atrações como oficina de construção
de brinquedos tradicionais, exposições, brincadeiras e brinquedos
no pátio, legoteca e sala de leitura.
Cineminha: versões diferentes deste clássico serão mostradas para as
crianças. Coleção completa do Sítio
do Pica-pau Amarelo publicada na
década de 70 e ilustrada por André
Le’ Blanc. Esta e outras edições do
clássico estarão disponíveis para
leitura em um cantinho do pátio.

Planetário

Endereço: Av. Otacílio Negrão
de Lima, 8000 - Pampulha
Funcionamento: Terça a
domingo, das 8h30 às 16h.
Valores: de R$4 a R$8
Informações: 3277-7286
Criada em 1991, a Fundação
Zoo-Botânica abriga o Jardim Zoológico e o Jardim Botânico da cidade.
Centro de preservação e conservação
de animais e plantas, desenvolve trabalho de educação ambiental. O Zoo
está situado na sede da Fundação,
em uma área de 1,4 milhão de m² e
abriga uma reserva nativa do cerrado.
São cerca de 900 animais, de 200 espécies, do Brasil e de várias partes do
mundo, além do primeiro borboletário público da América do Sul.

Local: Espaço do Conhecimento UFMG (Praça da Liberdade)
Localizado no Espaço do Conhecimento UFMG, está um Planetário de última geração - único
do Estado a utilizar uma das mais
avançadas tecnologias de projeção
do mundo. Trata-se do sistema digital Spacegate Duo e projetor Skymaster ZKP4, produzidos na Alemanha. Esta tecnologia faz com que
o céu pareça real, tamanha a definição das imagens, que o público pode
ver em 360º. Todo o espaço planetário se transforma em um cinema
imersivo, com sensação de profundidade e envolvimento. Instalado
no quinto andar, com cadeiras reclináveis e sala climatizada, o planetário tem capacidade para 65 pessoas
e funciona em sessões regulares, ao
longo de todo o dia. Basta retirar o
seu bilhete nos trinta minutos que
antecedem cada sessão.

Museu dos Brinquedos
Sítio do Pica-pau Amarelo
10 a 13 de outubro
Endereço: Avenida Afonso
Pena, 2564 - Funcionários
Horário de Funcionamento:
10h às 17h
Um evento para mergulhar no
maravilhoso mundo maluco do
Sítio do Pica-pau Amarelo. Du-

Jardim Zoológico e
Botânico

Aquário da Prefeitura
Bacia do Rio São Francisco
Horário: Terça a domingo das
09h às 16h
Valor: R$6. Crianças até 4 anos
não pagam.
Primeiro do gênero no Brasil, o
Aquário da Prefeitura - Bacia do Rio
São Francisco - é considerado o maior
de água doce do Brasil. Ele possui cerca de 3 mil metros quadrados e retrata a fauna da bacia do São Francisco.
São mais de 1200 peixes de 50 espécies em 22 tanques nos dois pavimentos com 1 milhão de litros de água.

Mais diversão
Parque Guanabara
Endereço: Av. Antônio Abrahão
Caram, - São José (Pampulha)
Horário de funcionamento:
Quinta e Sexta das 17h às 22h,
sábado das 14h às 22h, domingos e feriados das 13h às 21h
Ingresso: R$10
Outras informações: 3439-7300
O Parque Guanabara apresenta
sua mais nova atração, O Castelo
do Terror – O Casarão. Adquirido
da Indiana Mystery, empresa responsável por mais de 50 atrações
do gênero de terror em vários países. O Castelo do Terror – O Casarão – é a versão mais atual e a
mais assustadora de todas em função do realismo proporcionado por
novos efeitos especiais e cenários
mais elaborados, com uso de recursos tecnológicos mais recentes.
Construída em uma plataforma térrea de 250m², com sete diferentes
cenários ligados por labirintos temáticos, o Castelo do Terror – O
Casarão – conta com atuação de
profissionais que incorporam diversos personagens, tais como o
Mestre do Castelo, o Vampiro, o
Frankenstein, A Possuída do Exorcista, o Homem da Serra Elétrica, além de cenários de necrotério
onde se encontram corpos pendurados, caixões, dentre outros. Os visitantes terão a chance de vivenciar
os momentos mais arrepiantes dos
famosos filmes do gênero. É diversão garantida para todas as pessoas
que gostam de emoções fortes, espetáculos de qualidade e momentos
inesquecíveis.
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Enquete

VOCÊ É CONTRA OU A FAVOR
DA REELEIÇÃO NO NOSSO PAÍS?
Renata de Simone

No último mês de julho, a Câmara dos Deputado aprovou, em segundo turno, o fim da reeleição para presidente,
governador e prefeito no Brasil. A medida faz parte da proposta de emenda constitucional (PEC) da reforma política. A
tese foi apoiada por todos os partidos e teve 410 votos favoráveis e apenas dois contrários – dos deputados Augusto
Coutinho (SD-PE) e Alex Canziani (PTB-PR). O destaque para
manter a reeleição apenas para a Presidência da República
foi feito pelo líder do DEM, deputado Mendonça Filho (PE),
que em 1997 foi autor da PEC que permitiu a reeleição do
ex-presidente Fernando Henrique Cardoso (PSDB) no ano
seguinte. Mas Mendonça não votou. A Câmara também rejeitou o mandato de cinco anos para prefeitos, vereadores,

senadores, deputados estaduais e federais e, por acordo,
decidiu manter o mandato de quatro anos para presidente
da República e governadores para evitar o descasamento
das eleições. Foi um duro golpe para a reforma política, uma
das marcas que o presidente da Câmara, Eduardo Cunha
(PMDB-JR), queria dar para sua gestão. A proposta de elevar
o mandato para cinco anos era uma contrapartida ao fim da
reeleição, mas não teve os 308 votos necessários para que
a emenda constitucional fosse aprovada em segundo turno:
foram 296 deputados a favor e 154 contrários.
A reportagem do JB foi às ruas do bairro saber a opinião
dos moradores. Será que eles aprovam o fim da reeleição
no Brasil?

Maria Madalena

Carlos Roberto

Rafael Barros

“Eu acho complicado uma pessoa ficar no poder por muito tempo.
O poder acaba tomando posse dela
e como dizem por aí, dê poder a uma
pessoa e você a conhecerá de verdade, normalmente para pior. Mais
complicado ainda é quando fazem
promessas de campanha para o segundo mandato. Querem mais quatro
anos para fazerem o que prometeram
nos primeiros quatro, mas que não
deu tempo. E ainda há espaço para
novas promessas que, com certeza,
precisariam de mais tempo para serem realizadas. Um absurdo”. 			 Professora

“Sou contra a reeleição.
Pelo panorama político do nosso
país ficou claro que é impossível
termos aqui a condução para um
segundo mandato. A pessoa para
ficar no poder ela se corrompe,
infelizmente. E não me reduzo
somente a cargos políticos. Instituições públicas e grandes empresas também deveriam passar
por mudanças de comando constantes”.
Aposentado

“Sou favorável ao fim da reeleição. O revezamento no poder favorece
o sistema democrático. E aqui no Brasil já tivemos o exemplo de que manter
uma pessoa no poder por mais de um
mandato não dá certo. Parece que
o segundo serve apenas para cobrir
todos os favores conseguidos no primeiro. E ainda falaram sobre a possibilidade de aumento de mandato para
cinco anos. Quatro é mais do que suficiente para quem tem boa intenção”.
Administrador de empresas

Léa Maria Silva
“Gosto da ideia do fim da reeleição. O mundo está mudando
tão depressa e o nosso governo
precisa acompanhar, ser ágil.
Precisamos conviver com o novo.
Não deixar criar raízes na política, que no Brasil, possivelmente
serão corrompidas. Mudar é fundamental. Tomara que a proposta seja realmente aprovada”.
Aposentada

“Para mim esta é uma decisão
complicada. Vejo pontos positivos e
negativos nas duas situações. Da mesma forma em que sou a favor de mudanças, acredito que teríamos o direito
de manter no cargo alguém que vinha
fazendo um grande trabalho. Ter a máquina nas mãos de fato favorece o candidato que está no poder, mas a verdade
é que, se tivéssemos cidadãos conscientes na hora de votar, esta situação não
seria nenhuma vantagem e nem precisaríamos estar discutindo isso”.
Professora

Viviane Pires

Rodrigo Lessa

“Demorou a acabar a reeleição
no Brasil. Do jeito que está a política, quanto mais tempo no poder, mais
tempo de roubalheira. Olha o que o
governo está fazendo com a gente.
Somente aprovam projetos que prejudicam o povo. Fazem o rombo na
Petrobrás e quem paga a conta é a
gente. Um mandato é mais do que suficiente. Se tiver boa vontade, dá para
fazer. Ainda bem que desistiram da
ideia de aumentar para cinco anos.
Seria mais um ano para roubar”.
Assistente social

“Sou favorável ao fim da reeleição porque sou a favor de mudanças.
Temos sempre que ver sangue novo
nos lugares. Morei um tempo no Rio
Grande do Sul e lá é muito difícil de
alguém ser reeleito, mesmo se fizer
um bom trabalho. Algumas vezes eles
até optam em manter o partido que
está no poder, mas querem uma figura
nova para lhes representar. Uma pessoa diferente sempre terá algo de novo
para mostrar.”
Engenheiro civil
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Variedades

Na edição de setembro, o JORNAL DO BURITIS mostrou a
história de uma jovem moradora
do bairro que está dando seus primeiros passos rumo a uma carreira de sucesso no esporte. Giovanna
Veiga tem apenas 16 anos, pratica Squash, e, mesmo tendo idade
para competir na categoria juvenil,
já teve a grande oportunidade de
disputar os jogos Pan-americanos
de Toronto. Porém, o nosso bairro teve outro representante no Canadá. Mas, este com uma história
bem diferente!
Carlo Di Franco Michell, ou
simplesmente Carluxo, como é conhecido entre os amigos, é um para-atleta brasileiro do tênis de mesa
(o nosso pin pong) muito experiente e tem várias competições e grandes títulos no currículo. Em Toronto ficou com a honrosa medalha de
bronze, mas já possui seis ouros
parapan-americanos na carreira.
É verdade que o terceiro lugar
veio com sabor indigesto, uma vez
que o ouro valia a vaga brasileira nas Olimpíadas do Rio, onde o
nosso mineirinho queria muito representar o Brasil. Desta vez não
deu, mas nada que desanime este
excepcional atleta, tanto que ele

FOTOS DIVULGAÇÃO

Morador do Buritis é
destaque no ParapanAmericano e na vida

CARLUXO exibe com orgulho o bronze conquistado no Canadá

trouxe apenas boas impressões
da disputa, seja do país-sede ou
mesmo dos adversários. “Foi lindo, super bem organizado, o povo
sensacional. O que mais marcou
foi o respeito e a alegria do adversário que ganhou de mim na semifinal, o americano Ari Arratia. Ele
me chamou de lenda do esporte e
grande campeão, e que aquele dia
ficaria marcado para sempre na
vida dele”, emociona.

Em tempos de denúncia de corrupção em órgãos que coordenam
os esportes, Carluxo traz uma notícia muito positiva: o apoio dado
pelo CPB (Comitê Paralímpico
Brasileiro). “Impressionante esta
entidade. Com 15% somente da
verba que o COB (Comitê Olímpico Brasileiro) recebe do Ministério
do Esporte, ele consegue fazer cinco vezes mais medalhas. Realmente um trabalho muito profissional”.

Uma história de superação
Carluxo nasceu com
uma doença rara chamada Artrogripose, que atacou todas as articulações de
seu corpo. A primeira cirurgia foi feita com apenas 20
dias de nascido e hoje com
45 anos já completou a 52ª.
Seu primeiro contato com o
esporte foi a natação. Aprendeu a nadar com dois anos
de idade, sendo que somente foi andar aos três. Começou a praticar tênis de mesa
aos 14 anos. Aos 15 já fazia parte
da seleção mineira infantil. Aos 26
descobriu o esporte paralímpico e,
desde então, faz parte da seleção
brasileira, sendo o grande destaque
da equipe.
Quando iniciou no tênis de
mesa, em 1984, Carluxo conta que
não era normal um deficiente físico fazer esporte. O preconceito era
muito evidente. O único jogador
deficiente que havia em Belo Horizonte era ele. Teve que ouvir mui-

tas vezes que ali não era o seu lugar
e muitas vezes chegou a acreditar
que, realmente, não era. Contudo,
não desistiu. Ouviu seu coração e
seguiu seu sonho. “É engraçado.
Muitos atletas se negavam a jogar
comigo devido à minha deficiência.
Hoje é diferente. Todos querem bater uma bolinha comigo. Mas foi
bom passar por essas dificuldades,
pois os meus adversários acabaram
moldando a minha personalidade
esportiva. Com eles, aprendi que a

minha força de vontade tem de
ser maior do que qualquer obstáculo e que os sonhos podem
sim se tornar reais”.
Mais que um vencedor no
esporte, o morador do Buritis
é um vencedor na vida e um
exemplo para as futuras gerações. “Sempre tive muita sorte
e olho sempre para frente. Não
fico perdendo meu tempo com
o que eu não posso fazer, e
sim ocupando meu tempo com
tudo o que posso ser. Se me
pedissem para nascer de novo escolheria a mesma vida que tenho”, diz.
Depois de tantas histórias de
superação e vitórias é hora de passar tudo isto adiante. O maior objetivo profissional do nosso morador do Buritis agora é colocar em
prática o seu projeto para treinar
crianças portadoras de deficiência.
“Quero que todas elas tenham a
mesma felicidade de viver que eu
tive e o esporte, sem dúvidas, é o
melhor caminho”, finaliza Carluxo.

Selo de “Boas
Práticas” é lançado
na Regional Oeste
Com o objetivo de viabilizar a
implantação, revitalização e manutenção de praças, jardins, canteiros e áreas verdes públicas, a
Prefeitura de Belo Horizonte,
por meio da Secretaria Municipal de Meio Ambiente, lançou
no último mês de setembro, na
Regional Oeste, o Selo de Boas
Práticas. Ele faz parte do programa “Adote o Verde” e foi criado
para receber a identificação do
adotante podendo este ser aplicado em diferentes mídias publicitárias como folders, uniformes,
catálogos de produtos, cardápios
e sites reforçando e fortalecendo
o comprometimento do adotante
com a cidade.
O encontro aconteceu no Parque Jacques Costeau, no bairro
Betânia, e contou com a participação de cerca de 200 pessoas entre
adotantes, interessados em conhecer a iniciativa e profissionais da
administração municipal envolvidos na execução do programa. Na
ocasião, foram firmados três convênios para adoção de áreas verdes públicas da Regional Oeste.
Um destes convênios foi para
o Buritis. No caso, o canteiro central da Avenida Professor Mário
Werneck, próximo ao número 621.

DÉLIO MALHEIROS destaca o apoio
dos cidadãos na manutenção
de áreas verdes da cidade

A MRV, que possui uma sede na
avenida, será a responsável pela
manutenção da área. Diretor institucional da empresa, Raphael Rocha Lafetá disse que a iniciativa
significa um retorno da empresa
à comunidade que a abrigou tão
bem. “Cuidar do meio ambiente é
trazer beleza e bem-estar ao bairro
e este é o nosso propósito”.
A Secretária de Administração
Regional Oeste, Neusa Fonseca,
ressaltou que o programa “Adote
o Verde” é um compromisso de
governo que vem sendo reformulado na Regional Oeste em conso-

APRESENTAÇÕES mostraram a
importância de cuidar do meio ambiente

nância com as diretrizes da Secretaria do Meio Ambiente. “É
um compromisso assumido e a
Regional Oeste abraça essa causa”. Já o Vice-Prefeito e também
Secretário do Meio Ambiente,
Délio Malheiros, destacou a importância das parcerias firmadas,
ressaltando a colaboração dos 43
adotantes da Regional. “Temos
que agradecer os adotantes, sejam pessoas físicas ou jurídicas,
porque sem a participação deles nós não teríamos o reconhecimento e o meio ambiente tão
bem cuidado em Belo Horizonte”, disse.
A programação do dia ainda incluiu aula de ginástica com
o grupo “O Prazer da Melhor
Idade Oeste” e apresentações
de danças dos alunos do ensino
fundamental do Programa Escola
Integrada (PEI) das escolas municipais Deputado Milton Salles
e Mestre Ataíde; exposição de
trabalhos de arte e artesanato,
confeccionados pelos alunos das
Escolas Magalhães Drumond e
Padre Henrique Brandão e mostra de terrários (ecossistema em
miniatura) criados pelos alunos
da Escola Municipal Professora
Efigênia Vidigal.

Para simbolizar o encontro, um
ipê branco foi plantado no parque

Participe você também
A Regional Oeste conta com 11 parques e sete
ainda estão livres para adoção. Todas as pessoas físicas ou jurídicas podem firmar parcerias com a Prefeitura no “Adote o Verde”. Os convênios são muito simples e cabe ao adotante manter as áreas verdes
bem limpas e cuidadas. As adoções nos parques municipais são realizadas de acordo com as possibilidades
do adotante. É possível a adoção de um parque inteiro
ou de uma área específica. A Fundação de Parque Mu-

nicipais (FPM), por meio do Departamento de Planejamento, acompanha todas as fases da adoção, orientando o adotante em suas dúvidas e necessidades.
Os interessados que queiram fazer parte do programa devem entrar em contato nos seguintes locais:
Secretaria Municipal de Meio Ambiente (3277-5032)
/ E-mail: adoteoverde@pbh.gov.br ou na Regional
Oeste, na Avenida Silva Lobo, 1280, bairro Nova
Granada, telefone: 3277-6833.

