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O poder da adaptação
 
A desaceleração econômica que o país vem enfrentando tem fei-

to várias empresas pensarem nos seus modelos de negócios e com 
isso vem junto a exigência por profissionais velozes e que se adap-
tam a mudanças com agilidade. Ou aprendemos a ter mais flexibili-
dade para lidar com cenários diferentes ou sofremos para conseguir 
a sobrevivência.

O ideal hoje é adaptar-se a novidades. Sabemos que mudar é di-
fícil, deixar aquilo que já é rotina e trocar pelo novo é complicado 
também, mas é importante que isso aconteça. Entenda que uma em-
presa nunca irá adaptar às suas necessidades, pelo contrário, você 
terá sempre que preparar-se para um novo ambiente.

Li uma vez sobre adaptação ao novo ambiente e vou comparti-
lhar com vocês alguns passos que me ajudaram nessa necessidade 
de mudança. O primeiro e grande passo é aceitar a mudança. Te-
mos que viver as transformações que o mercado está oferecendo. 
Isso é questão de sobrevivência. É necessário também ter equilíbrio. 
Temos que criar raízes que nos sustentem nas nossas decisões e ao 
mesmo tempo ter asas que nos permitam voar para lugares mais al-
tos. Fazer networking é algo fantástico também. Pessoas novas agre-
gam valores novos. O diálogo muitas vezes contribui com opiniões 
que nos ajudam a encarar o trabalho de outra forma. Busque con-
selhos com pessoas da sua confiança, pois esses irão ajudá-lo a se 
enxergar melhor.

É imprescindível atualizar-se. Estar por dentro de novos fatos 
e acontecimentos faz com que você domine diferentes conversas e 
diálogos. Fique por dentro do máximo de assuntos que conseguir. 
Otimismo é a base para o sucesso. Antes de tudo e de todos você 
deve acreditar em si mesmo e nas pessoas que te rodeiam. Ao invés 
de criticar, pense sempre em soluções melhores. Desapegue do pas-
sado. Se a demanda mudou, é preciso mudar os planos já realizados 
e traçar novas metas. O tempo corre e você não pode ficar parado. 
Aproveite o momento que está vivendo. Crises são oportunidades 
para aprender, mostrar serviço e aparecer.

É muito importante ter mente aberta para novas adaptações, 
pois somente assim você conseguirá com leveza e eficiência en-
carar as várias mudanças que acontecerão no cenário da sua lon-
ga carreira.

Por Dentro do Bairro

O centro esportivo SóMarcas 
Clube, localizado na rua Manila, 
425, aqui no nosso vizinho Estrela 
Dalva, tem ficado bastante movi-
mentado aos fins de semana com a 
realização da 2ª edição da Copa Ita-
tiaia de Futebol Society. O torneio 
conta com 128 times de 12 unidades 
de ensino superior da capital: Cefet, 
Faculdade Arnaldo, Faculdade Ba-
tista, Faculdade Pitágoras, FEAD, 
Fumec, Isabela Hendrix, Newton 

Paiva, PUC, UFMG, Una e UniBH.
A primeira rodada foi realizada 

no dia 19 de setembro e serão rea-
lizadas mais de 250 partidas até a 
decisão. O prêmio para o campeão 
do torneio é de R$8 mil, um unifor-
me completo, seis meses de jogos 
grátis no SóMarcas Clube, troféu e 
medalhas. Para o vice, a premiação 
é de R$4 mil, troféu e medalhas. 
Todos os jogos são abertos para 
participação do público. 

A edição 2015 do Festival de 
Dança do Colégio Unimaster Buri-
tis foi um grande sucesso. Centenas 
de pais e familiares compareceram 
à sede da Unidade Júnior, onde pu-
deram acompanhar as brilhantes 
apresentações dos alunos do ensino 
fundamental.

O  Festival de Dança é um dos 
principais trabalhos desenvolvidos 
na escola, uma vez que tem como ob-

jetivos integrar as turmas, famílias e 
escola; reconhecer a dança como uma 
manifestação cultural; incentivar a 
arte, a espontaneidade e a criativida-
de; possibilitar aos alunos o exercício 
da solidariedade, da colaboração e 
contribuir para o desenvolvimento da 
criança no que se refere à consciência 
e à construção de sua imagem corpo-
ral, aspectos fundamentais para seu 
crescimento individual. 

Mais de 450 pessoas partici-
param da 7ª Caminhada pela Diver-
sidade Cultural, realizada pela Es-
cola Americana de Belo Horizonte 
(EABH), no dia 19 de setembro, aqui 
no Buritis. Além disso, foram recebi-
das 59 mudas de espécies nativas do 
Cerrado e da Mata Atlântica, que fo-
ram plantadas no campus da EABH, 
para comemorar o Dia da Árvore.

A ação é uma parceria com a 
Associação Mineira de Defesa do 
Ambiente e teve como objetivo 
conscientizar a comunidade para a 

importância da preservação do meio 
ambiente. “Houve muita animação 
de todos, clima de união, muitas 
bandeiras e ótima organização, com 
ajuda da BHTrans, Polícia Militar e 
Guarda Municipal. Os nossos alunos 
voluntários ainda distribuíram água 
e recolheram o lixo para manter o 
bairro limpo. Na volta à escola, os 
participantes permaneceram dançan-
do, brincando e mantiveram o clima 
agradável e feliz”, conta o gerente de 
marketing da Escola Americana, Ro-
dolpho Araújo.

O Parque Aggeo Pio Sobrinho 
foi o espaço  ecológico escolhido 
para a realização da nona edição do 
projeto “Rock no Parque”, no dia de 
20 setembro. Em uma tarde de forte 
calor, os moradores do Buritis, que 
apreciam o potente estilo musical, 
tiveram a grande oportunidade de 
acompanhar as diversificadas apre-
sentações das bandas Consciência 

Suburbana, A Sombra, Cronic Band 
e Márcio Aranha e a Têia.

O coletivo Têia Produções re-
aliza o projeto Rock no Parque 
pela Paz, em parceria com a Fun-
dação de Parques Municipais, le-
vando ao público música autoral 
ao ar livre, com entrada gratuita, 
nos 70 parques municipais de Belo 
Horizonte.

Rock no Parque

Caminhada

Festival de Dança

Bom de Bola Bom na Vida
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Copa Itatiaia no Só Marcas
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Prevenção

Nos dias de hoje é quase 
impossível realizar alguma ati-
vidade sem o auxílio do celu-
lar. Os aparelhos se tornaram 
o principal elo de comunicação 
entre as pessoas, seja para o 
trabalho ou mesmo para as-
suntos do dia-a-dia. Por esta 
razão, os nomes da lista de 
telefone de nossa agenda au-
mentam a todo o momento. 
É uma quantidade enorme de 
números que embaralha a ca-
beça de muita gente. Quando 
você consegue decorar um 
número, já surge outro para 
dificultar tudo de novo. Mas, 
como diz o ditado popular: 
“nada é tão complicado que 
não possa piorar”! Se você faz 
parte deste grupo, que sente 
dificuldades para decorar nú-
meros e organizar a agenda, 
prepare-se: lá vem uma no-
vidade que irá atrapalhar um 
pouco mais a sua vida.

A partir de 11 de outubro, 
os celulares de Minas Gerais 
terão inclusão do nono dígi-
to, conforme determinação 
da Agência Nacional de Tele-
comunicações (Anatel). Para 
completar a chamada, o usuário 
deverá acrescentar o número 9 
à frente dos demais. A medida 
é válida para todo o estado e 
abrange todas as operadoras de 
telefonia. A mudança é neces-
sária para aumentar a disponi-
bilidade de números celulares 
em futuras habilitações, assim 
como ocorreu com os telefones 
fixos há 10 anos.

A mudança nem iniciou e 

Volta e meia o Ministério da 
Saúde divulga a importância de as 
pessoas, especialmente as crian-
ças, estarem com o cartão de vaci-
nas atualizado e que este documento 
deve sempre ser levado durante uma 
consulta médica, para que o profis-
sional possa ter uma condição melhor 
para fazer a avaliação. Pois bem, esta 
importante dica de saúde não se resu-
me apenas aos seres humanos.

Ao levar cães e gatos ao vete-
rinário é essencial a presença do 
cartão de vacinas. Ao identificar o 
ciclo de imunização ao qual passou 
o animal, o profissional terá maior 
facilidade de encontrar sua enfer-
midade, o que consequentemente 
irá agilizar o tratamento. “Um diag-
nóstico preciso, realizado o quanto 
antes, aumenta muito a possibilida-
de de cura. Em alguns casos, evi-
tando a morte do animal”, explica 
a veterinária da Shop Dog Buritis, 
Alessandra Gibeline.

Cães e gatos possuem um ci-
clo de vacinação bastante definido. 
Para os cachorros são cinco imu-
nizações, sendo que quatro delas 
protegem contra zoonoses (doen-
ças que podem ser passadas para 
os seres humanos).  Já para os ga-

Cartão de vacinas 
também é fundamental 
para a saúde dos pets

tos são apenas duas vacinas, sendo 
uma delas a antirrábica. Os filhotes 
precisam ter uma atenção maior 
quanto ao ciclo de vacinação, mas 
a imunização também é indispensá-
vel em animais adultos.

Moradora do Buritis, Karine 
Castanheira não descuida da saúde 
de Bonny, seu maltês de nove meses 
e que é a grande paixão da filha de 

seis anos. Toda vez que leva ao ve-
terinário não esquece do cartão de 
vacinas. Ela sabe muito bem o quan-
to está sendo importante esta atitude 
para sua família e também para o 
animal de estimação. “Tomo todas as 
precauções. Zelo pela saúde o tempo 
o todo. Não só ando com o cartão de 
vacinas em mãos, como o mantenho 
sempre atualizado”, ressalta.   

Antes de um bichinho ser va-
cinado ele precisa ser examinado. 
Se o pet tiver qualquer doença ou 
verminose, por exemplo, a vaci-
na não conseguirá ter o efeito de-
sejado. Um organismo enfraque-
cido não conseguirá reagir bem à 
medicação. 

Além disso, há uma grande di-
visão entre as vacinas nacionais e 
importadas. Embora oficialmente 
todas as vacinas que possuem re-
gistro no Ministério da Agricultura 
tenham a sua eficácia comprovada, 

há várias alterações que podem fa-
zer com que o medicamento, mes-
mo que tenha saído em perfeitas 
condições do local fabricado, não 
faça o efeito esperado. Por exem-
plo, uma vacina colocada a uma 
temperatura muito alta, exposta ao 
tempo, ou congelada, perde total-
mente o seu efeito. 

Essas vacinas que podem ser 
ineficazes sempre são as nacionais, 
uma vez que as importadas não 
permitem a venda sem que haja 
uma geladeira apropriada e adequa-

da de acordo com as regras e nor-
mas de manutenção, para garantir o 
efeito do produto. Além disso, ape-
nas veterinários, que sabem todos 
os detalhes, desde o processo de fa-
bricação até todo o processo e ne-
cessidade de manutenção, podem 
comprar a vacina importada. “Pior 
do que não vacinar um animal é 
aplicar o medicamento e ele não 
ficar imunizado. Sem contar que 
uma aplicação caseira pode causar 
ferimentos ao animal”, completa 
Alessandra.

Onde vacinar

Nono dígito dos 
celulares começa 
a valer este mês

já tem morador no Buritis que está 
lamentando. Como tem dificuldade 
em decorar números, Vanderlei Ro-
gério acredita que terá muitos pro-
blemas até se adaptar a nova situ-
ação. Ele lembra ainda que sentiu 
grandes dificuldades à época da in-
clusão do nono dígito nos telefones 
fixos e deverá passar pelos mesmos 
transtornos com os celulares. “Já 
cheguei a perder algumas coisas 
boas porque não decorei o núme-

ro do telefone. Tomara que 
não tenha estes problemas de 
novo”, comenta.

No entanto, tem gente 
que acredita que irá se adap-
tar rapidamente. A estudante 
de medicina Stephani Melo, 
por exemplo, não vê muitos 
problemas com a inclusão 
do nono dígito, uma vez que 
sempre anota os números na 
agenda do próprio celular. 
“Hoje em dia é mais fácil. A 
gente já vai ouvindo o núme-
ro e gravando na agenda. No 
início pode até existir uma 
fase de adaptação, mas creio 
que não terei dificuldades”.

Segundo a Anatel, a mu-
dança vai afetar cerca de 
26,8 milhões de celulares, 
o que representa quase 10% 
do total de linhas ativas no 
Brasil – o país soma quase 
276 milhões de usuários da 
telefonia celular. Até o dia 
20 de outubro, as chama-
das feitas com oito dígitos 
ainda serão completadas 
normalmente. Portanto, há 
um prazo de 10 dias para 
que os usuários se adap-
tem à alteração. Já a partir 
do dia 21, as chamadas não 
serão mais completadas e 
uma gravação fará o aviso 
sobre a mudança, que vale 
também para os estados da 
Bahia e Sergipe. De acordo 
com a Anatel, a previsão é 
que a mudança seja implan-
tada em todo o território na-
cional até o  final do ano de 
2016.

STEPHANI acredita que 
não terá problemas com a 
inclusão do nono dígito

VANDERLEI espera não se 
atrapalhar com os nove números

 Mudança

Visando a qualidade de vida 
dos moradores da região Oeste, o 
UniBH disponibiliza profissionais 
qualificados para atendimento na 
academia da cidade.

O Centro Universitário de Belo 
Horizonte (UniBH), em parceria 
com a Prefeitura, promove a Aca-
demia da Cidade, projeto criado em 
2012 que visa atender a população 
promovendo saúde e qualidade de 
vida. Localizada dentro do cam-
pus Estoril, a academia atende a 
região Oeste e atualmente conta 
com 160 usuários que são morado-
res da região. 

Para participar é preciso ter 
mais de 18 anos, preencher o ca-
dastro e passar por uma avaliação 
física. Ao ingressar no projeto, o 
morador tem o acompanhamento 
de estudantes do UniBH. Segundo 
Ronaldo Ângelo, professor respon-
sável pela Academia da Cidade na 
instituição, o projeto beneficia não 
apenas a população, mas também 
aos alunos que tem a oportunidade 
de aprender na prática. “Além dos 
alunos de Educação Física, partici-
pam estudantes dos cursos de Nu-

UniBH promove saúde e 
bem-estar com a 

academia da cidade em 
parceria com a prefeitura

trição, Fisioterapia e Enfermagem. 
A comunidade tem acesso a infor-
mações e atividades que proporcio-
nam hábitos saudáveis e combatem 
doenças crônicas, como: hiperten-
são, diabetes, obesidade e sedenta-
rismo”, explica Ronaldo. 

A coordenadora do curso de 
Educação Física, Kenya Oliveira, 
destaca a importância do projeto 
para a vida profissional do aluno. 
“A parceria entre a Academia da 
Cidade e o UniBH proporciona um 
espaço de estágio na área de saúde 
pública que é muito interessante 

para o aluno, pois, ele consegue 
vivenciar o que aprende dentro de 
sala de aula” ressaltou Kenya. 

As atividades acontecem de 
segunda a sexta de 16h as 21h30 
e aos sábados de 8h as 11h, com 
chance de novas aulas de acordo 
com a demanda. Durante o horá-
rio, são ofertadas diversas moda-
lidades, como: step, dança, lutas, 
atividades aquáticas (hidroginásti-
ca e natação) e esportes coletivos 
(futsal, basquetebol e voleibol). 
Mais informações pelo telefone: 
3319-9404.
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SEGUNDO ALESSANDRA, o cartão atualizado 
permite um diagnóstico mais rápido e eficaz
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Cultura

Os alunos do Colégio Magnum 
Buritis tiveram, no último mês de se-
tembro, a oportunidade de conferirem 
mais uma edição do FLIM - Festival 
Literário Magnum. Durante quatro 
dias eles puderam participar de ofici-
nas, contação de histórias, espetáculos 
teatrais, palestras, além da chance de 
conhecer alguns escritores. 

O FLIM é realizado junto com 
a Feira do Livro e, em 2015, trouxe 
como tema “Em todos os tempos: 
poesia é para sempre”. Bibliotecária 
no Magnum e responsável pelo pro-
jeto, Sueli Jau diz que, com o passar 
dos anos, o festival se torna cada vez 

Magnum promove mais 
uma edição do FLIM

maior e melhor. “A escola respira li-
teratura, todos se envolvem e os alu-
nos desenvolvem vários trabalhos 
em forma de exposição, apresenta-
ções, entre outras linguagens artísti-
cas. Nestes 15 anos do projeto, con-
seguimos transformar o FLIM em 
algo muito esperado pelos alunos, 
que participam cada vez mais”. 

Entre as muitas atrações do fes-
tival estiveram os artistas do Grupo 
Cênico 1,2,3, que apresentaram a 
peça “Gentileza Urbana”. A inter-
venção teatral, criativa e dinâmica, 
chama a atenção pela irreverência 

e dicas simples do texto como cui-
dados com o lixo, ser solidário e es-
tender a mão a quem precisa. Para os 
atores Marcos Khass e Ronan Morei-
ra trabalhar arte nas escolas é funda-
mental para a formação do público 
de teatro. “Passar a informação de 
forma lúdica, divertida, parece atingir 
mais o público. Este trabalho de in-
centivo a arte e a cultura nas escolas é 
importantíssimo”, dizem. 

Aluna do 8º ano, Ana Clara Per-
latto Soares acompanhou atentamente 
a apresentação e assimilou muito bem 
a proposta da peça. “Achei muito le-

gal. A gente tem que ter esta preocu-
pação em melhorar nossas atitudes no 
dia-a-dia. Só assim teremos uma so-
ciedade melhor para se viver”.

Também aluna do 8º ano, Isabe-
la Pinheiro Pessoa estuda no Colégio 
Magnum há 12 anos, portanto, co-
nhece muito bem o Festival Literário 
e sabe da sua importância. “Eu gosto 
muito. Aproxima a gente de outras 
turmas. Dá-nos a oportunidade de 
conhecer escritores, aprofundar em 
suas obras. Sem contar o ambiente 
fora sala de aula, que é muito diverti-
do”, finaliza.  Ronan Moreira e Marcos Khass

Sueli Jau

Juliana diz que o objetivo é trazer 
mais conforto e segurança aos pais

Ana Clara Perlatto

Os papais e mamães do Bu-
ritis, sempre preocupados com o 
bem-estar de seus filhos, já podem 
contar com um importante auxílio 
aqui no bairro. Foi inaugurada re-
centemente uma clínica que tem 
como foco principal o atendimen-
to infantil. No espaço, totalmente 
montado para este seleto grupo, 
com brinquedos e muita cor, as 
crianças podem ser atendidas por 
pediatras, ortodontista, odontope-
diatria, otorrinolaringologista, fo-
noaudiólogo e psicólogo.

Coordenadora da clínica, a 
pediatra Juliana Ribeiro Rêgo 
conta que a ideia de sua criação 
surgiu por já trabalhar no Buritis 
há cerca de dez anos e observar 
que o bairro necessitava de uma 
prestação de serviço como esta. 
“O Buritis tem muitas famílias 
novas e os pais normalmente tra-
balham. Eles precisavam ter esta 
assistência médica para os filhos 
perto de casa”.

Mesmo com pouco tempo de 
inauguração, a clínica já superou 
as expectativas de Juliana. “Não 
imaginava que teria um resultado 
tão rápido. Tanto que a ideia é es-
tender o horário de atendimento, 
para que os pais possam chegar 
do serviço e trazer os filhos”.

Clínica para 
atendimento infantil é 
inaugurada no Buritis

A clínica é voltada para as 
crianças, mas isto não quer di-
zer que os pais são esquecidos. 
De acordo com Juliana Ribei-
ro, algumas especialidades tam-
bém são oferecidas aos adultos. 
“Otorrino e fonoaudiologia são 
algumas especialidades que tam-
bém já atendemos adultos. Te-
mos, inclusive, uma angiologista 
para cuidar das pernas das ma-
mães e dos papais”, finaliza.

A clínica infantil fica locali-
zada na Rua Cristiano Teixeira 
Sales, 150, sala 701. O telefone 
de contato é 3567-6965.

Novidade

Isabela Pinheiro



13Outubro de 2015
EDITORIAL | OPINIÃO |  LAZER | EDUCAÇÃO | POLÍTICA | ESPECIAL |  CULTURA | POLUIÇÃO | SAÚDE | SERVIÇOS | IMÓVEIS | PAINEL | TENDÊNCIA | SEGURANÇA 

Comunidade 

O Parque Aggeo Pio Sobri-
nho viveu um momento mui-
to especial com a edição 2015 
do Dia V - Dia do Volunta-
riado. Moradores do Buritis 
e representantes de entida-
des se uniram, mais uma vez, 
para promover um dia intei-
ro de alegria e diversão com 
apresentação à comunidade 
de atividades esportivas, cul-
turais e educacionais.

Desde o ano de 2003 a 
ABB - Associação de Morado-
res do Bairro Buritis - realiza o 
Dia V. O evento é uma iniciati-
va da FIEMG - Federação das 
Indústrias do Estado de Minas 
Gerais, que desde 2001 mobi-
liza milhares de voluntários 
em empresas, organizações 

Dia do Voluntariado agita o bairro

sociais, associações, escolas e 
sociedade civil para realizarem 
atividades em benefício da me-
lhoria da qualidade de vida em 
sua comunidade. 

Estudantes de Engenharia 
Ambiental da Newton Paiva 
trabalharam a sustentabilida-
de junto a crianças e adultos. 
Para a garotada, uma aula de 
como plantar uma sementinha 
em uma garrafa pet. Já para os 
mais velhos, ensinaram como 
criar um puf também com gar-
rafas pet. “Estamos mostrando 
para a população como se pode 
transformar o lixo em algo 

muito útil”, comenta a univer-
sitária Camila Caldeira. “Sem-
pre participo. Toda vez que 
sou convidada aceito sem pen-
sar duas vezes. Me faz muito 
bem”, diz.

O programador André Sil-
va Valério contribuiu com a 
realização do Dia V no Bu-
ritis, mas com uma ação bem 
diferente à da sua atividade 
do dia-a-dia. Ele se dedicou 
a fazer pintura nos rostos das 
crianças. “O carinho delas e 
a cara de felicidade não tem 

preço. Sem dúvidas é o meu 
maior pagamento”.

HISTÓRIA
Deolinda Matosinhos tem 

uma longa história com traba-
lhos voluntários. A terapeuta 
já chegou a viajar para Ron-
dônia, onde realizou serviços 
humanitários com povos ca-
rentes e indígenas. “Eu acho 
o mínimo que uma pessoa em 
perfeitas condições de saúde 
deve fazer. Toda vez que faço 
um trabalho voluntário saio 
de alma lavada. É como se 
estivesse com um mal-estar e 
tomasse um remédio”.

O servidor público Rober-

to Leandro Lopes levou a fi-
lha Isabele para um passeio de 
domingo no parque sem saber 
que naquele dia acontecia o 
Dia V. Ele ficou simplesmente 
encantado com tudo o que viu 
e aproveitou bastante a diver-
sidade de atrações. “Está tudo 
ótimo. Um clima de confra-
ternização, alegria. Todos que 
contribuíram para o evento es-
tão de parabéns”. 

A estimativa dos organi-
zadores é que em torno de 40 
pessoas tenham exercido este 
espírito do voluntariado no 
evento no Buritis. Um número 
importante, mas ainda aquém 
do que gostariam. De acor-

do com a diretora 
de comunicação da 
ABB, Fátima Gotts-
chalg, muitos mora-
dores já estão com 
esta consciência do 
trabalho social, mas 
falta ação. “O resul-
tado foi muito bom. 
Temos certeza que 
a mudança é possí-
vel, mas ela só vem 
através de ação”. 

RObERTO e a filha Isabele aproveitaram 
todas as atividades do Dia V

DEOLINDA já realizou diversos 
serviços voluntários pelo país

CAMILA Caldeira se sente muito 
bem ao fazer trabalhos sociais

ANDRé tem se mostrado 
um artista a serviço do bem

CRIANÇAS também participaram de projetos ambientais
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Por Márcia caMPos* 

*Márcia Campos é Psicóloga/Terapeuta-Reiki/Massoterapeuta
e-mail: camposyoga@hotmail.com -  (31) 9143-9162 (Vivo) / 9174-1419 (Tim)

Página Facebook: Márcia Campos Psicologia&Terapias Integrativas

bem estarbem estar
 

Início este artigo com a citação de uma paciente que sofre do Trans-
torno Afetivo Bipolar que é um transtorno psíquico no qual ocorrem alte-
rações do humor, este se encontra patologicamente polarizado para depres-
são (tristeza) ou para mania (exaltação), com períodos de extrema irritação 
e estresse, podendo apresentar modificações na maneira de pensar e agir, 
que podem ser rápidas e acontecer com muita ou pouca frequência.                                              

Na depressão ocorre: lentificação do pensamento, humor depri-
mido, redução de energia, desinteresse, apatia, anedonia, pensa-
mentos de culpa e morte.                                                                     
Na mania ocorre: aceleração do pensamento, aumento de ener-
gia, sensação de bem-estar, agitação e insônia.                                               
O Outro sinal de crise é a compulsividade por compras e compor-

tamento extravagante que não faz parte da conduta do paciente. 
Existem três tipos de transtorno bipolar: 

Tipo 1: quando o paciente apresenta episódios de depressão 
profunda.                                         
Tipo 2: paciente que apresenta períodos de energia e impulsivi-
dade com muita intensidade e essas situações se revezam com 
crises de depressão.                                                                          
Tipo 3: forma mais leve de demonstração da doença. Apresenta 
alterações no humor em escalas não graves.
Entre os fatores de risco para o desenvolvimento da doença, des-

taca-se a vivência em estresse intenso e contínuo, histórico familiar 
da doença e traumas de experiências vividas em outras fases da vida.

O tratamento não é, necessariamente, para a vida toda, porém, 
pode durar anos. A medida de controle acontece por meio de medica-
ção controlada de uso diário e o acompanhamento psicológico. 

Um fato em comum com estes pacientes quando realizada a psico-
terapia, é a mágoa profunda que eles costumam guardar das pessoas, 
o que vai gerando um “emaranhado” de sentimentos ambivalentes e 
muito sofrimento.

Com o tempo descobrimos 
que fazemos parte de duas fa-
mílias. A primeira é a genética, 
aquela onde nascemos e cresce-
mos juntinhos, a outra é aquela 
que é composta pelas pessoas 
com as quais criamos os laços 
da amizade verdadeira e os 
chamamos para morarem den-
tro do nosso coração. Com este 
espírito, no final de setembro, 
a escola infantil Vila Buritis 
celebrou mais uma edição da 
sua Festa da Família. 

No dia do evento, os pais ti-
veram que passar por oito ati-
vidades sobre o tema em locais 
diferentes na escola, e em cada 
um ganharam um ingrediente 
de uma receita que foi enviada 
pela família. De posse dos in-
gredientes da receita, poderiam 
trocar por um bolo de fubá e 
lanchar, fazendo um grande 
piquenique no pátio da esco-
la. Um momento único para as 
famílias se confraternizarem e 
conversarem com seus filhos.  

O engenheiro Marcelo Ribei-
ro, mesmo sem a companhia da 
esposa que estava trabalhando, 
não deixou de prestigiar o evento. 
Pai do pequeno Bernardo, de um 
ano e nove meses, foi surpreendi-
do positivamente com a brincadei-
ra educacional elaborada pela di-
retoria da escola. “Simplesmente 
fantástico. Muito bem organizado. 
Fiquei muito cansado com as tare-
fas que foram preparadas. Cumpri 
todas e achei bastante divertido”. 

O representante comercial 
Rodrigo do Amaral Cruz e sua 
esposa Érika fazem questão de 
participar da Festa da Família 
da Vila Buritis. “É um momen-
to único de confraternização, 
acolhimento. É sempre muito 

Celebração 

Vila Buritis realiza mais 
uma Festa da Família

especial estarmos ao lado da 
nossa querida filha Maria Cla-
ra”, dizem. 

Márcia Cristina de Souza 
Reis de Andrade, dona de casa, 
afirma que a Festa da Famí-
lia foi sensacional. “Acho que 

acrescentou muito em nível de 
entretenimento entre os pais, 
professores e alunos. Ficamos 
muito emocionados porque pu-
demos perceber o acolhimento e 
carinho da escola com as crian-
ças. Resumindo, foi só alegria”.

COTIDIANO
O verdadeiro significado da 

família é um tema amplamente 
discutido e vivenciado em sala 
de aula. A área de formação pes-
soal e social é muito importante. 
Valores e virtudes são parte in-
tegrante dos conteúdos que de-
vem ser priorizados na educação 
infantil. “Para a escola, família 
é um valor absoluto. A respeito 
das diferentes composições fa-
miliares que hoje existem, é de-
ver da escola e da família, cul-
tivar e educar seus filhos para a 
construção da moralidade. São 
os valores alicerçados que ga-
rantirão amanhã o cidadão de 
bem, o filho, pai e mãe estrutura-
dos”, explica a diretora pedagó-
gica Cristiane Valadares. 

Quantos de nós já ouvimos 
dizer que os filhos de hoje re-
presentam a única geração que 
é refém da própria família? Di-
tam as regras, desrespeitam os 
membros familiares, agridem 
seus professores. Educação é 
um dever do Estado e de todos 
nós. A Vila Buritis promove esta 
discussão diariamente em sala 
de aula, pois os sentimentos, as 
personalidades formam-se es-
pecialmente durante a infância. 
“Aprende-se a amar desde pe-
queno e os principais mestres 
são os pais, a escola é co-parti-
cipante desta relação e forma-
dora de valores humanitários e 
morais tais como união, amor, 
solidariedade, respeito e frater-
nidade. A base que sustenta as 
aprendizagens feitas pelas crian-
ças pequenas na família e na es-
cola, é a relação afetiva que se 
cria entre elas”, ressalta a direto-
ra-administrativa Maria Beatrix 
Barrios.

DOUTORA SeRá 
qUe SOU BIPOlAR?

“... num dia estou muito 
exaltante e feliz, no dia 
seguinte estou péssima, 
no fundo do poço, tem 
dia que acordo sentindo 

que tudo será um su-
cesso em minha vida e à 
noite sinto-me frustrada 

e a pior das pessoas.”

RODRIGO E éRIKA sabem muito bem a importância 
de passar esses momentos com a filha Maria Clara

A DIRETORIA da escola comemora mais uma edição de sucesso
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Blind Gardian 
10 de outubro

Local: Music Hall
Horário: 22h
Ingressos: R$ 240 (pista), R$ 340 
(pista VIP), R$ 240 (camarote)
Vendas: ingressorapido.com

Depois de um hiato de sete 
anos, a banda alemã de power me-
tal Blind Guardian, que usa como 
inspiração para as músicas a cultu-
ra medieval e o universo mitológi-
co, retorna a Belo Horizonte para 
a apresentação da turnê do recém-
-lançado álbum “Beyond The Red 
Mirror”. A última vez que Hansi 
Kürsch, André Olbrich, Marcus 
Siepen, Frederik Ehmke e Barend 
Curbois  haviam se apresentado na 
capital mineira foi em 2007. 

Henrique & Diego
17 de outubro

Local: Chevrolet Hall
Horário: 22h
Ingressos: Pista Vip R$160 Pista/
Arquibancada 1º Lote R$100; 2º 
Lote R$120; 3º Lote R$140; 4º Lote 
R$160.
Vendas: Bilheterias do Chevrolet 
Hall e Tickets for Fun

Os intérpretes do hit “Suíte 14”, Henrique e Diego apresentam no pal-
co do Chevrolet Hall o show Tempo Certo. A gravação do segundo DVD 
da dupla, que deu origem à nova turnê, reuniu mais de 50 mil pessoas no 
Parque das Nações Indígenas, em Campo Grande (MS).

Trânsito Cultura e Lazer

O Buritis recebeu a animada 
turma da parada educativa “Ande 
Seguro”. A campanha, idealizada 
pela CDL/BH, por meio da Câ-
mara Setorial Duas Rodas, tem 
como objetivo ressaltar a impor-
tância do uso de equipamentos 
de segurança para motociclistas 
como: botas, luvas, capacete, ja-
queta, antena anti-cerol, manu-
tenção preventiva da motocicleta 
e, principalmente, levar informa-
ções quanto a boas condutas no 
trânsito, contribuindo assim para 
a segurança de toda a sociedade.

A ação consistiu em uma 
abordagem exclusiva por promo-
toras que entregaram aos condu-
tores uma cartilha educativa e um 
kit lanche, e a motocicleta recebeu 
um moto check up e instalação da 
antena anti-cerol.

Em 2015 a campanha che-
gou à sua terceira edição e, de 
acordo com o diretor da Câma-

Campanha passa 
pelo Buritis

ra Setorial Duas Rodas, Milton 
Furtado, o resultado tem sido 
melhor a cada ano. A média che-
ga a 200 condutores abordados 
em cada ação, e as motocicletas 
se apresentam em melhor estado 
de manutenção. “É uma campa-
nha formiguinha. A gente tenta 
mostrar que a ação tem o único 
intuito de tornar o trânsito mais 
seguro para todos e eles estão 
entendendo isto”, afirma.

Proprietário da concessio-
nária Suzuki no Buritis, Dalton 
Almeida não teve dúvidas em 
aceitar o convite para ser parcei-
ro na campanha. Para ele, esta é 
uma ação social que pode trazer 
importantes mudanças para o 
nosso trânsito. “Não é só pensar 
no comercial. Vender uma moto 
e pronto. Não se importar com 
o que acontece da porta da loja 
para fora. Queremos que todos 
tenham segurança no trânsito”.

“Ande Seguro”

Mesmo com a correria do 
dia-a-dia, o moto-fretista Tiago 
Ferreira deu uma pausa no ser-
viço para participar da campa-
nha. Ele já conhecia a iniciativa 
de anos anteriores e acredita que 
ações como esta, podem sim, fa-
zer a diferença no trânsito. “Eu 
costumo diferenciar motociclis-
ta de motoqueiro. Quem é mo-
tociclista se preocupa com a sua 
segurança e dos demais. Já os 
motoqueiros não estão nem aí. 
Felizmente a grande maioria no 
trânsito é de motociclistas”.

O técnico em edificações, 
Andrew Soares, morador no Bu-
ritis, apesar de possuir um carro, 
não dispensa o uso da motocicle-
ta. Além de mais ágil para chegar 
aos lugares que deseja, o veículo 
lhe traz uma sensação de liber-

Motociclistas também aprovam

Tiago Ferreira Andrew Soares

CONDUTORES receberam kits e uma inspeção no veículo

dade. Mas, para que isto aconte-
ça é preciso que o trânsito seja 
seguro. Por isso, aprovou a ini-
ciativa e espera que ela alcan-
ce o maior número possível de 
motociclistas. “O trânsito hoje 
está muito agressivo. É preci-
so tomar todas as precauções. 
Eu, inclusive, depois de muito 
resistir, acabei colocando as an-
tenas anti-cerol. Isto foi há três 
meses e ela já me salvou três 
vezes”, comenta.

ShowS

Local: Cine Theatro Brasil 
Vallourec  -  Horário: 20h
Ingressos: Plateia I A R$100; 
Plateia I B R$80; Plateia II AB 
R$70; Plateia II C R$50  - 
Vendas:    
www.compreingressos.com 

Felipe Neto faz única apre-
sentação do solo de humor “Mi-
nha Vida Não Faz Sentido”. 
Engraçado e irreverente, o hu-
morista transita pelos mais dife-
rentes assuntos com desenvol-
tura e em um ritmo alucinante. 
Depois da internet, do já muito 
conhecido canal “Não Faz Sen-
tido”, agora experimenta um 
novo formato em “Minha Vida 
Não Faz Sentido”.

TeaTro

Minha Vida 
Não Faz 
Sentido

30 de outubro

No dia 30 de outubro acontece 
a segunda edição do Samba Prime 
BH, com a presença de três grandes 
atrações do pagode do país juntas, 
no mesmo palco. O cantor Belo, Os 
Travessos e a Turma do Pagode pro-
metem um show com muita dança e 

o melhor do samba, com os sucessos 
que marcaram suas carreiras. A ani-
mação durante os intervalos dos sho-
ws fica por conta de DJs convidados. 
O evento é open bar oferecendo ao 
público presente cerveja, energético, 
vodca, refrigerante e água.

Samba Prime 2
30 de outubro

Horário: 22h  -  Ingressos: 1º Lote R$100 (feminino) R$130 (masculino)
Vendas: Lojas e site Central dos Eventos  -  Local: Mix Garden

Três anos depois do últi-
mo show, Los Hermanos está 
de volta para uma turnê nacio-
nal. Os shows acontecerão em 
9 grandes capitais nos meses de 
outubro e novembro, entre elas 
BH, no dia 23. O grupo forma-
do por Marcelo Camelo, Rodri-
go Barba, Rodrigo Amarante e 
Bruno Medina ficou bastante 
conhecido nacionalmente com 
grandes sucessos como “Todo 
Carnaval tem seu Fim” e “Sen-
timental”. A banda mineira Pato 
Fu, que lançou seu 12º álbum 
“Não Pare Para Pensar”, fará o 
show de abertura. 

los Hermanos
23 de outubro

Local: Esplanada do Mineirão
Horário: 19h
Ingressos: Pista 2º Lote: R$200 
(limite de 4 ingressos por CPF)
Vendas: Pelo site www.livepass.
com.br  ou na Central dos Eventos 
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Garotada
No mês de outubro, que é vol-

tado para as crianças,  muitos pais 
aproveitam para redecorar o quarto 
dos filhos e o papel de parede tem 
sido uma aposta de sucesso. A ga-
rotada adora as cores vibrantes e, 
principalmente, os desenhos de seus 
personagens favoritos. As figuras da 
Disney e os heróis da Marvel são os 
mais procurados. “A molecada fica 
encantada. Imagina ter um Homem-
-aranha gigante na sua parede. A 
Minnie, o Mickey. É uma alegria 
enorme”, ressalta o empresário.

Além dos catálogos já existen-
tes, a Personnalité, como o próprio 

Já pensou mudar um ambiente 
de sua casa utilizando um revesti-
mento personalizado e com baixo 
custo? Isso é possível com o pa-
pel de parede. Com simplicidade e 
muita elegância, o papel de parede 
tem caído cada vez mais no gosto 
popular. Ele consegue mudar o vi-
sual de qualquer espaço em pouco 
tempo, sem precisar de reformar, 
quebrar ou sujar nada. Basta es-
colher a estampa e a cor que mais 
combinam com o ambiente e insta-
lá-lo de forma rápida e fácil. 

Para manter esta procura em 
alta, as fabricantes de papeis de 
parede têm investido na qualidade 
e variedade, enquanto as lojas re-
vendedoras buscam oferecer o me-
lhor preço. Instalada no Buritis há 
cerca de dois anos, a Personnalité 
se consolida como referência neste 
seguimento. A loja se preocupa em 
manter sempre no estoque o que há 
de mais novo no mercado e ainda 
dar toda a estrutura que o cliente 
quer e merece. “Temos uma parce-
ria com uma designer de anteriores 
que, caso seja desejo do cliente, vai 
até a sua casa e analisa qual a me-
lhor escolha para aquele ambien-

Um curso em que os alu-
nos usam óculos para dificultar 
a visão, pesos nos pés e apare-
lhos auriculares para sentir as 
limitações que a idade pode tra-
zer. Esse é um dos métodos que 
o programa Porteiro Amigo do 
Idoso utiliza para fazer os pro-

Em Dia 

Modernidade e praticidade 
para mudar a sua casa

Papel de parede cai no gosto popular

te”, explica o sócio-proprietário da 
Personnalité, Augusto Toneti.

Outro fator que tem contribu-
ído para o aumentado da procura 
pelo papel de parede é a preocu-
pação com a saúde do consumidor. 
Ao contrário de antigamente, hoje 
os materiais fabricados são anti-
-alérgicos, e a cola utilizada não 
tem cheiro. Além disso, os produ-

tos são de alta durabilidade. Um 
papel de parede chega a durar dez 
anos ou mais dependendo do cuida-
do que a pessoa tem, enquanto a vida 
útil de uma tinta é de apenas três anos 
em média. De acordo com Augusto 
Toneti, o que há de novidade no mer-
cado relacionado à papel de parede a 
Personnalité oferece de primeira mão 
para o mercado mineiro.

Serviço: PeRSONNAlITé PAPeIS De PAReDe
Endereço: Av. Professor Mário Werneck, 1941
Telefone: 2510-7020
www.personnaltepapeisdeparede.com.br

PReçOS
Com o intuito de atender ainda 

mais clientes, a Personnalité acaba 
de firmar uma importante parceria 
com grandes importadoras, que vai 
possibilitar à loja vender produtos 
importados da Turquia, Estados 
Unidos e Itália a um preço extre-
mamente acessível. O objetivo 
é fomentar ainda mais as vendas 
durante o período de fim de ano, 
quando a procura pelo papel de pa-
rede é maior. “Em outubro, muitos 
pais querem decorar o quarto dos 
filhos. Em novembro e dezembro 
querem redecorar a casa para rece-
ber parentes para as festas de fim 
de ano. Com o papel de parede isto 
é possível, sem maiores transtor-
nos”, diz Augusto. 

Os preços de vários produtos 
oferecidos na Personnalité real-
mente estão abaixo do encontrado 
no mercado. De acordo com o em-
presário, alguns papeis de parede 
que o valor do rolo girava em torno 
de R$590,00, na loja estão sendo 
comercializados a R$209,00. (Pro-
dutos de ponta de estoque sendo 
vendidos a preços incríveis)

CURSO eNSINA PORTeIROS A SeReM AMIGOS DOS IDOSOS
fissionais da categoria refletir sobre 
o envelhecimento e, assim, propor-
cionarem um atendimento melhor 
às pessoas da terceira idade que vi-
vem ou frequentam o condomínio 
onde trabalham.

Segundo uma pesquisa realiza-
da pela OMS (Organização Mun-
dial da Saúde) com pessoas da 
terceira idade em 32 países, os por-
teiros foram apontados como “os 
melhores amigos do idoso” e eles 
serão cada vez mais necessários 
para a qualidade de vida dos bra-
sileiros que já envelheceram, uma 
população em constante aumento. 

Devido ao seu alto número de 
condomínios, o Buritis é um dos 
principais alvos da coordenadoria 
do Porteiro Amigo do Idoso em 
Belo Horizonte. O curso é pro-
movido pelo Senac e totalmente 
gratuito. “Em BH já estamos nos 
preparando para formar a 6ª turma 
e mais de 100 porteiros já foram 

reciclados neste programa”, infor-
ma Aline Rocha, responsável pela 
divulgação do programa na capital.

Ainda de acordo com Aline, 
muitas vezes, sem conhecer as ne-
cessidades dos idosos, acabamos 
por criticar suas atitudes ao in-
vés de procurar entendê-los. “Por 
exemplo, todos criticam quando 
um idoso entra no ônibus lota-
do, no horário de pico da manhã. 

Mas, já paramos para pensar que 
este idoso sai cedo de casa porque 
ele tem dificuldades para enxergar 
ao entardecer e precisa resolver os 
seus afazeres antes disto? Neste 
programa o porteiro aprende sobre 
isto e muito mais”, completa.

Para o porteiro Orlando Lú-
cio de Araújo, que acaba de formar 
no curso, o aprendizado mudou a 
maneira de enxergar os idosos que 

acompanha no dia-a-dia do condo-
mínio onde trabalha. Descobriu no-
vas formas de ser útil. Em algumas 
delas, pôde refletir sobre os efei-
tos da idade em seu próprio corpo, 
quando passou por vivências em que 
utilizava óculos para dificultar a vi-
são ou quando pesos foram coloca-
dos em suas mãos e pés para fazê-lo 
sentir as limitações de uma pessoa 
idosa. “Percebi que tenho que ficar 
sempre atento para ver se a estrutura 
do prédio está adequada, desde a ne-
cessidade de um corrimão em uma 
escada, até uma melhor sinalização, 
e passar as reclamações para o síndi-
co. Eu aconselho todos os meus co-
legas a fazerem o curso”.

SOBRe O CURSO
O Porteiro Amigo do Idoso foi 

desenvolvido pelo médico e pes-
quisador em saúde pública Ale-
xandre Kalache, conselheiro sênior 
sobre Envelhecimento Global da 

Academia de Medicina de Nova 
York e ex-coordenador de progra-
mas de envelhecimento da OMS. 
Durante as oficinas de capacitação 
(12 horas de aulas distribuídas ao 
longo de três dias), os porteiros 
aprendem a se colocar no lugar 
dos idosos e a lidar com situações 
comuns para quem convive com 
pessoas longevas. 

Em BH, o curso já está com 
inscrições abertas para a sétima 
turma. As aulas serão realizadas 
de 13 a 15 de outubro, das 13h às 
17h, na Rua dos Aimorés, 487 – 
Funcionários. Os participantes re-
cebem material didático, lanches, 
brindes e o certificado que é en-
tregue em uma festa de formatura, 
em grande estilo, onde eles podem 
convidar familiares e o síndico 
para estarem assistindo-os a rece-
ber este diploma. Os interessados 
podem se inscrever pelos telefo-
nes 2552-4712 ou 2552-1137. 

ALINE ROCHA destaca a 
formação de mais de cem 

profissionais em bH

Orlando de Araújo (1o da frente à esq.) celebra formatura ao lado dos colegas

AUGUSTO TONETI confia em um aumento considerável 
nas vendas nos últimos três meses do ano

nome da loja sugere, oferece um ser-
viço personalizado, quando é possível 
retratar imagens em alta resolução na 
textura do papel de parede. Desta for-
ma, o cliente pode escolher qualquer 
tema para decorar o ambiente. Para as 
crianças, este serviço se torna ainda 
mais especial, porque os pais podem 
ir redecorando o quarto de acordo 
com cada fase da vida. “Recentemen-
te personalizamos um quarto com o 
tema Londres. Foi o presente de 15 
anos que a filha ganhou. A emoção da 
jovem foi tão grande que também nos 
emocionou”, lembra Augusto Toneti.


