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O que é bom não necessita 
de muito tempo para se estabe-
lecer e não tem crise que possa 
atrapalhar. Com um ambiente 
acolhedor e culinária diversi-
ficada, os bares e restaurantes 
do Buritis II, mesmo com o 
pouco tempo de funcionamen-
to, já caíram no gosto popular e 
se tornaram ponto de encontro 
de amigos e famílias. A partir 
das noites de quinta-feira o que 

se percebe é uma verdadeira 
multidão que se espalha entre 
as mesas e cadeiras das cal-
çadas, em um clima de muita 
alegria e sempre com total se-
gurança. O sucesso é tanto que 
moradores dos mais diversos 
pontos de BH não se importam 
com a distância e vêm até este 
novo ponto do nosso bairro 
para receber esse atendimento 
de alta excelência.

“Um campo deve oferecer 
as condições necessárias para 
a prática do bom futebol”. Esta 
conhecida frase dos boleiros 
não cabe apenas para jogado-
res profissionais. Os peladeiros 
também precisam do melhor 
local para praticarem bem o es-
porte e, principalmente, em to-

tal segurança. E tudo isso estes 
atletas de fim de semana podem 
encontrar aqui no nosso vizi-
nho bairro Estrela D’alva. O Só 
Marcas Clube é um complexo 
esportivo muito bem estrutura-
do, composto por cinco quadras 
de futebol society e um grande 
ginásio poliesportivo.

A região do Buritis já é re-
ferência em Belo Horizonte 
quando o assunto é educação. E, 
se depender do esforço dos co-
ordenadores das escolas este se-
tor ficará cada vez mais forte. O 
conceituado Colégio SES aca-

ba de anunciar que, a partir de 
2016, também irá oferecer aulas 
para o ensino médio. Com esta 
decisão, os alunos que estão 
desde as séries iniciais poderão 
ter toda a sua vida escolar den-
tro da instituição.
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Editorial

Cartas
COLUNA

Sou Policial Militar e traba-
lho na região do Buritis e Estoril. 
Sou bacharel em Educação Física 
e atualmente estou me especiali-
zando em Administração e Marke-
ting Esportivo. Venho pensando 
em “como posso ajudar as pessoas 
a adquirirem uma consciência de 
procurar uma melhorar qualidade 
de vida, melhorando seus hábitos 
diários com uma nova mentalida-
de de movimentos corporais?\”. 
Assim, me surgiu a ideia de procu-
rar o JORNAL DO BURITIS, que 
tem crédito na região, para poder 
informar e esclarecer dúvidas dos 
leitores com relação à qualidade 
de vida, no tocante a atividade fí-
sica. Desta forma, me proponho a 
colaborar com uma coluna, um es-
paço no jornal, onde eu possa es-
crever mensalmente e proporcio-
nar um diálogo com o público.

Juliano Celso

n Prezado Juliano, agradecemos a 
sua intenção em ser nosso cola-
borador. Entraremos em contato 
com você para acertarmos uma 
coluna sobre temas relevantes aos 
moradores do Buritis e Estoril.

 JoRnal Do BuRiTis

FELICITAÇÕES
Parabenizo o trabalho sério do 

jornal, visando o bem estar dos mo-
radores, nos trazendo noticias, di-
vulgando serviços, visando confor-
to e bem estar da população local.

Não sou moradora do Buri-
tis, mas do bairro Havaí. Sou fre-
quentadora do comércio da região 
e gostaria de receber a publicação 
mensal virtual deste conceituado e 
representativo jornal.

 elizaBeTh MuRTa
Moradora do Havaí

QUEIMADAS
No final de outubro presen-

ciamos no bairro uma verdadeira 
devastação da mata nativa atrás do 
Colégio Magnum. É sempre a mes-
ma história. Sempre nesta época do 
ano somos obrigados a vermos nos-
sas matas sendo queimadas, não só 
aqui no Buritis, mas em boa parte 
de Minas Gerais. Nossos governos 
e governantes não se planejam, não 
se entendem. Será difícil prever que 
isso vai acontecer nesse período do 
ano? O pior de tudo é ligar no Corpo 
de Bombeiros e ouvir o atendente 
dizer que não existe viatura disponí-
vel naquele momento.

Gleison Reis
Morador

 
CARTÃO

Muito esclarecedora a repor-
tagem sobre os cartões de vacina 
dos animais de estimação. Eu tenho 
um cão em minha casa, mas nun-
ca me preocupei com este cartão. 
Eu adotei o Lalau em um canil e o 

pessoal informou que ele já estava 
totalmente imunizado. Agora, após 
esta reportagem, irei procurar no-
vamente o canil para saber do car-
tão de vacinas dele ou se poderei 
confeccionar um a partir de agora.

 isaBela MaRques
Moradora

 
DIA V

 É por isso que gosto do Buri-
tis. Apesar dos nossos problemas 
diários a população ainda mostra 
força e solidariedade. Passei no 
Parque Aggeo durante a realização 
do Dia V e constatei que juntos 
somos mais fortes. Quem faz tra-
balho voluntário sai com a alma 
lavada. Parabéns a todos que par-
ticiparam e ano que vem estarei 
presente novamente. Ver o sorriso 
inocente no rosto de uma criança é 
muito bom.

MiCaela sChulTz
Moradora da Rua Esmeraldo Botelho

Nestes tempos de vacas 
magras em termos de boas no-
tícias, no mês passado tivemos 
uma que a cidade pode cele-
brar. Com muito bom senso e 
conhecimento da tradição his-
tórica de Belo Horizonte, o 
prefeito Marcio Lacerda vetou 
o projeto de lei aprovado pela 
Câmara Municipal que restrin-
gia o uso de mesas e cadeiras 
em calçadas e também limi-
tava horários para música ao 
vivo em bares e restaurantes.

Nada mais adequado para 
uma cidade que é internacio-
nalmente conhecida como a ca-
pital mundial dos bares.  Muita 
gente que é vizinha de estabele-
cimentos que às vezes insistem 

em ultrapassar os limites da 
lei do silêncio e até mesmo do 
bom senso reclamou. Mas a de-
cisão do prefeito foi aplaudida 
por todos que querem uma Belo 
Horizonte mais viva, mais ale-
gre e que reconhecem nos bo-
tecos, bares e restaurantes um 
patrimônio sem igual no Brasil 
e no mundo.

Em seu veto, Lacerda des-
tacou que os “bares e restau-
rantes da cidade encarnam de 
modo muito simbólico a ale-
gria, a hospitalidade e a cultura 
do povo mineiro e constituem, 
além de uma extraordinária for-
ma de expressão cultural, um 
potente atrativo turístico capaz 
de movimentar a economia lo-

cal e de consolidar a cidade 
como espaço ideal para o en-
contro, o lazer e a qualidade de 
vida”.

Com relação à música ao 
vivo, o prefeito lembrou tam-
bém que “esse traço identitá-
rio da capital mineira forjou-se 
ao som da música em todas as 
suas vertentes. Desde o Clube 
da Esquina, movimento que re-
velou uma geração privilegia-
da de compositores e intérpre-
tes como Milton Nascimento, 
Lô Borges, Fernando Brant e 
Beto Guedes, entre outros tan-
tos, até bandas icônicas do ce-
nário do Rock’n Roll como Se-
pultura, Pato Fu, Skank e Jota 
Quest”.

Em suas razões, o prefeito 
uniu a vertente cultural com a 
econômica. O setor de bares e 
restaurantes da cidade já anun-
ciava que milhares de demis-
sões iriam ocorrer caso a lei 
fosse sancionada. Sem dúvi-
da alguma algo preocupante 
para o momento recessivo que 
o país vive. Hoje, na maioria 
das famílias brasileiras, pre-
servar o emprego é a principal 
preocupação.

Por outro lado, é perfeita-
mente possível estabelecer uma 
convivência saudável entre ba-
res e restaurantes que funcio-
nam com música ao vivo com a 
vizinhança. Temos quase 20 mil 
estabelecimentos do gênero na 

capital mineira e algumas pou-
cas exceções não podem preju-
dicar a imensa maioria que res-
peita a lei e os vizinhos.

Acertou o prefeito. Aliás, 
outra medida de Lacerda que 
também foi muito aplaudida foi 
a autorização para o uso de bi-
cicletas nos parques da cidade. 
Em alguns parques o uso já era 
permitido, mas agora a regra 
está valendo para todos. Uma 
medida simples, mas que es-
timula as pessoas a frequenta-
rem mais os parques, incentiva 
o uso de bicicletas, gera mais 
uma opção de lazer e deixa 
nossa Belo Horizonte uma ci-
dade mais feliz, alegre e amiga 
das pessoas. 

prevaleceu o bom senso R

Comunicamos que na matéria referente às vanta-
gens da aquisição de consórcio imobiliário, princi-
palmente em tempos de crise financeira, publicada 
na edição 141 do JORNAL DO BURITIS (outubro 
de 2015), página 3, erramos na divulgação do te-
lefone da empresa Embracon, especializada neste 
mercado. O número correto é (31) 3303-1888. La-
mentamos o ocorrido e demais dados e informações 
referentes à empresa acesse o site  www.embracon.
com.br. A filial Belo Horizonte está localizada à 
Avenida Pedro II, 2715 - Carlos Prates.

TELEFONE 
EMBRACON
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diversão Garantida
“Calçada do Rio”! “Savas-

si dos tempos áureos”! “Passare-
la do álcool”! Estas foram apenas 
algumas das frases ouvidas em 
conversas com frequentadores dos 
bares e restaurantes do Buritis 2, 
tudo isso para ilustrar a boa sen-
sação dos ambientes existentes 
na região. Ao longo dos últimos 
anos o Buritis se tornou referên-
cia em Belo Horizonte quando o 
assunto é “curtir a noite”. Com 
uma enorme diversidade gastro-
nômica e estabelecimentos muito 
bem estruturados, moradores dos 
mais variados e longínquos pon-
tos da capital escolhem o nosso 
bairro para um momento de lazer 
e descontração, seja com amigos 
ou em família. Mas, como nada 
é bom o bastante que não possa 
melhorar, a opção para os clien-
tes ficou ainda maior com a ex-
tensão do bairro. Na região do 
Buritis 2 o movimento à noite já 
caiu no gosto popular.

Até para os mais distraídos, 
basta uma pequena caminhada 
pelo final da Avenida Mário Wer-
neck que logo percebem a grande 
presença de pessoas na região. São 
universitários, trabalhadores em 
happy hour, casais e famílias que 
querem saborear uma comida de 
alta excelência, ou apenas estar em 
um local afável para um bom ba-
te-papo. Tudo isto somado ao cli-
ma agradável e o espaço seguro 
que foi montado. Quem apostou 
no sucesso do Buritis 2 já colhe 
muitos frutos!

O “Espetáculos” é um bar que 
se tornou referência na capital mi-
neira no segmento dos espetinhos. 
A primeira unidade no bairro Ci-
dade Nova chegou a ganhar o prê-
mio da revista “Veja Comer e Be-
ber” como o melhor espetinho de 

Buritis 2 tem gastronomia diversificada e estrutura qualificada

BH em 2014. Querendo expandir 
seus negócios arriscou uma segun-
da unidade no Buritis 2, quando 
o local ainda dava seus primeiros 
passos no setor de bares e restau-
rantes. A escolha não poderia ter 
sido mais acertada, tanto que, em 
breve, um novo espaço será inau-
gurado para comportar um núme-
ro maior de clientes. “Aqui está 
sempre com grande movimento 
e, por incrível que pareça, ainda é 
uma região com enorme potencial 
de crescimento, já que diversas 
moradias serão lançadas em bre-
ve”, comenta o gerente Wander-
ley Morgado.  

A gastronomia diversificada 
é um dos pontos de maior desta-
que do Buritis 2. Em poucos me-
tros é possível comer espetinhos, 
pizzas, refeições à la carte e até 
comida japonesa. O J-San trou-
xe esta novidade para a região 
há cerca de um ano e, o que para 
muitos poderia ser um investi-
mento de risco, na verdade se 
mostrou uma aposta muito segu-
ra. “Desde o início foi sucesso. A 
princípio clientes de outros bair-
ros como Lourdes e Sion vinham 
nos prestigiar e, pouco depois, 
moradores do Buritis também co-
meçaram a frequentar o restau-
rante”, explica o gerente Lúcio 
André Teixeira. 

E como quem quer se estabe-
lecer no mercado tem sempre que 
buscar crescimento, um novo em-
preendimento foi lançado pelos 
empreendedores do J-San. Trata-
-se do J-Pub, que fica bem ao lado 
do restaurante japonês. De acordo 
com Lúcio, os empresários viram 
a necessidade de oferecer um novo 
serviço, para que outros públicos 
fossem alcançados. “Aqui passa-

mos jogos de futebol, servimos um 
outro tipo de comida, temos sinuca 
e música ao vivo todos os dias. Um 
lugar em que as pessoas podem 
vir mais despojadas. Tem cliente 
que para com o cachorro na calça-
da para tomar uma cerveja e ouvir 
música. A abertura do J-Pub foi um 
tapa que demos na cara da crise”, 
ressalta o gerente.

Um dos bares de maior desta-
que no Buritis 2 é o Zé Pileque. A 
quantidade de pessoas nas mesas, 
tanto na calçada como na parte in-
terna do estabelecimento, chama 
muito a atenção. Para quem passa 
pela primeira vez no local a sensa-
ção é de que o bar já existe há muito 
tempo por conseguir conquistar esta 
grande clientela. Pelo contrário, o 
Zé Pileque tem apenas quatro me-
ses de funcionamento. “Foi um es-
panto ver o sucesso imediato. E foi 
no boca a boca mesmo, já que não 
fizemos propaganda nem em rede 
social no início”, revela Diego Ma-
deira, um dos sócios do local.

Arone Teixeira era o único 

PILEQUE

Clientes aprovam o 
circuito gastronômico

CULTURA MANTIDA

E se os empresários estão sa-
tisfeitos com o sucesso da região, 
com os clientes não é diferente. 
Eles encontram no Buritis 2 um lu-
gar estruturado, agradável e seguro 
para frequentar. A satisfação é tan-
ta que tem muito cliente de longe, 
que não abre mão de dar uma pas-
sadinha pelos bares. O empresário 
Bruno Larcher mora na Pampulha 
e trabalha em Nova Lima. Mes-
mo assim, rigorosamente todos os 
dias, antes de ir para casa, dá uma 
paradinha no local para encontrar 
amigos em um ambiente acolhedor. 
“Venho aqui desde o surgimen-
to dos primeiros bares. Já gosto 
muito e ainda vejo um grande po-
tencial de crescimento. Tem tudo 
para se tornar uma referência de 
BH. Quando perguntarem um lugar 
bom para sair, logo virá à mente o 
Buritis 2”.

O universitário Ra-
fael de Paula é morador 
no Buritis. Assim que viu 
a construção da rede de 
lojas percebeu que ali po-
deria ser um ótimo lugar 
para a instalação de bares 
e restaurantes. Superou 
suas expectativas. Come-
çou a frequentar e hoje é 
um cliente assíduo. “É muito baca-
na. Não precisa sair do bairro para 
estar em um bom lugar, degustar de 
uma comida e bebida diferenciada. 
Além de tudo isso, não preciso preo-
cupar-me com bafômetro, já que ve-
nho a pé”, se diverte.

E se engana quem pensa que o 
local não seria apropriado para as 
famílias. Prova disso é a presença 
das amigas Mariana Tavares e Su-
zane Faria, moradoras do Buritis. 
Mães dos pequenos Lucas, de um 

LÚCIO DIZ que o sucesso do 
Buritis 2 "é um tapa na cara da crise"

WANDERLEy ESPERA ainda 
mais movimento com a chegada 

de novos  moradores

LOCAL VIROU ponto de encontro obrigatório de amigos e famílias

ALOISIO, ARONE E DIEgO se 
surpreenderam com o sucesso 

imediato do Zé Pileque

AS AMIgAS  Mariane e 
Suzane com os filhos

“Trabalhei na região do Sion, An-
chieta e comecei a perceber esta 
mudança de comportamento. Pó-
los como a Fleming no Ouro Preto 
e aqui no Buritis é o que o público 
tem buscado. Se tiver qualidade, 
quantidade e preço bom o público 
será fiel”, diz. 

E, em relação à crise, segundo 
Diego, esta passou bem longe dos 
botecos de BH. “Por mais que não 
tenham dinheiro, as pessoas não 
vão deixar de ter o seu momento 
de lazer e o bar é o principal deles. 
Talvez os grandes estabelecimen-
tos, casas de show, possam estar 
em dificuldade, mas a gente não 
tem do que reclamar”, afirma.

com experiência em bar. Para ele, 
existe uma tendência de regiona-
lização dos botecos e o Buritis se 
encaixa muito bem neste contexto. 

ano, e Samuel de quatro meses, 
respectivamente, elas não sentem 
qualquer problema em frequentar 
os bares com os filhos. “É muito 
tranquilo e seguro. Sempre vejo a 
polícia por aqui, isto traz uma tran-
quilidade para a gente. É diversão 
para toda família”, diz Mariana. 
“O Samuel não sente qualquer in-
cômodo. O ambiente é agradável. 
Sair de casa nesse calor com ele é 
muito importante e aqui eu reco-
mendo”, afirma Suzane.

O prefeito Marcio Lacerda vetou no início 
do mês de outubro um projeto de lei que restrin-
gia o uso de músicas na área externa de bares 
na capital mineira após as 23 horas. A proposta 
previa uma alteração na Lei do Silêncio. Em sua 
justificativa, Lacerda citou que a capital já pos-
sui legislação que regula as atividades dos bares 
e ressaltou que estes representam parte da cul-
tura de BH e que são responsáveis por garantir 
à cidade o título de “Capital Mundial dos Bote-

cos”. Para o empresário Arone Teixeira, o prefei-
to agiu com coerência e espera que novas medi-
das sejam tomadas também a respeito da Lei do 
Silêncio. “Acho que o bom senso deve permane-
cer sempre. Eu mesmo tirei a música ao vivo do 
meu bar porque tinha um morador incomodado e 
não quero prejudicar ninguém. Mas acredito que 
a Lei do Silêncio é muito rigorosa e deve ser re-
pensada. Mas, por enquanto, esta atitude do pre-
feito já é de se aplaudir”, finaliza.O prefeito Marcio Lacerda
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Enquete

Maria Inês Gonçalves 
“Nunca gostei do horário de ve-

rão porque meu sistema fisiológico 
muda completamente. Quando traba-
lhava detestava ainda mais porque eu 
gosto de levantar mais tarde e deitar 
tarde. Com o horário levantava cedo 
e ia dormir ainda mais tarde. Ele 
mudava totalmente o meu dia-a-dia. 
Também não enxergo esta economia 
de energia, afinal precisamos acen-
der a luz durante o dia, quando ainda 
está escuro. Se dependesse de mim, 
este horário já tinha sido extinguido 
há muito tempo”.

Aposentada

Você é contra ou a favor do horário de verão?
O horário brasileiro de verão 2015/2016, teve início às 00h do último dia 18 de outubro e vai durar até 21 de fevereiro do próximo ano. Sendo assim, 

os moradores dos estados que aderiram ao horário, que inclui Minas gerais, tiveram de adiantar o relógio em uma hora. A reportagem do JORNAL DO 
BURITIS foi às ruas do bairro justamente para saber a opinião dos moradores sobre este aumento de uma hora nos relógios.

“Acredito que o horário de 
verão seja um mal necessário nos 
dias de hoje. A grave crise vivida 
no país pelo setor de energia elé-
trica, em virtude da falta de chu-
vas, obriga o Governo Federal a 
estabelecer metas de economia de 
energia e a implantação do horá-
rio seria uma delas. Sei que muita 
gente sente dificuldades, mas pre-
cisam superar”.
Educador físico

“Apesar de preferir o horário 
tradicional, o horário de verão 
não me incomoda muito. Até tem 
a vantagem de ir para a faculda-
de com o tempo claro, o que me 
dá mais segurança. Mas quanto à 
economia de energia que o Gover-
no tanta prega, não acredito nisto. 
Na minha casa, por exemplo, os 
hábitos são os mesmos”.
Universitária

“Eu gosto porque sinto o dia 
mais produtivo, não só no trabalho, 
mas principalmente para os mo-
mentos de lazer. Quem tem o costu-
me de deixar o serviço às 17h, 18h 
pode chegar em casa e sair para 
aproveitar sozinho ou em família 
um parque ou outros espaços verdes 
do bairro. Gostaria apenas que o 
poder público seguisse esta mesma 
linha e estendesse o horário de fun-
cionamento dos parques. Acho que 
seria uma boa”. 

Agrônomo

Andreia Gatoni
“Eu gosto do horário de ve-

rão porque acho que os meninos 
aproveitam mais o dia. Eles aca-
bam brincando até mais tarde, 
principalmente quando chegam as 
férias escolares de fim de ano. É 
difícil encontrá-los dentro de casa. 
Como sou dona de casa para mim 
já não faz muita diferença. Não te-
nho a obrigação de acordar cedo, 
quando ainda está escuro, que é a 
reclamação de muita gente”.

Dona de casa

Patrícia Tobias 
“Gosto muito do horário de 

verão. Eu penso que o dia rende 
mais para os adultos no trabalho 
e para as crianças, tanto nas esco-
la, quanto para brincarem. Since-
ramente não vejo as dificuldades 
de adaptação que muita gente diz 
sentir. Sem contar a importância 
que os especialistas dizem existir 
para a economia de energia. Se 
depender de mim o horário de ve-
rão não acabará”.

Professora

José Augusto MarinoLeila GabrielaGustavo Zandona
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Sucesso

O bom e velho Rock n' Roll to-
mou conta do Buritis no último do-
mingo, 8 de novembro. O bairro foi 
sede da primeira edição do Rockão, 
evento idealizado pelos proprietários 
do Quintino Pizzaria e Petiscaria, que 
levou o melhor do rock, comida boa 
e animação para o público. Mais de 
10 horas de muita música com ban-
das e Djs, além de diversas opções de 
food trucks, barracas de restaurantes 
e um espaço kids. 

A festa foi uma novidade atrás 
da outra, a começar pelo local es-
colhido para sua realização: a rua 
Senador Lima Guimarães. No lo-
cal foram instalados o palco e a 
praça de alimentação. A cada hora 
que passava uma nova atração mu-
sical agitava a galera. Ao longo do 
dia aconteceram apresentações de 
grandes bandas como Route 66, 
Sargent Pepper’s, Putz Grilla, Che-
vette Hatch, entre outras. "Foi uma 
sensação maravilhosa poder tocar 
para este público, neste ambiente. 
Simplesmente sensacional. Espero 
voltar mais vezes", revela o vocalis-
ta da banda Sargent Pepper’s, André 
Katz. "Eu não tinha ideia de como 
seria o evento. No fim, parecia que 
eu estava em um grande festival", 
completa o vocalista da banda Che-
vette Hatch, Mário Mello.

No espaço dedicado à alimen-
tação, o Rockão contou com op-
ções para todos os gostos. Foram 
food trucks de variados seguimen-
tos como crepe, tapioca, picolé, sor-

1º rockão reúne milhares 
de pessoas no buritis

Evento ocorrido no dia 08 de novembro contou com música boa, comidas variadas e muita diversão
vetes, sanduiches, massas e batata 
recheada.  Barraquinhas de restau-
rantes e bares também faziam parte 
do evento e serviram deliciosos tira-
-gostos e refeições e, é claro, bebi-
das. "Acreditei no sucesso do Ro-
ckão, como de fato foi, e pretendo 
continuar junto com a organização 
em outros eventos", diz Ana Luiza, 
proprietária de um dos food trucks.

A animação ficou ainda mais 
visível com o público presente. 
Eram pessoas de várias idades e es-
tilos. Apesar de cada um ter a sua 
preferência, todos se confraterni-
zavam. Um momento que deve ser 
recordado por muitos anos. "Baca-
na demais, seguro. Evento sensacio-
nal que fortalece o bairro. O Buritis 
precisa de interação entre os mo-
radores e tenho certeza que muitos 
virão”, ressalta o empresário Mag-
no Ferreira. “Aqui 
tem muitas famílias 
reunidas. Sabia que 
seria um evento em 
que poderia trazer 
meu filho. Gran-
de estrutura, gente 
bonita, civilizada. 
Foi tudo perfeito. 
Teve espaço para as 
crianças. Os orga-
nizadores estão de 
parabéns”, ressalta o 
professor Luiz Antô-
nio, que foi ao evento 
com o filho Luan, de 
dois anos.

A estimativa dos organizadores 
é que em torno de duas mil pessoas, 
entre moradores e visitantes da re-
gião, tenham passado pelo Rockão ao 
longo do dia. Número expressivo que 
só comprova o bom trabalho realiza-
do. “Foi um grande sucesso! O Buri-
tis é carente desses eventos ao ar li-
vre, onde podemos reunir a família e 
os vizinhos para desfrutar de um do-
mingo diferente. Nossa intenção era 
trazer uma nova proposta, ou seja, re-
alizar grandes confraternizações nas 
ruas do bairro”, explica Gilson San-

tana Júnior, um dos organizadores. 
E não foi somente o público 

presente que saiu ganhando com o 
Rockão. O evento também teve seu 
lado social. Do valor de R$30 da en-
trada, R$10 foram revertidos em do-
ação para a instituição infantil ‘De 
Olho no Futuro’. “Era outra preocu-
pação nossa. Fazer algo pelo social. 
Tenho certeza que este dinheiro será 
de grande importância para a manu-
tenção dos serviços de assistência às 
crianças carentes atendidas pela ins-
tituição”, ressalta Gilson. 

Organização comemora
Turma bonita e bastante animada durante o 1º Rockão no Buritis O espaço dos food trucks ficou movimentado durante todo o evento

ApresentAção MídiA pArtiner produção

O PEqUENO Luan e 
o papai Luiz Antônio 

curtiram juntos

gILSON SANTANA 
comemora o sucesso 

do Rockão

ANDRé KATZ, vocalista da 
banda Sargent Pepper’s: 

“simplesmente sensacional”

pAtrocínio



6 Novembro de 2015

EDITORIAL | OPINIÃO |  LAZER | EDUCAÇÃO | POLÍTICA | ARTE |  CULTURA | ARTIGO | SAÚDE | SERVIÇOS | IMÓVEIS | PAINEL | TRANSPORTE| SEGURANÇA 

Serviço: 
só MArcAs clube 
Rua Manila, 425, Estrela D’Alva
tel: (31) 3213-2296
site: www.somarcasclube.com.br
Facebook/SóMarcasClube

Esporte
FGa. DRa. MaRisa De 

sousa Viana Jesus
Crefono6- 1415

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

“Você percebeu o que está acontecendo com ela? Ela está fa-
lando muito diferente. Não sei se está brava, insegura, com raiva da 
irmã, sei lá, só sei que isto não está normal”, insistia meu marido. 
Enquanto estas palavras ecoavam dentro de mim, meus ouvidos fin-
giam não escutar. Minha resistência se fundamentava no medo de 
não saber como agir diante de repetições de sílabas, bloqueios, pro-
longamentos e atropelos que se fizeram presentes na fala de minha 
filha de cinco anos. Sabia que existia a chamada disfluência ou ga-
gueira fisiológica, mas até então ela existia somente nos meus livros. 
Deparar-me com esta teoria na fala da minha filha me fragilizou. 
Minha florzinha era muito comunicativa, inteligente e espontânea, 
mas como lidar com este impedimento de expressão, como lidar 
com tanta pressão?

Este mar de emoções vivido por mim, mãe e fonoaudióloga, re-
pete-se frequentemente na mente das mães de crianças com idade 
entre 3 e 6 anos, quando se observa algo que pode ser fisiológico 
e passageiro, se bem conduzido, ou... ser a ponta de um iceberg de 
uma gagueira crônica, que perdura por vários anos.

Este episódio me encaminhou para um estudo aprofundado na 
área da Gagueira, o que me fez ver que muito se pode fazer para 
minimizar e melhor lidar com esta alteração na fala.  Estudos cientí-
ficos têm desmistificado muitas crenças sobre a gagueira, tais como: 
que o gago gagueja porque fica nervoso ou ansioso, que ele pode ter 
controle sobre sua gagueira, que ele pensa mais rápido do que fala e 
que ele aprendeu a falar assim por tentar imitar alguém.

As pesquisas mostram que a gagueira tem um componente forte 
de hereditariedade e é um comprometimento neurobiológico, devi-
do a um funcionamento anômalo de parte do cérebro responsável 
pela automatização da fala espontânea (e não pela fala automatizada 
como ocorre na música, em que geralmente, não se gagueja). Tam-
bém podem ser observados resultados favoráveis quando se usam 
técnicas para controle consciente da fluência da fala. O fonoaudi-
ólogo, fundamentado em teorias da fala, orienta o trabalho voltado 
para minimizar a gagueira utilizando técnicas relativas a prosódia, 
velocidade, articulação, respiração, dentre outras, com o objetivo de 
identificar, dessensibilizar e modificar o padrão de fala.

Como, “depois da tempestade vem a bonança”, termino desa-
fiando os leitores que se identificaram com o que foi dito, como fa-
miliar, ou como aquele que vive tentando driblar sua gagueira, a se 
posicionar no sentido de fazer algo para minimizar este incômodo. 
Para isso, deve-se ampliar a visão para enxergar a criança e sua pró-
pria vida sob outros prismas, valorizando mais o que se tem a dizer 
do que a forma como se diz. Também é preciso buscar a ajuda de um 
fonoaudiólogo. Este pode orientar os pais e familiares e conduzir o 
paciente a uma fala  mais natural, com maior liberdade para se ex-
pressar, facilitando para que ele possa se ver para além da gagueira.

O QUE FAZER 
DIANTE DESTA FALA?Os peladeiros do Buritis e re-

gião têm um dos melhores espaços 
para desfilar o seu “bom futebol”. 
O complexo esportivo Só Marcas 
Clube, localizado no bairro Estrela 
D’alva, se tornou ponto de encon-
tro de muitas turmas de amigos. O 
local já existe há oito anos, bastante 
conhecido com o nome de Estrela 
D’alva Clube. Agora, ele está sen-
do totalmente reestruturado para 
oferecer o melhor serviço aos seus 
frequentadores. São cinco quadras 
de futebol society e uma de salão 
onde, além de futsal, podem ser 
praticados jogos de basquete, vôlei 
e handebol. 

O gerente de marketing do Só 
Marcas, Marco Túlio Gomes do 
Carmo tem se mostrado bastante 
empolgado com este novo desafio. 
A prática de atividades esportivas 
regulares vem aumentando cada 
dia mais, além de apresentar diver-
sos benefícios para a saúde, tam-
bém proporciona a socialização, 
momento de lazer e diversão. 

O Só Marcas Clube  tem toda 
estrutura e preparo para atender a 
diversos públicos, desde turma de 

só marcas clube se torna referência 
em complexo esportivo na região

Apresente esta reportagem 
no endereço indicado e 
ganhe 1 hora de futebol 

grátis com seus amigos na 
melhor quadra de BH.

amigos que querem jogar apenas 
uma pelada à eventos corporativos. 
Ele enxerga o espaço com gran-
de potencial e a todo o momento 
surgem ideias para fazer com que 
o complexo fique movimentando. 
“Eu quero ver isso aqui cheio os 
três turnos do dia. Além de manter 
a melhor estrutura para os esportis-
tas, pretendemos realizar diversas 
competições, que irão chamar os 
moradores para dentro do Só Mar-
cas Clube”. 

Atualmente o centro esportivo 
recebe aos fins de semana a segun-
da edição da Copa Itatiaia de Fu-
tebol Society para universitários e 
antes já recebeu as copas Ascics e 
Coca-Cola, além do Campeonato 
Mineiro de MMA, que virou uma 
tradição no local. Mas as ideias 
para trazer o público ao complexo 
não param por aí! De acordo com 
Marco Túlio, uma academia de gi-
nástica deverá ser construída em 
breve no local e a quadra de salão 
será totalmente adaptada para re-
ceber eventos sociais. “Ela tem um 
piso espetacular, uma acústica in-
crível. Acredito que é um lugar ide-

al para grandes festas de empresas 
e feiras”, diz. 

Ainda de acordo com o gerente 
de marketing, um projeto já defini-
do será a cobertura das quadras de 
society 3 e 4, o que irá gerar maior 
conforto aos esportistas.

TRADIÇÃO DE 
ESCOLINHAS

Como o objetivo da direto-
ria do Só Marcas Clube é manter 
o espaço ativo durante todo o dia, 
uma atividade continuará sendo 
bastante valorizada: as escolinhas 
de futebol. Desde o ano de 2013 a 
Escola de Futebol Pequeno Sabiá, 
criada pelo ex-atacante do Cruzei-
ro da década de 80, Carlinhos Sa-
biá, desenvolve um trabalho com 
as crianças no centro esportivo do 

Estrela D’alva. Com a reestrutu-
ração do espaço, o objetivo é que 
esta parceria seja ampliada. Pro-
fessor da escolinha, Felipe Araújo 
ficou muito contente com a novi-
dade. “A gente cria uma identi-
dade com o lugar e quer ver ele 
sempre crescendo. É como o time 
de futebol do coração, queremos 
sempre ele vencendo”, ressalta.

MARCO TÚLIO acredita que 
o Só Marcas Clube será o novo 

point dos boleiros

COM a reestruturação, o professor Felipe 
pretende ampliar o número de alunos na escolinha
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Cultura

O incentivo à prática de ativi-
dades artísticas sempre foi um pon-
to forte do Buritis. Talvez por isso, 
o bairro conte hoje com a impor-
tante presença de grandes artistas 
em sua comunidade, entre eles o 
jovem músico Bruno Tonelli. Para 
celebrar o Dia do Músico, co-
memorado no próximo dia 22, o 
JORNAL DO BURITIS progra-
mou uma matéria especial com 
Bruno, o qual através dele home-
nageia todos os demais músicos 
do nosso bairro. 

Assim como a maioria dos mú-
sicos, a paixão pela arte surgiu em 
Bruno como herança de família. 
Ele é filho do famoso músico de 
baile, Geraldo Tonelli, da banda 
GT Trio, e teve suas primeiras au-
las bem no início da vida. “Lembro 
de estar sentado em um piano estu-
dando acordes e exercícios de téc-
nica com meu pai. Sempre amei es-
crever poesia e compor músicas”.  
Aos 13 anos montou a primeira 
banda aqui mesmo no Buritis, a 
“PRIME” junto com Leandro Ma-
lias e Eduardo Faleiro. Tocou por 
sete anos seguidos, lançando dois 
discos e chegando a realizar shows 
interestaduais. 

Na época da faculdade era 

morador constrói grande 
carreira na música

hora de escolher a profissão e a 
música, mais uma vez, falou mais 
alto na vida de Bruno. Conheceu 
o também compositor e músico 
André Lanari e juntos criaram 
em 2007 o “7 Estrelo”. Trabalho 
de música e arte contemporânea 
que mesmo diante de muitas di-
ficuldades prossegue forte ainda 
hoje já tendo lançado quatro dis-
cos e um EP em quatro continen-
tes: América, Europa, África e 
Ásia. “Após mais de 15 anos in-
vestindo na carreira, hoje consi-
go entender melhor o quadro do 
mercado musical. Há 10 anos o 
modelo de mercado que conhe-
cíamos mudou muito e continu-
amos estudando e acompanhando 
os modelos de negócio que estão 
sendo vividos. Esse amadureci-
mento é reflexo de conquistas e 
oportunidades que passam e com 
ousadia você deve estar apto a 
investir e contar com a ajuda de 
pessoas e profissionais que acre-
ditam no seu trabalho”.

CARREIRA INTERNACIONAL
Desde 2008, após o lançamen-

to do primeiro disco do “7 Es-
trelo”, Bruno Tonelli, ao lado de 
André Lanari, frequenta feiras e 

duplo “IV” aconte-
ceu na Womex, (A 
Wolrd Music Expo) 
em outubro do ano 
passado. Em seguida 
surgiu a oportunida-
de de uma turnê de 
18 shows na Índia e 
ainda um show ofi-
cial de lançamento 
e gravação de um 
DVD em Belo Ho-
rizonte. Agora, após 
vários festivais na-
cionais em diversos 
estados do Brasil, a 
banda realiza shows 
no Visa For Music, 
feira importante em 
Marrocos que liga 
os mercados africa-
no, oriente médio 
e europeu, e ainda 
retorna para mais 
uma turnê no con-

tinente asiático. “Os desafios são 
muitos para se consolidar uma 
carreira e um trabalho autoral de 
personalidade, que é o meu caso. 
Hoje continuo estudando, reali-
zando cursos pelo Sebrae, parti-
cipando de fóruns e, além do “7 
Estrelo”, trabalho com mais dois 
grupos musicais o “Triballzen” 
(indígena) e o “Vrindavan” (man-
tras indianos)”. 

CONSELHO
Por ser difícil conseguir o capi-

tal inicial para os primeiros passos 
o conselho que o músico do Buri-
tis dá aos novos artistas é que or-
ganizem seus materiais e se inscre-
vam em editais públicos da Cultura 
(municipais, estaduais e federais), 
que são de direito de todos e podem 
gerar fundos para a execução de 
suas ações como incentivo à produ-
ção cultural. 

Há 10 anos, Bruno também 
ensina pessoas de todas as idades 
a darem seus primeiros passos na 
música, em técnicas de instrumen-
tos como violão, flauta e piano, 
e alfabetizando dentro da musi-
calização. Hoje produz seus pró-
prios discos e trabalhos, além de 
ajudar a produzir outras carreiras 
musicais através da sua gravado-
ra. “Para realizar qualquer proje-
to na vida se exige sacrifício, por 
isso nesse dia do músico desejo 
que aqueles que querem seguir por 
esse caminho acreditem e vivam 
essa arte com sinceridade, pois 
hoje com 29 anos já realizei meu 
sonho de criança de viajar e co-
nhecer as culturas mundiais atra-
vés da arte”.

conferências de encontro dos seg-
mentos de mercado da música em 
nível mundial como a Womex na 
Europa, CMJ em Nova York, CMW 
no Canadá, AME em Cabo Verde, na 
África, e WorldFest e Sitalpati Mela 
na Índia, na Ásia. 

O lançamento do novo disco 

PAIXÃO de Bruno pela música 
foi passada de pai para filho
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A viagem de final de ano é, 
para muitas pessoas, a maior 
oportunidade de tirar alguns dias 
com a família ou amigos, fugir 
da rotina e do stress do trabalho 
e conhecer outros locais pelo 
Brasil e mundo. O problema é 
que em nenhum outro momento 
do ano há tantas pessoas queren-
do viajar, o que pode gerar mui-
tos problemas, além de fazer o 
custo da viagem disparar. 

Mas calma, para te ajudar a 
aproveitar ao máximo e gastar 
menos, o JORNAL DO BURI-
TIS conversou com a gerente da 
CVC do bairro, Kelly Moraes, 
que separou algumas dicas infa-
líveis para o morador do Buritis 
aproveitar com toda tranquilidade 
as viagens de final e inicio de ano.

Um dos grandes segredos 
para economizar, não apenas em 
dezembro e janeiro, mas durante 
o ano todo, é saber a hora certa de 
comprar passagens aéreas e reser-
var hotéis. Deixar para a última 
hora é muito complicado. Como 
estamos falando de alta tempo-
rada, o ideal é que a compra seja 
feita de 40 a 90 dias, ou seja, no 
máximo até o início deste mês 
novembro. “Quanto antes melhor, 
pois o cliente tem a possibilida-
de de conseguir preços de aéreo 
promocionais e hospedagens bem 
mais baratas”, afirma a gerente.

Em relação aos destinos 
mais procurados, Kelly diz que 
algumas novidades têm surgido 
nos últimos tempos. As praias 
do nordeste continuam muito 
requisitadas, contu-
do, agora elas sofrem 
uma saudável ameaça 
da região sul do país. 
“Porto Seguro, Porto 
de Galinhas, Maceió, 
o nordeste em si, se-
guem em alta, mas 
estamos tendo muita 
procura agora para o 
sul como Gramado e 
Florianópolis, pois as 
passagens estão bem 
em conta”.

Férias: época 
ideal para viajar

MOEDA
Com o dólar em alta, a situ-

ação ficou apertada para quem 
precisa da moeda para viajar ao 
exterior. Quem vai sair do país 
agora não tem muita opção: vai 
ter de pagar caro. Para quem não 
tem necessidade de fazer uma 
viagem ao exterior, o conselho é 
adiá-la ou trocar por um destino 
que também tenha desvalorizado 
sua moeda. “Aconselhamos com 
a alta do dólar viajar para Amé-
rica do Sul ou países em que o 
real está valendo mais a pena e 
são ótimas opções de turismo 
como Indonésia, Tailândia e Ín-
dia”, explica Kelly Moraes. 

No entanto, a tão sonha-
da viagem aos Estados Unidos 
ainda pode acontecer. “Estamos 
fazendo muitas promoções de 
passagens aéreas para Miami e 
Orlando, para quem ainda tem 
este sonho. A CVC faz também 
câmbios promocionais, conge-
lando o preço do dólar em al-
guns momentos, o que já ajuda 
bastante no valor final”, informa.

O final do ano, mais do que 
qualquer outra época, é hora 
de pesquisar preços. O melhor 
é fazer uma planilha com os 
destinos que você considera 
ideal e anotar valores médios 
de passagens e hotéis antes de 
decidir qual vale mais a pena. 
Mas vá com calma: não adian-
ta escolher um destino que não 
te agrade em nada apenas para 
economizar! 

Serviço: CVC BURITIS
Shopping Espaço Buritis (Av. Mário Werneck, 1550 - loja 8)

Fone: (31) 2511-0400  /   Site: cvcburitis@cvc.com.br

KELLy MORAES dá boas dicas para 
que a viagem seja dos sonhos

Turismo
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Saúde

Mudanças físicas e psicoló-
gicas marcam a mulher durante o 
período de gestação. Apesar de ser 
considerado um momento mágico, 
não tem como negar que, muitas 
vezes, essas mudanças vêm acom-
panhadas de desconfortos e limi-
tações, que impedem a gestante de 
levar uma vida totalmente igual 
à que levava. Por isso, apesar de 
pouco divulgada, a fisioterapia na 
gravidez exerce um papel impor-
tante em cada fase da gestação, 
sempre visando à promoção da 
saúde e do bem-estar da mulher. 

A fisioterapia pré-natal, por 
exemplo, prepara o corpo da mu-
lher para dois momentos: o pré e 
o pós-parto, prevenindo, tratando 
e reabilitando possíveis disfunções, 
desconfortos, dores ou lesões. As-
sim, a fisioterapia oferece exercí-
cios de alongamento e fortaleci-
mento de determinados músculos; 
exercícios aeróbicos; conscientiza-
ção corporal; melhora na circula-
ção sanguínea, correção da postura 
e exercícios de relaxamento. Como 
resultado, as futuras mamães sen-
tem alívio durante momentos como 
câimbras, inchaço, falta de ar e do-
res na coluna vertebral e na pélvis, 

além de ficarem mais preparadas 
para o parto. 

Fisioterapeuta especializada 
em saúde da mulher, Meg Mar-
tins acompanha de perto o sucesso 
da técnica. De acordo com ela, as 
gestantes que optam pela fisiote-
rapia na gravidez relatam melhora 
no estilo de vida no geral, no con-
dicionamento físico e controle do 
peso. “Elas sentem-se mais dispos-
tas para realizar as atividades do 

dia-a-dia como trabalhar, caminhar, 
subir e descer escadas, fazer as ati-
vidades de casa, realizar as ativida-
des de lazer, entre outras”. 

Ainda de acordo com doutora 
Meg, através da fisioterapia espe-
cializada, as gestantes apresentam 
também redução ou cessação das 
dores, maior controle das micções, 
alívio intestinal, melhora na ativi-
dade sexual, além de maior con-
trole da pressão arterial e diabetes 
gestacional, sendo estas, associa-
das a uma alimentação balance-
ada. “A atividade contribui para 
que a grávida tenha uma rotina 
mais tranquila, deixando-a mais 
saudável e relaxada. Uma gestante 
tranquila e relaxada também trans-
mite essa sensação para o bebê. 
Por isso, futuras mamães não te-
nham medo de fazer exercícios 
durante a gravidez. É bom para 
você e para o bebê”, garante.

SATISFAÇÃO PLENA 
Perto de ganhar o primeiro 

filho, Natália Hellen pratica a fi-
sioterapia para gestantes e o re-
sultado obtido tem sido bastante 
satisfatório. Segundo Natália, à 
medida que o bebê foi crescendo 

em sua barriga apareceram alguns 
sintomas em seu corpo. O primei-
ro deles foi o inchaço (11ª sema-
na), depois o aumento da frequ-
ência urinária e perda urinária 
(15ª semana) e, por fim, as dores 
no punho que duraram da 25ª até 
a 29ª semana. Após os sintomas 
urinários o seu ginecologista/
obstetra a encaminhou para a fi-
sioterapia. 

Conheceu o trabalho da fisiote-
rapeuta através da internet e iniciou 
a técnica na 16ª semana.  Realiza 

Fisioterapia auxilia gestantes 
para um parto mais tranquilo

o tratamento 3 vezes por semana, 
divididos em drenagem linfática, 
exercícios urinários e exercícios 
para o corpo. “Atualmente não 
preciso mais correr para o banhei-
ro para urinar e nem molho mais 
calcinha, apesar da frequência ain-
da está aumentada já que meu filho 
é um bebê bem grandão e aperta 
muito a minha bexiga. O inchaço 
reduziu bastante e as dores no pu-
nho foram sanadas em um mês”. 

No momento, Natália está 
aguardando as aulas de parto e 

DOUTORA MEg acompanha de 
perto a evolução das gestantes

A ATIVIDADE transformou a gestação 
de Natália. Reduziram os inchaços e 

acabaram as dores no punho

amamentação que serão realizadas 
nas próximas sessões. “A fisiotera-
pia é uma ótima atividade durante 
a gestação e eu pretendo dar sequ-
ência no pós-parto. Quero me re-
cuperar bem rapidinho”, completa.

Meg Martins trabalha no CE-
FID – Centro Especializado em 
Fisioterapia Domiciliar e realiza 
atendimentos no Buritis. Gestantes 
interessadas podem entrar em con-
tato através dos telefones 3044-
3099 / 99118-5320 ou pelo site 
www.fisioterapiaembh.com.br.


