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Nas últimas semanas um as-
sunto tem tomado conta das ro-
das de conversa na capital: o for-
te calor. Por onde quer que você 
vá tem alguém reclamando das 
altas temperaturas. Agora, ima-
gine se você estivesse exposto a 
este calor usando um casaco de 
pele? Pois bem, é isto que sente 
o seu animal de estimação. Para 
evitar um pouco do sofrimento 
deles é preciso que os donos to-
mem cuidados extras nesta épo-
ca. O JORNAL DO BURITIS 
conversou com a veterinária De-
nise Carneiro Guimarães, da Bi-
chos e Caprichos, que deu impor-
tantes dicas sobre como tratar o 
animal diante do forte calor.

De acordo com a veterinária, 
é fundamental manter o bichi-
nho de estimação bem hidratado. 
Nesse calor, aumente a frequên-
cia que você troca a água do po-
tinho  e pode até colocar umas 
pedrinhas de gelo. Dê água de 

Altas temperaturas exigem 
cuidados extras com os pets

coco. Além de ser um 
produto natural é uma 
delícia.

Mantenha seu cão-
zinho tosado, uma vez 
que a pelagem funcio-
na como um “isolante 
térmico” dificultando as 
trocas e retendo o calor. 
“Dê banho pelo menos 
uma vez por semana, o 
simples fato de molhar 
o animal já refrigera e 
hidrata a pele. Entretan-
to, evite sempre a água 
e o secador quentes, opte por água 
morna ou fria e utilize o secador 
no vento frio” explica Denise.

Outro cuidado importante é 
com as patas. Embora o cachorro 
tenha a pata um pouco mais resis-
tente que o nosso pé, ela não está 
livre de sofrer uma queimadura. 
Por isso, escolha horários mais 
fresquinhos para levar o animal 
para passear e dê preferência para 

DE ACORDO com a veterinária, ações 
simples fazem uma grande diferença

praças e parques cheios de grami-
nha fresca. Em dias quentes, du-
rante uma caminhada, principal-
mente se ela for longa, vista o seu 
cão com coletes específicos para 
resfriamento corporal que permi-
tem colocar compressas frias ou 
geladas em seus bolsões laterais. 
Também existem hoje no merca-
do de pets calçados especiais que 
ajudam a proteger a pata do cão.

Uma novidade que tem cha-
mado muita atenção é o picolé ca-
seiro para animais. Muitos donos 
já aderiram a esta prática. Um jeito 
muito gostoso de amenizar o calor 
deles. Basta congelar pedacinhos 
de frutas e dar para o ani-
mal lamber. Utilize frutas 
ou vegetais frescos como, 
por exemplo, morango, 
melancia, banana, manga, 
cenoura, brócolis, couve e 
beterraba. A atenção deve 
ser redobrada em algumas 
frutas que são benéficas 
ao ser humano, mas ma-
léficas para os cães como 
a uva. Portanto, sempre 
antes de selecionar a fruta 
para oferecer ao seu cão, 
consulte um médico vete-

rinário. “Vale lembrar, que mesmo 
se tratando de alimentos saudáveis, 
as frutas e verduras, contêm açuca-
res e outros componentes que não 
devem ser fornecidos em excesso 
para os cães, por isso, use e abuse, 

mas com moderação”, explica a ve-
terinária.

Assim como para nós, o verão 
pode se tornar uma época diverti-
da e agradável também para nos-
sos melhores amigos. “Algumas 

dicas e atitudes são 
realmente neces-
sárias, não se trata 
de cuidar de bicho 
como gente e sim de 
adequar a tempera-
tura ambiente àquela 
que o animal pos-
sa suportar, mesmo 
porque muitas raças 
que domesticamos 
são adaptadas evo-
lutivamente para cli-
mas frios”, completa 
Denise.

Picolé 

Um dos maiores problemas 
que vivenciamos atualmente em 
relação aos cães e gatos é o aban-
dono e os maus tratos. Esta situ-
ação vem sendo agravada pelo 
crescente aumento populacional, 
tanto dos animais de rua quanto 
daqueles que possuem um lar, mas 
cujos donos não praticam a guarda 
responsável e acabam submetendo 
seus pets a cruzamentos totalmen-
te desnecessários, gerando mais 
e mais animais. Uma solução vi-
ável encontrada pela Prefeitura 
de Belo Horizonte para amenizar 
este problema tem sido a castração 
dos cães e gatos, evitando assim 
que eles continuem a se reprodu-
zir e conseqüentemente gerar mais 
abandono. 

No último mês de outubro, a 
PBH, com a presença do prefeito 
Márcio Lacerda, inaugurou mais 
um serviço de castração animal na 
cidade: o Centro de Esterilização 
de Cães e Gatos Barreiro (CECG-
-B), que fica localizado na Avenida 
Antônio Praça Piedade, 68, Bairro 
Bonsucesso, apenas 15 minutos do 
Buritis. O espaço, onde antes fun-
cionava o Centro de Saúde Bon-
sucesso, passou por reformas com 
investimento de cerca de R$25 mil. 
Atualmente estão sendo agendadas 
20 cirurgias por dia na unidade, 
mas o objetivo é dobrar este núme-
ro em um curto prazo. “Uma nova 
veterinária já está passando por 
um treinamento e também estamos 
aguardando as possibilidades do 
município para que possamos du-
plicar o número de cirurgias. Mes-
mo assim, o número realizado hoje 
já é bastante satisfatório para a re-
gião”, explica a veterinária respon-
sável pelo centro, Ingrid Mattos.

O CECG-B possui uma es-
trutura com sala de recepção, sala 
para treinamento e palestras, ge-

Estimação

Nova unidade de 
castração de animais 

próxima ao Buritis

rência, administração; quatro ba-
nheiros, internos e externos; sala de 
cirurgia com três macas (bloco ci-
rúrgico), sala de preparação para os 
animais, seis gaiolas para cachor-
ros, seis gaiolas para gatos, espaço 
para espera e almoxarifado. 

De acordo com a veterinária, 
já há alguns anos não existe a eu-
tanásia de cães e gatos em Belo 
Horizonte como solução para con-
trole populacional. Até mesmo as 

famosas carrocinhas foram extintas 
como forma de manter a integrida-
de da saúde dos animais. A castra-
ção, além de reduzir a alta taxa de 
crescimento e abandono, promove 
na fêmea a prevenção de quase to-
dos os tumores relacionados ao 
sistema reprodutor, prevenindo a 
morte precoce causada, por exem-
plo, por doenças nas mamas, útero 
e próstata, melhorando a qualidade 
de vida do animal.

Números de BH
Segundo dados do Censo Animal (2014), Belo Horizonte possui 

aproximadamente 283 mil cães e 64 mil gatos. Grande parte deles vive 
perdida ou abandonada pelas ruas, outros têm dono, mas não há controle 
populacional, aumentando cada vez mais o número de animais nas ruas. 

Para as regiões que não possuem uma unidade fixa de atendimento, 
é disponibilizada uma unidade móvel, que tem capacidade para reali-
zar aproximadamente 400 cirurgias de esterilização por mês. Para 2016 
está prevista a implantação de mais duas unidades, nas regionais Leste 
e Nordeste. 

NOVA CLÍNICA  de esterilização está há 15 minutos do Buritis
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Por Dentro do Bairro
Futebol

Seis meses após a 
realização do primei-
ro encontro, o Quintino 
Restaurante e Petisca-
ria voltou a receber os 
membros da Associação 
dos Colecionadores de 
Camisas de Minas Ge-
rais (ACC-MG). Em 
torno de 30 representantes da as-
sociação se juntaram para, além 
de expor suas camisas, estabelecer 
contato sobre vendas e troca de in-
formações. O encontro no Buritis 
foi o 12º da ACC-MG. Eles reali-
zam dois por ano, um em cada se-
mestre. Foi o momento para os fãs 
de camisas de futebol curtirem as 
coleções dos parceiros e ainda sabo-

Primeiramente, é importante saber que somente 2,5% das pessoas, 
de acordo com estudos americanos, são capazes de levar adiante mais 
de uma tarefa ao mesmo tempo. As empresas devem tomar cuidado 
nesse momento de ajustes econômicos, ao direcionar aos seus funcio-
nários mais de uma tarefa para executarem no mesmo tempo. Isso pode 
ao invés de gerar produtividade ocasionar em nenhuma das tarefas re-
alizadas. O ideal é avaliar se na sua equipe tem alguém apto a essa 
execução e monitorar para que o trabalho seja realizado com sucesso.

São vários os aspectos que podem interferir na produtividade de 
um profissional, por isso o cuidado pra não deixar-se perder em meio 
a tantas coisas. É importante dividir o trabalho. Não é porque você é 
capaz de fazer algo que você deve fazê-lo. Muitas vezes é necessário 
delegar tarefas. Aprenda também a dizer não. Muitas pessoas gostam 
de acumular tarefas com o intuito de agradar colegas de trabalho e até 
mesmo o chefe. É importantíssimo lembrar que o seu tempo é precio-
so. Evite comprometê-lo com determinadas coisas, a menos que você 
tenha a necessidade de gastar o seu tempo realizando.

Para não ficar deselegante o dizer não, opte por três direções que 
tornarão mais suave a negativa de realizar algo. Indique uma outra so-
lução, as pessoas não gostam de ficar na mão. Elas gostam de ter uma 
saída no pedido de ajuda. Outra opção é adiar o prazo. Procure definir 
o que é prioridade no momento. Você, melhor do que ninguém, sabe o 
que é bom para você no momento certo. E a melhor opção é ser since-
ro. Explique exatamente, sem rodeios, o porque você recusa o serviço. 
As pessoas são mais compreensíveis do que se imagina.

Sempre que possível, aproveite o tempo livre. Compromissos 
pessoais são tão importantes como negócios e são necessários. Outro 
aspecto importante e para mim, particularmente, o essencial é a defini-
ção de prazo. Tarefas sem prazo ou com prazos distantes acabam fican-
do de lado. Definir uma data para tudo é a melhor maneira de enganar 
seu cérebro e mostrar para ele que algo precisa ser feito. Defina um de-
terminado tempo para cada atividade. Isso auxiliará você no cronogra-
ma diário. E por fim, use recompensas. Pequenas recompensas ajudam 
bastante no estímulo para executar as tarefas. A premiação pode ser 
vistosa ou  tão simples, como comer um brigadeiro ao findar.

Como você tem agregado produtividade ao período que você tra-
balha? Esse é o desafio!

Você dá conta de 
todas as suas tarefas?rear aquela cerveja gelada e as boas 

opções de tira-gosto oferecidas pelo 
restaurante.  A associação não é fe-
chada. Qualquer colecionador pode 
fazer parte. Contudo, é preciso se-
guir um código de ética. Mais infor-
mações sobre a ACC-MG, e como 
participar, podem ser encontradas 
no blog do Frederico Jota ou no seu 
Twitter @FredericoJota.

Mal chegou ao Buritis e o Boi Beer já caiu 
no gosto dos moradores. Localizado no cora-
ção do bairro (Avenida Mário Werneck 2019), 
o estabelecimento tem apenas três meses, mas 
se tornou point de encontro de amigos, cole-
gas de trabalho e familiares que, no local, po-
dem usufruir do tradicional churrasco na brasa, 

como também de deliciosas porções, almoços e 
jantares. Tudo isto acompanhado de uma cerve-
ja geladíssima. O Boi Beer conta com um espaço 
agradável para cerca de 80 pessoas, em que mesas 
são colocadas dentro do bar e na calçada. O som 
é ambiente e a climatização especial. Vale a pena 
conferir mais esta nova atração do nosso bairro!

Com o objetivo de apresentar 
os bons resultados da alfabetiza-
ção e para tornar esse ciclo mais do 
que importante na vida dos alunos, 
o Colégio Unimaster - Grupo SEB 
promove anualmente o lançamento 
de um livro produzido pelos alunos 
do 1º ano, dentro do Projeto “Mun-
do Leitor”. A Noite dos “Pequenos 
Escritores 2015” aconteceu em um 
ambiente de muita alegria no dia 

“Pequenos Escritores”
O Papai Noel é, sem dúvidas, o 

símbolo natalino que mais desper-
ta a atenção das crianças. Sabendo 
disto, a coordenadoria da Escola 

cubo Mágico
Infantil Cubo Mágico decidiu, atra-
vés da figura do “Bom Velhinho”, 
trabalhar o tema do espírito do Na-
tal na instituição. Mas, ao invés de 
simplesmente comprar uma ima-
gem, as educadoras decidiram criar 
um Papai Noel. Com muito algo-
dão e feltro, elas foram montando 
passo a passo um Papai Noel gi-
gante. Tudo isso sob os olhares en-
cantados das crianças. Algumas até 
ajudaram pegando os materiais que 
as professoras precisavam. Mo-
mentos que, sem dúvidas, ficarão 
marcados na memória de muitos 
deles. “O nosso objetivo foi alcan-
çado. Foi um trabalho pedagógico, 
sem qualquer motivação religio-
sa, e que somente trouxe alegria à 
nossa escola. Os olhos de todas as 
crianças brilhavam”, conta Patrícia 
de Melo Pereira, coordenadora pe-
dagógica.

Acontece na próxima sexta-feira, 
11 de dezembro, no piso 3 do Sho-
pping Paragem, mais uma exposi-
ção de quadros do atelier da artista 
Thayná Carneiro. 16 alunos, a gran-
de maioria moradores do Buritis, 
terão mais uma vez a oportunidade 
de mostrar ao público o resultado 
de todo o trabalho desenvolvido 
por eles durante o ano. Cerca de 
80 quadros, dos mais diversos es-
tilos e cores, feitos com tinta óleo e 
acrílica, serão colocados à mostra. 
Ao contrário da primeira exposição 
feita pelo atelier este ano, quando o 
trabalho das crianças foi apresenta-
do, desta vez, os quadros serão de 
alunos que já têm uma boa expe-
riência com a pintura. “Alguns já 

Exposição

estão há seis anos trabalhando co-
migo nesta área. São profissionais. 
Já venderam quadros a um, dois 
mil reais. Vale a pena conferir”, 
comenta Thayná Carneiro. A expo-
sição está marcada para acontecer 
das 19h30 às 23h. 

Boi Beer

19 de novembro. Os alunos, seus 
familiares e equipe de educadores 
compareceram à Livraria Leitura 
do Shopping Paragem, que cedeu o 
seu espaço para este momento cul-
tural e literário tão especial. Ao lon-
go do processo da escrita dos textos, 
os alunos ainda tiveram a oportu-
nidade de conhecer o que grandes 
escritores da literatura brasileira e 
mundial ensinam sobre a arte de es-

crever. Durante o evento, 
os pequenos escritores fi-
zeram uma bela apresen-
tação musical, cantando 
canções e mostrando na 
flauta o que aprenderam 
durante o ano. Autogra-
faram os seus livros e 
receberam o carinho e a 
atenção dos seus familia-
res e educadores do Co-
légio. Parabéns.
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Imóveis

Um terrível acidente ocorrido 
recentemente em um condomínio 
do Buritis causou grande comoção 
à população do bairro. Uma ado-
lescente de apenas 13 anos morreu 
eletrocutada ao encostar na caixa 
em que fica a fiação de interfones 
do conjunto de prédios. Testemu-
nhas informaram que a menina foi 
abrir o portão do imóvel quando 
escorregou e se apoiou no objeto 
de metal que estava energizado. 
Mas, além da perda irreparável da 
adolescente, a tragédia também 
trouxe à tona um tema que gera 
muitas dúvidas às pessoas que re-
sidem em prédios. Afinal, de quem 
é a responsabilidade por um aci-
dente ocorrido dentro das depen-
dências do condomínio? Para res-
ponder esta questão, o JORNAL 
DO BURITIS conversou com Kê-
nio Pereira, advogado presidente 
da Comissão de Direito Imobiliá-
rio da OAB-MG.

JORNAL DO BURITIS: Em 
casos como este ocorrido no Bu-
ritis, o síndico é o responsável? 
Dr. Kênio Pereira:  Nos ca-

sos em que o síndico deixa de 
cumprir seu papel legal, ou seja, 
quando é omisso, bem como nas 
situações que age com excesso 
de mandato, além do que é per-
mitido pela lei, sim, ele é respon-
sável. Por exemplo, se houver 
pedras de granito ou cerâmicas 
se soltando das fachadas do pré-
dio, tendo a assembleia determi-
nado que caberia ao síndico con-
tratar uma empresa para fazer o 
reparo e isolar o local, caso ele 
não cumpra o determinado, mes-
mo após passado meses e ter sido 
alertado ou notificado por um 
dos moradores, ocorrendo um 
acidente ele poderá vir a respon-
der pessoalmente pelos danos 
materiais e morais. 

Advogado esclarece responsabilidades em 
acidentes ocorridos dentro de condomínios

JB: Dê alguns exemplos de 
penalidades às quais o síndico 
está suscetível a sofrer em caso 
de negligência no condomínio? 
KP:  Até seu patrimônio pesso-

al poderá vir a ser penhorado para 
pagar uma indenização decorrente 
de uma sentença judicial conde-
natória. Deverá ser provado que o 
síndico agiu de forma errada, con-
trária a conduta que seria normal, 
sendo que a negligência e a impru-
dência do síndico podem gerar para 
ele o dever de assumir os danos 
que causou ou agravou.

JB: Quais os cuidados o síndi-
co deve ter para não ser apon-
tado como culpado em aciden-
tes ocorridos no condomínio?
KP: Cabe ao síndico ser dili-

gente, nos termos do art. 1.348 do 
Código Civil, sendo seu direito 
contratar especialistas para asses-
sorá-lo de forma a evitar riscos e 
problemas. Em uma situação que 
envolver o dever ou não de fazer 
uma obra, havendo questões jurí-
dicas a serem esclarecidas em de-
corrência do direito de vizinhança 

ou da convenção, pode o síndico 
contratar um advogado especiali-
zado em direito imobiliário para 
analisar os documentos e a situa-
ção, para saber como agir, sendo 
também correto contratar um en-
genheiro para verificar as causas 
do problema, para apontar a me-
lhor solução técnica e os custos 
dos reparos/obra. Enfim, não deve 
o síndico atrair para si responsabi-
lidades que são técnicas, cabendo 
ao condomínio custear a assessoria 
necessária. 

JB: Os demais moradores têm 
alguma responsabilidade em 
caso de acidentes dentro do 
condomínio?
KP: Se a negligência, a im-

prudência ou a omissão que re-
sultou os danos decorreu de uma 
deliberação da assembleia, caberá 
ao condomínio como um todo as-
sumir o pagamento da indeniza-
ção, bem como os danos morais 
conforme o caso. Mas, em alguns 
casos, quando fica evidente que 
um condômino bem informado ou 
assessorado juridicamente, noti-

ficou o condomínio e alertou so-
bre a conduta errada e sobre os 
riscos, este poderá vir a não res-
ponder por atos que foram assu-
midos de forma irresponsável por 
alguns. Ou seja, caberá somente 
aos inconsequentes arcarem com 
os danos. Entretanto, tendo em 
vista que é comum o condomínio 
agir com base no que a maioria 
delibera e diante do fato de mui-
tas decisões serem tomadas de 
forma amadora, sem aprofunda-
mento técnico, vemos que em ge-
ral todos os condôminos acabam 
tendo que assumir prejuízos que 
poderiam ser evitados.

JB: E se o síndico tiver al-
guma resistência junto aos 
moradores para realizar de-
terminada obra. O que pode 
acontecer? 
KP: No caso de omissão da 

assembleia, caso essa não aprove 
as contratações dos especialistas, 
deverá o síndico fazer os condô-
minos que insistem em agir de 
forma incorreta assinar um ter-
no de responsabilidade de forma 
a isentá-lo das consequências da 
adoção de medidas impróprias. A 
ata da assembleia, sendo redigida 
com técnica jurídica, poderá vir a 
indicar que o síndico não teve cul-
pa dos problemas que ocorreram, 
sendo importante ressaltar quem 
definiu e assumiu correr os riscos 
para que estes ou até o próprio 
condomínio assuma as consequ-
ências. Redigir uma ata em alguns 
casos é um desafio, pois quando 
há situações que podem gerar um 
processo judicial, deverá este do-
cumento ser elaborado com todos 
os detalhes, com os argumentos 
e o posicionamento claro de cada 
participante, pois assim poderá o 
juiz saber o que ocorreu e a quem 
deverá imputar a culpa.  

KÊNIO PEREIRA: "não deve o síndico atrair 
para si responsabilidades que são técnicas”

Recentemente a Polícia Ci-
vil conseguiu prender um ho-
mem que aplicava golpes na 
capital mineira e na região me-
tropolitana. Ele se passava por 
corretor de imóveis para iludir 
as vítimas e foi preso em fla-
grante quando ia se encontrar 
com uma mulher. Com o este-
lionatário foram apreendidos 
vários cheques e comprovantes 
bancários de cinco vítimas, de 
quem ele já havia recebido mais 
de R$ 50 mil. De acordo com a 
Polícia Civil, o suspeito fingia 
ser corretor de imóveis para co-
brar taxas de prestação de servi-
ços e depois fugia.

Este fato trouxe à tona os cui-
dados que o cidadão deve tomar 
na hora de adquirir ou alugar um 
imóvel para que não seja mais 
uma vítima destes golpistas. De 
acordo com Braulio Lara, diretor 
da Solimob Netimóveis, o prin-
cipal ponto é identificar o pro-
fissional que está oferecendo o 
serviço. O cliente deve saber se 
o corretor faz parte de uma em-
presa idônea, estabelecida no 
mercado. Se for possível, ain-
da deve procurar informações 
com outras pessoas que já foram 
clientes da imobiliária. “A pes-
soa não deve ter receio em ligar 
para a empresa e questionar se 
aquele corretor de fato trabalha 
lá. Sabendo o local onde o cor-
retor trabalha, ele saberá aonde 
procurar em caso de insatisfação 
no negócio”, explica.

cuidado para não 
cair no golpe do 

falso corretor

E não é somente os interes-
sados em adquirir ou alugar um 
imóvel que devem tomar cuidado 
para não serem vítimas de margi-
nais. Os proprietários também de-
vem tomar muito cuidado. Quem 
opta em não ter uma imobiliária 
para intermediar o negócio de 
venda ou locação pode se tor-
nar um alvo fácil dos bandidos. 

Como a transação é feita de for-
ma direta, ele pode ser surpreen-
dido dentro de sua própria casa. 
“A gente vê estas faixas espalha-
das nas ruas com o nome e o te-
lefone do dono do imóvel. Desta 
forma, a pessoa se expõe muito. 
Contratar uma imobiliária signifi-
ca segurança acima de tudo”, res-
salta Braulio Lara.

BRAuLIO LARA, diretor 
da Solimob Netimóveis

Outra questão importante é o 
cliente não acreditar em propos-
tas mirabolantes, que não condi-
zem com a realidade do merca-
do. Se o imóvel oferecido estiver 
com valor muito abaixo, des-
confie. “Não pode acreditar em 
Papai Noel. Se o preço está fora 
do mercado, pode desconfiar que 
é um golpe. No final a vantagem 
que o cliente acreditava que iria 
ter vai se tornar um grande preju-
ízo”, comenta Braulio.

É importante também sem-
pre consultar a situação do 
corretor no órgão fiscalizador 
competente, no caso o CRECI 
- Conselho Regional de Corre-
tores de Imóveis. O profissio-
nal tem que ser cadastrado e 
apresentar documentação atu-
alizada. Procure ainda saber se 
existem denúncias contra o pro-
fissional ou a empresa nos ór-
gãos de defesa do consumidor.

Proprietários também devem tomar cuidado
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 Serviço

Seguindo com as diretrizes 
de sala de aula ampliada, pro-
movendo maior interação com 
a comunidade, o UniBH anun-
cia novidades para 2016, no 
Campus Estoril. É a construção 
de um hospital veterinário. O 
espaço virá fortalecer o apren-
dizado dos mais de 800 alunos 
do curso de Medicina Veteri-
nária, aumentando a interação 
durante as aulas e ampliando as 
possibilidades de estágio, além 
da oferta de serviços para os 
moradores da comunidade. 

O prédio, exclusivamente 
projetado para esse fim, terá 700 
m2 de área construída. Serão 
construídos consultórios e bloco 
cirúrgico para atendimento de 
animais de pequeno porte, bloco 
cirúrgico e área de atendimento 
clínico para grandes animais, 
como cavalos, bois e vacas; ca-
nis, baias para internação e áre-

UniBH terá hospital veterinário em 2016
Construído no Campus Estoril, espaço possibilitará a 

experimentação dos docentes e oferecerá atendimento à comunidade

n  Medicina
n  Fisioterapia
n  Nutrição
n  Enfermagem

n  Educação Física
n  Biomedicina
n  Estética

Freitas, um dos grandes di-
ferenciais do projeto é que o 
hospital terá estrutura para as-
sistência aos animais 24 horas 
por dia, no caso de internação 
e realização de procedimentos. 
“Nossos alunos terão a opor-
tunidade de interagir com pro-
fessores referência no mercado, 
ampliando as possibilidades de 
aprendizado”, destaca. A ex-
pectativa é que o UniBH tam-
bém firme parceria com o Iba-
ma, ONGs e outras instituições 
visando garantir o atendimento 
à animais silvestres que neces-
sitam de recuperação. 

Assim como acontece com 
a Clínica Escola, vinculada aos 
cursos de Saúde, o Hospital 
Veterinário do UniBH também 
irá oferecer atendimento exter-
no, em especial aos moradores 
do Estoril e região, a partir de 
2017. 

as de convivência. As 
obras terão início em 
janeiro, com inaugura-
ção prevista para agos-
to, quando os alunos já 
começarão a utilizar o 
espaço para a disciplina Clínica 
Médica. 

De acordo com a coorde-

Fachada

nadora do curso de Medicina 
Veterinária do UniBH, profes-
sora Carolina Maria Viana de 

Recepção

consultórios

cursos do UniBH que prestam serviços à comunidade
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 Em Dia

O Projeto Bom na Bola Bom 
na Vida é hoje a grande referên-
cia de trabalho social no Buritis e 
em BH, com centenas de crianças 
e adolescentes atendidos. Além de 
futebol, o projeto oferece atual-
mente aulas de educação ambien-
tal, cidadania, leitura e jogos. Para 
um futuro próximo, também devem 
ser oferecidas aulas de basquete, 
tênis, peteca e atletismo. Quem 
poderia imaginar que seis anos de-
pois, uma iniciativa para atender 
um pedido de uma criança chegaria 
a este patamar? Nem mesmo o seu 
idealizador.

Carlos Antônio Apolônio de 
Vasconcelos, mais conhecido como 
Karlinhos, no dia 5 de dezembro de 
2009 criou o Bom na Bola Bom na 
Vida. O projeto foi para juntar o fi-
lho e seus amigos para terem aulas 
de futebol. Acontece que a cada dia 
chegavam novas crianças, com isso 
o trabalho foi crescendo, começou 
a receber apoio, se profissionalizar, 
não parou mais e chegou ao nível 
que está hoje. “São crianças e ado-
lescentes de 4 a 17 anos, vindos de 
vários bairros além do Buritis, que 
somam em torno de 150, sem con-
tar estudantes das escolas públicas, 
creches e outras instituições. Uma 
grande emoção poder fazer o bem 
para tanta gente”, comenta.

A última grande jogada do pro-
jeto foi a franquia com o Cruzeiro. 
Com ela, os garotos carentes po-
dem jogar na escolinha de futebol 
do clube com um grande desconto 
na mensalidade. Além disso, exis-
tem alguns jovens que consegui-
ram uma bolsa integral. “Quem 
sabe aparece um grande craque 
daqui. Mas o nosso objetivo não é 
esse. É simplesmente motivar esta 
garotada”, garante o idealizador 
Karlinhos.

O Bom na Bola Bom na Vida 
conta hoje com profissionais qua-
lificados, que são remunerados. 
Tudo é pago com doação de asso-
ciados e parceiros, e espera me-

Está chegando o Natal e, 
com ele, aquela atmosfera quase 
mágica que inspira muita gen-
te a demonstrar sentimentos de 
amor e fraternidade. Não à toa, 
aumenta neste período a quanti-
dade de doações a instituições e 
pessoas carentes. As campanhas 
de ajuda e os trabalhos voluntá-
rios também costumam se intensi-
ficar, tentando despertar o famoso 
“espírito de Natal”. Na região do 
Buritis não é diferente e no últi-
mo dia  8 dezembro, feriado de 
Nossa Senhora da Conceição, foi 
realizado o primeiro Natal Soli-
dário no bairro Betânia, evento 
promovido pelo vereador Vilmo 
Gomes, que buscou arrecadar 
alimentos para serem entregues a 
entidades filantrópicas.

 Muitas pessoas compare-
ceram ao Natal Solidário, onde 
puderam se divertir ao som da 
banda de Forró Arimatéia e con-
correr a grandes prêmios, como 
bicicleta e microondas. Porém, 
a maior alegria que todos sen-
tiram, sem dúvidas, foi poder 
ajudar às pessoas que tanto ne-
cessitam a terem um Natal bem 
mais feliz. Os muitos quilos de 

alimentos arrecadados durante 
o evento serão divididos entre a 
Sociedade São Vicente de Paulo, 
Centro de Acolhida Betânia, Lar 
de Idosos Clotilde Martins e Lar 
de Idosos Recanto Feliz.

 Apesar de ter sido o primei-
ro Natal Solidário, o vereador 
Vilmo Gomes conhece mui-
to bem este trabalho social. Há 
anos realiza campanhas com esta 
finalidade e sempre conta com 
um grande apoio da comunidade. 
“Eu tinha certeza que não seria 
diferente. Os moradores da nos-
sa região são muito solidários e 
sempre que podem fazem ques-
tão de ajudar o próximo”. 

 Para a realização do evento, 
o vereador contou com a gran-
de ajuda de empresários, que 
doaram os brindes para serem 
sorteados. Em 2016, ele espera 
conseguir ainda mais parceiros. 
“Agradeço a todos que contribu-
íram para a realização do even-
to, seja com brindes, seja como 
voluntários, e no ano que vem 
espero que o Natal Solidário do 
Betânia seja ainda maior. A co-
munidade carente agradece”, fi-
naliza Vilmo. 

Projeto social celebra 
mais um ano de vida

lhorar assim que con-
seguir o Atestado de 
Utilidade Pública, 
que estará apto a con-
quistar em janeiro de 
2016 e, sem dúvida, 
será um belo presente 
de aniversário para o 
Projeto. “Caso nossos 
objetivos sejam alcançados, espera-
mos levar o projeto para outras lo-
calidades”.   

HistóRiA dE VidA
Karlinhos sempre teve o sonho 

de desenvolver um projeto social. 
Quando criança foi órfão de pai. 
A mãe trabalhava como lavadei-
ra. Tudo que teve na vida foi com 
muita dificuldade, e às vezes, um 
tênis, um chinelo, um lápis, era de 
doação. Estudou em escola pública, 
mas com apenas 21 anos foi apro-
vado em concurso público para o 
banco. Por lá ficou 33 anos até se 
aposentar em 2014. E a vida ainda 
iria colocar mais uma pesada pedra 
em seu caminho. Há cerca de 15 
anos descobriu um câncer e chegou 
a ser desacreditado pelos médicos. 
Mais uma vez encarou o problema 
de frente e superou esta enfermida-

de. Para muitos, seria uma vida de 
tristezas e reclamações, mas não 
para Karlinhos, que somente agra-
dece por tudo que conquistou. Por 
isso quis criar um projeto para aju-
dar o próximo e consegue através 
do Bom na Bola Bom na Vida. “Eu 
sempre digo que o bem que a gen-
te faz é o nosso advogado. Por es-
tas crianças abri mão de um cargo 
de confiança no banco para receber 
salário de aposentado. Mas, não me 
falta nada. Tenho uma família mara-
vilhosa. Sou um homem realizado”.

A grande alegria de Karlinhos 
é ver que, através do seu projeto, 
muitas crianças podem ter um des-
tino diferente, longe das drogas, 
crimes e violência. “Sei que o es-
porte e a educação mudam a vida 
de uma pessoa. Vejo meninos que 
passaram pelas minhas mãos e 
hoje estão em faculdades, traba-

lhando. Tenho um jovem aqui que 
sofre de esquizofrenia e os outros 
nem sabem, porque aqui ele se sen-
te bem. Esta é minha maior recom-
pensa. Crianças não dão trabalho, 
dão frutos”, ressalta.

EXEMPlo
Como já citado, o Bom na Bola 

Bom na Vida nasceu para satisfa-
zer o desejo do filho de Karlinhos. 
André Luiz Matosinhos de Vascon-
celos tinha sete anos quando fez o 
pedido ao pai. Hoje, com 15 anos, 
ainda faz parte do projeto e quan-
do pode ajuda o pai nas aulas para 
os mais novos. “Ver que era uma 
coisa para mim e meus amigos e 
hoje é para tanta gente, que aju-
da muitas crianças, é muito legal. 
Tenho um orgulho enorme do meu 
pai. É meu grande herói com certe-
za”, se emociona.

O pequeno Leonardo de Faria, 
de apenas cinco anos, é um dos 
mais novos integrantes do projeto. 
Está há poucos meses e não per-
de uma aula sequer. Toda segunda 
e quarta-feira junta sua roupa de 
futebol e comparece à quadra do 
Parque Aggeo Pio Sobrinho, onde 
o projeto iniciou e ainda acontece. 
“O Karlinhos é muito legal. Eu es-
tou achando bastante divertido. Já 
fiz vários amigos. Não vou parar de 
vir de jeito nenhum”. Avó de Leo-
nardo, Stael Guimarães acompanha 
o neto durante as aulas. Moradora 
do Buritis, conhece o projeto desde 
o início e ressalta a sua importância 
social. “Um trabalho muito louvá-
vel. Promove a interação social, já 
que são crianças de todas as clas-
ses. Prega o respeito. O Karlinhos 
é uma pessoa iluminada por tudo o 
que faz”, enaltece.  

Quem quiser conhecer um pou-
co mais do trabalho desenvolvido 
pelo Bom de Bola Bom na Vida, 
basta contatar o Karlinhos através 
dos fones 98859-1211 / 997912605 
ou site www.bomnabolabomnavi-
da.com.br.

Natal solidário: 
evento arrecada 

alimentos

O VEREADOR Vilmo Gomes durante evento de Natal

KARLINhOS 
com André. 

Filho e 
projeto 

cresceram 
muito em 
seis anos
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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
 

Sabores do Buritis

soBRE A iNVEJA

Quando o assunto é saborear 
uma deliciosa pizza, em um lugar 
aconchegante e perto de casa, os 
moradores do Buritis não têm do 
que reclamar. Há cerca de dois me-
ses nosso bairro foi contemplado 
com a reinauguração da Pizzaria 
Pomodori. Com uma nova estru-
tura, administração e funcionários 
altamente qualificados, a franquia 
renasce com sinais claros de que, 
desta vez, voltou para ficar!

O responsável pela reabertura 
das portas da Pomodori Pizza no 
Buritis é Bruno Block. Apesar de 
nunca ter sido dono de pizzaria ou 
qualquer outro tipo de comércio, 
Bruno decidiu apostar no empre-
endedorismo. Na tentativa de evi-
tar erros, buscou uma marca con-
ceituada no mercado, que já possui 
um público fiel. Mesmo assim, ele 
tem procurado se diferenciar das 
demais franquias, através de uma 
equipe cordial e atenciosa. “Já ouvi 
de cliente que a pizza daqui estava 
melhor que a de outras franquias. 
Como os ingredientes e a forma 
de preparo são os mesmos, acredi-
to que esta sensação é pela enorme 
atenção que todos nós damos a eles. 
Eu faço questão de ir mesa em mesa 
para saber o que eles acharam e, se 
possível, tentar melhorar”, diz.

A pizza gourmet em fatia con-
tinua sendo o carro-chefe da Pomo-
dori. Cada dia da semana tem seis 
sabores específicos, por exemplo, 

Quase ninguém admite que sente inveja, costumam dizer que 
sentem raiva, ciúme, mas inveja!? Claro que não. Que sentimento é 
este que traz tanta perplexidade?

De acordo com o dicionário a inveja ou invídia, é um sentimento 
de tristeza perante o que o outro tem e a própria pessoa não tem. Este 
sentimento gera o desejo de ter exatamente o que a outra pessoa tem 
(pode ser tanto coisas materiais como qualidades inerentes ao ser.                                                                                                                                            

Na perspectiva de Cury, que contempla as áreas do coaching e da 
psicologia, existe a “inveja sabotadora” que é definida como aquilo 
que alguém não tem mas ambiciona ter, e aquele que deseja crê que 
não tem capacidade para conquistá-lo e procura sabotar quem já con-
quistou.   

Já a “inveja espelho” é definida como aquilo que uma pessoa não 
tem mas gostaria de ter, e aquele que deseja crê que tem capacidade 
para conquistá-lo e se espelha em quem já conquistou para encorajar 
o próprio potencial.

No campo emocional há que se trabalhar características da per-
sonalidade como ressentimentos, mágoas, sentimento de rejeição, de 
humilhação, de vingança, entre outros, para que se minimize ou até 
mesmo elimine a inveja sabotadora e expanda e encoraje a inveja es-
pelho, promovendo desta forma o desenvolvimento de sua proativi-
dade na abertura de novas gestalts (janelas) saudáveis e , assim, ela-
borar um raciocínio altruísta, tolerante, paciente.

A psicoterapia pode corroborar no processo de transformação da 
inveja sabotadora em inveja espelho, de forma que, ao gerir as pró-
prias emoções o Ser não seja vítima de suas mazelas, e sim autor de 
sua própria história e assim possa expandir características mais com-
plexas da personalidade como colocar-se no lugar do outro, pensar 
antes de agir, trabalhar a consciência crítica e a reflexão profunda em 
rumo à generosidade, o grande antídoto contra a inveja que destrói.
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Pizzaria Pomodori do 
Buritis reabre as portas

serviço:  PoModoRi PizzA BURitis
Endereço: Avenida Mário Werneck, 1758, Loja 2.

Funcionamento: Segunda a sábado das 11h30 às 00h e  
  domingo das 17h às 00h.

Telefone: 3656-1887

sexta-feira é dia de à moda, frango 
com catupiry, lombo com cheddar, 
marguerita, vegetariana e a de ba-
nana com canela. O cardápio fixo 
da casa tem todos os dias da sema-
na anotados com seus respectivos 
sabores. Assim, dá para programar 
o dia que o cliente quer ir de acor-
do com a pizza que mais gosta. “É 
realmente um diferencial. Além de 
muito saborosas, o preço é compe-
titivo para o mercado. A fatia hoje 
custa R$8,70 e, na maioria das 
vezes, duas delas já satisfazem o 
cliente”, comenta Bruno.

Para o empresário, o Buritis 
tem o perfil ideal para a Pomodo-
ri. Localizada bem no coração do 
bairro, às vezes é complicado achar 
vaga próximo à pizzaria. Esta di-
ficuldade também foi analisada e 
uma parceria com um estaciona-
mento ao lado foi firmada. Desta 
forma, os clientes da Pomodori não 
precisam se preocupar se vão ou 
não encontrar um lugar para deixar 
o carro ao irem à pizzaria. “Sabía-
mos desta dificuldade de estacionar 
aqui e, ao invés de reclamar, busca-
mos uma solução. Acredito que este 
é mais um diferencial que oferece-
mos aos nossos clientes”, ressalta.

EU REcoMENdo
Para dar a dica para o “Sabo-

res do Buritis”, entrevistamos o 
pizzaiolo Guilherme Aphonso. De 
acordo com ele, todas as pizzas da 

Pomodori são deliciosas e o sabor 
vai muito do gosto de cada cliente, 
contudo, se for pedido uma indica-
ção da casa ele prontamente apre-
senta duas belas opções: a Presunto 
de Parma e a Toscana.

A pizza Presunto de Parma é 
composta por mussarela de búfa-
la, presunto parma, tomate e man-
jericão. Para acompanhar um vi-
nho tinto da marca Casanova. Já 
a Toscana é feita com linguiça pi-

cante em pedaços, mussarela e erva 
doce, ingrediente que dá um cheiro 
todo especial à pizza. De acompa-
nhamento uma cerveja Backer Três 
Lobos. “São pizzas que trazem um 
aroma especial. A pessoa sente o 
sabor de cada item que contém 
ali e percebe como cada um deles 
se completa”, explica o pizzaiolo. 
Para sobremesa, não importa o pe-
dido principal, a pizza de chocolate 
com morango é a mais apreciada.

NA POMODORI as pizzas são preparadas para oferecerem o melhor sabor aos clientes
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Réveillon do iate 
Local: Iate Tênis Clube 
(Av. Otacílio Negrão de Lima, 1350 - Pampulha) - Horário: 21h
Ingressos: Pista Feminino R$110. Masculino R$140. Premium Femi-
nino R$150. Masculino R$180. Camarote Feminino R$250. Masculino 
R$320. Mesas -  Sócio Iate Clube p/ 4 pessoas - R$ 1200. Não sócio p/ 
4 pessoas - R$1400. 
Vendas: Nenety Eventos – Shopping 5ª  Avenida / Buy Ticket Shopping 
Cidade / Buy Ticket Itaú Power Shopping / Iate Tênis Clube 
Estacionamento: 1 carro por mesa - R$ 40,00

Réveillon celebration
Local: Expominas
Horário: 21h
Ingressos:  Mesas para 4 pessoas 
Setor 1: R$ 1400/Setor 2: 
R$ 1200; 
Setor Premium Masculino:   
R$ 220/Feminino: R$ 180

Setor Vip: Masculino: R$ 130/Feminino: R$ 110

Réveillon Pic
Local: PIC Pampulha (Rua Ilha Grande, 555 - Pampulha)
Horário: 21h
Ingressos: Sócios - R$ 260/ Não sócios - R$ 290 

Réveillon Alambique 25 Anos
Local: Alambique (Avenida Raja Gabaglia, 3.200 - Estoril)
Horário: 22h  / Ingressos: Pista 1º Lote: R$ 150/ Mesa R$180 (por pessoa); 
Mesa Camarote Germana 1º Lote: R$ 200 (por pessoa); Mesa Camarote Heri-
tage 1º Lote: R$ 230 (por pessoa)

Humberto Gessinger
19 e 20 de dezembro

Local: Cine Theatro Brasil Vallourec
Horário: Sábado às 21h e   
domingo às 19h
Ingressos: Plateias I e II: R$140
Vendas: compreingressos.com

Cultura e Lazer 
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Para gostar de um 
lugar, primeiro é preciso 
conhecer a sua história! 
É com este pensamento 
que foi criado o “BH em 
Cena”, evento que exi-
be em espaços públicos de 
Belo Horizonte, um descon-
traído documentário que 
conta as origens da capital 
de todos os mineiros. E o 
Buritis teve a grande opor-
tunidade de no último mês 
de novembro receber esta 
sessão de cinema ao ar livre. 
Com a bela paisagem do Par-
que Aggeo Pio Sobrinho de fundo, os 
visitantes foram convidados a mer-
gulhar nos contos que construíram a 
história de nossa cidade. 

Com uma estrutura impecável e 
distribuição de pipoca e sorvetes, o 
público pôde assistir ao documen-
tário de uma forma bastante con-
fortável. Era realmente como se as 
pessoas estivessem em uma sala de 
cinema. “Eu estou adorando. Não 
sabia do evento. Foi uma agradável 
surpresa para mim e, principalmente, 
para a minha filha, que está aprovei-
tando demais”, comenta o adminis-
trador de empresas Amilcar Fernan-
do da Silva, que havia levado a filha 
Luiza, de quatro anos, para um pas-
seio de fim de semana no parque. 

Em cartaz, o documentário 
“Ruas Ilustres”, do diretor Alexandre 
Perdigão. O filme retrata fatos e per-
sonagens que atuaram na construção 
e no desenvolvimento de Belo Ho-
rizonte. “A ideia do filme surgiu do 
acaso. Observei como muita gente 
não conhecia a história das pessoas 
que dão nome às vias mais frequen-
tadas de BH como, por exemplo, a 
Afonso Pena e a Cristiano Machado. 
O documentário então mostra o sur-
gimento da capital, através da parti-
cipação de cada um destes ilustres 
cidadãos”, revela o diretor.

A advogada Valdirene Márcia 
Carvalho ficou sabendo da realiza-
ção do “BH em Cena” no Buritis 
através da filha Letícia. A profes-
sora dela tem trabalhado a história 
de Belo Horizonte em sala de aula 
e aconselhou seus alunos a partici-

BH em cena 
chega ao Buritis

parem do evento. A mãe coruja não 
só levou a filha como fez questão de 
acompanhar a exibição do filme. “Eu 
já conhecia um pouco da história de 
Belo Horizonte, o antigo Curral del 
Rei, mas aprendi ainda mais com o 
filme, sem contar que toda a narra-
ção é muito divertida”. Para Letícia, 
o momento descontraído em nada 
parecia com um trabalho de escola. 
“Está tudo muito legal. O filme, as 
comidas. Eu e minhas colegas esta-
mos nos divertindo bastante”.  

PRoGRAMAção EXtENsA
Além da exibição do documentá-

rio, o “BH em Cena” no Buritis ainda 
contou com várias atividades gratui-
tas voltadas para a família. A cantora 
e compositora Christiana Lobo levou 
ao público infantil o espetáculo “Es-
colher”, que reúne ritmos como sam-
ba, baião, rock e o rap, além de mú-
sicas autorais. A apresentação trouxe 
à tona temas como alimentação sau-
dável, respeito às diferentes maneiras 
de ser e saber ganhar e perder. 

Pierre André apresentou a sua 
“Carroça de Histórias”, instigan-
do crianças e adultos a aguçarem 
a imaginação, por meio de um anel 
perdido no fundo do mar ou de um 
barquinho de papel. Ele também 
apresentou, de forma lúdica, um pou-
co sobre o surgimento de Belo Hori-
zonte. A cidade também foi tema da 
oficina “Desenhando e Conhecendo 
BH”. Junto com monitores e orienta-
dores de artes, as crianças colocaram 
a mão na massa e mostraram o que 
elas mais gostam na capital. 

Ricardo Bello - stand-up 
comedy e Personagens

26 de dezembro 
Horário: 21h
Local: Restaurante Maria das 
Tranças (Rua Estoril, 938 - 
Bairro São Francisco)
Ingressos: R$ 20; Mesa: 2 lu-
gares R$40/Mesa: 4 lugares R$ 
70/Mesa: 6 lugares R$ 115
Reservas: (31) 3441-3708  - Vendas On-line: site Central dos Eventos 

Beth carvalho
12 de dezembro

Local: Chevrolet Hall
Horário: 22h
Ingressos: Mesa setor 1 
(4 lug) R$400. Mesa setor 2 
(4 lug) R$360/ Arquibancada 
1º Lote R$60. 2º Lote R$70. 
3º Lote R$80. 4º Lote R$ 90.
Vendas: Site Tickets for Fun

Local: City Hall (Av. Tereza Cristi-
na, 179 - Prado) - Horário: 22h
Ingressos: Pista Feminino 
2º Lote R$30. Pista Masculino 
2º Lote R$50. Área Vip Feminino  
2º Lote-R$40. Área Vip Masculino 
2º Lote R$60. Camarote Feminino  
2º Lote R$80. Camarote Masculino 2

º Lote R$100.
Vendas: Lojas e site Central dos Eventos

Belo está de volta à capital mineira. O cantor surgiu na década de 90 
fazendo um estrondoso sucesso como líder da banda de pagode Soweto. 
Em 2000 enveredou pela carreira solo e acabou conquistando o público 
com o álbum Desafio.

SHOW TEATRO

RÉVEILLON

Local: Livraria Usina das Letras 
(R. Gonçalves Dias, 1581)
Horário: 16h às 20h

O historiador e ex-professor 
Ricardo de Moura Faria, ilustre 
morador do nosso Buritis, irá lan-

LANÇAMENTO

“o Amor nos tempos 
do Ai-5”

19 de dezembro

Beth Carvalho celebra 
seus 50 anos de carreira e apre-
senta um resumo de sua trajetó-
ria, que reúne uma discografia de 
34 discos e cinco DVDs, sendo o 
último álbum Beth Carvalho Ao 
Vivo no Parque Madureira. Na 
apresentação em solo paulista, 

ela interpreta canções emblemá-
ticas como “Andança”, “Coisi-
nha do Pai”, “As Rosas Não Fa-
lam”, “Vou Festejar”,“O Show 
Tem que Continuar”,“Lucidez”, 
“Camarão que Dorme a Onda 
Leva”,entre outras.

Depois do Natal, o humorista 
Ricardo Bello garante boas risadas 
com o show “Stand-up Comedy e 
Personagens”. No show, que já via-
jou pelo interior de Minas, ele brin-
ca com as diferenças entre homens e 
mulheres durante o namoro e o casa-

mento, imita celebridades como Ney 
Latorraca, Nelson Rubens,Lula, Da-
tena, Marcelo Rezende, Alexandre 
Frota,Raul Gil, a banda KLB, Paulo 
Henrique Amorim e até mesmo Ri-
cardo Eletro substituindo a tradicio-
nal locutora das ligações a cobrar. 

O cantor Humberto Gessin-
ger sobe ao palco do Cine Theatro 
Brasil Vallourec  para dois shows 
em ambiente mais intimista. Nestas 
apresentações, que serão a pré-es-
treia de sua nova turnê, Gessinger 
assumirá, além dos vocais, o bai-

xo, teclados, acordeon, guitarra e 
harmonia, e será acompanhado por 
Rafa Bisogno (bateria e percussão) 
e Nando Peters (guitarra e violão). 

Belo
18 de dezembro

çar seu primeiro ro-
mance: “O Amor nos 
Tempos do AI-5”. Conhecedor 
assíduo das letras, com mais de 
70 livros didáticos e paradidáticos 
publicados, agora decidiu envere-

dar pelo ramo da Literatura. A tar-
de/noite de autógrafos será na Li-
vraria Usina das Letras, localizada 
dentro do Cine Belas Artes.

PROjETO virou até tema de trabalho 
de escola da filha de Valdirene
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de uma sabe do que estou falando. 
Quem não foi ainda, tem que ir por-
que tenho certeza que não vai se ar-
repender. O ambiente é muito gosto-
so. Até por isso a escolha do Buritis 
para mais uma edição”. 

BoNs NEGócios
A prova de que a “Aproxima” 

realmente tem mudado a vida de 
algumas famílias é o depoimento 
dos proprietários do Sítio Juranda, 
localizado no Sul de Minas, que 
trabalham com a produção de fru-

Comunidade 

As férias estão chegando é hora de termos nossas crianças em casa! O que 
fazer neste momento? Quantas vezes ao final do dia nossos filhos nos pedem que 
lhes contem histórias? Este é o momento de nos lembrarmos do imenso mundo de 
fantasias dos contos narrados por nossos pais, devemos separar alguns momentos 
para resgatarmos a leitura com nossos filhos.

Essa prática é muito importante e tem sido realizada de forma intuitiva por 
várias gerações. Estudos demonstram que o conto infantil tem um impacto positi-
vo nas diversas áreas do desenvolvimento da criança.

Devemos resgatar essa prática em nossos dias, para isso nada melhor do que 
separar um tempo para esse resgate nos dias de férias com os pequenos!

É preciso saber em primeiro lugar que, ao se aproximarem do filho para ler 
uma história, os pais partilham com ele um grande momento de intimidade e tro-
ca afetiva. A criança percebe que todas as prioridades do mundo dos adultos são 
adiadas, e que ele é o centro receptor da atenção e do carinho dos pais.

Em segundo lugar, por meio da narração de histórias os pais têm a oportunida-
de de transmitir mensagens específicas aos filhos, envolvendo emoções, valores e 
condutas. A criança entende essa comunicação como uma aproximação do adulto 
à sua linguagem e à suas necessidades, dividindo com ele a alegria do seu mundo.

Em terceiro lugar, a maior parte dos contos, principalmente os tradicionais 
como “Chapeuzinho Vermelho”, “Pequeno Polegar” e “Joãozinho e Maria”, per-
mite à criança enxergar seus próprios medos e conflitos projetados na história. A 
conclusão parece com uma solução, um final feliz que libera o medo: o pequeno 
ser resolve suas dificuldades. Reestabelecendo a ordem a criança se sente nova-
mente segura e satisfeita. Quando a criança é pequena, é importante que essas 
histórias sejam lidas por um adulto bem próximo, não deleguemos a outrem aqui-
lo que nós pais podemos fazer! A presença e mediação dos pais a tranquilizam, 
tornando mais tolerante a angústia gerada pela história.

Em quarto lugar, os contos estimulam a fantasia das crianças. As crianças são 
capazes de imaginar outras realidades e conhecer seres poucos convencionais por 
meio da leitura dos contos, pouco a pouco, começam a criar suas próprias aventuras 
e personagens, reforçando assim sua liberdade criativa e autoestima.

Por último, o hábito de ler histórias desenvolve nas crianças importantes apti-
dões para a linguagem e o conhecimento, permitindo assim, a construção de uma 
base sólida no decorrer da sua experiência escolar. 

Não deixemos esses momentos importantes de lado, devemos aproveitar esse 
tempo precioso com nossos filhos e não os privar desse prazer.

Algumas sugestões para formar crianças leitoras:
• Criar o hábito de leitura. Essa tarefa deve ser realizada todos os dias e na 

mesma hora. O momento ideal é antes de dormir.
• A criança deve sentir que o tempo dedicado a leitura é importante. Não é 

bom dividi-lo com outras atividades.
• Apreciar esse momento mágico com a criança, transmitindo a ela fantásti-

ca experiência.
• Selecionar contos de acordo com a idade e o interesse da criança. A maio-

ria dos livros fornecem recomendação aos leitores.
• Dar à criança a oportunidade de escolher a história que deseja ser lida ou 

narrada.
• Fazer com que elas se identifiquem com os personagens, 

permitir que interrompam a narração para perguntar ou 
comentar alguma coisa e dar-lhes a oportunidade de con-
tarem o final.

• Ser um exemplo. É muito mais fácil que a criança crie 
o hábito da leitura vendo seus pais lendo e tendo acesso 
aos livros dentro de casa.

Marcela Rutier Feitosa
é Pedagoga/Psicopedagoga

Você me conta 
uma história?

Marcela rutier Feitosa (*)

Depois de passar por 14 pon-
tos de Belo Horizonte, a tradicio-
nal (apesar de ter apenas um ano e 
meio de criação) “Feirinha Apro-
xima” chegou ao nosso Buritis no 
último mês de novembro. E como a 
essência do projeto é oferecer pro-
dutos de alta qualidade, o sucesso 
era quase que garantido no bairro, 
como de fato foi. A comunidade se 
encontrou no galpão de eventos do 
UniBH para apreciar, saborear, sen-
tir e admirar o mundo de sabores 
que são produzidos em Minas. Uma 
boa novidade é que em 2016 haverá 
outra edição em nosso bairro.

A “Feirinha Aproxima” traz 
os melhores produtores de Minas 
Gerais para apresentar seus produ-
tos diretamente ao cliente, além de 
reunir também os melhores chefs, 
cafeterias, cervejarias e quitandas 
do Estado. Este encontro resulta em 
grandes negócios, que têm muda-
do a vida de muita gente. “O nome 
Aproxima é justamente uma alusão 
para reduzir as distâncias. Através 
da feira consigo colocar produto-
res e varejistas frente a frente. Sem 
contar aqui mesmo na feira, quando 
as barracas trabalham em parceria. 
Você pode comer uma carne de uma 
barraca, com tempero de outra e be-
ber a cerveja de outra. É simples-
mente sensacional”, explica Eduar-

Feira gastronômica volta 
ao Buritis no próximo ano 

O grande número de pessoas 
presentes na edição de novembro 
foi o retrato do sucesso da pri-
meira “Aproxima” no Buritis. A 
comunidade viu na feira um mo-
mento único para confraternizar 
em um ambiente agradável, re-
cheado com comida e bebida di-
ferenciadas. 

E como já se tornou praxe no 
Buritis, os grandes eventos tam-
bém são voltados para a família e 

elas estiveram presentes mais uma 
vez. O gerente comercial João 
Valle e a esposa Raquel foram 
à feira com as filhas Giovana e 
Rafaela, de 5 e 2 anos respecti-
vamente, e não se arrependeram. 
“É ótimo porque tenho a opor-
tunidade de encontrar com ami-
gos do bairro. Minhas filhas en-
contram com colegas de escola. 
Além de tudo, ainda posso beber 
e ir embora a pé, sem me preo-

cupar com o trânsito”, comenta 
João. Raquel já havia participa-
do de feiras realizadas em outros 
bairros de BH e ficou muito feliz 
pela escolha do Buritis para as 
edições de novembro e dezem-
bro. “Em tempos de crise uma 
proposta como essa da Aproxima 
é para aplaudir de pé e que bom 
que o meu bairro está sendo con-
templado com esta maravilha”, 
completa.

do Maya, idealizador do projeto.
Em todas as feirinhas há um 

grande rodízio de produtores e pro-
dutos que chegam à capital para o 
deleite de consumidores comuns e 
de chefs que estão sempre de olho 
nas novidades gastronômicas. Edu-
ardo não esconde a felicidade em 
ver que o seu sonho, de poder le-
var a gastronomia mineira para um 
maior número de pessoas possível, 
se tornou realidade. “O que posso 
falar é que cada edição é uma expe-
riência única. Quem já foi em mais 

tas vermelhas. Depois que come-
çaram a frequentar a feira, os ne-
gócios se expandiram a um novo 
patamar, tanto que tiveram até de 
trocar de veículo para realizar as 
entregas. “Tínhamos uma camione-
te velha, simples. Hoje, para aten-
dermos nossa demanda, adquiri-
mos uma grande camionete, nova, 
e ainda precisamos usar a antiga”, 
comemora o produtor Luiz Antônio 
Lago. “Em tempos de crise, esta-
mos no caminho inverso”, comple-
ta a esposa Rosana.

E não tem distância que impe-
ça os produtores de participarem da 
feira. Um exemplo é a Associação 
de Produtores do Queijo Canastra, 
presente em quase todas as edições. 
Eles precisam percorrer 330km, 
mais de quatro horas, para conse-
guirem expor em BH os famosos 
queijos da região da Serra da Canas-
tra. Apesar dos mais de 200 anos de 
história, o queijo, que sustenta cerca 
de 800 famílias das sete cidades que 
compõem a região da serra, ainda 
precisa ser divulgado e a “Feirinha 
Aproxima” tem sido fundamental 
neste trabalho. “A cada edição nos-
sas expectativas têm se superado. O 
nosso queijo é uma tradição, uma 
cultura de Minas, e com a feira tem 
sido tratado como tal”, comenta o 
produtor Paulo Matos.

Buritis também aproximou

PRIMEIRA edição da feirinha no bairro foi sucesso de público

Educar & Cuidar

A importância do mundo da fantasia

EVENTO mostrou ser ideal 
para curtir com toda a família


