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Não poder exercer o direi-
to de ir e vir é inconstitucio-
nal, contudo, muitas pessoas 
ainda não conseguem usufruir 
desse direito. Mesmo com 
tanta divulgação na mídia, 
ainda hoje quem precisa se 
deslocar em uma cadeira de 
rodas sofre com a difi culdade 
de acessibilidade. E, infeliz-
mente, esta também é uma 
realidade no Buritis. Apesar 
de ser um bairro relativamen-

te novo, suas ruas e a maioria 
dos comércios não foram pla-
nejados para receberem os ca-
deirantes. Além disso, algumas 
pessoas insistem em desrespei-
tar os direitos dos defi cientes, 
o que deixa suas vidas ain-
da mais difíceis. No entanto, 
quem convive com esta situa-
ção diariamente não desiste de 
lutar por uma sociedade mais 
igualitária e acredita em um 
futuro muito melhor.

Projeto social vai alimentar 
cães abandonados do bairro

Alguns moradores do Bu-
ritis criaram um projeto que 
pretende alimentar cães e 
gatos em situação de aban-
dono. A ideia consiste em 
instalar “comedouros”, cons-
truídos com cano de PVC, 
em áreas públicas do bairro. 

O primeiro local escolhido 
foi a pista de cooper da Rua 
Henrique Badaró Portugal. A 
expectativa agora é que mais 
moradores participem da ação, 
fazendo doações para man-
ter os pontos de alimentação 
abastecidos.

núcleo Buritis de dança
se destaca em festivais

Alunos do Núcleo Buri-
tis de Dança conquistaram 
grandes resultados em dois 
importantes festivais realiza-
dos na capital mineira neste 
último mês de junho. Os prê-
mios são mais uma mostra de 

que o trabalho desenvolvido 
na escola é de excelência e 
que os alunos têm a consci-
ência de que, se esforçando 
ao máximo, irão alcançar 
seus objetivos.

Comunidade SEB 
promove mais um 
Forró de sucesso

A quadra de eventos do UniBH serviu de palco para a realização do Forró SEB, edição 
2018. Alunos, pais e educadores compareceram em peso ao evento, quando puderam se divertir 
com as danças, músicas, brincadeiras, comidas típicas, entre outras grandes atrações culturais.
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Editorial
r

É sempre bom falar das 
coisas boas do bairro. E 
olha que são muitas. Mas 
o papel do jornal também é 
fazer o alerta para aqueles 
aspectos que precisam ser 
melhorados. Nesta edição, 
publicamos uma reportagem 
que fala sobre a necessida-
de de termos um olhar mais 
respeitoso com as pessoas 
defi cientes, principalmente 
aquelas que possuem difi -
culdades de locomoção.

As cidades brasileiras já 
evoluíram muito neste as-
pecto. Até os anos noven-
ta, praticamente inexistia 

qualquer preocupação com 
as pessoas defi cientes em 
nossas cidades. Não havia 
rampas e calçadas rebaixa-
das para cadeirantes. Barras 
de metal auxiliares em esca-
das nem pensar. Rampas de 
acesso em prédios comer-
ciais e residenciais também 
eram exceções.

Porém, nos últimos vin-
te anos houve um despertar 
para este público que de-
manda um tratamento es-
pecial. Muitas obrigações 
legais foram impostas para 
as construções visando pos-
sibilitar a locomoção de 

defi cientes. No transporte 
público os ônibus coletivos 
passaram a contar com ele-
vadores e as calçadas come-
çam a contar com uma maior 
atenção do poder público.

Mas há ainda muito o que 
melhorar. Como dissemos, 
o Buritis é um bairro com 
vários fatores positivos que 
fazem com que novos em-
preendimentos, sejam eles 
comerciais ou residenciais, 
continuem chegando ao bair-
ro. Por outro lado, mesmo 
aqueles que já estão insta-
lados podem fazer algumas 
adaptações para se adequar às 

necessidades dos defi cientes.
Há também um aspec-

to muito importante, que é 
o poder público fazer a sua 
obrigação. Fazer rampas 
de acesso nas esquinas das 
ruas deve ser uma das prio-
ridades. Muitas do bairro já 
possuem, mas é necessário 
colocar em todas. Sem exce-
ção. O papel de fi scalização 
também é fundamental. Fi-
car de olho não somente nas 
novas construções, mas tam-
bém no estado de conserva-
ção das ruas e calçadas.

No entanto, este olhar 
mais prioritário do poder pú-

temos Que proGredir muito
blico para esta questão difi -
cilmente acontecerá se não 
haver uma intensa participa-
ção da comunidade. As pes-
soas precisam se conscien-
tizar e cobrar uma atuação 
mais efetiva em benefício 
dos direitos dos defi cientes. 
Da nossa parte, vamos conti-
nuar cobrando sempre.

Dados da Pesquisa Na-
cional de Saúde (PNS), em 
conjunto com o Instituto 
Brasileiro de Geografi a e 
Estatística (IBGE), mostram 
que cerca de 27 milhões de 
brasileiros possuem algum 
tipo de defi ciência física.

o resPonsÁvel?
Uma moradora enviou à nossa 

redação esta foto, que ilustra ca-
valos se alimentando de restos de 
comida que estavam em sacos plás-

ga é que o governo pagou o restante 
do nosso salário. Ainda bem que as 
eleições estão chegando, pois va-
mos dar o troco é na urna.

INÁCIA SOUZA
Moradora

inverno
O frio chegou e o inverno traz 

consigo, além do aumento dos ca-
sos de doenças respiratórias, des-
confortos físicos que vão muito 
além de tremores e calafrios. Nes-
sa época do ano, um incontável 
número de pessoas também costu-
ma sofrer com a sensação de dores 
musculares e nas articulações, pois 
o frio faz com que os nossos mús-
culos e vasos sanguíneos se con-
traiam para diminuir os efeitos da 
queda de temperatura. Os idosos 
também sofrem com dores nas arti-

culações, porque o líquido que au-
xilia na lubrifi cação das superfícies 
articulares se torna mais espesso. 
Para prevenir tais problemas a me-
lhor opção é não fi car parado. Man-
ter-se em movimento é justamente 
a melhor maneira de evitar os des-
confortos físicos, pois enquanto 
nos exercitamos elevamos a nossa 
temperatura corporal. Fica a dica.

MATEUS RIGARAY
Fisiologista

PlUs siZe
Achei linda a Miss Plus Size 

do Buritis. Muito bom saber que 
nosso bairro tem “belezas” que 
fogem do padrão convencional de 
beleza. Temos que nos despir dos 
preconceitos. Vivemos cercados 
de preconceitos. A sociedade jul-
ga com olhares recriminatórios, 
numa jaula que achamos ser uma 

vida normal. É preciso ir além e 
abrir a mente. Gay, lésbica, homo, 
hétero, preto e branco. Todos são 
iguais. Todos somos iguais.

PÂMELA MARTINS
Moradora

sUCesso
Parabéns aos responsáveis do 

JORNAL DO BURITIS pelas pro-
moções realizadas na página do Fa-
cebook durante a Copa do Mundo 
da Rússia. Além da diversão em 
tentar acertar os resultados dos jo-
gos, bem como o jogador que iria 
marcar pelo Brasil, ainda tivemos 
a oportunidade de levar bons prê-
mios para casa. Esta iniciativa, 
com certeza, fez as partidas ganha-
rem ainda mais em emoção.

THAÍS MORAES
Dentista

ticos de lixo deixados em uma cal-
çada na principal via do bairro. De 
quem é a culpa? Do proprietário, 
que deixou os animais soltos em 
via pública; dos lojistas, que não 
fi zeram o despejo em local adequa-

do; ou da Prefeitura, que não fez o 
recolhimento em tempo hábil?

Além da sujeira e causar um 
grande malefício à saúde do ani-
mal, essa situação coloca em risco 
a vida de quem está no volante. A 
presença desses cavalos nas vias 
aumenta o risco de acidentes, so-
bretudo de atropelamentos, o que 
pode causar danos aos veículos e 
condutores. 

verGonHa
É simplesmente uma vergo-

nha o que o governador Fernando 
Pimentel vem fazendo com o fun-
cionalismo do estado. Não bastasse 
dividir o salário em três pagamen-
tos, ainda não paga no dia acorda-
do. Um absurdo. Mês passado nós, 
professoras aposentadas, só recebe-
mos 500 reais. Depois de muita bri-
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Respeito 

O JORNAL DO BURITIS sem-
pre teve como sua linha editorial 
mostrar tudo de bom que o nosso 
bairro oferece. No entanto, isto não 
significa que fechamos os olhos para 
os problemas que ele ainda possui, 
como por exemplo, a falta de acessi-
bilidade para o cadeirante e, o pior, 
a falta de educação que muitos mo-
radores ainda demonstram. Nossa 
reportagem passou um tempo com o 
casal Ricardo Batista e Cláudia Via-
na, pais da Cecília, portadora de sín-
drome de Rett (doença caracterizada 
pela perda progressiva das funções 
neurológicas), e pôde observar o 
quanto a vida deles é difícil, mesmo 
com todas as obrigações legais refe-
rentes à acessibilidade e o vasto tra-
balho de conscientização e respeito 
existentes nos dias de hoje.

O Buritis geograficamente é um 
bairro com características que não 
são as melhores para o cadeirante. 
Formado por morros dificulta mui-
to a locomoção de quem necessita 
usar cadeira de rodas. Entretanto, al-
gumas situações poderiam ser bem 
diferentes. Muitas calçadas não pos-
suem rampas de acesso e, em ou-
tros locais onde há, não existe uma 
continuidade. “A gente passa por 
uma rampa, mas aí não tem outra à 
frente. Não basta um fazer, se todos 
não fizerem, não adianta nada”, diz 
a psicóloga Cláudia, que reclama 
ainda dos passeios com degraus. 
“Estes são um verdadeiro perigo. 
Uma vez caí com a Cecília devido 
ao declínio. Por sorte não nos ma-
chucamos sério”.

Já o engenheiro Ricardo cita os 
vários problemas que encontra no 
dia a dia em espaços públicos e co-
mércios. Segundo ele, os empresá-
rios não têm atenção com o cadei-
rante. “Parece que eles acham que 
fazer um banheiro acessível basta. 

Buritis ainda precisa
melhorar a acessiBilidade

Na maioria das lojas não consigo 
transitar entre os corredores com a 
Cecília. No nosso caso eu vou até o 
produto e pego, mas e o cadeirante 
que está sozinho? Política pública 
de acessibilidade é permitir que to-
dos consigam ir e vir”.

 Ricardo lamenta que no Bu-
ritis, por ser um bairro novo, não 
existiria desculpa para não haver 
uma maior acessibilidade no co-
mércio. “Tem lugares inaugurados 
há poucos anos que têm uma ram-
pinha na entrada e só. Chega lá 
dentro temos que lidar com esca-
das e outros empecilhos”. O enge-
nheiro acaba fazendo um apelo aos 
consumidores. “Eu gostaria que as 
pessoas, especialmente as que não 
passam por dificuldades de loco-
moção, prestigiassem as lojas que 
se preocupam com esta questão, 
valorizassem estes estabelecimen-
tos e dissessem ao comerciante que 
estavam comprando ali por conta 
disso. Acredito que só assim o em-
presário teria uma outra visão a res-
peito do problema”.

Mas, se a falta de acessibilida-
de é algo que incomoda, a falta de 
respeito traz uma grande tristeza. 
Difícil de imaginar que ainda hoje 
tem pessoas que não respeitam os 
direitos do deficiente. Porém, elas 
existem e estão em maior número 
do que se possa imaginar. Ao andar 
com Cecília e seus pais nos depa-
ramos com vagas de deficiente na 
rua e em estacionamentos ocupadas. 
Para evitar este problema, alguns 
comerciantes chegaram a colocar 
cavaletes sobre as vagas, o que tam-
bém não resolve o problema. “Sei 

Falta de respeito
que eles querem o nosso bem, mas 
aí tenho de descer do carro, retirar o 
pesado cavalete, estacionar, e depois 
colocá-lo em algum lugar. Uma pes-
soa com dificuldade de locomoção, 
que estiver sozinha, não consegue 
fazer isso”, explica Ricardo.

No momento da reportagem 
presenciamos mais uma infeliz si-
tuação. Em um ponto bastante mo-
vimentado da Avenida Mário Wer-
neck, uma motorista parou o carro 
em cima do passeio, obstruindo a 
passagem destinada a cadeirantes. 
Mesmo sendo alertada, não retirou 

o automóvel do local. A polícia mi-
litar foi acionada e a senhora saiu 
apenas após levar uma multa. “É 
triste chegar a este ponto e a mu-
lher ainda sair debochando. Isto 
não é um desrespeito ao deficien-
te. É um desrespeito à cidadania”, 
exalta Cláudia que, por conta pró-
pria, elaborou um folheto, que ela 
chama de multa moral, o qual colo-
ca no pará-brisa de todos os veícu-
los que estiverem ocupando vagas 
de deficiente. “Eu acredito que este 
puxão de orelha possa conscienti-
zar alguns motoristas. Se eu mudar 
o pensamento de um, já terá valido 
muito à pena”.

Positivo
 Apesar dos diversos proble-

mas, o nosso Buritis tem algumas 
situações a comemorar. Moradores 
no bairro há mais de 20 anos, o ca-
sal ainda enxerga aqui um dos me-
lhores lugares da cidade para criar 
Cecília. “Aqui ela faz muitas ativi-
dades como natação e musicotera-
pia. Além disso, o serviço delivery é 
muito bom, o que nos permite fazer 
várias coisas sem sair de casa”, diz o 
engenheiro. “Observamos esta ques-
tão da falta de respeito, mas a maio-
ria dos moradores é de gente do bem. 
Gosto muito da vizinhança e sei que 
tem muitos que estão comigo nesta 
luta”, completa a psicóloga.

Ainda de acordo com o casal, 
outro ponto a se destacar no bairro 
é que, para quem necessitar, o Uni-
BH oferece diversos atendimentos 
na área de fisioterapia de forma 
gratuita. “Felizmente temos condi-
ções de oferecer um atendimento 
particular à Cecília, mas tenho co-
nhecimento do trabalho de qualida-
de que é oferecido na universida-
de. Que bom que ela está no nosso 
bairro”, conclui Cláudia.

Apesar das dificuldades, RICARDO e CLÁUDIA não desistem de lutar por uma vida mais digna dos cadeirantes

Triste flagra: MILITAR multa motorista que desrespeita passagem dos pedestres
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Pets 

Considerados por muitos como 
membros da família, os animais de 
estimação podem se tornar objeto 
de disputas na Justiça pela guarda 
em caso de separação de casais. 
Situações assim têm sido cada vez 
mais comuns no Brasil, onde, por 
falta de uma legislação específica, 
os bichos são tratados como bem 
patrimonial. Contudo, esta situação 
pode estar mudando. Em uma de-
cisão inédita, a Quarta Turma do Su-
perior Tribunal de Justiça (STJ) con-
siderou que é possível regulamentar 
judicialmente as visitas a animais de 
estimação após o fim de um relacio-
namento. Por três votos a dois, os 
ministros confirmaram um acórdão 
do Tribunal de Justiça de São Pau-
lo (TJ-SP), que fixou um regime de 
visitas a uma yorkhire, cujos tutores 
dissolveram uma união estável.

A guarda compartilhada deri-
va de comandos constitucionais que 
priorizam a igualdade entres os pais, 
que não vivam sob o mesmo teto, e 
o dever mútuo de garantir um desen-
volvimento físico e psicológico sau-
dável, com acesso à saúde, educação, 
convívio comunitário etc. Portanto, 
por derivação lógica, tal direito não 
pode ser aplicado aos animais, pois 
não são seres humanos. Apesar da 
decisão favorável à guarda com-
partilhada, o Tribunal fez questão 
de ressaltar que não se trata de hu-
manizar um animal e que não esta-

Uma iniciativa de um grupo 
de moradores do Buritis tem dei-
xado muito mais feliz a vida de 
cães de rua do bairro. O “Pro-
jeto Cão de Rua” criou um co-
medouro de ração e bebedouro 
de água para que os animais pu-
dessem se alimentar e hidratar. 
As peças de cano de pvc foram 
instaladas em um ponto da pista 
de cooper da Rua Henrique Ba-
daró Portugal. Agora, o grupo 
conta com o apoio da comuni-
dade para conseguir mantê-las 
sempre bem abastecidas.

A estudante Layra Sol é uma 
das criadoras do projeto que, se-
gundo ela, busca conscientizar as 
pessoas sobre a importância de 
cuidar de cachorros de rua, uma 
vez que estes já sofrem muito no 
dia a dia. “A Organização Mun-
dial da Saúde estima que só no 
Brasil existam mais de 30 milhões 
de animais abandonados, o que é 
um número absurdo, por isso, de-
vemos estar sempre tentando fazer 
o bem a esses bichinhos que, por 
mais que não pareçam, são tão 
vulneráveis e indefesos”.

Ainda de acordo com Layra, 
o grupo tem a consciência de 
todos os problemas de ordem 
de saúde pública advindos da 
presença de cães nas ruas, tanto 
que o maior desejo é que estes 

va comparando a cadela a crianças 
e adolescentes. “Evidentemente 
que não se pode igualar o direito 
à visitação de um animal à guar-
da compartilhada de uma criança. 
A afetividade de um ser humano 
por um animal, ainda que em alto 
grau emocional, é somente equipa-
rada aos laços afetivos humanos e 
jamais igualados à luz do atual or-
denamento jurídico”, explica o ad-
vogado Tiago Cunha.

transFormar em lei
De acordo com Tiago, já existe 

o Projeto de Lei n° 1365/15, que em 
seu artigo 2° prevê que:  decretada a 

dissolução da união estável, sem que 
haja entre as partes acordo quanto à 
guarda dos animais de estimação, 
será essa atribuída a quem demons-
trar maior vínculo afetivo com o ani-
mal e maior capacidade para o exer-
cício da posse responsável. Assim, 
com a aprovação do projeto, haverá 
uma regulamentação da guarda. En-
tretanto, percebe-se, pelo texto da lei, 
a possibilidade de haver um longo 
debate sobre o tema, já que seus cri-
térios abordam a afetividade.

Ora, como medir o amor ou 
vínculo afetivo do outro, sobretudo, 
como compará-los, quando ambos 
proprietários do animal disputam 
o mesmo direito? “Desde o último 
dia 15 de junho, o projeto está na 
Comissão de Constituição e Justiça 
e de Cidadania aguardando emen-
das, ou seja, que deputados federais 
possam apresentar alterações ao seu 
texto. Este é o momento certo para 
a sociedade se posicionar de forma 
organizada e propor regras e situa-
ções que julgue ser mais adequada”, 
diz o advogado.

Essa mudança é natural e 
acompanha uma escolha dos casais 
modernos: não ter filhos. Dados 
(IBGE) de 2015 apontavam a exis-
tência de 52,2 milhões de cachor-
ros nos lares brasileiros, ao passo 
que havia somente 44,9 milhões 
de crianças com idade até 14 anos, 
isso em 2013.

Guarda compartilhada 
de animais pode virar lei

moradores criam projeto para 
ajudar cães de rua do bairro

animais sejam adotados. Entretan-
to, como isto é algo que não acon-
tece  com frequência, enxergaram 
que era preciso fazer algo em prol 
destes animais. “Esperamos que as 
pessoas adotem este cães. Mas, en-
quanto eles estão abandonados, não 
podemos ficar apenas observando o 
seu sofrimento”.

Ana Paula Melo é sócia-proprie-
tária de um pet shop no Buritis. Ape-
sar de ficar um pouco receosa se esta 
ação possa vir a trazer para o bairro 
cães de outras regiões, parabeniza o 
grupo pela ação. “Criar um ponto de 
alimentação para os animais de rua 
eu acho super válido, assim eles não 
passam fome, mas isso é um paliati-
vo. O ideal seria aliar a alimentação 
com a castração, desta forma não 

iriam perpetuar a espé-
cie”. 

Apaixonada por ani-
mais, Ana Paula sem-
pre organiza feiras de 
adoções em seu esta-
belecimento. Pelas di-
ficuldades encontradas, 
enaltece a importância 
do projeto. “Hoje resga-
tar um animal de rua sai 
muito caro, pois deve 
verificar a saúde, vaci-
nação, lar temporário, 
adaptação ao novo lar, e 
o pior, muitos adotantes 

devolvem o animal à pessoa que 
resgatou. Então, criar um ponto 
de alimentação fica mais barato 
diante da crise”, conclui.

aPoio
Como é um trabalho voluntá-

rio, o grupo necessita do apoio da 
comunidade para manter os vasi-
lhames sempre abastecidos. Quem 
quiser contribuir pode entrar em 
contato pelo telefone 99951-0822 
ou ainda nas redes sociais: Insta-
gram: projeto_cao_de_rua e Twit-
ter: caoprojeto. “Basicamente nós 
estamos à procura de doações de 
ração para o abastecimento das 
vasilhas ou até mesmo a ação de 
pessoas para abastecerem por si 
só”, finaliza Layra.

Único COMeDOURO até o momento 
foi instalado na Henrique Badaró

Para TIAGO, a guarda 
compartilhada de animais 

é questão de tempo



5Julho de 2018



6 Julho de 2018

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

Direito 
Imobiliário

(*) Advogado especialista em Direito Imobiliário

Membro da Associação Brasileira de Advogados do Mercado Imobiliário

Consultor em Incorporações, Gestão e Administração de Condomínio

Sugestões de temas ou demais informações pelo e-mail 
contato@vianaecunha.com.br - Tel.: (31) 3243-6143

TIAGO CUNHA (*)

 Educação

A pedido de uma leitora, na coluna deste mês, tratarei de um tema 
complexo e que é fonte interminável de problemas em condomínios: a re-
forma de sacadas/varandas.

 Reformas de sacadas visam melhorar a estética e, muitas vezes, propicia 
o aumento dos ambientes internos da unidade, o que agrega valor econômico 
ao bem. Mas, é preciso muita atenção e cuidados antes de tomar essa decisão 
e investir seu dinheiro, já que as consequências podem ser drásticas, seja na 
convivência com os demais condôminos, seja perante a Prefeitura.

 da alteraÇÃo arQUitetÔniCa da FaCHada
 Após adquirir um apartamento o proprietário pode querer modifi cá-lo 

instalando cortinas de vidro, retirando paredes sem função estrutural, para 
aumentar o espaço útil do imóvel, ou mesmo por mero embelezamento. 

Contudo, o Código Civil, em seu artigo 1.336, inciso III, é claro ao 
proibir a alteração da “cor da fachada, das partes e esquadrias externas”, o 
que também é previsto nas convenções de condomínio. Esta proibição tem 
um sentido lógico: evitar que o condomínio se transforme em uma Torre de 
Babel, o que acarreta a sua depreciação econômica.

 Para alterar a fachada deve haver uma assembleia com o intuito de de-
liberar o assunto. Mas, alerto: TODOS os proprietários tem que votar a fa-
vor da modifi cação da fachada, uma vez que a lei exige UNANIMIDADE.

 Esse cuidado evita confl itos no condomínio, risco de multas aplicadas 
pelo síndico/assembleia e até mesmo pela Prefeitura.

 das PreCaUÇÕes Perante a PBH
 É preciso esclarecer: ao autorizar a construção de um prédio a Prefei-

tura avalia qual a real área (m²) a ser construída sobre o terreno (coefi ciente 
de aproveitamento), cujo resultado deverá ser respeitado pelo construtor, 
sendo que as varandas não entram nesse cálculo.

 Dependendo da modifi cação da fachada é fundamental ter o auxílio de 
um(a) arquiteto(a) para realização de um estudo profundo, em razão da limi-
tação legal ao coefi ciente de aproveitamento do solo, e obtenção do alvará.

 Se o projeto de alteração contemplar instalação de cortina de vidro na va-
randa, o seu fechamento implicará em aumento de área, o que muda todo o cál-
culo do projeto arquitetônico aprovado, inclusive a fração ideal das unidades.  

 A ausência dessa cautela pode implicar no embargo da obra pela PBH e, 
ainda, na obrigação de desfazer tudo o que fora executado, sob pena de mul-
ta, como prevê o artigo 74, da Lei Municipal 9.725/09 (Código de Obras).

 Por fi m, destaco que estes cuidados também devem ser observados pe-
los proprietários de áreas privativas e coberturas, pois, quaisquer modifi ca-
ções que envolvam aumento/alteração de área da unidade, devem respeitar 
o Código Civil e de Obras e a Convenção de Condomínio.

Uma das maneiras mais efe-
tivas de diversifi car e estimular o 
desenvolvimento de crianças no 
processo pedagógico é por meio 
de atividades que fogem do pa-
drão tradicional de ensino. Com 
este pensamento, a diretoria da 
Escola Infantil Bilboquê oferece 
a seus alunos diversas atividades 
lúdicas que integram o currículo 
regular da escola e engrandecem 
o seu conhecimento: são aulas de 
música, artes, jogos de tabuleiro, 
de encaixe (Edulig), plantio de 
hortas e gastronomia. As crian-
ças, literalmente, aprendem se 
divertindo!

À primeira vista, pode até pa-
recer estranho. Mas, longe dos 
livros didáticos e perto de jogos 
e brincadeiras, há muito espaço 
para o aprendizado. Com o slo-
gan ‘Aqui se aprende brincan-
do’, a Bilboquê aposta no lúdico 
para ensinar. “A ideia é despertar 
a curiosidade dos alunos, bem 
como a imaginação, a criativida-
de e o raciocínio”, explica a dire-
tora Maria Claret Lamounier. Por 
trás de cada atividade existe uma 
proposta pedagógica. “Propomos 
na Bilboquê um aprendizado que 
vem por meio da convivência, do 
sentir, do compartilhar, do diver-
tir, utilizando jogos, materiais 
lúdicos e ferramentas que valori-
zam  as relações interagindo com 
o conteúdo”, diz. Ainda de acor-

reformas em varandas: seus 
limites legais e precauções

É brincando que se aprende
Na Escola Bilboquê, atividades lúdicas fazem parte do dia a dia dos alunos

do com a diretora, o ato de brin-
car também ensina os pequenos 
sobre a socialização. “Durante 
um jogo, a criança aprende a ga-
nhar, perder, obedecer às regras 
e também vivencia frustrações, 
alegrias e união”.

Como aConteCe
Quando os alunos saem da 

sala de aula e são levados para 
ambientes diferentes é possível 
aprender novos conteúdos e de-
senvolver habilidades. Em uma 
das aulas de culinária por exem-

plo, as crianças foram até a cozi-
nha experimental com a nutricio-
nista da escola, Júlia Ferreira, que 
os acompanha nas atividades e 
orienta o cardápio mensal, e aju-
daram a preparar um biscoito de 
laranja. Além de se divertirem e 
saborearem a delícia que fi zeram, 
os alunos aprenderam sobre as vi-
taminas presentes na fruta, tudo 
que é possível ser feito com ela, 
e como o seu consumo faz bem 
para a saúde. 

Manuela e Aimê, alunas do 1º 
Ano, são apaixonadas pelas aulas 
da Bilboquê. Elas garantem que 
aproveitam ao máximo cada mi-
nuto. “Eu gosto muito das aulas 
de música e artes”, diz Aimê. “Eu 
adoro ir para o parquinho”, com-
pleta Manuela.

matrÍCUlas
Para os pais que têm o desejo 

de matricular seus filhos na Es-
cola Infantil Bilboquê, as inscri-
ções para o segundo semestre de 
2018 já estão abertas. Inclusive, 
o programa de ambientação pe-
dagógica acontece desde o dia 02 
de julho.

A Bilboquê no Buritis fica na 
Rua Desembargador Amilcar de 
Castro, 631. O telefone de con-
tato é o 3378-7433. No bairro 
Gutierrez, o endereço da escola 
é Rua André Cavalcanti 625 e o 
telefone é 3372-6544. MANUeLA e AIMÊ aproveitam ao máximo cada aula na Bilboquê

MARIA CLAReT também não perde a 
oportunidade de se divertir com as crianças
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Abrigos Família

Não há dúvidas de que uma 
das principais soluções para re-
duzir os transtornos no trânsito 
é a utilização do transporte pú-
blico. Entretanto, para incenti-
var que as pessoas façam uso do 
ônibus é preciso que elas tenham 
o mínimo de conforto. E, infeliz-
mente, para alguns moradores do 
Buritis, as dificuldades em utili-
zar o transporte coletivo come-
çam antes mesmo de embarcar. 
A falta de abrigo e má instalação 
dos pontos de parada geram um 
grande transtorno.

A aposentada Ivone Roman, 
moradora na Rua Rubens Capo-
rali Ribeiro, é habilitada e pos-
sui veículo próprio. Contudo, faz 
questão de utilizar o transporte 
público. Ela lamenta toda a difi-
culdade que encontra para pegar 
um ônibus em sua rua. De acor-
do com ela, o ponto foi instalado 
em um local entre árvores. Com 
isso, além do perigo com a escu-
ridão durante à noite, muitas ve-
zes, os motoristas não enxergam 
que tem gente no ponto e pas-
sam direto. “E ainda por cima o 
ponto fica ao lado de uma lixei-
ra de prédio. O mau odor em al-
guns dias é insuportável”. Como 
solução simples, pede para que 
o ponto seja transferido para al-
guns metros acima, em frente ao 
número 839. “Acredito que isto 

moradores pedem mudanças 
em ponto de ônibus

não traria qualquer ônus ao poder 
público e seria de grande valia para 
os moradores da Rubens Caporali”.

A falta de abrigo também é um 
grande dificultador. Segundo Ivo-
ne, os passageiros não têm como se 
esconder das ações climáticas, sol 
e chuva, sem contar que precisam 
esperar o ônibus em pé. “Apesar 
de eu ser idosa, me preocupo mais 
com os trabalhadores aqui do bair-
ro. Depois de um dia árduo de tra-
balho, ainda precisam passar por 
todo este estresse para pegar o co-
letivo para irem embora”.

PeriGo
Além do ponto de ônibus em 

sua rua, Ivone Roman também 
denuncia um problema que tem 
visto em outro ponto do bairro. 
Na Avenida Aggeo Pio Sobrinho, 
esquina com Josephino Aleixo, 
existe uma parada para embar-
que e desembarque de passagei-
ros. Como fica em uma curva 
acentuada, no final de uma des-
cida, a aposentada teme que no 
local possa haver atropelamen-
tos. “Um erro que o motorista 
tiver pode atropelar quem estiver 
no ponto e causar uma tragédia. 
Não entendo por que um ponto 
em um lugar desse. Pouco mais à 
frente a avenida já vira uma reta 
e seria seguro para todos”, diz.

Nossa reportagem encami-
nhou as reclamações da morado-
ra à BHTrans, que prometeu fa-
zer uma análise.

Para IVONe, ter um lugar seguro e 
confortável para esperar o ônibus é 

o mínimo que o usuário merece

“Para mim esses netos são um 
grande presente de Deus”. É assim 
que Marinalva Silva Matos descre-
ve o que sente pelos netos Yasmin, 
de 09 anos, e Caio, de 08. A vovó 
coruja do Buritis, com certeza, terá 
muito o que comemorar no próxi-
mo dia 26 de julho, quando iremos 
celebrar o Dia dos Avós. E o pre-
sente já foi escolhido. passar um 
dia inteirinho ao lado das crianças.

Há cerca de 10 anos, quando 

recebeu a notícia de que seria avó, 
Marinalva ainda não imaginava o 
quanto sua vida iria aumentar em 
alegria e emoção. Ao pegar Yasmin 
no colo primeira vez viu que dali 
em diante nascia um amor incon-
dicional. A chegada de Caio pou-
co tempo depois só fez este senti-
mento florescer ainda mais. “Neto 
é o filho de açúcar! Estou sempre 
com eles, viajo de férias, participo 
das festinhas. Faço questão de estar 

presente. É uma delícia”.
Apesar de contribuir com o que 

for preciso na educação das crian-
ças, a vovó do Buritis faz questão 
de se colocar no seu lugar. Tem a 
plena ciência de que a criação é um 
compromisso dos pais. “É partici-
par, mas sem invadir o espaço dos 
pais. É só amor e prazer, o que não 
significa deseducar. Quando tem 
que chamar a atenção, a vovó tam-
bém chama”.

colo, mimos e muito 
amor: 26 de julho se 

comemora o dia dos avós

oriGem da data  — O Dia dos Avós é celebrado em 26 de julho em homenagem à 
Santa Ana e São Joaquim, os pais da Virgem Maria e, portanto, avós de Jesus Cristo, considerados os 
padroeiros de todos os avós pela Igreja Católica. E foi em um 26 de julho, mas do ano de 1584, que o 
Papa Gregório VIII canonizou os avós de Jesus Cristo, por isso, a escolha desta data para a celebração.

Toda vez que ouvem dizer que 
irão para a casa da vovó é uma ex-
plosão de alegria. Yasmin e Caio 
adoram estar com a vó. Os pas-
seios são sempre muito animados. 
A imagem da senhorinha com xale 
nas costas e cobertor nas pernas 
não cabe para Marinalva. Tricotar, 
costurar e cozinhar, não são pri-
vilégios de vovós, são atividades 
para quem gosta, tendo ou não ne-
tos. “Ela é muito legal, divertida. 
Nada de ficar em casa no sofá. A 
vovó brinca, viaja, leva para tomar 
sorvete”, conta Yasmin. “Ela é de-
mais”, resumi o netinho Caio.

Junto 
da vovó

MARINALVA e os NeTOs: 
união que é sempre 
sinônimo de muito amor 
e diversão
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teração entre as gestantes, além de 
tirar suas dúvidas com profissionais 
da saúde. O aplicativo entrega infor-
mação confiável para que o paciente 
tenha papel mais ativo nas decisões 
sobre a sua própria saúde. “Produ-
zimos conteúdo de qualidade, com 
foco predominantemente clínico, 
que auxilia as gestantes a fazerem 
suas escolhas. Temos também um 
time de profissionais da saúde que 
tira dúvidas por meio do app, refor-
çando a autonomia das grávidas”.

Landsberg comenta que foram 
meses de pesquisa antes de desen-
volver a plataforma. “Entrevistas fo-
ram realizadas com dezenas de grá-
vidas, médicos, enfermeiras, doulas, 
grupos de ativistas, gestores de hos-
pitais e operadoras de planos de saú-
de. Então, foi desenhada a primeira 
versão e colocamos no ar”.

Saúde do Bebê 

Na era da internet a maioria 
das pesquisas sobre os mais va-
riados assuntos é feita, literalmen-
te, na palma da mão, por meio de 
um smartphone e com apenas um 
clique. Porém, quando buscamos 
por um serviço específico e que re-
quer uma resposta personalizada, 
chancelada por um corpo técnico, 
a dificuldade aumenta e o desafio 
ainda persiste. Exemplo de solu-
ção prática e interativa, a platafor-
ma Canguru Gravidez atende essa 
demanda e fornece um guia clínico 
completo com as principais ques-
tões que envolvem a gestação.

Criado por Gustavo Lands-
berg, médico da família que atua 
em Belo Horizonte, a plataforma 
gratuita funciona, na prática, como 
uma rede assistencial completa 
para a mulher grávida, cujo princi-

Uma grande campanha tem 
chamado a atenção para a im-
portância da realização do teste 
do pezinho ampliado. A iniciati-
va ‘Mãe que Ama’, do Instituto 
Vidas Raras, criou uma petição 
online cujo objetivo é arrecadar 
mais de 1 milhão de assinatu-
ras digitais para que um projeto 
de lei seja levado ao Congresso 
Nacional, garantindo a apli-
cação do teste do pezinho am-
pliado em toda a rede pública 
de saúde. Atualmente, o teste é 
oferecido apenas na rede priva-

Pediatra alerta sobre a importância 
do teste do pezinho ampliado

O método ampliado gera 
economia aos cofres públicos. 
Uma pesquisa feita com galac-
tosemia (doença rara detectada 
pelo exame, com um registro 
a cada 19 mil nascimentos no 
país) na USP de Ribeirão Preto 
mostra que, se o teste fosse ofe-
recido a uma população de quase 
60 mil recém-nascidos, o custo 
seria de R$ 937.336,54.

Desses, se 11 fossem diag-
nosticados com a doença tar-
diamente e vivessem até os 70 
anos, seu tratamento custaria 
R$ 1.244.805,49 ao governo.

economia aos 
cofres públicos

De acordo com MARINA, 
teste ampliado consegue 

identificar cerca de 60 doenças

pal objetivo é qualificar a atenção 
ao exame pré-natal e contribuir 
para a saúde da mulher e do bebê. 
A interface do serviço é dividida 
em três trimestres, com possibi-
lidade de registro de consultas e 
esclarecimento das mais variadas 
dúvidas, via app, junto a um es-
pecialista. Por meio de um canal 
direto via chat, a gestante pode 
entender e saber como lidar com 
situações inerentes ao período da 
gravidez: situações em que o bebê 
demora para mexer; escolha da ma-
ternidade adequada; crescimento e 
tamanho da barriga; alimentação 
adequada; cólicas; corrimento; si-
tuações pós-parto etc.

De acordo com Gustavo Lan-
dsberg, a funcionalidade de maior 
sucesso do aplicativo é a “Comuni-
dade”. O espaço proporciona a in-

da de saúde no país e, mesmo as-
sim, não é encontrado em todos os 
hospitais particulares.

Assim que o bebê nasce, um 
simples exame de sangue pode fa-
zer toda a diferença na sua saúde e 
o famoso teste do pezinho ganhou 
uma nova versão: o teste do pezi-
nho ampliado. O teste do pezinho 
básico consegue detectar até 6 do-
enças: Fenilcetonúria, Hipotireoi-
dismo Congênito, Anemia Falci-
forme, Deficiência de Biotinidase, 
Fibrose Cística e Hiperplasia Adre-
nal Congênita. Já o teste do pezi-

nho ampliado consegue identificar 
quase 10 vezes mais doenças, in-
cluindo a Toxoplasmose, Galac-
tosemia e Aminoacidopatias. “A 
realização do teste pode evitar que 
as doenças acabem se complican-
do até serem descobertas e como 
a maioria dessas doenças são tra-
táveis, o tratamento pode oferecer 
uma vida normal e tranquila para 
as crianças e para os pais”, explica 
a médica pediatra da Vista Clinic, 
no Buritis, Marina Pimenta.

A possibilidade de ser feito um 
teste do pezinho ampliado deve 

ser discutida com o obstetra an-
tes do parto e também com o pe-
diatra da maternidade. “Se for 
necessário ele o fará, ou se for 
a vontade dos pais, podem fazer 
particular, basta pedir orientação 
de onde fazer na sua cidade”, 
afirma a pediatra. 

Até o momento, mais de 
7.000 pessoas assinaram a petição 
virtual. Para unir-se à campanha 
do teste do pezinho ampliado, é 
necessário acessar o site www.ma-
equeama.com.br e preencher um 
formulário online. 

plataforma gratuita orienta 
mulher durante a gravidez

Para ter o aplicativo “Canguru 
Gravidez” basta fazer o download 
gratuitamente na sua loja de apli-
cativos: Play Store ou Apple Store.

GUsTAVO espera que o app 
proporcione uma gestação muito 
mais agradável às futuras mamães
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Comemoração 

O mês de junho foi repleto de 
alegria no Buritis com a realização 
das tradicionais festas juninas. Con-
tudo, uma em especial teve grande 
destaque. O Forró SEB 2018, além 
das danças, brincadeiras, comidas tí-
picas e decoração especial, ainda se 
preocupou em levar cultura ao pú-
blico. Seguindo o tema transversal 
escolhido pela UNESCO este ano, 
de proteção ao Patrimônio Cultural, 
a diretoria da escola buscou valorizar 
nossas raízes com a apresentação de 
cantigas de roda. O resultado foi uma 
quadra do UniBH lotada e contagia-
da pela alegria e animação de todos.

A advogada Diana Uchoa é da-
quelas mães que leva ao pé da le-
tra o lema: não basta apenas levar, 
tem que participar. Totalmente a 
caráter, participou de todas as brin-
cadeiras ao lado do filho Henrique, 

Forró seB 2018 conquista o público
03 anos. “Sempre gostei muito des-
sa bagunça. As brincadeiras, as co-
midas. Sei da importância do novo, 
mas quero que meu filho tenha este 
contato com o tradicional”.

Leonardo Barsante e Mara 
Martins são os pais de Mariane, 02 
anos, e Murilo, 04. Eles destacaram 
a importância de eventos como o 
Forró SEB para o desenvolvimen-
to de seus filhos. “É cultura, socia-
lização, relacionamento e respeito 
aos colegas. As crianças têm tudo 
isso aqui neste evento”, diz Leo-
nardo. “É um dia de grande felici-
dade para toda a família. Nos traz 
boas lembranças”, ressalta Mara.

Pais da Manuela, 02 anos, e Le-
onardo, 04, Clarice Mendes e Gali-
leu Souza destacaram a organização 
do evento. Segundo eles, a diretoria 
da escola surpreende positivamente 

a cada ano. “Está tudo muito bonito, 
bem organizado e, o principal, de al-
tíssimo astral. A diretoria está sem-
pre preocupada em levar o melhor 
para toda a comunidade escolar. Es-
tão todos de parabéns”.

O sucesso alcançado em mais 
um evento enche de alegria a di-
retora do Grupo SEB, professora 
Eliane Ferreira Veloso. De acordo 
com ela, todos os eventos realiza-
dos pela instituição buscam o cres-
cimento e integração do aluno, tan-
to com a escola, quanto a família, e 
acredita que este objetivo tem sido 
conquistado. “O mundo precisa do 
poder da educação, cultura e ciên-

Crescimento e integração
cia e da paz. Inspirados nessa cren-
ça nós do grupo SEB recebemos 
toda a comunidade escolar sempre 
com muita alegria. E que venha o 
Forró SEB 2019”.

Entre as atrações deste ano, os 
destaques foram as apresentações 
musicais do Trio Arapuca e do grupo 
de dança Forró Pé Descalço; e a pre-
sença do mascote do América, o Co-
elhão, que fez a alegria da garotada.

Diretora eLIANe (2ª esq.) destaca a dedicação da
comunidade escolar para o sucesso do evento

Centenas de FAMÍLIAs se divertiram com todas as atrações oferecidas durante a festa
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Por Dentro do Bairro

Legal
BURITIS

(*) CAROLINA MARTINS VITA 

(*)  Acadêmica do 3º período do curso 
matutino de Direito do Centro 

Universitário Newton Paiva 
– Campus Buritis.

1 - Passagens de ônibus têm validade de um ano
Caso o passageiro não possa viajar na data marcada, este deve comunicar a 
empresa com até três horas de antecedência. Em até 12 meses, o consumidor 
tem o direito de usar o bilhete em outra viagem para o mesmo destino, sem 
custo adicional, mesmo que haja aumento de tarifa.

2 - Perda de comanda não gera multa
O estabelecimento não pode cobrar multa por perda da comanda, visto que o 
controle do consumo é de responsabilidade do próprio estabelecimento. 

3 - Taxa de 10% não é obrigatória
A taxa de 10 % é de livre decisão do consumidor. Deve ser informada pre-
viamente, com o devido valor discriminado na conta e a indicação de que sua 
cobrança é opcional. 

4 - Consumação mínima é prática abusiva
O estabelecimento não pode obrigar a consumir um valor mínimo como con-
dição de entrada e permanência no estabelecimento, muito menos exigir o pa-
gamento mesmo sem ter consumido qualquer produto. É importante frisar que 
a cobrança pela entrada, ingresso ou couvert artístico é legal, mas não se pode 
vincular essas taxas ao consumo de qualquer produto.

5 – Em caso de haver dois preços diferentes, o menor valor prevalece
Os preços dos produtos devem estar claramente indicados. Se houver dois va-
lores diferentes para uma mesma mercadoria, o menor valor prevalece. 

6 - O estabelecimento é responsável pelo troco
A substituição do troco por mercadorias é uma prática abusiva, assim como 
arredondar o valor do produto para cima ou se negar a devolver a diferença em 
dinheiro. Também é errado limitar o valor máximo do troco.

7 - Overbooking não é problema do consumidor
Overbooking é uma prática em que as empresas aéreas vendem passagens a mais 
do que o avião comporta. Se o consumidor comprou uma passagem aérea e na hora 
do voo não tinha lugar, a responsabilidade é da companhia, que deverá reacomodar 
o passageiro em outro voo da mesma empresa ou de outra, com o mesmo destino; 
ou em casos de atrasos mais longos, garantir acomodação e alimentação.

8 – É permitida a cobrança de valores diferentes para cada forma de pagamento
A lei permite a cobrança de preços diferentes para um mesmo produto depen-
dendo da forma de pagamento. Ou seja, o lojista pode oferecer descontos para 
quem efetua a compra em dinheiro, por exemplo. Nesse caso, exige-se o aviso 
em local visível. 

9 – Documento roubado concede o direito de obtenção da 2ª via gratuita
Em caso de roubo ou furto, basta que o prejudicado faça um Boletim de 
Ocorrência (BO) para que tenha gratuitamente o direito à emissão da 2ª via 
do documento.

10 – Multa de trânsito convertida em advertência
Multa por infração leve ou média não precisa ser paga, se você não foi multado 
pelo mesmo motivo nos últimos 12 meses. Basta comparecer no DETRAN e 
preencher um formulário em que converte a infração em advertência. O moto-
rista perderá os pontos na carteira, mas fi cará isento do pagamento da multa.

dicas sobre direitos que 
você tem e talvez não saiba

Há cerca de um ano, um em-
preendimento inovador foi lança-
do no Buritis. A Academia Ima-
gem do bairro inaugurou, dentro 
de suas dependências, um salão 
de beleza. A “academia boutique” 
surgiu com a proposta de oferecer 
aos clientes a possibilidade de, em 
um único ambiente, poder cuidar 
do corpo e da beleza.

Matheus Xavier e Lusinei 
Arantes são os responsáveis pela 
academia boutique. De acordo com 
eles, o resultado obtido até o mo-
mento foi além do esperado, tanto 
que, mesmo em pouco tempo de 
funcionamento, novos serviços já 

academia boutique
estão sendo oferecidos. “No início 
era para ser apenas uma esmaltaria, 
mas decidimos oferecer os serviços 
básicos de um salão de beleza. Hoje, 
já temos até alongamento de cílios 
fi o a fi o, alongamento de unha, ma-
quiagem, e nosso objetivo é ampliar 
ainda mais. Trabalhos de estética já 
estão na nossa pauta”, diz Lusinei. 
“Vencemos a desconfi ança inicial. 
Muitas alunas não acreditavam que 
era possível oferecer um serviço 
de qualidade de um salão dentro de 
uma academia. Agora, elas trazem a 
roupa da festa para cá. Malham, to-
mam banho na academia, se embe-
lezam com a gente e vão para a fes-

lusinei arantes, Graciele 
lacerda e matheus Xavier

Você já passou por alguma situação em que se sentiu prejudicado 
como consumidor? Ou pior, nem soube que foi lesado por desconhecer 
dos seus direitos? A seguir, confi ra alguns direitos que você tem, mas 
talvez não saiba.

ta”, completa Matheus.
Apesar do público alvo ser os 

clientes da academia, o salão aten-
de todos os públicos, com a como-
didade de oferecer um estaciona-
mento gratuito e com manobrista.

eloGiado
E este novo conceito de “acade-

mia boutique” tem tudo para se ex-
pandir. Prova disso, é o reconheci-
mento de uma pessoa que frequenta 
grandes salões de beleza por todo o 
Brasil. A modelo Graciele Lacerda, 
noiva do sertanejo Zezé di Camar-
go, conheceu o local e aprovou o 
serviço. “Você vai malhar, fi ca toda 

tronche. Aí você vai lá se arruma e 
fi ca linda. Adorei esse negócio de 
salão dentro de academia”, exalta.

No mês de março o Colé-
gio Batista Mineiro completou 
100 anos de fundação. E um dos 
grandes presentes para a impor-
tante marca foi o anúncio da ex-
pansão do curso de robótica para 
novas unidades da rede, entre 
elas, as duas instaladas na região 
do Buritis. O objetivo principal 
das aulas é despertar, em crian-
ças e adolescentes, a paixão pelo 
mundo da tecnologia, por meio 
de uma metodologia própria e 
inovadora.

O ensino da robótica prio-
riza o raciocínio lógico, auxilia 
nas capacidades de ordem cog-
nitiva, afetiva e de relação in-
terpessoal, favorecendo a cria-
tividade, intuição e capacidade 
de análise crítica. 

Colégio Batista do Buritis oferece novo curso de robótica 
Para Marcos Wesley, presi-

dente da Zoom Education, empre-
sa que irá coordenar o curso de 
robótica no Colégio Batista, em 
um mundo globalizado em que a 
informação é altamente valoriza-
da, o conhecimento em diversas 
áreas é essencial para garantir o 
desenvolvimento de habilidades e 
promover importantes melhorias 
na vida pessoal e profi ssional. 
“Qualquer aprendizado é ainda 
mais efetivo na infância e na ado-
lescência, quando o aluno está em 
fase de desenvolvimento e adap-
tação e se envolve na descoberta 
de um novo mundo”, diz.

Marcos Wesley explica que 
o objetivo do curso é instruir ci-
dadãos não só capazes de progra-
mar robôs, mas de pensar sobre 

o mundo em que vivemos e na 
vida que queremos ter daqui em 
diante. ”Não se trata de construir 
robôs. São robôs construindo pes-
soas. Um instrumento motivacio-
nal que contribui na superação de 
difi culdades e desafi os”.

As aulas de robótica no Colé-
gio Batista serão ministradas em 
todo o Ensino Fundamental, que 
são alunos dos 07 aos 14 anos.  A 
expectativa é que elas atendam 
com excelência aos anseios dos 
estudantes e seus pais, em espe-
cial das unidades da região do 
Buritis. “A Zoom acredita que a 
educação e inclusão das crianças 
são as ferramentas mais impor-
tantes que existem para criar uma 
sociedade mais justa e com mais 
oportunidades”.marcos Wesley
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mundo dos dinossauros 
Endereço: Av. do Contorno, 
6061 - São Pedro

museu dos Brinquedos
Avenida Afonso Pena, 2564 
- Funcionários 
Informações: 3261-3992

Parque Cosmonauta
Endereço: 
Av. Cristiano Machado, 4000 - União

museu Brasileiro do Futebol
Av. Antônio Abrahão Caran, 1001 - São José - Informações: 3499-4312

Belo Horizonte foi palco de 
dois grandes festivais de dança 
neste último mês de junho, e o Bu-
ritis acabou sendo destaque em vir-
tude dos ótimos resultados obtidos 
pelos alunos do Núcleo Buritis de 
Dança. No Circuito Internacional, 
Matheus Tertuliano ficou com o 
1º lugar nas categorias variação de 
repertório e solo clássico livre. No 
feminino, Emilly Victória venceu 
na categoria variação de repertó-
rio e Lara Coutinho no solo clássi-
co livre. Pelo Festival de Inverno, 
Matheus conquistou o 2º lugar em 
variação de repertório e 3º no solo 
clássico. No feminino, Camila Re-
zende ficou em 2º no solo clássico 
livre e Lara em 3º. 

Apesar da prática da dan-
ça ser a maior alegria dos alunos, 
conquistar grandes resultados em 
competições lhes trazem uma mo-
tivação ainda mais especial. Para 
eles, é a prova de que podem levar 
a dança para o patamar profissio-
nal. “É a mostra de que estamos no 
caminho certo e que todo o esfor-
ço está sendo recompensado”, diz 
Emilly. “São horas e horas diárias 
de treino. Levamos muito a sério a 
dança”, completa Camila.

Para Matheus Tertuliano, gran-

alunos do núcleo Buritis de dança 
conquistam grandes resultados

de destaque nos festivais, cada 
participação é vista como um im-
portante aprendizado. “São nestas 
competições que podemos obser-
var em qual nível estamos. Onde 
estamos bem e onde precisamos 
melhorar. E, claro, vencer é sempre 
muito bom”.

Professor e coreógrafo, José 
Antônio Ramos Alvarez enaltece a 
capacidade técnica de seus alunos. 
De acordo com ele, todos têm de-
monstrado competência para, no 

futuro, fazerem parte de uma gran-
de companhia de dança. “São mui-
to bons e focados, e eu estou aqui 
para prepará-los para o mundo ar-
tístico. Procuro encontrar a core-
ografia que irá destacar o máximo 
do potencial de cada um. Eles cres-
cem mais e mais a cada dia”.

E não foram só os principais 
bailarinos da escola que saíram ven-
cedores do Circuito Internacional de 
Dança. As meninas do balé infantil 
também participaram da disputa e 
ficaram com o 1º lugar na categoria 
conjunto clássico livre. Elas inter-
pretaram uma coreografia denomi-
nada “Pequenas Elfas”, criada pela 
professora Bárbara Chebile. Por si-
nal, a professora quase não está se 
aguentando de tanta alegria e orgu-

lho de suas pequeninas. “Apesar de 
parecer um momento de diversão, 
essas meninas levam a dança muito 
a sério e abrem mão de muita coi-
sa para estarem aqui. Foi a primei-
ra competição delas, estavam mui-
to ansiosas, mas quando subiram 
ao palco pareciam que tinham uma 
longa experiência. Tiraram de letra 
e quando veio o resultado foi como 
um gol de Copa do Mundo”, recor-
da Bárbara.

E os alunos fizeram questão de 
ressaltar a importância do Núcleo em 
suas vidas. “Aqui eu passo mais tem-
po do que em minha própria casa. 
Os professores são minha inspiração 
e os alunos meu melhores amigos”, 
comenta Matheus. “Resumindo: é 
uma grande família”, ressalta Emilly. 

Criançada também é premiada

Férias em BH
Julho, para muita gente, é sinônimo de férias e descanso. E para 

quem não tem planos de sair de BH e viajar, isto não significa que será 
um período frustrante. Nossa capital oferece programação toda especial 
para a chegada do recesso escolar. São eventos que prometem diversão 
para toda a família. Fique ligado às dicas que o JORNAL DO BURITIS 
dá para que você possa se divertir na capital durante as férias!

diCas 
Programação fora da Capital

serra do Cipó 
Distrito do município de 

Santana do Riacho, a 90 km da 
capital, o destino é indispensá-
vel para os aventureiros e quem 
só quer tranquilidade. Com ca-
choeiras famosas, como a Véu 
da Noiva, a região possui pou-
sadas em conta e um parque 
ecológico aberto para a visita-
ção gratuita do público.

inhotim
O Instituto fica em Bru-

madinho, a cerca de 30 
km de BH. Considerado o 
maior centro de arte ao ar 
livre da América Latina, o 
local tem cerca de 20 km². 
Com mais de 150 obras em 
exposição, o museu rece-
be o trabalho de artistas de 
todo o mundo.

elasticidade e beleza de eMILLy 
encantaram os jurados durante 

o Circuito Internacional

a
t. F

o
to

g
ra

Fia



12 Julho de 2018


