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PROVA DE AMOR PELO BAIRRO

Agenda
BH recebe grandes 
shows musicais neste 
mês de outubro

PÁG. 11

Coaching
Metodologia vira uma das 
armas para desenvolvimento 
de empresas

PÁG. 7

Dedicação
Trabalho de 
educadora do Buritis é 
reconhecido no exterior

PÁG. 6

Mais sabor
Ashey Chopp oferece 
as melhores opções de 
cerveja na região

PÁG. 12

PÁG. 6 PÁG. 10

PÁG. 7

Os moradores do Buritis, mais uma vez, deram um grande exemplo de que, quando a comunidade se 
abraça em prol de uma causa, grandes resultados são alcançados. Através de uma ação popular, um dos 
pontos de lazer mais tradicionais do bairro, a praça de arena Aroldo Tenuta, que estava abandonada e 
servindo de espaço para usuários de drogas, foi revitalizada com implantação de um novo jardim, pintura 
e brinquedos e hoje voltou a ser ocupada pela população de bem. O sucesso da ação foi tamanho que o 
grupo de moradores já recebeu o convite para “adotar” outros espaços públicos do Buritis. PÁG. 3

Manutenção 
de notebooks:
excelente 
custo/benefício

Milhares de estudantes, de mais de cem escolas de BH, tiveram a oportunidade de 
participar da 3ª edição da Mostra de Profissões do UniBH. Durante o evento, os jovens 
puderam conhecer toda a estrutura que é oferecida pelos cursos no centro universitário e 
assim terem um importante auxílio na escolha da carreira que desejam seguir no futuro.

UniBH abre suas portas 
para escolas da capital

Moradora realiza sonho
de lançar livro infantil

O prazer de uma mora-
dora do Buritis em con-
tar e escrever histórias 
acabou se tornando 
um livro. A jornalista e 
mãe de dois filhos, Ana 
Paula Pedrosa, lançou, 
recentemente, sua pri-
meira obra voltada para 

o público infantil. O 
“Gênio Preguiçoso” é 
uma história que bus-
ca transportar o leitor 
para um mundo mági-
co, onde a imaginação 
é a chave para realizar 
qualquer desejo.
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TRÂNSITO

É comum ouvir que engarrafa-
mentos acontecem em virtude do 
excesso de veículos. Certo? Nem 
sempre. Pouco se discute o défi-
cit de infraestrutura como motivo 
principal para o caos urbano. O 
tema da mobilidade urbana vem 
sendo tratado na superficialida-
de, sempre pelas mesmas pessoas, 
ainda que elas já tenham provado 
que não estão alcançando sucesso 
em suas ações. Entra ano, sai ano 
e o trânsito de Belo Horizonte só 
piora. No entanto, é comum ver 
os mesmos especialistas ocuparem 
tribunas, microfones de rádios, jor-
nais, revistas ou televisão para fa-
lar de mobilidade urbana repetindo 
as mesmas ladainhas: a cidade não 
suporta mais o volume de carros e 
o cidadão precisa mudar hábitos, 

deixar o carro em casa e andar de 
bicicleta ou de ônibus. Este é o ide-
al que existe na cabeça deles, mas 
não representa o desejo da popula-
ção. A infraestrutura da cidade vive 
um apagão de 40 anos, sem inves-
timentos em viadutos, túneis, trin-
cheiras, elevados, passarelas, eli-
minação de semáforos etc. Não se 
fala em investimentos para corre-
dores de tráfego que permitam flui-
dez no trânsito (vias expressas) ou 
rotas alternativas (corta caminho). 
Em Belo Horizonte, por exemplo, 
são mais de 200 pontos (gargalos) 
que provocam interrupção de tráfe-
go e que esperam por obras de en-
genharia. A cidade possui mais de 
1.100 semáforos funcionando em 
onda vermelha. Assim não dá.

José ApArecido ribeiro
Jornalista, estudioso do tema 

mobilidade urbana

 GASTRONÔMICO
Nosso bairro Buritis tem uma 

rica e variada gastronomia, mas a 
dica que gostaria de dar é que está 
rolando a 9ª edição do Circuito Gas-
tronômico da Pampulha, que apre-
senta uma extensa e saborosa pro-
gramação gastronômica e cultural 
até o dia 28 de outubro. O evento 
apresenta, além das atividades cul-
turais, a oportunidade de poder ex-
perimentar os pratos inspirados no 
Cerrado Mineiro com preços pro-
mocionais e votar nos que mais se 
destacaram. Os restaurantes partici-
pantes são Amadís Bar e Restauran-
te, Anella Ristorante, Casa do Chef, 
Degraus - Espaço Jaraguá, Degraus 
- Espaço Gastroculinário, La Palma, 
Maria das Tranças, Olegário Pam-
pulha, Paladino, Planeta Lúpulo, 
Quintal Pampulha, Soul Jazz Bur-

guer, SushiNoto, Taberna Livorno, 
Tudo na Brasa, Único Pampulha e 
Xapuri. Não perca tempo!

cAdu brAndão

SEM DORMIR
São precisamente 4 horas da ma-

nhã do dia 15/08 (feriado municipal) 
e não consigo relaxar o corpo para 
um sono tranquilo. Motivo? uma fes-
ta que começou às 22 horas de ontem 
e continua hoje com um som impres-
sionantemente alto.  Na edição des-
te mês o Jornal do Buritis mostra na 
capa o nosso “vizinho do barulho”. 
Apesar de morar bem longe do ma-
léfico Night Market Rooftop, o som, 
ou melhor dizendo, os gritos soltos 
ao microfone por um arremedo de 
músico fracassado, chega ao meu 
quarto, onde tenho o direito de des-
canso. Na página 2 da edição citada, 

a consultora do sono Renata Fede-
reghi cita os malefícios que o sono 
ruim pode causar ao organismo. En-
tão! O que falta para que a Prefeitu-
ra Municipal casse  a Licença desse 
lugar? Já está claro que esse local, da 
forma como estrá instalado é nocivo 
aos milhares de moradores do Buri-
tis!!!! A Admlinistração Pública pode 
(e deve) rever seus atos, porque aci-
ma de qualquer interesse particular 
está o bem estar e interesse da coleti-
vidade. Isso é um dos preceitos bá-
sicos da Administração. A Câmara 
dos Vereadores proibiu em ato re-
cente o comércio e uso de fogos de 
artifício por causa do barulho e mal 
causado aos animais!!!!. Será que 
estão insensíveis ao mal causado 
por um empresário à milhares de 
seres humanos?

ricArdo Albin
Morador

 PLACA
Sou morador da Rua Alessan-

dra Salum Cadar no  mesmo quartei-
rão do Super Nosso. Neste ponto da 
rua é mão única para subida.O que 
acontece é que vários veículos des-
cem a rua na contra mão. Não tem 
como o jornal olhar junto a BHtrans 
a colocação de uma placa maior tipo 
aquelas indicando: bairro, cidade, 
praça. Sendo colocada mais alta para 
chamar a atenção dos motoristas, se-
ria na Rua Alessandra Salum Cadar 
esquina com a rua José Amaury Fer-
rara. Indicando com o sinal de sen-
tido proibido, no local já existe uma 
placa, mas os motoristas nem perce-
bem direito e acabam descendo  a rua 
na contra mão colocando em  perigo 
a vida dos pedestres.

João Mourão
Morador

É provável que em algu-
ma época de sua vida você 
tenha ouvido falar a respeito 
da “Teoria da janela quebra-
da”. Pois bem, esta teoria foi 
desenvolvida na década de 
80, em Chicago, nos Estados 
Unidos, e explica que, se uma 
janela de um edifício for que-
brada e não for reparada, a 
tendência é que vândalos pas-
sem a arremessar pedras nas 
outras janelas e posteriormen-
te passem a ocupar o edifício 
e destruí-lo. Isto quer dizer 
que a desordem gera desor-
dem, que um comportamento 
antissocial pode dar origem a 
vários delitos. Para combater 
este problema, a única solu-
ção é “consertar as janelas” e 

voltar a ocupar o imóvel.
Pois bem. Nos últimos 

anos, um dos espaços públi-
cos mais conhecidos do Bu-
ritis estava passando por esta 
situação. A praça de arena 
Aroldo Tenuta aos poucos foi 
sendo abandonada pelo po-
der público e a sua má con-
servação acabou se tornando 
um convite para marginais e, 
consequentemente, uma carta 
de despejo para os moradores 
de bem. Felizmente, este ce-
nário mudou. Através de uma 
grande ação popular, a praça 
foi revitalizada e hoje, em vez 
de usuários de drogas e picha-
dores, somente as famílias e 
crianças ocupam o local.

Ao observar com atenção 

o que acontecia naquelas duas 
belas manhãs de sábado na 
Aroldo Tenuta, algumas im-
portantes conclusões podiam 
ser tiradas. A principal delas é 
que, mesmo nos dias corridos, 
difíceis, que vivemos atual-
mente, ainda é sim possível 
fomentar nas pessoas o espí-
rito de lutar pelo bem social. 
Basta alguém jogar a semente 
que a árvore nascerá forte e 
frutífera. Quem pôde ajudar 
com dinheiro, muito bom. 
Quem ofereceu suas mãos, 
melhor ainda. A quem levou 
um cafezinho quentinho, mui-
to obrigado. E quem parou e 
apenas observou, seja muito 
bem-vindo à nossa praça.

A satisfação no olhar de 

cada morador que participava 
da ação era a certeza de que 
sabia que naquele momento 
estava fazendo uma grande 
diferença em sua comunida-
de, e esta, sem dúvidas, era a 
sua maior recompensa. Voltar 
a sentir o prazer de frequentar 
aquele lugar histórico. Pais 
que já haviam brincado na-
quela praça estavam tendo a 
felicidade de levar seus filhos 
para brincarem ali pela pri-
meira vez. Idosos voltaram a 
passear pelo local sem se pre-
ocuparem se a sua segurança 
estava ameaçada.

Infelizmente, o nosso Bu-
ritis ainda conta com muitas 
janelas quebradas espalhadas. 
A responsabilidade de conser-

tá-las não é dos moradores, 
muito pelo contrário, eles são 
os menos culpados. Porém, 
abrir a mente para fazer o 
bem, sem qualquer outro in-
teresse, a não ser o de ter um 
lugar melhor para viver, se 
mostrou uma grande receita 
de felicidade.

No fim, a beleza da nova 
praça acabou sendo ofuscada 
pela imagem da boa convi-
vência entre os vizinhos que 
estavam ali. Uns reforçando 
os laços de amizade, outros 
criando estes laços. Sem 
perceber, eles estavam co-
locando vidraças ainda mais 
fortes naquelas janelas e 
que, dificilmente, serão que-
bradas novamente.

Consertando as janelas
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Exemplo

Um dos espaços mais tradi-
cionais do nosso Buritis está de cara 
nova! Moradores e comerciantes do 
bairro se uniram e revitalizaram a 
Praça Aroldo Tenuta, localizada na 
Avenida Professor Mário Werne-
ck. Além de uma grande limpeza e 
pintura da arquibancada do teatro 
de arena e também do marco funda-
mental, inúmeras mudas de árvores e 
flores foram plantadas nos jardins e 
brinquedos instalados para as crian-
ças. O único objetivo da ação é que 
a comunidade tenha um verdadeiro 
espaço de lazer e convivência.

O “Happy Flower na Praça”, 
como foi denominado pelos seus 
idealizadores, aconteceu nos sába-
dos 15 e 22 de setembro. Através 
das redes sociais e do tradicional 
boca a boca, as pessoas ficaram 
sabendo da ação e se propuseram 
a participar, seja com a doação de 
mudas e equipamentos, ou mesmo 
com o seu trabalho e o tão precioso 

MORADOREs sE UnEM EM 
PROL DE PRAçA DO BAIRRO
Através de uma ação comunitária, praça Aroldo Tenuta foi revitalizada com novo jardim, pintura e brinquedos

tempo. O que não faltou foram ros-
tos suados e mão sujas com a terra. 
Um cenário que exemplifica muito 
bem como que, unidos, somos for-
tes e alcançamos nossos objetivos.

Álvaro Henrique Rojas foi o 

grande responsável em organizar o 
ato popular em prol da praça. Mora-
dor da Rua Marco Aurélio de Miran-
da há 11 anos, acompanhou de perto 
os problemas que a Aroldo Tenuta 
vinha sofrendo nos últimos tempos. 

O “Happy Flower na Praça” 
acabou se tornando um grande 
evento no bairro. Moradores de 
áreas mais distantes do Buritis 
compareceram para ajudar e um 
café da manhã foi organizado. O 
clima era de muita alegria e admi-
ração. “Acabou virando um en-
contrão. Tinha vizinho aqui que 
não se conhecia e hoje parecem 
ser amigos de muito tempo. Esse 
também era um objetivo nosso”, 
explica Álvaro.

Quem passava pelo local e via 
a ação dos moradores fazia questão 
de parar e dar o seu apoio. É o caso 
do economista, Antônio de Souza 

Castro. “Eu sou fã de tudo isto. É 
claro que temos muita divisão da 
sociedade, mas quando ela se une 
acontece o que estamos vendo aqui. 
Estão todos de parabéns”, exalta.

E a ação deu tão certo que não 
deve parar por aí. O objetivo dos 
organizadores é conseguir voltar 
com atividades culturais na arena e 
também revitalizar outras áreas do 
bairro. “Já veio gente pedindo para 
fazermos o mesmo em outras pra-
cinhas e é claro que vamos fazer. 
Queremos o bem de todo o nosso 
bairro, que nossas crianças cres-
çam em um lugar bonito e preser-
vado”, finaliza Álvaro.

O que antes era um local citado com 
orgulho, aos poucos foi sendo deixa-
do de lado pelos moradores e ocupa-
do por marginais. Álvaro captou esse 
sentimento e decidiu que era preciso 
fazer algo. Se tornou uma espécie de 
guardião da praça e lançou a ideia, 
que acabou superando todas as ex-
pectativas. “Tomou uma proporção 
que nunca poderia imaginar. A ideia 
era apenas melhorar o visual, mas 
até a pintura da arena aconteceu. O 
universo conspirou a favor. Estou 
muito feliz”, ressalta ele, lembrando 
que recebeu apoio de vários setores, 
inclusive, da prefeitura de BH e da 
associação do bairro.

Quem não poderia deixar de 
participar da ação era dona Marli 
Brito, que faz um trabalho de “for-
miguinha” na Aroldo Tenuta há 
muitos anos. Foi ela quem semeou 
e cuidou de várias árvores que 
existem na praça como os ipês e a 
pitangueira. “Eu sempre digo que 
tudo o que eu fiz não foi para mim, 
mas sim, para a “mãe natureza”. 
Tenho certeza que todos que estão 
aqui hoje estão pelo mesmo pro-
pósito. É um sonho que se tornou 
realidade”, se emociona.

O casal Welington e Gildenia 
Vaccari, literalmente, pegou a en-
xada e colocou a mão na terra. Mo-
radores em um prédio que fica bem 
em frente à Aroldo Tenuta, sempre 
tiveram o desejo de revitalizar a pra-
ça, até mesmo para que ela se mos-
trasse um lugar mais seguro para as 
famílias. Assim que souberam da 
ação se prontificaram a participar. 
“Já éramos vigilantes desta praça, 
agora estaremos ainda mais de olho. 
Aqui irá se tornar o nosso quintal 
como sempre sonhamos”.

Participação e 
reconhecimento 

da população

Revitalizada, ARenA da AROlDO TenUTA pode voltar a ter atividades culturais ÁlvARO quer realizar a mesma ação em outros pontos do Buritis

WelinGTOn e GilDeniA cuidaram do jardim 
da praça como se fosse de sua própria casa

Defensora da praça, dona MARli 
era só alegria durante a ação
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Economia

O Governo Federal anun-
ciou recentemente um pacote 
de medidas para estimular a 
compra da casa própria vol-
tado, principalmente, para as 
famílias de classe média. A 
partir de 1º de janeiro de 2019, 
os trabalhadores com saldo 
no FGTS poderão financiar 
um imóvel de até R$ 1,5 mi-
lhão. Anteriormente, o valor 
em capitais como São Pau-
lo e Belo Horizonte, era de 
R$950 mil. Além disso, o 
Governo mudou normas para 
obrigar os bancos a usarem 
os recursos depositados na 
caderneta de poupança para 
financiamento imobiliário e 
criou uma forma de incenti-
var que as instituições finan-
ciem imóveis de até R$500 
mil. No Buritis, bairro com 
maior potencial imobiliário 
da capital, essas medidas fo-
ram vistas com bons olhos.

Diretor da Imobiliária Bu-
ritis, Marcus Vargas diz que a 

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 (*)

novas regras de financiamento 
devem aquecer setor imobiliário

compra e venda de imóveis no 
Brasil gira muito em torno do 
financiamento, especialmente 
o da Caixa Econômica Fede-
ral. A partir do momento que o 
Governo incentiva este finan-
ciamento, bem como a redu-
ção dos juros, a expectativa é 
que o comércio de imóveis, de 

ainda não ter aumentado de for-
ma considerável, já existe uma 
maior procura, o que é funda-
mental para o setor. “Um imó-
vel é um produto de alto valor, 
para comprar exige uma grande 
pesquisa. Só de estarmos rece-
bendo e-mails, ligações de inte-
ressados, faz uma enorme dife-
rença”, diz.

Para o diretor da Imobiliária 
Buritis, o Governo já está fa-
zendo a sua parte para o aque-
cimento do setor, cabe agora 
que as pessoas voltem a ter 
confiança de investir. “Acredito 
que as eleições ainda estão dei-
xando as pessoas receosas em 
investir. Na minha visão, assim 
que for definido o novo Gover-
no as vendas irão crescer”.

Segundo estimativa do 
Conselho Monetário Nacional 
(CMN), com as novas regras, 
em torno de R$ 80 bilhões em 
novos empréstimos devem ser 
colocados no país ao longo dos 
próximos seis anos.

fato, se aqueça. “É diretamente 
proporcional. Já deu para sen-
tir uma melhora no setor com 
as decisões tomadas no último 
mês de maio, e o futuro é bas-
tante promissor com essas no-
vas medidas”.

De acordo com Marcus, 
apesar de o volume nas vendas 

De acordo com MARCUs, já é possível sentir a mudança no mercado

DA TÉCniCA De neGOCiAÇÃO eXTRAJUDiCiAl 
É comum àquele que teve seu bem leiloado não ter “um teto” para se mudar 

e liberar de imediato o imóvel o para o arrematante. Assim, a negociação extra-
judicial é uma ótima ferramenta de solução do problema, para ambas as partes.

 Nesse caso, tanto o arrematante como o antigo comprador, devem pau-
tar a negociação tendo por base as consequências legais da não desocupação 
e o bom senso para se definir os prazos e condições para a saída amigável. 

A legislação prevê penalidades para aquele que perde o imóvel e nele se man-
tém, impedindo a tomada da posse plena pelo arrematante. Essas sanções devem 
ser levadas em consideração quando do início das negociações. Quanto maior o 
tempo de ocupação indevida, maior será a indenização a ser paga em favor do ar-
rematante. Conclui-se, portanto, que manter-se no imóvel não é um bom negócio. 

Assim, para se evitar uma demanda, é salutar uma negociação clara e 
precisa quanto ao tempo necessário para sua desocupação, o que beneficia as 
partes envolvidas. Essa transação deverá sempre ser mediada e concluída por 
advogados, pois é crucial que seus termos e condições sejam estabelecidos 
por escrito, podendo ser usado, inclusive, em futuro processo judicial.

 Neste contrato, o advogado deverá contemplar as perdas e danos so-
fridos pelo arrematante, a obrigação do ocupante em manter o imóvel nas 
condições em que se encontra, as multas por descumprimento e, o mais im-
portante, o prazo e data para desocupação.

DA sOlUÇÃO JUDiCiAl DO PROBleMA
Esgotadas todas as possibilidades de negociação, sem qualquer sucesso, 

restará ao comprador reclamar em juízo seus direitos.  
É necessário destacar que, a Lei de Alienação Fiduciária prevê a possi-

bilidade de ser proposta ação judicial para garantir ao arrematante a posse do 
imóvel a ser conferida em 60 (sessenta) dias, mediante liminar, além de 1% 
(um por cento) ao mês de taxa de ocupação, paga pelo ocupante.

Como se vê, a legislação oferece ótimas garantias aos compradores de 
imóveis em leilão, sobretudo, os que foram financiados pelos bancos, tornan-
do mais segura e vantajosa a arrematação.

Arrematei um imóvel 
em leilão: como retirar 
o antigo comprador?

*Colaboração da Advogada Marina Duarte

A crise financeira do país au-
mentou consideravelmente a ina-
dimplência nos contratos de finan-
ciamento imobiliário com alienação 
fiduciária. Nos últimos doze meses 
o percentual de imóveis retomados 
cresceu 70% (setenta por cento), em 
algumas localidades do Brasil. Os 
números são assustadores.

Como consequência, houve uma 
enorme disponibilidade de imóveis 
passíveis de serem adquiridos em lei-

lão, por um preço consideravelmente 
inferior àqueles praticados no mercado.

Uma das razões lógicas do desá-
gio no preço de venda são os riscos e 
custos envoltos na aquisição, como a 
ocupação do imóvel pelo antigo mu-
tuário/devedor, que, não raro, resiste 
em desocupar o bem. 

Nesse caso, caberá ao arrema-
tante providenciar e custear a saída 
do ocupante do imóvel seja pela via 
negocial ou judicial. 
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Escritoras 

A paixão em contar histó-
rias proporcionou a uma mora-
dora do Buritis a realização de 
um grande sonho. A jornalista 
Ana Paula Pedrosa lançou, re-
centemente, o seu primeiro li-
vro. Voltado para o público in-
fantil, “O Gênio Preguiçoso” foi 
feito em parceria com sua irmã, 
a ilustradora Renata Pedrosa, e é 
inspirado em histórias que Ana 
inventa no dia a dia junto com as 
suas filhas. “Sempre gostei mui-
to de ler, de escrever, de ouvir e 
de criar histórias. Sou daquele 
tipo de pessoa que ouve três fra-
ses de um diálogo na rua e sai 
criando o resto da história na ca-
beça. O que mais me encanta no 
jornalismo é poder ouvir e contar 
histórias ‘de gente de verdade’”.

O Gênio Preguiçoso conta a 
história de Ronilson, um gênio 
que faz tudo no “automático”. 
Preguiçoso e sem imaginação, 
ele é desafiado por uma criança 
a realizar um desejo criativo e 
simplesmente não sabe como fa-
zê-lo, até que as próprias crian-
ças apresentam a ele uma ideia 
e o gênio descobre que a vida 
pode ser muito mais emocionan-
te quando se usa a imaginação. 
“Espero que este livro desperte 
em adultos e crianças a vontade 
de ler e de conhecer os limites da 
própria imaginação. Todo mun-
do tem dentro de si um geniozi-
nho capaz de apontar quais são 
os caminhos para realizar seus 
desejos e eu quero que as pesso-
as aprendam a escutar esse ge-
niozinho interno”. 

Jornalista há mais de 20 
anos, Ana Paula Pedrosa não 
esconde sua paixão pela lei-
tura. Para ela, quem lê, ou no 
caso das crianças pequenas 
ouve histórias, amplia seu ho-
rizonte, vive situações que são 

escrever a história como recorda-
ção para elas. Depois, tive a opor-
tunidade de mostrá-lo para a Lei-
da, da Páginas Editora, e ela logo 

quis publicar. Então, 
nunca teve um 
momento sole-
ne “vou escre-
ver um livro”. 
Ele foi nascendo 
aos poucos e na-
turalmente, assim 
como são as his-
tórias que fazem 
parte da minha 
vida”, explica. 

Muita magia e 
diversão em páginas

O livro
O lançamento de O Gênio 

Preguiçoso aconteceu em agos-
to, na Biblioteca Pública da 

Praça da Liberdade. “Teve conta-
ção de história e balão personali-
zado do livro, mas, principalmente, 
teve muita troca de carinho, muita 
conversa boa e muita criança di-
vertindo”, recorda Ana Paula. 

Para adquirir um exemplar, ele 
está à venda diretamente com a au-
tora pelo 99224-7027, no site da 
Páginas Editora (www.paginasedi-
tora.com.br) e na livraria Canto do 
Livro, no Shopping Ponteio. 

sOnHO De AnA é que seu livro 
faça diferença na vida do leitor

diferentes do seu cotidiano e pode 
criar suas próprias histórias. Mãe 
de duas filhas diz que sempre pro-
curou incentivá-las nesse universo, 
contando histórias, deixando livros 
por perto e provocando a criativida-
de e o gosto pelas histórias. “Sem-
pre brincamos de contar histórias, 
algumas de livro e outras que in-
ventamos. Foi assim que o “Gênio” 
nasceu e, a princípio, pensei em 

Moradora do bairro é 
exemplo de educadora

Um dos trabalhos realizados que 
mais enche de orgulho a professo-
ra é o “Mensageiros da Paz”. Nele, 
Andrea conseguiu com perguntas 
simples, em espanhol, mas emocio-
nalmente fortes, conhecer a vida de 
muitos de seus alunos. Como eram 
suas relações familiares. A partir daí, 
pôde lidar melhor com cada um deles. 

O resultado do projeto foi tão 
positivo que alguns temas foram es-
colhidos para integrar o Congresso 
Internacional sobre Participação, Po-
líticas Sociais e Proteção da Infância. 
Depois de ter passado por Marrocos 
e Espanha, a próxima participação 
será no México, em novembro. “Não 
sei ainda se será presencial ou por ví-
deo-conferência. O principal é que 
o trabalho, mais uma vez, será apre-
sentado. O objetivo do congresso é 
mostrar propostas práticas que con-
tribuam para construção de uma cul-
tura de paz e bom trato da infância”.

Até onde o trabalho de um 
educador pode chegar? Esta é uma 
pergunta que, com certeza, a pro-
fessora de espanhol, moradora do 
Buritis, Andrea Pietra, não con-
segue responder. A cada aula que 
planeja, uma grande surpresa é 
apresentada aos alunos. Seja dos 
pequeninos do pré-primário, aos 
jovens do ensino médio, o lúdico 
sempre se faz presente. A criativi-
dade é tamanha que acabou rom-
pendo as barreiras da sala de aula. 
Suas histórias e projetos já se trans-
formaram em livros e temas de 
congressos internacionais.

Após anos dedicados aos traba-
lhos em sala de aula, no ano pas-
sado Andrea Pietra realizou o so-
nho de lançar um livro. Contudo, 
como na vida desta professora tudo 
é muito intenso, lançou um segun-
do em um curto espaço de tempo. 
O “Pablito” é um dos personagens 
que criou ao longo de sua carreira 
lecionando e Andrea acabou escre-
vendo uma história infantil, toda 

em espanhol, para que as crianças 
pudessem aprender mais sobre a 
língua se divertindo. “É uma leitura 
simples, agradável, o livro é ilus-
trativo, foi uma delícia construí-lo. 
Quem sabe mais para frente faço o 
dos outros personagens”.

Já o segundo livro lançado pode-
ria ser de cabeceira para muitos pro-

fessores. “Criatividade em Sala de 
Aula” conta os projetos desenvolvi-
dos por Andrea com seus alunos. Ex-
plica como foi abordado cada tema 
e a resposta dos estudantes. “É tudo 
que já realizei na escola ao longo de 
anos e que deu muito certo. Eu amo 
o que faço e quero espalhar educação 
por todos os cantos”, ressalta.

MENSAGEIROS DA PAz
História

Quem vê o amor dedicado pe-
las aulas deve logo imaginar que 
Andrea Pietra tem uma descendên-
cia hispânica. Nada disso, ela é de 
família de italianos. O contato com 
a língua espanhola surgiu sem que-

rer e logo virou uma grande paixão 
para a vida toda. “Eu era atenden-
te de telemarketing e um dia um 
argentino entrou em contato. Não 
consegui me comunicar com ele, 
mas fiquei muito interessada no 
idioma. Me inscrevi num curso e 
pouco tempo depois já estava dan-
do aulas de espanhol para os demais 
funcionários da empresa e sendo a 
responsável em fazer a interlocução 
com os clientes dos outros países da 
América do Sul. Se tenho uma fra-
se que sempre levo comigo é: faça 
com amor seu trabalho. Desta forma 
você terá a recompensa”, finaliza.

E a educadora, realmente, não 
para! Ela acaba de lançar o “Habla 
Comigo”, um programa no Youtbu-
be, onde dá aulas divertidíssimas 
de espanhol para a garotada.

Por tudo isso que mostramos, An-
drea Pietra recebeu, em março deste 
ano, o prêmio Mulheres Educadoras!

em seus livros, AnDReA busca ilustrar o trabalho 
que desenvolveu durante anos em sala de aula

AnDReA PieTRA recebendo o 
prêmio Mulheres educadoras
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Variedades

Coaching é um termo que 
está muito em voga nos dias de 
hoje. Mas, apesar de toda esta di-
vulgação, muita gente ainda des-
confia de suas habilidades e o re-
torno que sua assistência de fato 
pode gerar. No Buritis encontra-
mos uma profissional que traba-
lha diretamente no processo de 
Coaching Empresarial Sistêmico 
e que vem oportunizando grandes 
resultados a seus clientes.   

Coach se torna 
importante ferramenta 

para sucesso empresarial
A Master Coach Raquel 

Bimashar explica que o grande 
objetivo de seu trabalho é olhar 
para pontos “ocultos”ou apenas 
não vistos, que impedem de al-
cançar os resultados. “Muitas 
vezes temos competências téc-
nicas, vontade, atitude, e não al-
cançamos os resultados preten-
didos, pois não identificamos o 
que realmente tem impedido de 
ter o sucesso”.

De acordo com Raquel, o co-
ach é um profissional que cum-
pre o papel de contribuir para o 
desenvolvimento pessoal e pro-
fissional de seu cliente, de for-
ma que ele possa potencializar 
suas habilidades em determina-
das áreas. “Tenho vários clientes 
extremamente capacitados e que 
ainda não haviam alcançado o 
resultado proporcional ao seu po-
tencial. Com o processo avança-
mos de forma  sustentável e não 
dependente, sempre em ascensão. 
No final das contas não temos li-
mites, apenas não olhamos para o 
que precisa ser visto”, brinca.

É muito comum o empre-
sário procurar pelo auxílio de 
um coach em momentos de cri-
se. No entanto, segundo Raquel 
Bimashar, não é  preciso chegar 
a esse ponto para que sejam de-
finidas metas de desenvolvimen-
to. “A cada meta desejada, o que 
preciso desenvolver em mim, na 
minha vida para alcançar essa 
meta? Normalmente ficamos 
presos aí e nem nos perguntamos 
isso. O meu trabalho é auxiliar a 
buscar esta resposta sempre”.

Raquel ressalta ainda que 
hoje o mercado de coaching está 
bem complexo, pois tem pesso-
as saindo de uma formação e se 
intitulando coach. Segundo ela, 
o profissional precisa ter habili-
dades, estar sempre se desenvol-

vendo e utilizar várias ferramen-
tas que apoiem o cliente. “Precisa 
ter horas de experiência para que 
possa realmente ajudar seu clien-
te e ter processos bem sucedidos. 
Nunca perdi um processo, pois 
sempre busquei ferramentas es-
pecíficas para cada caso e com 
isso cresci muito, me capacitan-
do pelo desafio de apoiar aquele 
empresário que tanto precisava 
naquele momento. É um traba-
lho profundo e humano além de 
tudo”, finaliza.

Para conhecer um pouco mais 
do trabalho de Coaching Empresa-
rial Sistêmico basta contatar com 
Raquel Bimashar. No telefone 
pelo 99624-9112 ou nas redes so-
cais: Instagram: @bimashar; Fa-
cebook: Raquel Bimashar.

Quando buscar um coach

A Master Coach 
Raquel Bimashar

Nos últimos anos o note-
book se tornou sinônimo de 
praticidade e mobilidade para 
quem não pode ficar sem os 
recursos de um PC, mas pre-
cisa de algo um pouco mais 
completo do que um smar-
tphone ou tablet. Esse cres-
cimento nas vendas é acom-
panhado, também, por maior 
demanda por serviços técnicos 
que envolvem conserto, insta-
lação e manutenção, o que au-
menta de forma considerável a 
vida útil do aparelho. 

No Buritis, a Rede Mul-
ti Assistência é referência no 
serviço de manutenção de no-
tebooks. Adriano Cesari, téc-
nico responsável da franquia, 
explica quais são os principais 
cuidados para garantir o maior 
tempo de duração e desempe-
nho do aparelho. 

Um dos serviços mais co-
muns, mas que acaba fazendo 
uma grande diferença, é a lim-
peza interna. Mesmo ficando 
fechado por algumas horas, 
quando está em uso o notebook 
acumula poeira, ciscos, restos 
de alimentos, pedacinhos de 
insetos, resíduos de gordura 
das mãos, entre outras sujeiras. 
“Essa poeira acumulada não é 
nada boa. Ela obstrui os com-
ponentes internos do aparelho, 
especialmente o cooler, que é 
uma parte importantíssima para 
esfriar a temperatura da má-
quina. Além disso, as entradas 
USB podem enferrujar e pas-
sam a não funcionar correta-
mente”, diz. 

Outro ponto importante a 
ser destacado é a manutenção 

Manutenção é fundamental para 
aumento da vida útil de notebooks

dos softwares e a realização 
de back-up. “E aqui na Rede 
Multi Assistência fazemos 
um back-up preocupados com 
tudo o que tem dentro da má-
quina. Sabemos como um do-

cumento pode ser fundamen-
tal para a vida do cliente”, 
ressalta o técnico.

Apesar de bem mais aces-
sível nos dias de hoje, adqui-
rir um notebook ainda requer 

um bom investimento. Como 
o nível das máquinas estabi-
lizou, o técnico garante que 
vale muito a pena investir na 
manutenção e conserto. “Um 
notebook custa em média 
R$1500. Normalmente você 
faz um conserto, com trocas 
de peças, em torno de R$300, 
e terá um bom aparelho por 
um longo tempo”.

A Rede Multi Assistência 
do Buritis fica localizada no 
Shopping Via Werneck, na Ave-
nida Professor Mário Werneck, 
1480 - loja 110. Telefones de 
contato: 3370-0804 e 98412-
2585 (Whatsapp). Horário de 
funcionamento de segunda a 
sexta das 10h às 19h e aos sá-
bados das 09h às 13h. Mais 
informações sobre a franquia 
basta acessar o site www.re-
demultiassistencia.com.br.  

ADRiAnO garante que a manutenção do 
notebook tem um excelente custo/benefício
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O ranking divulgado pelo 
Ideb (Índice de Desenvolvi-
mento da Educação Básica), 
neste mês, destaca que o Co-
leguium Rede de Ensino é a 
melhor rede de escolas de 
Minas Gerais. Com uma mé-
dia de 8 pontos, a instituição 
figura no segundo lugar do 
Sudeste e na quinta coloca-
ção nacional. 

De acordo com a diretora 
pedagógica do Coleguium, 
Daniele Passagli, o resultado 
reforça o compromisso pe-
dagógico do colégio com os 
alunos, a comunidade escolar 
e toda a sociedade mineira. 
“A excelência acadêmica é 
um dos pilares que norteiam 
a nossa instituição e o ranking 
expõe todo o trabalho, em 
longo prazo, que desempe-
nhamos no decorrer de 31 
anos de história”, analisa. 
O Coleguium conta com 17 
unidades em Belo Horizon-
te, Lagoa Santa, Sete Lagoas, 
Nova Lima e Conceição do 
Mato Dentro. 

O Ideb pertence ao Inep 
(Instituto Nacional de Estu-
dos e Pesquisas Educacionais 
Anísio Teixeira), órgão vin-
culado ao Ministério da Edu-
cação (MEC), responsável 
por “subsidiar a formulação 
de políticas educacionais dos 
diferentes níveis de gover-
no com intuito de contribuir 

para o desenvolvimento eco-
nômico e social do país”.  O 
Ideb foi criado em 2007 e re-
úne, em um só indicador, os 
resultados de dois conceitos 
igualmente importantes para 
a qualidade da educação: o 
fluxo escolar e as médias de 
desempenho nas avaliações. 
É calculado a partir dos dados 
sobre aprovação escolar, ob-
tidos no Censo Escolar, e das 
médias de desempenho nas 
avaliações do Inep, o Sistema 
de Avaliação da Educação 
Básica (Saeb) — para as uni-
dades da federação e para o 
país — e a Prova Brasil, para 
os municípios.

No bairro Buritis, o Cole-
guium apresenta uma propos-
ta bilíngue desde os primei-
ros anos do Ensino Infantil. 
O colégio, localizado na rua 
Paulo Piedade Campos, 340, 
possibilita aos alunos a cer-
tificação internacional em 
instituições respeitadas, além 
de contar com um programa 
de High School balizado pela 
Universidade do Missouri, 
que possibilita aos formandos 
o ingresso no Ensino Superior 
dos Estados Unidos.

As matrículas do Cole-
guium para o ano letivo de 
2019 estão abertas e podem 
ser efetuadas no site www.co-
leguium.com.br, ou pelo tele-
fone (31) 3490-5000.  

COLEgUIUM é A MELHOR REDE DE 
EsCOLAs DE Mg, sEgUnDO IDEB

Educação
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Gastronomia

É quase impossível acreditar 
que um bairro com tanto poder 
gastronômico como o Buritis, 
ainda não desfrutasse de um es-
paço que oferecesse a tradicional 
comida árabe. Pois bem, esta era 
a nossa realidade há cerca de dois 
meses. O restaurante Vila Murad 
nasceu para preencher esta lacu-
na e hoje já é um grande sucesso.

Vinda de uma família liba-
nesa, Marize Murad sempre teve 
o desejo de abrir um restaurante 
com as comidas típicas de suas 
raízes. Encontrou no cozinheiro 
JuniMoy, que tem mais de 30 
anos de experiência, a parceria 
ideal para materializar este so-

nho. “É uma comida que, real-
mente, encanta. Agora o mora-
dor do Buritis não precisa mais 
se deslocar para outros bairros 
da capital para saborear homus, 
falafel, kafta, quibe, entre tantas 
outras delícias árabes”.

Apesar do pouco tempo de 
inauguração, Marize se diz im-
pressionada com o retorno dos 
clientes. “Muitos já se tornaram 
fieis. Na hora de ir embora fa-
zem questão de elogiar a comi-
da e garantem que vão voltar. 
E voltam mesmo. Muitos já co-
nhecemos pelo nome. A comida 
árabe é muito saborosa. Não tem 
como não aprovar”, diz.

Desde o último dia 13 de 
setembro, os moradores do 
Buritis contam com um lu-
gar mais que especial para 
frequentar com a família e/
ou amigos. Foi inaugurada no 
Centro Comercial Riviera, a 
confeitaria “Quero Bolo”. No 
local, os clientes poderão de-
gustar saborosos doces, salga-
dos, cafés e outras delícias. 

Idealizado por Ana Paula 
Maciel, a Quero Bolo nasce da 
experiência de quem trabalha 
há décadas no ramo de Buf-
fet. Com um espírito altamente 
empreendedor, Ana Paula de-
cidiu que era hora de oferecer 
todos os produtos que leva nas 
festas que organiza para o pú-
blico em geral. Moradora do 
Buritis, viu no bairro o lugar 
ideal para sua proposta. “Co-
nheço muito bem o Buritis e 
garanto que não há nada aqui 

Confeitaria “Quero
Bolo” é aqui no Buritis

parecido com a Quero Bolo. 
Quem sentar aqui e pedir uma 
fatia de bolo e um café vai se 
sentir como na casa da vovó”.

A confeitaria pretende al-
cançar todos os públicos. Mes-

frequenta a pista de cooper da 
Henrique Badaró Portugal”, 
garante Ana.

A estudante Carolina Bo-
son fez questão de prestigiar 
a inauguração da Quero Bolo. 
Ficou encantada com tudo o 
que conheceu. Sua única re-
clamação é que, agora, terá de 
fugir da balança. “É tudo mui-
to bem feito. Cada detalhe ob-
servado com muito carinho, o 
custo/benefício, então, é sen-
sacional. Não consigo parar de 
comer, vou ter que correr atrás 
depois”, se diverte.

Moradora do Buritis, Estela 
Mara ficou muito feliz em ver 
a novidade no bairro. Ela enal-
teceu o capricho com o qual 
é feito cada produto. “Não é 
apenas saboroso, é belo. Além 
de comer aqui, já encomendei 
um bolo de fubá para viagem. 
Comer um bolo deste no café 
da manhã, com certeza, me 
dará muito mais ânimo para 
encarar o dia”.

mo quem não pode comer os 
doces tradicionais terá uma 
ótima opção no cardápio. “Tra-
balharemos também com pro-
dutos ligth e integral. Aos fins 
de semana e feriados ainda 
ofereceremos os famosos ca-
fés coloniais que, sem dúvidas, 
irão agradar bastante quem 

A Quero Bolo está localizada 
no Centro Comer-
cial Riviera (Rua 
Eli Seabra Filho, 
510 Loja 06), local 
que se tornou um 
point gastronômico 
do Buritis. A con-
feitaria está aberta 
de terça a sexta das 
08h às 19h, aos sá-
bados e domingos das 08h às 16h.

AnA PAUlA acredita que o Buritis era
carente de um espaço como a Quero Bolo

CAROlinA BOnsOn e esTelA MARA aprovaram tudo o 
que conheceram. estrutura e, principalmente, as comidas

Apesar de ter como carro-che-
fe os pratos árabes, o Vila Murad 
oferece uma comida bastante eclé-
tica, incluindo a brasileira. De acor-
do com JuniMoy, um restaurante 
no Brasil não pode se dar ao luxo 
de não oferecer ao seu cliente um 
tradicional arroz, feijão, bife e ba-
tata frita. “Queremos dar ao cliente 
tudo o que ele deseja. Se num dia 
ele quiser comer uma comida dife-
rente, aqui ele encontra “.

Localizado na Avenida Profes-
sor Mário Werneck, 891, o restau-
rante oferece uma estrutura bas-
tante agradável, além do conforto 

Sabor que 
vem das 
arábias

Mais opções
de um estacionamento fácil. “O 
lugar para abrir o Vila Murad foi 
analisado com muito critério. Sa-
bemos das exigências dos mora-
dores do Buritis e buscamos aten-
dê-las”, conta Marize.

O funcionamento ainda está 
restrito ao almoço, de segunda a 
sexta de 11h às 14h30, mas a ex-
pectativa é, num futuro breve, 
abrir à noite, na sexta-feira. “Este 
é um pedido de muitos clientes e 
também devemos atendê-los. O 
espaço aqui é muito aconchegan-
te, ideal para um happy hour”, 
finaliza Juni.

JUniMOy e MARize MURAD 
sempre capricham no cardápio
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Por Dentro do Bairro

Quanta oferta! Tantos mercados, super, hiper! Produtos novos, antigos, ensacados, enlatados ou 
frescos. Variedades regionais e internacionais... Conseguimos nos perder diante de tantas opções. Então, 
o que comer? Manter os velhos hábitos ou nos arriscar a conhecer novos sabores? Quando comer e em 
qual quantidade? Hoje em dia existem opções para alérgicos, carnívoros, intolerantes e veganos.

Que tal fazer um rodízio de tudo? Variar frutas, legumes, carboidratos e proteínas? Tentar não 
comer o mesmo alimento todos os dias...Por que não cortar por um tempo, aqueles que, sabidamente, 
nos é prejudicial, por mais “deliciosos” que sejam? Por que não trocar o leite animal pelo vegetal e 
observar seu organismo? Trocar a farinha de trigo pela de arroz e observar novamente? Variar o 
restaurante, comer um agridoce por um instante? Consultar um especialista em caso de dúvidas....

Caso nada de melhor aconteça, volte ao modo anterior...E se você adorar o sabor? E se aquela dor 
de cabeça sumir? Se sua disposição aumentar e seu humor melhorar?

Então... por que não experimentar?

A ALIMENTAÇÃO NOS DIAS DE HOJE

dAnielA gAlvão 
crM 38082

Médica Acupunturiatra 
(especialista em 

acupuntura) pela 
AMB e CMA desde 2007

E por falar em saúde...

No último dia 20 de setembro foi reali-
zada uma solenidade para apresentação do 
professor Rafael Ciccarini (foto) como novo 
reitor do UniBH. Doutor em Artes, Rafael 
já vem comandando o Centro Universitário 
desde 2017 como vice-reitor e, agora, assu-
me o mais alto cargo na instituição. Desde o 
início de sua liderança, Ciccarini implantou 
uma nova forma de gestão que tem como 
princípio o conceito de Campus Aberto. A 
ideia é que o UniBH se torne, efetivamente, 
uma extensão dos espaços públicos da cida-
de onde a comunidade possa usufruir de toda 
a vida que existe dentro de uma universida-
de, seja ela educativa, inclusiva ou cultural.

UniBH tem novo reitor
Mais de três mil estudantes 

de escolas públicas e particula-
res de Belo Horizonte estiveram 
presentes ao Campus Estoril do 
UniBH, no último dia 26  de se-
tembro, quando tiveram a opor-
tunidade de participar da 3ª edi-
ção da Mostra de Profissões do 
centro universitário. Todos os 60 
cursos oferecidos na instituição 
foram apresentados aos visitan-
tes. Muitos deles de uma forma 
lúdica, o que aguçou ainda mais 
o interesse do jovem em seguir 
aquela determinada profissão.

Alunos do 3º ano do ensi-
no médio do Colégio Batista, 
Unidade Buritis, e moradores 
do nosso bairro, Lucas Che-
lala e Thiago Araújo estavam 
bastante entusiasmados com 
tudo o que estavam presencian-
do. Ouviam com atenção cada 
orientação que era dada, tanto 
pelos professores, quanto pelos 
próprios alunos do UniBH. “A 
gente conhece a experiência de 
quem é um profissional da área 
e também de quem faz o curso. 
Isto, com certeza, nos traz uma 
motivação a mais para decidir 
qual deles seguir”, diz Thiago, 
que pretende cursar História.

Como morador do Buritis, 
Lucas fez questão de desta-
car este trabalho do UniBH em 
abrir o campus para os estudan-
tes, e também por aumentar, a 
cada dia, o número de cursos 
oferecidos. “Confesso que, se 
fosse há alguns anos, não teria 
o UniBH como uma das mi-
nhas opções para fazer o curso 
superior. Mas, com todas estas 
mudanças, hoje é bem diferente. 
Além de me oferecer uma ótima 
estrutura, tanto física, quanto 
educacional, ainda estaria estu-
dando no “quintal de casa”. Ou 
seja, sem custos com transporte, 

Mostra de Profissões 
é sucesso mais uma vez

transtornos com trânsito, e com 
muito mais segurança”.

Líder de relacionamento do 
UniBH, Camila Lobato ressal-
ta que a Mostra de Profissões 
tem ultrapassado seus objeti-
vos a cada edição. Muito mais 
que despertar o interesse dos 
estudantes em fazer um dos 
cursos do centro universitário, 
a intenção é trazer as escolas 
para dentro do campus. “A gen-
te quer que ele esteja aqui antes 
de ingressar na faculdade. Com 

as mini-aulas que ele tenha a 
oportunidade de conhecer bem 
o nosso trabalho, que tenha ple-
na ciência da carreira que quer 
seguir e, quem sabe, se espelhar 
nestes nossos alunos e também 
participar da mostra ajudando 
outros estudantes”, comenta.

No total, 110 escolas fo-
ram convidadas a participar da 
Mostra de Profissões, que ainda 
contou com uma ação no Cam-
pus UniBH, da Avenida Cristia-
no Machado.

A mini-aula do curso de veterinária foi uma 
das mais requisitadas durante a MOsTRA

lUCAs e THiAGO  aproveitaram ao máximo o evento
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Cultura e Lazer

Concebido juntamente com o renascimento do carnaval de rua de 
BH, o CarnaBuritis vem para o terceiro ano seguido e já conta com uma 
trajetória de sucesso. Com o 
intuito de fomentar o carnaval 
da família, o evento é produ-
zido e articulado pela M&V 
Promoções e Eventos e DON-
MO Eventos, juntamente com 
seus produtores Mauro Sérgio 
de Souza Gavião (Coordena-
ção Geral), Anderson Almei-
da Ribeiro (Direção de Pro-
dução), Marcus Vinicius dos 
Santos (produção executiva) 
e Thiago de Araújo Barbosa 
(Direção de Arte). A intenção 
dos produtores é oferecer um 
evento de qualidade aos foli-
ões, com entrada franca, mas 
cercado de todo o conforto e 
segurança necessários para 
uma atração deste porte. Ini-
cialmente formatado para a 
região do Buritis, a cada ano 
aumenta a frequência de mo-
radores de todos os cantos da 
capital. O grande diferencial 
e desafio do CarnaBuritis é 
fazer um pré-carnaval de rua, 
mas com uma estrutura di-
ferenciada e preparada com 
banheiros químicos, espaço 
gourmet, área kids, shows, ensaios de blocos, entre outras atrações. Sem 
dúvidas, o evento vem se destacando entre os melhores de BH.

CarnaBuritis 2019

26 de Outubro

Pitty
Local: City Hall (Av. Tereza Cristina, 179 - Prado) Horário: 21h 
 Ingressos: R$100  /  Vendas: www.centraldoseventos.com.br

12 de Outubro

Show das Poderosinhas
Local: KM de Vantagens Hall  /  Horário: 18h
Ingressos: R$80  /  Vendas: www.premier.ticketsforfun.com.br
Em homenagem ao Dia das 

Crianças, Anitta chega a BH com 
seu já consagrado Show das Pode-
rosinhas. A apresentação conta com 

surpresas que vão desde o figurino 
especial, até o cenário super colo-
rido, que ajuda a construir um uni-
verso lúdico no palco.

Sorriso Maroto
Local: Hangar 677 (Rua Henriqueto Cardinale, 121 - Olhos d’Água)
Horário: 20h  /  Ingressos: R$70
Vendas: www.centraldoseventos.com.br

20 de Outubro

Almir Sater e Renato Teixeira
Local: KM de Vantagens Hall  /  Horário: 22h
Ingressos: R$80  /  Vendas: www.premier.ticketsforfun.com.br
Parceiros há mais de 30 anos, 

Almir Sater e Renato Teixeira apre-
sentam a turnê AR, uma combina-

ção entre grandes sucessos e músi-
cas inéditas, com um refinamento 
jamais visto.

21 de Outubro

Roger Waters
Local: Mineirão  / Horário: 21h
Ingressos: R$300  /  Vendas: www.premier.ticketsforfun.com.br
Roger Waters invade BH com 

um showzaço daqueles no Mi-
neirão. A nova turnê Roger Wa-
ters - Us + Them vai apresentar 
os destaques do trabalho inova-

dor de Waters com músicas dos 
melhores álbuns do Pink Floyd. 
Entre elas: Wish You Were Here, 
The Wall, Animals e Dark Side of 
The Moon. 

27 de Outubro

O Grande Encontro
Local: KM de Vantagens Hall - Horário: 22h  /  Ingressos: R$100
Vendas: www.premier.ticketsforfun.com.br
Eles estão de volta a capital mi-

neira para mais uma noite cheia de 
forró! Alceu Valença, Elba Rama-
lho e Geraldo Azevedo apresentam 
o “O Grande Encontro”, quando os 

maiores sucessos das carreiras des-
ses ícones da música brasileira do-
minam o palco. É para todo mundo 
se jogar ao som de “Sabiá”, “Cora-
ção bobo” e “Jacarepaguá blues”.

F
o

to
s D

iv
u

lg
a

çã
o

Confira a 
programação:
n 10:15 a 10:20 - Início das 

atividades com músicas.

n 10:25 a 10:55 – Alonga-
mento com a equipe de es-
portes do Colégio Batista.

n 11:00 a 11:45 – Narração 
de histórias com as Vovós 
da Alegria.

n 11:50 a 12:00 – Atividade 
com o Number One Bu-
ritis.

n 12:05 a 13:15 – Show 
Mundo Bita Cover e fotos.

n 13:20 a 13:55 – Música e 
sorteio de brindes.

n 14:00 a 15:00 – Show com 
Grupo Coração Palpita

n 15:05 – Enceramento das 
atividades

Dia de ser Criança
 Um grande evento neste pró-

ximo sábado, dia 06 de outubro, 
abrirá oficialmente as comemora-
ções do Dia das Crianças no nos-
so bairro. O Espaço Buritis (Av. 
Professor Mario Wenerck, 1550) 

realiza o “Dia de Ser Criança”. 
A molecada irá se divertir com 
brinquedos, brincadeiras, narra-
ção de histórias e shows do Co-
ração Palpita e Mundo Bita Co-
ver. Além disso, para deixar o dia 

mais gostoso, haverá a presença 
de Food Trucks.

O evento tem cunho social. 
Para participar, cada família 
deverá doar um brinquedo em 
bom estado de conservação. 
Estes serão recolhidos e doa-
dos ao Centro de Acolhida do 
bairro Betânia.
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*Márcia Campos é Psicóloga/Terapeuta-Reiki/Massoterapeuta
e-mail: camposyoga@hotmail.com -  (31) 9 9143-9162 (Vivo) / 9 9174-1419 (Tim) 

- Página Facebook: Márcia Campos Psicologia&Terapias Integrativas

bem estarbem estar
MárciA cAMpos(*)

 

Novidade 

Venho recebendo no consultório cada dia mais e mais casos de 
adoecimento mental entre crianças e adolescentes, mas será mesmo 
problema de saúde mental ou falta de qualidade de vida?

Venho orientando uma mudança nos hábitos de vida ao invés 
da medicalização, o que, quando aderido, surte o efeito desejado: 
saúde mental!

A psicoterapia irá propiciar o engajamento aos novos padrões 
saudáveis de Ser!

Nesta busca em orientar de forma otimizadora, me deparo com o 
artigo do psiquiatra Luis Rojas, do qual retiro algumas dicas e acres-
cento outras para evitar o adoecimento e ou sair dele:

— Defina limites, seus filhos se sentirão mais seguros; Ofereça 
um estilo de vida equilibrado, cheio do que PRECISAM e não 
apenas do que QUEREM; Forneça alimentos nutritivos e limi-
tar a comida lixo; Passe uma hora por dia ao ar livre e ao sol 
fazendo atividades como: ciclismo, caminhada, pesca, obser-
vação de animais e natureza.

— Jogue jogos de tabuleiro em família; Envolva seus filhos em 
trabalhos de casa (dobrar roupa, arrumar brinquedos, pendurar 
roupas, colocar a mesa, alimentação do cachorro, etc.); Imple-
mentar uma rotina de sono consistente para garantir que durma 
o suficiente; Associar responsabilidade e independência.

—  Não os proteja excessivamente contra qualquer frustração ou erro; 
Não carregue a mochila e não lhes leve a tarefa que esqueceram; 
Não descasque bananas, laranjas e outras frutas se puderem fazê
-lo; Ensine-os a esperar e atrasar a gratificação; Forneça oportuni-
dades para o “tédio”, uma vez que o tédio é o momento em que a 
criatividade desperta; Não use a tecnologia como uma cura para o 
tédio, ou ofereça-a no primeiro segundo de inatividade.

— Evite usar tecnologia durante as refeições, em carros, restauran-
tes, shopping: use esses momentos como oportunidades para so-
cializar e criar idéias e atividade para quando estão entediados; 
Esteja emocionalmente disponível para se conectar com seus fi-
lhos e ensinar-lhes auto-regulação e habilidades sociais; Desli-
gue os telefones à noite um tempo antes de irem dormir;

— Ensine-os a reconhecer e gerenciar suas próprias frustrações 
e raiva; Ensine-os a dizer olá, a se revezar, a compartilhar, a 
agradecer, reconhecer o erro e pedir desculpas. Seja um mo-
delo de todos esses valores; Sorria, abrace, beije, faça cócegas, 
leia, dance, pule, brinque!

ADOECIMENTO MENTAL NA 
INFÂNCIA E ADOLESCÊNCIA

Os amantes de uma boa cerveja 
já têm o lugar ideal para frequen-
tarem em nossa região! Há cerca 
de três meses foi inaugurado, na 
Avenida Barão Homem de Melo, 
2676, altura do bairro Estoril, a 
Ashey Chopp, um bar totalmente 
especializado nas cervejas fabrica-
das pela, mundialmente premiada 
marca, Ashby.

De acordo com o proprietá-
rio Erick César Moulaz, a ideia 
da Ashey Chopp é mostrar para 
quem gosta de cerveja, que não 

Cerveja no cardápio principal

é necessário ser um especialis-
ta em maltes, lúpulos e levedu-
ras para se apaixonar pelo mun-
do das bebidas especiais. Com 
um território vasto de opções, 
é possível degustar diversos sa-
bores e verdadeiras preciosida-
des. “Aqui o cliente nos diz o 
seu gosto e oferecemos a ele o 
que mais se encaixa ao paladar. 
Aos poucos ele vai conhecendo 
as opções e definindo as suas fa-
voritas. É uma nova sensação a 
cada dia”.

Dentro desta mesma linha de 
harmonização de sabores foi ela-
borado o cardápio da Ashey Cho-
pp. Cada prato cai bem com um, ou 
mais tipos de cerveja. “Assim que 
os gostos se misturam, tenho a cer-
teza que o cliente encontrou o que 
procurava. Faça o pedido do nos-
so joelho de porco defumado com 
uma de nossas cervejas especiais 
para ver se não é verdade”, desafia 
o proprietário.

E, se engana quem pensa que 
no bar os preços são de alto valor. 

Apesar da grande qualidade dos 
produtos, desfrutar destas delí-
cias é acessível a qualquer bolso. 
“Nossos chopes custam a partir 
de R$6. As garrafas mais caras 
que temos são da Ashby Bri-
tish Strong Ale e American Pale 
Ale, que venceram campeonatos 
mundiais, e que custam R$20. 
É um custo/benefício incrível. 
Uma cliente me disse uma vez 
que há muito tempo não tomava 
um chopp tão  bom como o que 
vendo aqui”. 

A escolha para a instalação da 
Ashey Chopp foi muito bem pensada. 
O local é de grande movimentação de 
veículos, de pessoas que moram des-
de o Buritis e Estoril, ao Belvedere e 
região de Nova Lima. “Além da agi-
lidade no delivery para toda área da 
grande BH, também temos muitas 
concessionárias e empresas aqui na 
avenida e seus clientes, normalmente, 
são grandes apreciadores dos produ-
tos que comercializamos”, diz Erick. 

Apesar do pouco tempo de fun-
cionamento, Erick se diz muito sa-
tisfeito com o resultado. “Abrimos 
no período de frio e o sucesso foi 
enorme. Para o calor a expectativa 

O LOCAL
só aumenta”, conclui.

A Ashey Chopp Distribuidora 
funciona de segunda a sexta de 10h 
às 18h e sábados de 10h às 16h. O 
horário de funcionamento da cho-
peria é, quintas e sextas-feiras, a 
partir das 17h30, e aos sábados, a 
partir das 16h. O espaço também 
pode ser reservado para festas de 
empresas e aniversários.

Quem desejar se deliciar com as 
cervejas e chopps no conforto de sua 
casa também tem esta opção. A Ashey 
entrega as bebidas com a mesma qua-
lidade do bar. Vendas e informa-
ções pelos telefones 3318-8383 e 
98350-4960 (Whatsapp).

estrutura e ambiente climatizado faz da AsHey CHOPP o lugar ideal para tomar uma cerveja e comer excelentes tira-gostos

"nosso cardápio foi elaborado para que o cliente possa 
fazer uma grande harmonização de sabores", diz eRiCk


