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Projeto “Anel do Buritis”
pode sair do papel
Se a melhoria do trânsito do Buritis depender de
um projeto muito bem elaborado, que mostre, com detalhes, cada ponto que deve
passar por uma intervenção,
este grande problema do bairro está muito próximo de ser
solucionado. Após muito estudo, moradores do bairro,
estudiosos na área de trânsito, lançaram o projeto “Anel

do Buritis”, que apresenta
com clareza os problemas do
trânsito do Buritis e, principalmente, o que deve ser feito
para solucioná-los, inclusive,
com valores médios a serem
gastos. Uma cópia do projeto já foi entregue a representantes do poder público
municipal, estadual e federal. Agora, fica a expectativa
pela sua viabilização.
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Córrego do Cercadinho não
alagou no período chuvoso

As fortes chuvas que caíram no Buritis nas últimas semanas foram importantes para
mostrar o resultado das obras
realizadas pela Prefeitura de
Belo Horizonte, há cerca de
um ano, para contenção das

águas do Córrego do Cercadinho, na região da Rua Pedro
Laborne Tavares. Em nenhum
momento houve sinais de alagamento, o que é um grande
alívio para quem conviveu
com o problema durante anos.

Pág. 5
Divulgação

Sucesso
mundo
afora Pág. 10

Medida dura

Tranquilidade Segurança

Moradores do Buritis
aprovam punição financeira
a donos de cães que
sujarem espaços públicos.

Para garantir uma viagem
segura é necessário
fazer uma revisão
detalhada do veículo.
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Internacional

Trabalho desenvolvido
pela 126 Cia PM nos
últimos 12 meses já colhe
grandes resultados.
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Cia de dança do
Buritis enviará grupo
de bailarinos para se
apresentar na Disney.
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Lei prevê reinício de obras
de prédios inacabados

Um campeão
do squash
dando aulas
na região
Uma nova lei municipal
vai facilitar que mutuários que
não receberam o apartamento
da construtora possam se unir
e terminar a obra. Ela prevê a
manutenção dos valores dos alvarás cobrados à época do iní-

cio das obras, o que em alguns
casos pode significar uma economia de R$700 mil. A medida
poderá ter grande impacto no
Buritis, uma vez que o bairro
conta com vários “esqueletos
de tijolos”.
Pág. 8

O Squash é um esporte que caiu no gosto dos moradores do Buritis nos últimos
tempos, contudo, um fato em especial pode fazer com que ele se torne ainda mais
forte daqui pra frente. É que o vizinho bairro Estoril conta com a presença de
um multicampeão. Sidney Costa Fernandes, que dá aulas em uma academia do
Buritis, entre outros títulos, é tetracampeão brasileiro da modalidade. Ao JORNAL
DO BURITIS ele conta sua história e o que espera para o futuro.
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Editorial

OS GRANDES DESAFIOS
Durante a campanha eleitoral do ano passado, duas áreas
foram consideradas pela população como as mais problemáticas
da cidade: a saúde e a segurança
pública. Até mesmo aqui no Buritis, onde o trânsito sempre foi o
grande gargalo dos nossos moradores, a saúde e a segurança são
hoje as áreas prioritárias para a
atuação do poder público. Não
é tarefa nada fácil para o novo
prefeito, Alexandre Kalil, enfrentar estes dois problemas.
Não só aqui em Belo Horizonte, mas em todos os municípios do país, a saúde sofre
com a crônica falta de recursos.
E não se trata apenas da falta,
mas da má distribuição, uma
vez que a maioria dos recursos

da saúde fica com a União, logo
depois vem os Estados e por último os municípios, que são os
administradores do caos.
A Constituição Brasileira
prevê que os municípios devem destinar um mínimo de
15% da sua Receita Corrente
Líquida para a área da saúde.
Em Belo Horizonte este índice
chega a 22%, ou seja, o município investe quase 50% a mais
do que o exigido por lei. Vejam,
por exemplo, o caso do Hospital do Barreiro, que em termos
de estrutura nada fica a dever
a nenhum hospital particular
do país. Atualmente, só funciona com 20% da capacidade
de atendimento, porque nem o
Governo Federal nem o Estadu-

al estão colocando os recursos
exigidos para um equipamento
da rede do Sistema Único de
Saúde (SUS), que prevê 50%
para a União, 25% para o Estado e 25% para os municípios.
Por enquanto, só o município
está investindo. Será um grande desafio para Kalil arrancar
recursos dos governos Federal e
Estadual para colocar o hospital
em pleno funcionamento.
No caso da segurança pública, a situação é mais grave
ainda. Constitucionalmente, o
setor não é atribuição do município. O principal ator nesse
processo é a esfera estadual.
Mas a conta sempre cai no colo
do prefeito. E, sem exceção, todos os candidatos falaram que

iriam tomar conta da segurança
pública. Ampliar e armar a guarda municipal foi uma promessa
comum entre todos os candidatos, inclusive o vitorioso.
Para a segurança pública
funcionar é indispensável a presença de policiais nas ruas. O
contingente aqui da capital é o
mesmo de 20 anos atrás, quando a população era 25% menor.
Existem 8 mil condenados soltos
pelas ruas porque os presídios
estão abarrotados. Cada preso
custa aos cofres públicos cerca
de 3 mil reais por mês. E todos
sabem da situação de dificuldade
financeira pela qual passa o Estado. Contratar mais policiais é
algo quase fora de cogitação na
altura do campeonato.

Portanto, não será fácil para
a gestão que tomou posse para
os próximos quatro anos de
mandato enfrentar esses dois
abacaxis, que não estão sob a
alça exclusiva do município. Ao
menos com um alento o novo
prefeito pode contar. Mesmo
com o país vivendo uma crise
econômica nunca antes vista na
história, como diria um certo
ex-presidente, Marcio Lacerda deixou a prefeitura com as
contas equilibradas, com os
salários do funcionalismo em
dia, com várias obras e projetos em andamento e um planejamento de longo prazo para a
cidade muito bem elaborado.
Resta saber se este legado positivo terá continuidade.

torço para que ambos consigam
fazer bons governos, independente do que pareçam ser).
Refiro-me a democracia (governo do povo) e ao seu modelo
eleitoral que dá direito a "qualquer um", o que não deveria ser
para "qualquer um": refiro-me
ao exercício do poder. Portanto, não é a vitória de Trump e
de Kalil, nem tampouco a de
Dilmas e Calheiros, espalhados
pelos Brasil que deveriam ser
alvo de reflexões, eles são meros instrumentos, mas o modelo democrático de governo
que delega ao povo uma tarefa
para a qual ele vem demonstrando, inequivocamente, não
estar habilitado.
Exercer cidadania através
do voto sem ser cúmplice e res-

ponsável deveria ser motivo de
reflexão daqueles que possuem
um mínimo de discernimento.
No Brasil, a maioria da população que vota não tem a consciência crítica necessária para
fazer escolhas responsáveis.
Basta ver o que virou a prática política, marcada por escandalosos casos de corrupção e
má gestão da coisa pública.
Isso ocorre por razões diversas que passam por falta de
educação e até por debilidade
mental para compreender a realidade. "Tito, filho do Imperador Vespaziano (69 d.C)" que
o diga, ao ouvir de seu pai a
celebre frase: "...onde o povo
prefere pousar seu clunis: numa
privada, num banco de escola
ou num estádio?"... Não é di-

fícil perceber que as democracias, com exceções honrosas
dão sinais de saturação, sobretudo onde a ignorância, o pão
e o circo são moedas de troca
e passaporte para oportunistas
alcançarem o poder, através
de um funil de boca invertida.
Grosso na entrada, e estreito na
saída. O modelo eleitoral aqui e
lá faliram.
O dinheiro, a fama, o carisma dos populistas e até a
religião são usados para abrir
as portas da política para indivíduos desqualificados. Mesmo que o candidato não tenha
vocação ou talentos para a boa
política, a democracia permite
a ele ocupar lugar onde jamais
ele deveria passar perto. Mas
até quando a democracia será
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Cartas
TRÂNSITO
Estou sempre lendo o JORNAL DO BURITIS e gosto de
todas as reportagens. Mas a
reportagem que mais me interessa é quando o assunto é
referente ao trânsito na Avenida Professor Mário Werneck.
Sei que o jornal já publicou
várias matérias referentes ao
cruzamento da nossa principal
avenida com a Rua Cônsul
Walter. Este cruzamento não
poderia existir sem um redutor de velocidade ou sinal. Ele
fica em uma curva para quem
está dirigindo sentido Anel
Rodoviário. O Jornal do Buritis tem poder, mas sugiro pedir ajuda à TV Globo, Rádio
Itatiaia e etc. Não podemos

desistir e temos que buscar soluções para o local. A BHTrans
tem que fazer algo.
João Bosco
Morador

ELEIÇÕES
Assim como o 11/9, com os
ataques terroristas, o 9/11 deixou o mundo estarrecido, agora
com a vitória de Donald Trump
para a presidência dos EUA.
Especulações a parte, sobre os
efeitos deste possível desastre,
que assusta "gregos e troianos",
vamos ao que interessa: ouve-se
de tudo, só não se fala do essencial, o que permitiu que Trump,
assim como Alexandre Kalil,
em BH City, chegassem ao poder pela porta da frente, através
do voto popular. (sinceramente

usada para legitimar no poder
indivíduos mal intencionados
dando a eles oportunidades que
eles não deveriam ter?
Não quero dizer com isso
que as ditaduras devam ser o
caminho alternativo, longe disso. Embora a maior democracia do mundo tenha deixado
Donald Trump chegar a Presidência, contrariando a lógica
de que o comando de um país
deve ser confiado a cidadãos
comprovadamente qualificados.
Contudo não fica dúvidas de
que o modelo precisa urgentemente de mudanças, sobretudo
no quesito eleitoral que permite a qualquer um o que embora
possa, não é recomendável para
qualquer um.
José Aparecido Ribeiro
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Mobilidade

Projeto quer mudar o trânsito do Buritis
Bairro passou por um raio-x completo e importantes propostas
foram elaboradas. Agora, é esperar pela ação do poder público
O trânsito na região do Buritis
sempre foi taxado como o grande
problema do bairro. Ao longo dos
anos, muitas ideias foram ditas para
solucioná-lo. Entretanto, nada de
concreto foi exposto. Porém, esta
situação mudou! Recentemente, foi
lançado o projeto de intervenções viárias “Anel do Buritis” que, de forma
detalhada, apresenta mudanças no
trânsito do bairro que iriam dar, não
apenas maior mobilidade do tráfego de veículos, como também traria
maior segurança aos moradores.
O “Anel do Buritis”, que ganhou este nome por se formar pelo
contorno do bairro por meio das
vias que têm maior capacidade de
fluxo, foi dividido em duas fases.
A primeira considerando que o fechamento do anel se dará pela Rua
Maria Heilbuth Surette, que já está
implantada, e a segunda, que engloba intervenções mais complexas
na Avenida Henrique Badaró Portugal até outras vias, o que requer
uma mobilização maior de recursos. “Nosso foco é a fase 1. Se realizada, teríamos um ganho enorme
para a qualidade de vida do Buritis”, garante o morador do bairro e
professor do curso de Engenharia
Civil do UniBH, Braulio Lara, um
dos coautores do projeto.
De acordo com Braulio, o estudo dos custos para viabilização da
primeira fase, que conta com remoções e desapropriações, é estimado
em cerca de R$6,8 milhões. Com
a fase 2 haveria um acréscimo em
torno de R$5,3 milhões, totalizando cerca de R$12,1 milhões. Valor alto, mas infinitamente menor

Braulio Lara está confiante que, com a elaboração de um projeto
sério, o poder público invista na melhoria do trânsito do Buritis

Ilustração demonstra como iria
funcionar o “Anel do Buritis”

se comparado ao valor calculado
pela Prefeitura de Belo Horizonte
em 2008, quando foi apresentado o
VIURBS, que afetaria a região do
Buritis. O valor estimado girava na
casa dos R$ 260 milhões. “Comparando com os projetos viários
propostos pelo VIURBS, o investimento necessário para implantar
o Anel do Buritis é de aproximadamente 5% do montante previsto,
ainda dividido em duas fases, cada
uma com 2,5% aproximadamente”.

Expectativa

Primeira fase do projeto considera o fechamento do anel
na Rua Maria Heilbuth Surette, que já está implantada

Somente o poder público
pode fazer com que o “Anel do
Buritis” deixe o papel. Por isso,
ele já está nas mãos das pessoas que podem torná-lo realidade.
Segundo Braulio Lara, através da
ABB - Associação de Moradores
do Buritis, cópias foram entregues aos deputados federais José

Silva e Rodrigo Pacheco, ao deputado estadual João Leite, ao
vereador Elvis Côrtes e ao novo
prefeito de BH, Alexandre Kalil.
“Todas as esferas governamentais
estão cientes do projeto. Fizemos
nossa parte, agora é esperar que
os políticos tenham bons olhos
para o Buritis”.

Mário Werneck em mão única

Proposta de mão única na Mário Werneck se estenderia entre
a Avenida Barão Homem de Melo e Rua Paulo Piedade Campos

É verdade que, para realizar
o projeto, é necessário um bom
investimento do poder público.
Contudo, nem só de ações que
requerem recursos financeiros
vive o projeto “Anel do Buritis”.
Uma proposta que visa dar mais
mobilidade ao trânsito do bairro
pode ser efetivada apenas com a
intervenção da BHTrans. Ele prevê que a Avenida Professor Mário

Werneck se torne mão única no
trecho entre Avenida Barão Homem de Melo e Rua Paulo Piedade Campos. Desta forma, a Rua
José Rodrigues Pereira também
seria modificada. “A Mário Werneck seria a entrada do bairro e
a José Rodrigues Pereira a saída,
isto em várias pistas. Não tenho
dúvidas de que o trânsito iria fluir
muito bem, especialmente em ho-

rários de pico”, diz Braulio.
Na edição de novembro do
JORNAL DO BURITIS, foi publicada uma reportagem com comerciantes próximos ao cruzamento das avenidas Mário Werneck
e Senador Lima Guimarães, que
falavam da vontade de ver esta
alteração na via. Segundo eles, a
mudança não traria apenas maior
mobilidade no trânsito, como tam-

bém mais segurança no local.
Além de Braulio, são coautores do projeto, o engenheiro
Mauro Lúcio Prosdocimi e o administrador Paulo Gomide. Todos moradores do bairro e conhecedores dos diversos problemas
existentes aqui. Para conhecer todos os detalhes do “Anel do Buritis”, basta acessar o site www.
associacaobairroburitis.com.br.

4

Janeiro de 2017

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

Enquete

Quais as prioridades dos primeiros
meses do Governo Kalil?
Nayara Oliveira
“Eu acredito que a segurança em
nossa cidade deveria ser observada com mais carinho. A violência está muito grande. Fiquei sabendo de assaltos aqui no bairro
em pleno período da tarde, com
crianças voltando da escola. A
situação está muito complicada.
Polícia Militar sei que é responsabilidade do Estado, mas talvez
possa haver uma conversa entre
os governos. Algo precisa ser
feito já.”
— Arquiteta

Rafael Ciotto
“Neste início de trabalho
eu acredito que o Kalil poderia
focar na infraestrutura. Aqui
no Buritis, por exemplo, bastou
chover um pouco mais nas últimas semanas para aparecer uma
grande quantidade de buracos
nas ruas. Não sei como estão os
outros bairros da cidade, mas
penso que devem passar pelo
mesmo problema.”
— Engenheiro civil

No último dia 1º de janeiro tomou posse
para o quadriênio 2017/2020, o novo
prefeito de Belo Horizonte, Alexandre
Kalil (PHS). O empresário chega ao
cargo com a grande responsabilidade de
mostrar algo diferente de tudo que já foi
visto até hoje. Tanto que a bandeira que
levantou durante toda sua campanha
é de que ele “não é político” e que
“iria botar a cidade para funcionar”.
Político ou não, se vai funcionar ou
não, é aguardar. Porém, a reportagem
do JORNAL DO BURITIS foi às ruas do
bairro para saber o que os moradores
esperam que seja prioridade nestes
primeiros meses da administração Kalil
na Prefeitura. Confira as respostas.

Dejane Magalhães
“O transporte público deve
ser melhorado como ele prometeu durante sua campanha. O
atendimento deve ser ampliado,
especialmente aqui para o Buritis. Em horário de pico os ônibus
ficam super-lotados. Tem de melhorar os veículos, aumentar os
horários e, sem aumentar o valor
da passagem. Infelizmente, o que
a gente vê por aí hoje em dia é
justamente o contrário.”
— Advogada

Bruno Oliveira
“As UMEIs devem ser ampliadas. Minha prima está com
um filho pequeno e não conseguiu uma vaga para ele. Ela precisa trabalhar e uma escolinha
particular é muito cara para o
seu orçamento. O trabalho dessas creches municipais é muito
bom, mas tem que expandir.
Acredito que isto possa ser feito,
sem um grande investimento por
parte do poder público.”
— Universitário

Vinícius Matos
Nilcymara Nunes
“Eu acho que o Kalil deve
focar na ampliação das UMEIs.
O Marcio Lacerda fez um excelente trabalho nesta área. O
serviço oferecido é de altíssima
qualidade, agora o novo prefeito
precisa apenas ampliar. Existem
muitas mães com filhos pequenos aqui na região e que não têm
onde deixar as crianças para
irem trabalhar.”
— Servidora pública

“O transporte público de
Belo Horizonte necessita de uma
melhoria urgente. Recentemente
peguei um ônibus que apresentou
defeito e, durante toda a viagem,
motorista e trocador alertaram
quanto ao risco de o veículo parar. Isso é inaceitável. Tem que
mudar a frota e aumentar o atendimento em horário de pico.”
— Administrador de empresa

Júlia Campos
“Está precisando de muita
coisa, mas neste primeiro momento eu acredito que o trânsito
deve ser prioridade. Aqui não se
locomove. Os ônibus são horríveis e o metrô não funciona. Eu
votei no Kalil. Foi o único candidato que me passou alguma
esperança, mas eu quero que ele
cumpra o que prometeu e bote a
cidade para funcionar.”
— Enfermeira
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Cercadinho

No Bolso

Obra na Pedro Laborne
passa em primeiro teste

POR QUE NÃO?

No fim de 2015 foi concretizado um desejo antigo de muitos
moradores do Buritis. O trecho
do Córrego do Cercadinho, que
fica na Rua Pedro Laborne Tavares, entre a Avenida Engenheiro
Carlos Goulart e a Rua Senador
Lima Guimarães, passou por uma
grande obra para conter a força da
água em dias de fortes chuvas, o
que causava grandes alagamentos
na região. Contudo, era preciso
esperar o próximo período chuvoso para se ter a certeza de que
o serviço realizado estava a contento. As chuvas vieram e, até o
momento, o resultado não poderia
ter sido melhor. Em nenhum momento houve sinal de enchentes
no local.
Diretora do Colégio Batista
Mineiro, que fica bem em frente ao
córrego, Sandra Beconha é só elogios à obra. Durante anos ela brigou pela causa, uma vez que sentia
na pele o problema. Perdeu a conta
de quantas vezes teve de lidar com
as inundações. “Dessa vez a chuva
está sendo uma bênção, como sempre deveria ser. Tem horas que até
esquecemos que tem um córrego
aqui ao lado”.
Além da contenção da água,
a obra também serviu para abrir o
restante da Rua Pedro Laborne Tavares e assim dar acesso aos veículos vindos da Avenida Engenheiro
Carlos Goulart e da Rua Senador
Lima Guimarães, que são duas
importantes vias do bairro. De
acordo com Sandra, esta abertura
mudou o cenário na região. “Era
muito lixo jogado aqui, o que gerava um enorme mal-cheiro e facilitava a proliferação de pragas.
Hoje não tem mais. Também não
se ouve mais falar da presença de
marginais, que utilizavam o local
para fugas e consumo de drogas.
Sem contar a melhoria para a mobilidade urbana”.
Em uma questão mais particu-

Sandra Beconha
acompanhou de perto a
realização das obras no
Córrego do Cercadinho

lar, a diretora ressalta o ganho na
segurança de seus alunos. Segundo ela, antes era tão preocupante
o fato de o córrego ser aberto que,
para amenizar o problema, a própria escola instalou uma grade em
volta do trecho não pavimentado.
“Apesar do trânsito liberado ficou
mais seguro, uma vez que não são
realizadas manobras em frente ao
colégio. Além disso, a Prefeitura
está mantendo uma boa limpeza no
local”, diz.

Multar donos de cães que sujarem ruas seria ação bem-vinda no Buritis
Uma cidade na Espanha decidiu entrar de vez na guerra contra a sujeira deixada pelos cães
nas ruas. O município irá cadastrar todos os animais e multar os
donos que não limparem as fezes
deixadas pelos animais em vias e
espaços públicos. Além de causar
mal-estar por conta do odor desagradável, o coco deixado nos locais públicos pode transmitir doenças como o bicho geográfico e
lombrigas. Correm riscos tanto o
homem quanto o próprio animal.
A presença de pets é muito comum dentro das famílias
do nosso Buritis. Infelizmente,
também é comum alguns donos
deixarem a sujeira de seus animais
espalhadas pelas ruas e calçadas
do bairro. Por conta deste fato,
para muitos moradores, a ideia
implantada lá na Espanha também
cairia muito bem aqui em BH.
Moradora na Ernani Agrícola, a professora Amélia Morley
deu início, em 2015, a uma campanha de conscientização em sua
rua. A orientação era que todos se
responsabilizassem pelo lixo criado, especialmente, quem passeia
com cães. A sugestão era que, ao
fazer caminhada, as pessoas carregassem consigo uma sacolinha,
onde poderiam guardar qualquer

sujeira que, por ventura, viesse a
surgir. Até mesmo as sacolinhas o
grupo de moradores que organizou
a campanha doou. Contudo, o projeto não durou muito tempo, devido à falta de educação de algumas
pessoas. “Diziam que o espaço era
público, me questionavam se eu
era a dona da rua, se queria que
ensinasse os cães a fazer coco no
vaso. Era decepcionante”, recorda.
Como a política da boa vizinhança não deu muito certo, Amélia acredita que ações punitivas,
como a implantada na cidade espanhola, possam ter algum resultado
mais expressivo. “Se conseguissem essa estruturação para fiscali-

zar seria muito interessante, mas no
Brasil acho algo ainda muito distante. Enquanto algo tão grande não
acontece, os trabalhos de conscientização devem ser mantidos”.
Toda vez que sai de casa com
seu cachorro, o estudante Lucas
Silva leva consigo a sacolinha.
Ele aprovou a iniciativa da cidade
espanhola e torce para que o mesmo aconteça um dia em sua cidade. “Acho que é uma boa, porque
muitas pessoas não respeitam.
É muito ruim você pisar em um
coco na rua, além de sujar o tênis
pode gerar doenças. Assim como
qualquer outra lei, somente os infratores serão punidos”, ressalta.

Como vai funcionar

Para o futuro
Apesar da enorme satisfação
com a obra, o sonho ainda não está
completamente realizado. A comunidade segue aguardando por uma
canalização do Córrego do Cercadinho, pois somente assim haveria
a certeza do fim das inundações.
Porém, esta é uma obra que iria gerar muito custo aos cofres do município. Estima-se que, apenas para
abertura da rua, foram gastos em
torno dos R$200 mil.

Lucas Silva é um grande exemplo de educação
no Buritis. Com certeza não levaria multa

Mesmo diante de dificuldades,
Amélia não cansa de trabalhar
pela conscientização

Para descobrir os donos dos
cães responsáveis pela sujeira, a
administração municipal de Mislata, na região de Valência, na Espanha, irá cadastrar os animais
através de seu DNA. A ideia é confrontar amostras de fezes colhidas
nas vias com o material coletado
em um banco genético e, então,
responsabilizar o tutor. Assim, se

houver dejeto na rua, a equipe de
limpeza deverá recolher uma amostra e encaminhar para análise.
A multa para quem não recolher as fezes de seus cães das ruas
é de € 200 (cerca de R$ 720) Já
para os proprietários que não fizerem o cadastramento dos animados no banco de DNA, a multa
será de € 300 (cerca de R$ 1.080).
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Variedades

Antes de pegar a estrada, Belo Horizonte terá maior
faça a revisão do veículo
número de feriados
Com a chegada das férias do
mês de janeiro, muitas famílias começam a definir a sua programação
de veraneio e a maioria aproveita
para por o pé na estrada. É nesse
momento que se deve prestar atenção à manutenção do veículo para
evitar surpresas desagradáveis de
última hora, e até mesmo acidentes graves. A recomendação é garantir a manutenção preventiva do
automóvel. Felipe de Souza, mecânico da Japa Óleos, dá algumas
dicas importantes que não devem
ser esquecidas pelo motorista antes de viajar.
Segundo o especialista, é fundamental dar atenção ao óleo do
motor, freios, analisando as pastilhas e as lonas de freio, correia
dentada, que possui uma vida útil
pré-determinada, assim como balanceamento, alinhamento dos pneus,
rolamento das rodas, faróis e lanternas, arrefecimento do motor e
injeção eletrônica. “Esses itens são
os básicos que devem ser observados regularmente. Os motores dos

prolongados em 10 anos

Felipe lembra que todo detalhe é fundamental
para garantir uma viagem segura

veículos modernos precisam ajustar
a injeção eletrônica, o que pode até
mesmo ajudar na economia de combustível”, alerta.
Em relação aos pneus, é importante a calibragem semanal para evitar desgastes dos mesmos e até au-

Oficinas ficam bastante movimentadas neste período

mento no consumo do combustível.
“Geralmente a recomendação da
calibragem em alguns veículos vem
tabelado em 33 e chega até a 36.
Mas aqui em nossa região é importante calibrar em 30, pois assim não
haverá o desgaste lateral do pneu e
sim a da área central. Isso também
ajuda na redução do consumo de
combustível”, destaca.
Outros detalhes lembrados por
ele são quanto ao amortecedor, se
não há nenhum furo no escapamento e a regulagem do freio de mão.
Além disso, detalhes como borracha
do pára-brisa e nível de calibragem
do estepe e seus acessórios, não podem ser esquecidos. “Este alerta fica
mais forte, uma vez que estamos no
período de chuvas”, diz.

De olho na cadeirinha
Quem tem filhos pequenos deve
ficar atento a um outro quesito: a
cadeirinha de segurança. Além de
proteger a criança e reduzir a morte delas em acidentes, a cadeirinha
é obrigatória para o transporte nas
estradas brasileiras. Recentemente,

a multa para quem não usar ou estiver com o dispositivo instalado de
forma incorreta subiu 50%. A infração é gravíssima e custa R$ 293,47.
Os pais devem analisar questões
como altura e peso da criança, antes
de escolher o modelo para transportá-

-la. Se a instalação ou o tipo de cadeirinha não for correto, o risco continua
e a infração também pode ser aplicada. Por isso é importante, além de optar por um produto certificado por um
órgão aprovado pelo Inmetro, avaliar
qual deles deve ser utilizado.

Quem vive o dia a dia de
uma correria de trabalho, sabe
como é muito bem-vinda aquela folguinha pós ou pré final de
semana. Os feriados prolongados são uma ótima oportunidade para passar um tempo a mais
com a família e/ou amigos. Para
todos estes trabalhadores, 2017
será muito especial. Este ano
contará, nada mais nada menos,
com 11 feriados prolongados.
Apenas o descanso em comemoração à Proclamação da República cairá em uma quarta-feira.
Seis feriados caem na terça ou
na quinta-feira quando, além
de escolas, algumas repartições
públicas e empresas costumam
“emendar” com o fim de semana. Nos últimos 10 anos, em
Belo Horizonte, esta é a primeira
vez que isso mais acontece.
Esta situação é vista com
uma boa expectativa para quem
trabalha diretamente com o setor do turismo, que espera que
o mercado permaneça aquecido,
como em 2016, quando também houve um bom número de
feriados prolongados. “Mesmo
com a instabilidade econômica
que o país vive neste momento,
o cenário foi positivo para o setor de turismo, resultado das investidas em promoções e novas
condições de pagamento facilitadas, feitas pelas operadoras com
o intuito de manter o mercado
forte”, explica Raquel Delfstra,
gerente de vendas da Multitour.

Destinos mais
procurados
A tendência em 2017 é que
a demanda pelo turismo interno
aumente em virtude do fortalecimento das moedas estrangeiras

econômicos como Buenos Aires e
o Caribe colombiano.

Dicas importantes

Agente de viagens acredita que o
turismo possa ser um dos destaques
da economia nacional este ano

(Dólar e Euro). “Para as pessoas
que desejam praia, o nordeste continua sendo uma excelente escolha.
Como opção para os mais românticos, a Serra Gaúcha é um destino
muito procurado”, indica a gerente
de vendas, que acredita também na
busca por destinos internacionais

De acordo com Raquel, comprar o pacote de viagem com antecedência continua sendo a melhor opção, principalmente para
as saídas de feriados. Outra dica
interessante é procurar as agências multimarcas, pois o leque
de serviços é maior e hoje em
dia tem tarifas tão competitivas
quanto as da internet. Ela destaca
ainda a qualidade dos cruzeiros
marítimos. “Eles lançam as temporadas com muita antecedência
e, devido a isso, as promoções
para quem adquire antes são ótimas. Além disso, são viagens
completas: luxo de hotéis 5 estrelas, possibilidade de conhecer vários destinos em uma só viagem
e plano de alimentação completo.
Os passageiros também podem
contar com produtos internacionais dentro do navio com preços
abaixo do mercado”.

Quadro de feriados 2017 em BH
MÊS
Janeiro
Fevereiro

DIA
10
28
14
Abril
			
21
Maio
10
Junho
15
Agosto
15
Setembro
7
Outubro
12
2
Novembro
			
15
8
Dezembro
		
25

DIA DA SEMANA
Domingo
Terça-feira
Sexta-feira
Sexta-feira
Segunda-feira
Quinta-feira
Terça-feira
Quinta-feira
Quinta-feira
Quinta-feira
Quarta-feira
Sexta-feira
Segunda-feira

COMEMORAÇÃO
Confraternização Universal
Carnaval
Paixão de Cristo
Tiradentes
Dia do Trabalho
Corpus Christi
Assunção de Nossa Senhora
Independência do Brasil
Nossa Senhora Aparecida
Finados
Proclamação da República
Imaculada Conceição
Natal
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Painel

Contribuinte deve ficar
atento ao prazo para
pagamento dos impostos
Desde a última segunda-feira
(02), os proprietários de imóveis em Belo Horizonte estão
recebendo as guias de cobrança
do Imposto Predial e Territorial
Urbano (IPTU), referente ao
ano de 2017. As taxas sofreram
reajuste da ordem de 6,58%,
em decreto assinado ainda no
ano passado pelo então prefeito Marcio Lacerda. O aumento
foi menor do que o ocorrido
em 2015, que foi de 10,7%. Os
valores foram atualizados pela
variação do Índice de Preços ao
Consumidor Amplo-Especial
(IPCA-E). Já o valor da taxa de
contribuição para coleta de lixo
dos imóveis com serviço diário
passou de R$ 548,90 para R$
585. No caso dos imóveis com
coleta em dias alternados, o valor mudou de R$ 274,45 para
R$ 292,50.
O prazo para o pagamento
do IPTU 2017 vence em 15 de
fevereiro. O contribuinte pode
parcelar o valor em até 11 vezes, com o prazo de pagamento das parcelas terminando em
29 de dezembro. Quem quitar
todo o imposto ou pelo menos duas parcelas até 20 de
janeiro, terá 7% de desconto.
Se for mantido o histórico de
arrecadação de 80% do valor
lançado, a PBH espera arrecadar com o IPTU/2017 um total
de R$ 1,380 bilhão – incluindo
todas as taxas e contribuições
que vêm juntas. Atualmente
671.527 contribuintes pagam o

IPTU na capital mineira.
O cálculo do IPTU para
cada imóvel leva em consideração a localização, padrão de
acabamento, tipo construtivo,
ocupação e fatores de correção
aplicáveis.
IPVA
O pagamento do Imposto
sobre a Propriedade de Veículos Automotores (IPVA) 2017
acontece desde o fim do ano
passado. Os contribuintes podem pagar o imposto em cota
única, com o desconto de 3%,
ou parcelar o tributo em três
vezes, de acordo com a placa
do veículo. Em média, os valores estão 4,4% mais baixos
do que o último ano, já que os
veículos vão se desvalorizando
com o tempo. Apesar da redução, a taxa de licenciamento
aumentou em R$6,85 em relação a 2016. Passou a custar
R$92,66.
Os donos dos veículos devem respeitar o calendário de

vencimento observando os finais das placas. Para efetuar o
pagamento, o contribuinte pode
recorrer aos bancos credenciados, emitir a guia de arrecadação pelo site da Secretaria de

Fazenda de Minas Gerais, ou
pelo aplicativo disponível na
internet. O motorista pode, ainda, comparecer a alguma unidade de atendimento da SEF/
MG ou UAI.

Confira a tabela do IPVA 2017

bem estar

Márcia Campos(*)

ALQUIMIA INTERIOR
& PSICOLOGIA
Alquimia interior é um processo de crescimento consciencial que
ocorre na pessoa envolvida com essa busca. Focaliza-se na prática do
Eu físico e não físico. O alquimista pretende conectar-se com a manifestação da divindade (não se trata de religião), mas sim com a “fonte” de
toda a vida; tanto no macro como no microcosmo. Ensina a transformar
energia destrutiva em construtiva, portanto ela se constitui em um dos
elementos que trabalha para a melhora do ser humano e do planeta.
O uso dos instrumentos da palavra falada, da Chama Violeta, da visualização e outros, transforma o ódio em amor, a sexualidade em sensibilidade, o medo em criatividade e alegria. Pois a energia é elevada a
um padrão de vibração superior e vai atingindo vibrações cada vez mais
elevadas, até o ponto da transmutação.
O reconhecimento da dimensão corporal como sendo fundamental
para o desenvolvimento integral do indivíduo, permite neste processo,
combinar diferentes práticas corporais, concebida aqui de modo extremamente terapêutico. Carl Gustav Jung reconheceu, há muito, a importância do corpo no processo psicoterapêutico.
Ressaltando a importância de se trabalhar o corpo, pois negligenciá-lo, inclusive dentro de um processo analítico, é negligenciar o universo
do indivíduo. O processo de transformação somente ocorre quando se
acha a matéria prima, conceito retirado da Alquimia, que entende o corpo como um recipiente da mente, que pode mostrar qual o caminho a
ser trilhado para que o indivíduo se integre. De forma maestral o corpo
é capaz de expor o sofrimento psíquico e de mostrar o que se deve fazer
para acabar com ele.
A psicoterapia corporal é uma prática que procura trabalhar o ser humano como um todo. Pela sua forma holística de encarar a pessoa; é uma
prática com efeitos marcantes ao nível do corpo, mas também da mente,
das emoções, sendo uma prática que pode ter um efeito transformador em
todos os aspectos da vida física e psicológica de quem pratica.
Tanto a Alquimia quanto a Bioenergética e o Yoga corroboram na
sustentação da Psicoterapia Corporal. A junção destes três conhecimentos em meus atendimentos surgiu de uma necessidade de estar atendendo demandas, propósitos e necessidades individualizadas e específicas.
Através dessa junção é possível também, aumentar a carga energética corporal, favorecendo a liberação das tensões (couraças), além dos
aspectos de estabelecimento de uma maior “conexão” (contato consigo
mesmo).
A união destas técnicas possibilita uma maior consciência do próprio corpo. As pessoas ficam mais vitalizadas e menos ansiosas; repercutindo no tratamento e na cura de vários problemas emocionais como
ansiedade, depressão, estresse, anorexia e pânico, além de disfunções
hormonais e dores musculares.
Uma das maiores dificuldades com que a psicologia ocidental se depara é a de encontrar meios para promover mudanças significativas no
indivíduo, mudanças que requerem o silêncio do pensar para que o âmago do coração possa ser efetivamente tocado.
Feliz 2017 com qualidade de vida!
*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

Números mostram redução da violência no Buritis
O clima de insegurança continua sendo uma das
grandes reclamações feitas
por muitos moradores do Buritis. A sensação é de que a
qualquer momento ele poderá
ser vítima de um crime, seja
este com ares de violência
ou não. Contudo, o que não
tem faltado no nosso bairro é
força de vontade para mudar
esta situação. E os resultados
estão aparecendo! Números
do comando geral da Polícia Militar de Minas Gerais,
em 2016, mostram que a redução da criminalidade em
nossa região, se comparado a
2015, chegou a 26%. Isto significa que a 126ª Companhia
é o segundo destacamento
que mais reduziu o número
de ocorrências na região em
que atua. Especificamente

no Buritis, de junho a setembro
do ano passado houve uma redução de 9,78% dos crimes em
relação a 2015.
Comandante da 126ª Companhia, Major Flávio Godinho
faz questão de ressaltar o fei-

Major Flávio Godinho,
comandante da 126ª Cia

to uma vez que, segundo ele,
o Buritis já se tornou o bairro
mais populoso de Belo Horizonte, mais verticalizado e com
uma das maiores concentrações
de renda. “Nosso desejo é chegar a 0% de crimes, mas temos
de ser realistas. O importante é
sempre trabalhar para reduzir
os crimes e manter os bandidos o mais longe possível do
Buritis”.
Desde que assumiu o comando da 126ª Cia, Major
Godinho trabalha com números para definir as estratégias
de policiamento. As equipes
e blitze têm sido remanejadas quase que diariamente a
fim de inibir a ação dos marginais. “Este sistema tem se
mostrado bastante eficaz, no
entanto, ele precisa ser trabalhado de forma constante,

Importância da
comunidade

Remanejamento constante da Base Móvel é
um dos destaques do trabalho da PM no Buritis

já que os bandidos também
se reorganizam”. A prova da
mudança da ação dos delinqüentes é que, em 2016, até o
mês de setembro, foram registrados sete crimes na Avenida
Professor Mário Werneck. No
mesmo período, em 2015, este

número chegou a
19. Contudo, a Rua
Rubens Caporali Ribeiro, que havia registrado apenas uma
ocorrência em 2015,
no ano passado foram cinco registros.

Para não apenas continuar obtendo bons números, mas melhorar
ainda mais a segurança do bairro,
Major Godinho reforça o pedido
para que a população nunca deixe
de denunciar um crime, seja ele
qual for. “O serviço da polícia incomoda, mas é de extrema importância para toda comunidade. Por
isso, mesmo com o incômodo, ligue para a polícia, entre em contato
e peça o serviço, mesmo para coisas pequenas”.
Além do 190, os moradores do
Buritis ainda têm a opção de falarem direto na Companhia, através
do 3378-1332.
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Aulas

Esqueletos

Janeiro é mês de
Lei municipal quer
comprar a lista de viabilizar o término de
material escolar
obras abandonadas

Passadas as festas de fim
de ano, o consumidor nem bem
entra 2017 e já se depara com
diversas contas para pagar. Entre elas está a lista de material
escolar dos filhos. As papelarias
já reforçaram seus estoques e
a expectativa é que as vendas
superem as do ano passado.
Os pais terão uma enorme variedade na hora das compras
e, por isso, precisam comparar preço e produto, pois eles
variam muito de um estabelecimento para o outro e de uma
marca para outra.
No Buritis, a expectativa
no comércio do seguimento é
muito boa. Proprietário da Papelaria Office Paper, Milton Jacomassi estima um acréscimo
entre 200% e 250% nas vendas
neste período. Para alcançar estes números, garante que sua
empresa está preparada para suprir a maior demanda neste início de ano. “Estamos com um
estoque gigantesco de produtos.
Os materiais das mais diversas
linhas são encontrados aqui. O
morador do Buritis, com certeza, não precisará sair do bairro
para preencher sua lista”.
Em relação aos preços dos
produtos, Milton observa que a
maioria deles não sofreu aumento e que, inclusive, muitos chegaram até a abaixar. “Claro que os
preços irão diferenciar de acordo
com a marca dos produtos escolhidos. Mas, eu garanto que com
cerca de R$350 os pais adquirem
todos os materiais da lista, sendo
produtos de alta qualidade”.

Mudança de hábito
Ao contrário dos últimos
anos, em que materiais com estampas de super-heróis, desenhos animados e bonecos, eram
os mais procurados, para o
dono da Office Paper, em 2017,
os pais deverão optar pelos produtos com valor agregado mais
baixo. Por conta dos royalties
a serem pagos aos donos das
marcas, os materiais com as figuras tendem a ser mais caros.
“Já tem muito pai optando até
pela customização. Compra
um caderno sem estampa e depois o encapa com a figura que
o filho deseja”.

Proprietário da papelaria garante que, com uma boa
pesquisa, é possível quitar a lista sem muito gasto

Orientações
Antes de saírem às compras,
é bom os pais fazerem cotações
dos materiais, já que em cada estabelecimento o preço é diferente. Contudo, a consulta deve ser
detalhada. “Tem que analisar por

marca e a quantidade que contém
cada produto. Muitas vezes, o
pai leva um caderno mais barato,
mas não percebe que está comprando um de 80 folhas ao invés
de 96”, relata Milton.

Dados
O Instituto Brasileiro de
Defesa do Consumidor (Idec)
aposta no reaproveitamento de
itens, na pesquisa de preços e
na compra antecipada. Antes
de ir às compras, alerta o Idec,
é importante o consumidor ficar
atento às exigências das escolas para não cair em abusos. O

estabelecimento não pode solicitar produtos de uso coletivo,
como os de higiene e limpeza,
na lista de materiais. Também
não pode exigir marcas ou locais de compra, muito menos
que os produtos sejam adquiridos no próprio estabelecimento
de ensino.

Serviço: Office Paper
Rua José Rodrigues Pereira, 880
Telefone: 3589-6253
Horário de funcionamento: segunda à sexta das 09h às 19h e
			
sábado das 09h às 12h

Prédios levantados, porém o que resta são apenas
tijolos e estrutura aparente.
Muitos investiram seu dinheiro para realizar o sonho
de ter um apartamento próprio e fugir do aluguel, mas,
ao invés disso, viram este sonho se transformar em ruínas.
Obras sendo abandonadas
pela metade, trazendo muita
dor de cabeça à vizinhança,
com acúmulo de lixo, água
parada, animais peçonhentos, além de risco de desmoronamentos e até abrigo para
mendigos/ou usuários de drogas. Em Belo Horizonte, e em
especial no Buritis, existem
muitas obras que estão passando por esse momento, visto que algumas construtoras
chegaram a entrar em falência
e não tiveram verba suficiente para terminá-las. Entretanto, uma lei recém-aprovada
na Câmara Municipal poderá
mudar um pouco este cenário.
A Lei 11.002/16 permite a revalidação de alvará de construção para prédios abandonados pela metade ou que nem
saíram do chão. Na prática, os
compradores prejudicados poderão dar continuidade à obra
sem terem que pagar altas taxas, como vinha acontecendo.
O advogado e ex-vereador Sérgio Fernando de Pinho Tavares é o autor da lei.
Segundo ele, a proposta nasceu após ouvir um grupo de
juristas que defendem mutuários que estão vivencian-

Criador da lei acredita que em torno de 1500
famílias belo-horizontinas sejam beneficiadas

do este problema. Eles reclamavam que a lei possibilitava
a união dos compradores para
entrar com ação de destituição
junto à construtora, contudo,
ainda encontravam muitas dificuldades para finalizar a obra.
Além da enorme demora da
ação judicial, um novo problema na capital surgiu. O longo
tempo de processo fez com que
os alvarás fornecidos pelo município à época do início das
construções, não estivessem
mais de acordo com a legislação atual. No caso, a permissão
para construção do número de
apartamentos agora é menor.
Para receber a concessão, os
compradores deveriam solicitar
um novo alvará, adaptado, que
geraria um alto custo. Situação
que contribuía para a inviabilidade da obra.
Apesar de ter sofrido cer-

No Buritis

ta resistência por parte do Poder Executivo, Sérgio garante
que a lei foi benéfica para os
dois lados. “Esta lei desonera
os mutuários da alta taxa que,
em alguns casos, poderia ultrapassar os R$700 mil. Já a
Prefeitura ganha com o pagamento do IPTU dos imóveis, o
fim dos problemas gerados por
imóveis abandonados, além da
melhora no visual, já que deixa
de existir aqueles esqueletos
de tijolo e concreto”, diz.
Para o ex-vereador, mais
de 1.500 famílias podem ser
beneficiadas com a lei. “Um
levantamento que tive conhecimento mostrava que BH
contava com mais de 30 construções abandonadas. Se imaginamos que cada uma tem em
média 50 apartamentos, chegamos a este importante número”, ressalta Sérgio Fernando.

A situação mais conhecida no Buritis é referente aos
prédios inacabados da falida construtora Habitare. Ao longo dos anos, o JB relatou os diversos transtornos obtidos
pela vizinhança, devido a existência das obras abandonadas. Os maiores receios são referente à proliferação do Aedes aegypti, mosquito transmissor da dengue, e a possibilidade de desmoronamentos.
A lei prevê ainda que o incorporador que vier a ser destituído, por paralisar sem justificativa as obras, fique impedido
de obter o direito de construir no município por cinco anos.
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Os Sabores do Buritis

Pizzaria gourmet vira
sensação no bairro
O morador do
Buritis que é apaixonado pela tradicional
pizza napolitana não
precisa viajar até a
“Velha Bota” para
saborear esta delícia.
Uma pizzaria aqui do
bairro tem ganhado
muitos elogios desde
que foi inaugurada,
há cerca de um ano,
justamente, por oferecer aos seus clientes uma pizza que remete às fabricadas na
conhecida cidade de
Nápoles. As pizzas
gourmet da Pizzaria
Cuca Libre são feitas
da forma tradicional,
ou seja, sem a presença de ovo e óleo na massa.
Levam apenas farinha, água,
fermento e sal. Contudo, a farinha é especial, italiana, o que
faz a massa ficar em um pon-

ano de 1989 na cidade mineira
de Nova Era. Foi o engenheiro Jackson Lívio da Costa que
decidiu trazer esta delícia para
a capital. Ele já apreciava esse
padrão de pizza, muito comum
em São Paulo, e acreditava que
faltava algo assim para o belo-horizontino. “É difícil encontrar alguém que não goste de
pizza, mas não é por isso que
iremos comer uma pizza qualquer. Este conceito é diferenciado, que aguça o paladar”.
Morador do Buritis há cerca de 10 anos, Jackson conhece
muito bem o perfil dos moradores e, por esta razão, decidiu
lançar seu empreendimento no
bairro. Segundo ele, a escolha
to especial, seca, e ressaltando
cada sabor.
A Pizzaria Cuca Libre do
Buritis é a única de Belo Horizonte. A matriz foi fundada no

não poderia ter sido mais acertada. “São pessoas que prezam
pela qualidade e que aceitariam
bem esta proposta, como de fato
aconteceu”, diz ele, que ressalta ainda o valor acessível das
pizzas, apesar dos produtos nobres na composição.
Para quem bebe cerveja, a
pizza gourmet ainda se torna
um atrativo a mais. A Cuca Libre se destaca também ao harmonizar o tipo de pizza escolhido com cervejas artesanais
e importadas especiais. “Orientamos sempre o cliente sobre
qual a cerveja mais indicada
para aquela pizza que escolheu
e o resultado obtido é bastante
satisfatório”, diz.

Boa dica
Quem for à Pizzaria Cuca
Libre pela primeira vez e ficar
em dúvida sobre qual pedido fazer, o próprio dono dá uma dica
infalível. De acordo com Jackson Costa, o cliente não deve
deixar de pedir a “Cuca Libre”,
uma pizza que uniu os sabores
do país europeu e de Minas Gerais. “Ela tem mussarela, carne
de sol, mandioquinha, cebolinha
e pimenta biquinho. É ou não é

a mistura da Itália com Minas?”.
Para acompanhar o pedido uma
bela cerveja estilo IPA.
Mas, vale ressaltar que a
Cuca Libre não trabalha apenas
com pizzas. O estabelecimento também oferece um extenso
cardápio de carnes, todas feitas
ao forno a lenha, entre outros
tira-gostos. Ele também foi elaborado ao estilo pub, ideal para
o encontro entre amigos.

Serviço: Cuca Libre

PIZZARIA foi estruturada para oferecer total conforto a seus clientes

Endereço: Avenida Aggeo Pio Sobrinho, 450
Funcionamento: Terça a sexta das 18h às 00h.
		
Sábado e domingo a partir das 16h.
Delivery: Terça a quinta e domingo das 18h às 23h30.
Sextas e sábados das 18h às 00h.
Telefone: (31) 3047-0776

Atividade física
ajuda folião a
se preparar
para o carnaval
O Carnaval está chegando e para aproveitar bem essa
época do ano e ter pique para os quatro dias de folia é importante cuidar da alimentação e do corpo para se divertir
da melhor maneira possível.
É interessante praticar exercícios aeróbicos como
a melhor opção para se preparar para o Carnaval. Uma
pessoa completamente sedentária pode e deve iniciar um
programa aeróbio de nível leve a moderado para ter fôlego durante a folia.
Para os que já estão acostumados, a dica é intensificar
o treino e complementar com aulas de dança, flexibilidade e resistência muscular.
É recomendável evitar alimentos gordurosos. Eles sobrecarregam o fígado e podem prejudicar os foliões. É indicada alimentação leve e rica em vitaminas e minerais,
com preferência para frutas, legumes, carnes magras e
carboidratos integrais para a preparação dos foliões.
Outro ponto importante para o Carnaval é tentar manter o sono mais próximo do adequado e evitar ficar sem
dormir, além de manter uma rotina diária de atividades físicas. Independente de qual seja o destino escolhido para
passar a folia, tente realizar caminhadas, corridas ou até
nadar se estiver apto.
É hora de ter o Carnaval como um agente motivador
e mergulhar na disciplina alimentar e na dedicação a academia.
Bom treino, boa alimentação e um Carnaval de muita
alegria!!!

Grupo BNI chega ao Buritis
Sucesso por todos os lugares
em que foi implantado, o BNI - Business Network International agora
também possui um grupo no Buritis. O BNI é considerado a maior e
mais bem sucedida organização de
networking de negócios do mundo. Fundado em 1985, nos Estados
Unidos, e tendo chegado a Belo
Horizonte em 2014, o grupo fornece um programa estruturado, positivo e pró-ativo de marketing boca
a boca com o intuito de aumentar os
negócios dos seus membros. Em um
mercado cada vez mais competitivo,
a colaboração pode ser a saída para
que empresas e empreendedores se
mantenham visíveis no mundo da
concorrência globalizada.
Pertencer a um grupo BNI é
como ter dezenas de vendedores
trabalhando para você, pois cada
representante carrega consigo os
cartões de visita dos outros membros. Desta forma sempre que se
depara com um cliente, fornecedor,
amigo ou conhecido que precisa

Mucio acredita que fazer parte do
grupo pode ser a salvação de um
empresário em tempos de crise

de um produto ou serviço que um
membro do seu grupo pode fornecer, ele irá recomendá-lo e entregar
um cartão. Simples assim!
Criado no fim do mês de junho,
o BNI Aliança Buritis já conta com
mais de dez membros e a expectativa é fazer com que ele alcance o

número máximo permitido no grupo que é de 40.
O contexto do BNI se baseia
no princípio da reciprocidade, ou
seja, se eu te ajudar você também
vai querer me ajudar e, desta forma, todos vão se beneficiar. Até
por isso, algumas regras precisam
ser seguidas. “Se não contribuir é
convidado a sair. Todos são vendedores. Só receber não é justo.
Tem que gerar negócio. Além disso, também é expressamente proibido dar ou receber comissão”,
explica Mucio Vieira, diretor do
grupo e morador do Buritis.

Crise
A grave crise financeira que
vive o país foi um acelerador para
a implantação do BNI no Buritis.
Segundo o diretor, agora, mais do
que nunca, dependemos de redes
de contatos para mantermos o nosso negócio. O BNI disponibiliza
um ambiente positivo, sustentável
e estruturado que potencializa a

troca de referências qualificadas de
negócio. “A crise foi a propulsora
para a criação do grupo. É preciso criar artifícios para vencê-la. O
grupo trabalha de forma profissional, sem gerar qualquer ônus aos
seus patrões”.
Ainda de acordo com Mucio
Vieira, as estimativas da coordenadoria do BNI de Belo Horizonte é
de que um grupo com 40 membros
possa gerar em torno de oito milhões em negócios por ano. “Tem
profissional em BH que já vive exclusivamente de clientes obtidos
com o grupo. Conheço um promotor de eventos que fez 50 casamentos em um ano com indicações. Em
contrapartida, indicou para todos
os clientes um fabricante de doces também pertencente ao grupo.
Uma mão lava a outra”.

Como participar?
Qualquer pequeno empresário
ou empreendedor pode fazer parte
de um grupo BNI. Contudo, cada

Reuniões do BNI sempre
resultam em grandes ideias,
negócios e trocas de informações

grupo aceita apenas uma especialização. Quem chegar primeiro fica
com a vaga. No entanto, este profissional é avaliado se oferece um
bom serviço e justo. “Temos um
comitê de ética e é imperativo que
qualquer pessoa que dê uma indicação e descubra que ela não foi tratada satisfatoriamente, deve relatar o
fato ao comitê de afiliação, que irá
investigar”.
Assim como todos os grupos espalhados pelo mundo, as reuniões

do BNI Aliança Buritis acontecem
das 06h30 às 08h30. Aqui no bairro
às terças-feiras. O horário cedo tem
um significado. “O lema do BNI é
enquanto a concorrência dorme, fazemos negócios”, finaliza Mucio.
Para saber mais detalhes do
BNI Aliança Buritis, ou mesmo
participar de uma reunião, o interessado deve entrar em contato
com o próprio Mucio através do telefone 99959-9471 ou pelo e-mail
mucio.vieira@bnibh.com.br.
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Por Dentro do Bairro

Bailarinos do Buritis na Disney
Ser estrela em uma apresentação na Disney, em breve, deixará
de ser apenas um sonho distante
para os alunos da Oficina da Dança. Cerca de 40 bailarinos da escola terão a oportunidade de participarem do Disney Performing Arts,
programa representado no Brasil,
que seleciona e leva escolas de
dança aprovadas pela Walt Disney
Corporation para o palco dos seus
parques de entretenimento. A viagem está marcada para acontecer
na semana de recesso escolar do
mês de outubro de 2017.
Para participar do programa,
não basta apenas ter o desejo de
se apresentar na Disney. É preciso que a escola de dança seja convidada, fato que muito orgulha
a diretora da Oficina da Dança,
Adriana Burni. Segundo ela, este
será um momento único na vida
de cada um de seus alunos, já que,
além de fortalecerem a amizade
uns com os outros, irão acompanhar de perto como é realizado
um espetáculo da Broadway. “Pela
nossa história, fomos convidados
a nos inscrever no programa e,
após o envio de vários materiais,

Conforto e
segurança

Bailarinos estão se dedicando ao máximo nos ensaios para fazerem bonito na terra do Mickey

tivemos a confirmação de que havíamos sido selecionados. Desde então estamos nos dedicando
a esta apresentação. Todos estão
muito felizes”.
E se a expectativa de Adriana,
que já dançou em vários palcos
pelo mundo, é grande, imagina de
suas jovens alunas, que terão esta
grande experiência internacional que, inclusive, pode mudar o
rumo de suas vidas. “Nunca fizemos nada assim antes, é muito
grande. E conhecer a Disney por
dentro, os bailarinos, bastidores,

vai ser um sonho”, comenta Cristiane Pedrosa, de 14 anos, e que é
aluna da Oficina da Dança desde
os quatro.
Gabriela Ramos não acredita que terá a oportunidade de se
apresentar no lugar onde, segundo
ela, os sonhos se tornam realidade. “Vou estar ali e fazendo o que
mais amo. E quem sabe, este ainda possa vir a ser o primeiro passo para realizar o sonho de viver
da dança”, completa a aluna de 14
anos que está na escola de dança
desde os nove.

A diretora
da escola
Adriana
Burni, entre
as alunas
Gabriela e
Cristiane

Do Buritis para o mundo! A
carreira do músico Bruno Tonelli
acaba de alçar novos ares. Desde
o último mês de dezembro, o artista está em turnê internacional.
Convidado para participar do
festival Worldfest, na Índia, Bruno irá passar dois meses no país
asiático, onde irá visitar diversas
cidades e aproveitar a ocasião
para lançar seu novo projeto, o
CD “Bruno Tonelli – SoloFértil”,
que faz parte do repertório de sua
carreira solo. No ano passado, ele
esteve no mesmo festival, contudo, integrando a banda 7 Estrelo.

“SoloFértil” trará canções
compostas por voz e violão apenas,
mostrando o lado mais acústico de
Bruno. De acordo com o músico, o
público poderá esperar muita coisa
boa deste novo projeto. “Esse CD
trará as poesias e harmonias mais
belas da minha carreira”, afirma.
Além do “WorldFest”, Bruno Tonelli participará de outros
dois importantes festivais tradicionais da Índia, em diferentes
Estados: a 8ª edição do festival
Internacional de Dança e Música
“Cuttack Mahotsav’’, em Orissa,
e do ‘’Shree Jagannath - Festival

Internacional” em Nova Delhi,
ambos representando o Brasil em
meio a artistas de todo o mundo.
O morador do Buritis enfatiza a
importância do investimento feito
pelo Estado de Minas Gerais em
seus artistas e sua cultura. “É de
extrema importância a consciência
e a visão definitiva de quão essencial e rica é a cultura para a vida
cotidiana imediata e espiritual das
pessoas, não só do nosso país, que
precisa de muita atenção e incentivo, mas em relação a todo o planeta para o contínuo diálogo entre as
próximas gerações”, argumenta.

Carreira internacional
Desde 2008, após o lançamento do primeiro disco de sua
banda “7 Estrelo”, Bruno, ao lado de André Lanari e Thyala
Serena, já viajou por 13 países da América do Sul, América
do Norte, Europa, África e Ásia, frequentando feiras e conferências de encontro dos segmentos de mercado da música
em nível mundial, como a Womex na Europa, CMJ em Nova
York, CMW no Canadá, AME em Cabo Verde, na África, e
WorldFest e Sitalpati Mela na Índia. “Na maioria das vezes
fomos por edital das leis de incentivo federal e estadual, mas
também já fizemos por financiamento coletivo e bancando os
custos do próprio bolso”, conta o músico.

Divulgação

Músico do Buritis lança CD na Índia

Para a viagem, os alunos estarão acompanhados de Adriana
Burni e mais cinco professores
da Oficina da Dança. Além disso,
monitores da Disney irão acompanhar todo o processo, tanto no
Brasil, quanto nos Estados Unidos.
“Os alunos terão toda a segurança
e comodidade possível. Será, realmente, uma viagem dos sonhos”,
garante a diretora. Além da apresentação, o programa ainda conta
com a participação em workshops
e momentos de muita diversão.
Como a viagem só acontece no
mês de outubro, bailarinos que não
estão na Oficina da Dança, mas estão
interessados em fazer parte do grupo,
ainda podem participar, uma vez que
há tempo de ensaiarem a coreografia. Todas as informações podem ser
obtidas na própria Oficina da Dança,
que fica localizada dentro da Academia Imagem, no Buritis, na Avenida
Mário Werneck, 1175. Telefone de
contato é o 3377-2829.
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Cultura e Lazer

Diversão em BH
Fotos Divulgação

Tirolesa BH

Museu do Futebol

Janeiro chegou e junto com ele a tão aguardada férias escolares de verão da garotada. E,
apesar de Belo Horizonte não ter praia, a crian-

Tirolesa BH

A grande novidade para as férias na capital é aventura na Tirolesa BH. Inaugurada no último mês
de dezembro, a Tirolesa BH é a
maior em extensão de Minas Gerais,
com 800 metros e velocidade que
pode chegar a 100 Km/h. O trajeto,
com linda vista panorâmica da cidade, começa no Mirante do Mangabeiras e termina na Praça de Esportes
do Parque das Mangabeiras, a maior
reserva ambiental da capital mineira
e um dos mais extensos parques urbanos da América Latina. O vão da
torre até a chegada terá 70 metros de
altura da torre até o parque.
Informações: www.tirolesabh.com.br

Onde encontrar
Pokémons?
Quer encontrar Pokémons em
BH? Conheça os melhores lugares
para capturar alguns desses bichinhos virtuais. Várias praças, parques, monumentos e prédios históricos da capital já foram tomados
pelas criaturas. Na Praça da Liberdade, por exemplo, vários grupos
andam com seus celulares atrás dos
prêmios e animais para capturar. Lá
é um dos lugares com mais concentração de pessoas e disponibilização de bichos. Na praça, mais precisamente no Edifício Niemeyer,
existe também um ginásio, onde os
jogadores batalham. Há outros ginásios no Colégio Arnaldo Jansen,
na Praça Tiradentes, na Savassi, na
igrejinha da Pampulha e ao longo
de toda a cidade. Basta que o local
conste no mapeamento do Google,
que é a base cartográfica do jogo.

Exposição ComCiência
Até o dia 14 de janeiro, o
CCBB recebe a exposição ComCiência, da australiana Patrícia Piccinini, com criaturas geneticamente modificadas. A entrada é franca.
Esculturas da artista, na fronteira
entre o hiper e o surrealismo, derivam de pesquisas com biotecnologia e engenharia genética.
Para trazer a questão das mutações genéticas para o território
da arte, a artista australiana Patricia Piccinini se utiliza do realismo
como linguagem, apresentando ao
espectador um universo de criaturas desconhecidas, porém palpáveis
e surpreendentemente afetuosas.
“ComCiência”, um neologismo que
carrega sentido duplo, conectando
consciente e ciência, propõe ao público um percurso narrativo entre
esculturas, desenhos, fotografias e
vídeos, em um total de 43 obras.
Informações: 3431-9400

Espaço do Conhecimento

çada que ficar por aqui terá muitas opções de diversão. O JORNAL DO BURITIS preparou um
roteiro muito especial. Confira:

Museu Brasileiro 		
do Futebol

Espaço do Conhecimento
UFMG

Com a proposta de ser um diferencial e um atrativo a mais para o
público esportivo, turistas e visitantes, o Museu Brasileiro do Futebol,
sediado no estádio Mineirão, é o
primeiro do gênero, totalmente voltado para o futebol, em Belo Horizonte. Além da importância histórica e patrimonial da edificação,
visitar o museu significa percorrer a
história do esporte e vivenciar emoções e experiências que só o futebol
pode proporcionar. Muito além de
um local para contemplação, é um
espaço para experimentar a emoção
e a paixão dos brasileiros pelo esporte mais popular do planeta.
Informações: 3499-4312

Esse passeio é imperdível para
crianças ligadas em ciência. Um dos
destaques do Espaço é o Terraço Astronômico. Nele, os visitantes podem
observar o céu, com o auxílio de equipamentos e a orientação de especialistas em astronomia. Localizado no
quinto andar, o terraço divide espaço
com outra atração: o Planetário. A
estrutura conta com o sistema digital
Spacegate Duo e o projetor Skymaster ZKP4, ambos produzidos na Alemanha. Sua tecnologia faz com que o
céu pareça real, tamanha a definição
das imagens. O público tem uma visão 360º, experiência singular de cinema imersivo.
Informações: 3409-8350

Museu dos Brinquedos

Zoológico - Fundação
Zoo-Botânica

O Museu dos Brinquedos está
programando dias cheios de brincadeiras e de oficinas de construção de
brinquedos. Para tanto, a sala de oficina será transformada em uma “Fábrica de Brinquedos” e o pátio em
um grande recreio com brincadeiras, salão de jogos e brinquedoteca.
Informações: 3261-3992

Museu Giramundo
O Museu Giramundo é guardião
do maior acervo de teatro de bonecos das Américas. Ele se distingue
de outros similares por estar “vivo”,
com grande parte dos espetáculos
originais ainda em atividade. Também se destaca a grande coleção de
desenhos e projetos técnicos de Álvaro Apocalypse, um dos maiores
criadores do teatro de bonecos mundial. A coleção de fotografias históricas do Giramundo documenta a
trajetória e os bonecos do grupo.
Informações: 3446-0686

Exposição ComCiência

Fundado em 1959, o Zoológico
de Belo Horizonte tem se tornado um
importante espaço de lazer e aprendizagem para os moradores da capital
mineira e de outras cidades do país,
que sempre visitam seus atrativos.
Os visitantes encontram no Jardim
Zoológico cerca de 3 mil animais, de
mais de 250 espécies, entre répteis,
aves, anfíbios e mamíferos, representantes dos cinco continentes.
Informações: 3277-8489

Parque Guanabara

É um dos maiores parques de
diversão da região e não pode deixar de ser visitado com as crianças.
Construído em 1951 hoje abriga
mais de 20 brinquedos variados,
para todas as idades, da roda-gigante ao bate-bate, que, no caso, é
montado em uma piscina e chamado de Bumper Boat.
Informações: 3439-7300

Parque Guanabara

Johnny Hooker

Simone & Simaria
26 de Janeiro

Fotos Divulgação

JB mostra boas opções de lazer para a
garotada durante as férias escolares

Shows

Local: BH Hall
Horário: 22h30
Ingressos: Preço médio R$ 80
Vendas: Site Tickets for Fun
Em única apresentação, Simone e Simaria vão fazer o público de
Belo Horizonte cantar seus grandes sucessos, como “126 Cabides”,
“Duvido Você Não Tomar Uma”,
“Regime Fechado” e “Amor Mal
Resolvido”. Com mais de meio bilhão de visualizações na Internet
e uma agenda de shows lotada, as

13 de Janeiro
Local: Music Hall
Horário: 21h
Ingressos: 2º lote: R$ 80/ 		
3º lote: R$ 100
Vendas: Site Sympla.com

Armandinho
irmãs trazem no novo projeto 15
músicas inéditas e duas regravações, em um espetáculo incrível de
nível internacional.

Nego do Borel
26 de Janeiro
Local: Clube Chalezinho / Horário: 21h
Ingressos: R$60 masculino 		
		
R$40 feminino
Vendas: Site Sympla.com
Do Borel para o mundo. É ele
mesmo, o cara do momento, Leno
Maycon, mais conhecido como
Nego do Borel. De Malhação e
Dança dos Famosos direto para o
palco do Chalezinho. O cantor volta a se apresentar na casa, agitando
a Quintinha de Férias.

19 de Janeiro
Local: Clube Chalezinho
Horário: 21h
Ingressos: R$60 masculino R$30
feminino
Vendas: Site Sympla.com

Festival
Planeta
Brasil 2017
28 de Janeiro
Local: Esplanada do Mineirão
Horário: 12h
Ingressos: Preço médio R$ 180
Vendas: Lojas Chilli Beans e site
Sympla.com

Teatro

“Meu Tio é... Tia!”
Quinta a domingo até 29 de Janeiro
Local: Teatro do Shopping Estação de 12 a 22 / Teatro Raul Belém
Machado, de 26 a 29
Horário: Quinta à sábado às 21h; Domingo às 19h / Valor: R$15
Há 13 anos em cartaz, a comédia “Meu Tio é... Tia!” já foi assistida por mais de 600 mil pessoas
em 1200 apresentações. Três ami-

gos convivem em um apartamento na cidade grande: Alessandro,
Gilberto e Dalton. Certo dia, Alessandro é surpreendido com a notí-

cia de que seu sobrinho, um peão
aspirante a locutor de festas de rodeio, vai se hospedar em sua casa.
A confusão está formada!

Campanha Popularização do
Teatro e Dança
Até 19 de Fevereiro

Local: Estão previstos espetáculos em todos os teatros da cidade.
Informações: www.sinparc.com.br (Programação Completa)
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Esporte

Educação em foco

Tetracampeão
no Estoril

A crise financeira tem castigado o ensino privado no Brasil. Nos
últimos anos, colégios estão sendo
fechados devido ao desemprego
das famílias que gera inadimplência e, principalmente, leva à perda
de alunos para a rede pública. Contudo, no Buritis, o cenário é outro.
Ao contrário da realidade nacional,
o número de escolas particulares no
bairro tem crescido e outras, já presentes na região, estão passando por
ampliação, que é o caso das duas unidades do Colégio Batista Mineiro.
Na sua Unidade I (Rua Pedro
Laborne Tavares, 290) mais salas
estão sendo construídas, o que proporcionará melhor estruturação do
Ensino Infantil e Fundamental I.
Além disso, houve investimento na
ambientação do espaço de acesso
pela Avenida Professor Mário Werneck, o que oferecerá mais comodidade aos estudantes.
Na Unidade II (Rua Mário
Coutinho, 251), também outras novas salas foram implantadas. A ampliação da estrutura elevará o atendimento para 500 alunos do Ensino
Fundamental II e Ensino Médio.
Esse cenário é possível devido a
alguns fatores relevantes como, por
exemplo, a boa gestão da instituição,
que permitiu que a escola tivesse um
dos menores aumentos de mensalidade do seguimento em BH. Enquanto
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Colégio Batista vê oportunidade na crise do mercado,
amplia atendimento e tem crescimento real no Buritis

Trabalho desenvolvido na instituição
vai ao encontro do que os pais
desejam na formação de seus filhos

Claudinei Franzini
a média de aumento de preços nas
mensalidades na capital mineira foi
de 14,5%, o Colégio Batista repassou
9,38%, o que representa muito no orçamento das famílias.
Para o diretor de comunicação e
expansão da Rede Batista de Educação, Claudinei Franzini, outro fator
relevante para o crescimento num
momento de crise econômica é o
programa de desenvolvimento integral do aluno. “Ganhamos destaque
aos olhos das famílias que buscam
diferenciais morais na escola, ou
seja, um sinal claro de que a forma
de trabalho desenvolvido na instituição vai ao encontro do que os pais

no Colégio Batista alunos são inseridos às mais diversas
formas de ensino como, por exemplo, no uso da tecnologia

desejam na formação de seus filhos”.
Para a diretora da Unidade Buritis Sandra Beconha, “o papel da
escola é associar o conhecimento à
formação ética e moral dos alunos,

numa parceria de sucesso com a família. É assim que a escola se torna
o lugar onde a criança encontrará
os meios de se preparar para realizar seus projetos de vida com sustentabilidade. A qualidade de ensino é, portanto, condição necessária
tanto na sua formação intelectual
quanto moral”, ressalta.
Franzini diz que enquanto a
nação está com os olhos na crise, a
Rede Batista de Educação mantém
seu foco na raiz das crises que, invariavelmente tem relação direta
com a má gestão dos governos e
uma conduta social questionável.
Neste sentido, a Rede Batista opta
por atuar intensamente na mudança
das práticas de cunho ético, moral
e social das novas gerações. Segundo ele, é importante que as questões
de vida em sociedade façam parte
da organização curricular, levando
a aplicação desse aprendizado ao
centro da reflexão e do exercício da
cidadania. “Por essa razão, atuamos
com elevada qualidade no ensino e,
ao mesmo tempo, trabalhamos os
princípios e valores tão importantes
para a sociedade, certos de que esses
elementos capacitarão o aluno para
enfrentar os desafios da vida”, diz.

Escola integrada
O Colégio Batista vem se destacando pelo conceito de educação
integral. Os alunos, desde muito
novos, são inseridos em aulas que
visam o desenvolvimento humano
pleno e, para tanto, as unidades do
Colégio oferecem um vasto “cardápio” de opções para os alunos
como SEI Plus (Serviço de Educação Integral), o Programa Bilíngue,
a Escola de Esportes, Balé, artes e
inúmeras outras atividades, além
do Programa Virtudes do Caráter,
que desenvolve 49 virtudes ao longo da vida do aluno na instituição.
“A formação integral dos alu-

nos, desde a educação infantil, é de
extrema importância para o desenvolvimento da criança e, posteriormente, do adolescente, pois trabalham as relações humanas além dos
aspectos da racionalidade ou cognição, dando relevância ao desenvolvimento de dimensões afetivas,
aos valores e ao bem estar do indivíduo. Ao trabalhar com as múltiplas inteligências, a escola está
formando um aluno-cidadão capaz
de fazer suas próprias escolhas no
futuro, com autonomia e autoconhecimento”, finaliza a Diretora da
Unidade Sandra Beconha.

Quando se pensa em um
esporte com raquete e uma
bola pequena, logo vem à mente o tênis. Porém, uma outra
modalidade esportiva, que
também utiliza destes equipamentos, ganha mais adeptos
no Brasil a cada dia: trata-se
do squash. Em Belo Horizonte, o squash está sendo muito
difundido, prova disso é que a
cidade já conta com um tetracampeão brasileiro. Sidney
Costa Fernandes não para
de somar conquistas nos últimos anos e ainda contribui
para o crescimento da prática do esporte. Além de atleta, é professor de squash no
nosso vizinho Estoril.
Nascido na cidade de Conceição do Mato Dentro, Sidney
se mudou para Belo Horizonte no ano de 2000 em busca de
melhores condições de vida.
O primeiro emprego na capital foi o de auxiliar de cozinha
em uma academia no Buritis,
onde conheceu o squash. No
início, brincava descalço, com
raquetes quebradas e bolinhas
furadas que os alunos jogavam
fora. Até que um dia, um amigo o viu jogando, disse que
tinha talento, e decidiu investir em sua carreira como professor. “Fiz alguns cursos, me
qualifiquei e estou no ramo até
hoje, graças a Deus”, diz.

Carreira
O squash na categoria
amadora possui sete classes.
Na sétima temos os iniciantes e na primeira, os semiprofissionais. Vai-se evoluindo à
proporção de sua habilidade
no esporte. Sidney começou
nas classes de base e, desde o
início, conquistou títulos estaduais e alguns em nível nacio-
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Investimento

Praticar o squash mudou
a história de vida de Sidney

nal, chegando na primeira classe em três anos e meio. Desde
2010 é campeão mineiro por
esta categoria. Em 2013 venceu
um dos títulos mais importantes, campeão brasileiro de primeira classe em BH. Em 2014
foi campeão em Fortaleza, na
Copa do Brasil Open Adulto
e, em 2015, ganhou o Campeonato Brasileiro de squash, em
João Pessoa, também na primeira classe. “Cheguei a disputar partidas de nível profissional, mas a dedicação para este
nível precisa ser mais intensa e
dando aulas de segunda a sábado por longos períodos não tenho tempo suficiente para este
fim. Além do que, devido à falta de expressividade do squash
no Brasil, não existem muitos
incentivos financeiros para os
atletas, o que dificulta um empenho no esporte, caso não haja
recursos próprios e/ou tempo”,
lamenta.
Para um futuro próximo,
Sidney planeja intensificar alguns treinos e melhorar o físico com treinamento funcional
e alimentação para chegar mais
preparado nas competições de
primeira classe ainda neste ano.

