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a família do garoto Pe-
dro arthur – vítima de uma 
meningite quando tinha 
apenas 1 ano e cinco meses 
– lançou uma campanha 
para conseguir realizar o 
sonho do menino, que é 
voltar a andar. Pedro é te-

traplégico e respira com a 
ajuda de aparelhos e preci-
sa fazer um implante de cé-
lulas tronco que custa mais 
de r$ 150.000,00 e só pode 
ser realizado na alemanha. 
Várias pessoas, entre elas 
artistas, jogadores de fute-

bol e apresentadores de TV 
já aderiram à campanha. 
Você também pode aju-
dar. as doações podem ser 
feitas pela internet (www.
pedroarthur.com.br), nas 
agências da Caixa econô-
mica Federal ou lotéricas.

Passeata pede paz no bairro Castelo
Com medo do aumento da criminalidade e 

da violência que rondam o bairro nos últimos 
meses, os moradores resolveram sair às ruas 
para chamar a atenção das autoridades e cobrar 
maior presença da polícia no Castelo. a chama-
da Passeata Familiar por mais Segurança reuniu 
dezenas de pessoas, no dia 27 de setembro, e 
percorreu as principais ruas e corredores co-
merciais do bairro Castelo.

Dilma reeleita! Dilma reeleita! 

o prefeito de Belo Horizonte, 
Márcio Lacerda (PSd), esteve no 
Centro de Saúde Santa Terezinha, no 
último dia 18, para entregar as obras 
de ampliação e revitalização do 
espaço. de acordo com a prefeitura, 
foram investidos r$ 1,24 milhão. o 
local ganhou mais salas para atendi-
mento e rampas para os deficientes. 
a obra foi eleita por meio do orça-
mento Participativo 2009/2010. 

Centro de Saúde 
Santa Terezinha 

foi reaberto

Pedro Arthur precisa 
de ajuda para se 

curar na Alemanha
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Carta do Leitor
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O JORNAL DO CASTELO também pode ser encon-
trado na Drogaria Serrano (Av. Serrano, 115, Serrano), 
a mais tradicional drogaria do bairro, na Imobiliária 
Dorgival, na padaria Mixpão (Av. Miguel Perrela, 29, 
Castelo), na padaria Kidelícia (Rua Romualdo Lopes 
Cançado, 10, Castelo) e na Cerveja & Cia Distribuidora 
de Bebidas, na Av. Engenheiros, 1510. Pelo menos 
150 exemplares estarão à disposição dos moradores 
e comerciantes, todos os meses, sempre à partir do 
último dia de cada mês. O jornal será colocado em um 
expositor, onde poderá ser retirado gratuitamente. 
È o nosso jornal fazendo parcerias inteligentes, levando 
informação séria e de credibilidade ao alcance de mais 
pes soas. Boa leitura a todos!
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CEL: (31) 9581-1035
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seus respectivos autores.
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Racionamento de água no Castelo

domingo de sol, tarde agra-
dável com temperatura entre 
28 e 30 graus, minha filha de 
dois anos nutrida de energia e 
vontade diz: papai, me leva na 
pracinha? Como pai presente e 
solidário com a vontade de mi-
nha adorada filha respondo: cla-
ro minha princesa, papai leva. o 
trajeto é rápido, não mais do que 
duas quadras, o horário é entre 
16h e 18h, final do entardecer. A 
praça, conforme nomenclatura 
municipal é a Manoel de Barros, 
já para os apreciadores do local 
e mães do Castelo, conhecida 
apenas como “pracinha”.

Como todo pai que leva sua 
cria a uma “Pracinha”, pasmem, 
devo admitir que até bem cui-
dada, talvez mérito da regional 
Pampulha, esperamos encontrar 
crianças saltitando, pais alegres, 
cães correndo a todo o instante, 
bicicletas... ao menos esse seria 
um pensamento normal e não 
atípico. Mero e ledo engano! 

entrei em contato com a 
Copasa por três vezes, pelo 
telefone 115, para reclamar da 
falta de água em meu prédio, 
no bairro Castelo, e, a cada dia, 
recebo uma versão para tal fato. 
Primeiro alegaram entupimento 
no padrão. no segundo dia a 
justificativa foi de que a pressão 
estava baixa no Sistema São Lu-
cas. na ultima ligação não hou-
ve esclarecimento. acredito que 
tenho o direito de saber o real 
motivo que está levando a nós, 
moradores, ficarmos ao longo 
do dia sem água. esclarecendo 
que, pela manhã, há um certo 

a decoração de natal do 
Centro de Centro de Compras 
Pampulha será inaugurada no dia 
8 de novembro, às 16h, no piso 2 
do Shopping, com a chegada do 
Papai noel e cortejo circense. a 
decoração de natal é assinada 
pela Casa Futuro e promete 

encantar as crianças. a chegada 
do bom velhinho será anunciada 
pela “Trupe gaia”, que preparou 
diversas apresentações circenses. 
Haverá números de palhaçaria, 
malabaristas, anões e artistas na 
perna de pau e na mini bicicleta.  
de acordo com a direção do 

Centro de Compras Pampulha, a 
criançada poderá participar das 
várias intervenções artísticas da 
Trupe e tirar fotos com o Papai 
noel, gratuitamente. o Shopping 
está localizado na avenida Pedro 
i, 402, no bairro itapoã, anexo ao 
supermercado Via Brasil).

abastecimento e depois a água 
acaba completamente. registro 
que, um dos meus contatos ge-
rou, junto à Copasa, o protocolo 
1146329247. gostaria de poder 
contar com esse atuante meio de 
comunicação para nos ajudar a 
resolver essa questão. obrigada.

RosemaRy de souza silva 
– Moradora do Castelo

n Resposta: Prezada leitora, seu e-mail foi encaminhado para a Copasa, que nos solicitou, alguns 
dias depois, o seu endereço completo para checar as informações. as informações foram repas-
sadas à empresa, mas, até o fechamento desta edição, não havíamos tido nenhuma resposta para 
a sua reclamação. de qualquer maneira, acreditamos que o racionamento deva ter ocorrido em 
função do período de pouca chuva que o estado e parte do Brasil enfrentam.

depare-me com jovens, talvez 
ainda crianças, pois muitos apa-
rentam até menos de 15 anos, 
fumando drogas e curtindo seu 
êxtase, sem ao menos se pre-
ocupar com os pais e crianças 
que ainda insistem em frequen-
tar ao local.

Fui ao local três domingos 
seguidos, no mesmo horário, 
sempre chocado com a cena e 
sem jamais visualizar uma ron-
da policial. resolvi pesquisar 
mais sobre o assunto e pasmem 
novamente: encontrei inúmeras 
reclamações de moradores in-
satisfeitos com a perda de sua 
tranquilidade no local. a respos-
ta do comandante ou responsá-
vel pelo policiamento no bairro 
é sempre a mesma: algo do tipo: 
“intensificamos a ronda no local, 
os índices de furto e roubo redu-
ziram na região...blablablabla”. 
ou seja, tudo explicado e nada 
resolvido.

Às vezes venho indagar jun-

to a minha esposa “esse é o 
Brasil... se quisermos um local 
sério e com melhores condições 
de vida para a nossa família, 
devemos mudar de país”, aliás 
muitos já estão se debandando 
para outros continentes, exta-
siados de tanto descaso de nosso 
governo com a segurança, edu-
cação e saúde de nosso povo.

Pergunto-me: será que devo 
aceitar a situação de que não 
mais devo levar minha filha a 
pracinha aos domingos? Será 
que devo indignar-me e cobrar 
das autoridades e poder pú-
blico a correta aplicação dos 
impostos e taxas que pago dia-
riamente? Será que serei mais 
um indignado na multidão em 
um país de corruptos e corrup-
tores? Será até quando que os 
marginais ocuparão o espaço 
de cidadãos que prezam pela 
harmonia e bem estar de suas 
famílias?

Simplesmente não sei o que 

Desabafo de um morador

nota
Chegada do Bom Velinho na Pampulha

fazer. Quem sabe esse texto, 
talvez publicado gentilmente 
por esse canal de comunicação, 
possa cair no colo de alguém 
que realmente preze pela segu-
rança do local e que um dia a 
“Pracinha” possa voltar a ser um 
lugar agradável para que os Pais 
e famílias possam novamente 
frequentar. Fica a mensagem. 
esse que vos escreve optou em 
levar sua família a outro local 
que ainda não tenha sido toma-
do por delinquentes que passam 
desapercebidos aos olhos do 
poder público.

 Jonh Vaine– Morador do 
Castelo

n Resposta: Prezado leitor, a 
Polícia Militar informou que 
tem conhecimento da pre-
sença de usuários de drogas 
da Praça Manoel de Barros 
e que tem atuado de forma a 
inibir a presença dos mesmos 
no local.
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Segurança

Cansados do aumento da 
criminalidade e da falta de res-
postas e medidas eficazes, de-
zenas de moradores do Castelo 
resolveram sair às ruas, em 
manifestação pacífica, para cha-
mar a atenção das autoridades 
e pedir a maior presença das 
polícias Civil e Militar nas ruas 
do bairro e região da Pampulha. 
o protesto aconteceu na tarde do 
dia 27 de setembro, saindo da 
Praça Pedro Zuquim e percorreu 
as principais vias residenciais e 
comerciais do bairro Castelo.

Vestidos de branco e com 
cartazes, balões e faixas nas 
mãos, famílias inteiras pediam 
paz. Várias crianças também 
participaram da caminhada, que 
teve o apoio da 8ª Companhia 
da Polícia Militar. o movimen-
to foi organizado pelo grupo 
Castelo Protegido, uma página 
criada na rede social Facebook, 
onde também já existem outras 
manifestações parecidas, como 
a rede de Vizinhos Protegidos 
- Castelo, que também luta por 
mais segurança no bairro.

um dos coordenadores da 
chamada Passeata Familiar por 
mais Segurança, o desenvolve-
dor de sistemas glauco Mota, 
disse que o objetivo era agrupar 
e organizar diversos seguimen-
tos da sociedade civil organi-
zada em prol de um objetivo 
comum, que é a segurança no 

Moradores do Castelo fazem passeata 
para pedir mais segurança

bairro. Para isso, panfletos fo-
ram espalhados no bairro dias 
antes da manifestação e até 
uma pesquisa foi realizada para 
avaliar a vulnerabilidade e o in-

trabalho na região. no entanto, 
o número de militares é insufi-
ciente”, disse. a recepcionista 
Carla rejane contou que já foi 
assaltada no ponto de ônibus. 
“essa manifestação é impor-
tante porque temos que ter se-
gurança aqui”, desabafou.

o capitão rodrigo Piassi, 
subcomandante da 8ª Companhia 
da Polícia Militar (PM), que 
atende a região, informou que a 
PM realiza trabalhos preventivos 
e repressivos para tentar coibir a 
criminalidade no bairro Castelo, 
dentro das limitações que a com-
panhia tem. “durante a manhã 
fazemos patrulhamento e à noite 
também fazemos um trabalho”, 
ressaltou Piassi.

Dezenas de pessoas sairam às ruas para chamar a atenção das autoridades

teresse dos moradores quanto a 
segurança local (veja o resultado 
no quadro ao lado).

Segundo Mota, o Castelo 
e os bairros vizinhos têm sido 
alvo constante de todos os tipos 
de criminosos. “agora estamos 
solidificando o grupo e criando 
novas maneiras de atuar, em 
conjunto com as polícias Civil e 
Militar, para reduzir as ocorrên-
cias no bairro”, explica Mota.

em entrevista ao jornal 
Hoje em dia, o morador e 
também organizador da passe-
ata nivaldo daros Júnior, disse 
que é preciso reduzir a crimi-
nalidade. “estamos sofrendo 
com os crimes e a insegurança. 
a Polícia Militar faz um bom 



Aumente suas vendas no Natal! 

Por MarCela Fernandes GasParini
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*PsiColoGa da CliniCa evoluir

Era uma Vez...

era uma Vez... na clinica trabalhamos com pessoas de 
várias faixas etárias. Cada uma com suas histórias únicas, 
seus medos, desejos, frustrações e assim por diante. é nessa 
hora, em que estamos frente a frente com esse sujeito, e 
começamos a adentrar em seu mundo, com todo respeito e 
delicadeza. Afinal de contas é um livro único que não aceita 
rascunho. Se algum capítulo foi escrito errado, não podemos 
retirá-lo ou reescrevê-lo, mesmo que vejamos partes que 
seriam merecedoras de edições. Por que será que a sabedoria 
anda lado a lado com os nossos tombos? 

na infância, quando começamos o “era uMa VeZ”... 
os olhos que estão em nossa frente se abrem e se enchem 
de alegria pelas histórias encantadas que estão por vir. o 
“era uma vez” funciona como uma chave mágica que abre o 
mundo mágico. na adolescência, essa fantasia sai de cena. 

a hora é agora, tudo tem que ser rápido demais, intenso 
demais e, infelizmente, nessa precipitação começam nossos 
primeiros grandes tombos. À medida que o coração vai 
serenando, o “era uma vez” começa a ser o que pode ser 
construído entre o sonhado da infância e o conquistado na 
juventude. e ao passo que vamos envelhecendo, começa 
a ser saudade e uma chave para o passado, “era uma vez a 
comida da minha avó”, “era uma vez um colo na hora de um 
machucado” , “era uma vez um grande amor”... 

Por que ao chegarmos em nosso momento de maior 
sabedoria começamos a querer olhar para trás, com tanto 
saudosismo? Por que não aproveitar essa bagagem tão rica 
de histórias e começar a abrir caminhos novos? Afinal, o 
manual de instrução já foi construído ao longo da vida. Temos 
uma noção, ainda que básica, do que pode ou não dar certo. 
Proponho um “era uma vez um recomeço”, sem o olhar 
generoso da infância, nem o impulsivo da juventude e sim... 
era uma vez uma receita que aprimorei ao longo da vida e 
tem tudo para dar certo.
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Saúde

depois de passar meses 
parcialmente fechado, o Centro 
de Saúde Santa Terezinha (rua 
Senador Virgílio Távora, 157) 
foi entregue novamente à popu-
lação, no último dia 18, revita-
lizado e ampliado. a cerimônia 
foi marcada pela presença do 
prefeito de Belo Horizonte 
Márcio Lacerda (PSB). Segun-
do ele, foram investidos r$ 
1,24 milhão na obra.

 a ampliação e revitalização 
do espaço era uma antiga rei-
vindicação dos moradores da 
região da Pampulha. a obra foi 
eleita por meio do orçamento 
Participativo 2009/2010. o 
Centro de Saúde Santa Terezi-
nha faz, em média, 344 atendi-
mentos por dia, inclusive para 
moradores do bairro Castelo e 
de outros seis bairros da região.

 Foram reformados o sa-
guão e os sanitários femininos 
e masculinos, a recepção e as 
salas de observação e de espera. 
o número de consultórios foi 
aumentado de cinco para seis, 
e foram construídas novas salas 
de utilidades, de desinfecção, 
de acolhimento, de coleta e de 
reunião. a farmácia, as salas 
para curativos, de higienização 
e de vacina foram ampliadas. 
Todos os locais possuem acesso 
às pessoas com deficiência. 

durante a entrega da obra, o 
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Centro de Saúde Santa 
Terezinha volta a funcionar

O espaço estava fechado para ser ampliado e revitalizado

prefeito ressaltou a importância 
da qualidade do atendimento 
e do compromisso da equipe 
de profissionais. “BH é hoje a 
capital brasileira que mais in-
veste em saúde, por habitante. 
Paralelamente a isso, temos 
uma equipe altamente com-
prometida e bons projetos, 
que foram aperfeiçoados ao 
longo dos anos. não é à toa que 
conseguimos reduzir a taxa de 
mortalidade infantil e alcança-
mos, com muita antecedência, 
uma das metas de 2015 que 
foram traçadas pela onu com 
objetivos de desenvolvimento 
do Milênio,” afirmou.

a unidade conta com cinco 
equipes completas do Progra-
ma Saúde da Família (PSF), 
totalizando cinco médicos 
generalistas, cinco enfermei-
ros, dez auxiliares de enfer-
magem e 20 agentes comuni-
tários. além disso, o quadro 
funcional é composto por 48 
profissionais: um psiquiatra, 
um psicólogo, um assistente 
social, dois clínicos de apoio, 
um pediatra, um ginecologista, 
dois dentistas, dois auxiliares 
de consultório odontológico, 
um enfermeiro de apoio, seis 
auxiliares de enfermagem de 
apoio, seis administrativos, 

três estagiários, quatro fun-
cionários “posso ajudar”, dois 
porteiros, duas faxineiras, uma 
bióloga, 11 agentes de endemia 
e um farmacêutico. 

desde 2009, a prefeitura 
já entregou 42 obras na área 
da saúde, entre construções, 
reformas e ampliações de 
centros de saúde. atualmen-
te, estão em andamento 15 
obras, que incluem centros 
de saúde, unidades de pronto-
-atendimento (uPas), centros 
de referência em saúde mental 
(Cersam) e centros de reabili-
tação (Creabs). (Com Regio-
nal Pampulha)

CEL: (31) 9581-1035(31) 2511-1200
JORNALDOCASTELO@GMAIL.COM

Anuncie no JORNAL DO BAIRRO CASTELO
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E a tal 
felicidade!
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SoLidariedade

essa foi a resposta de rodri-
go diniz, pai do menino Pedro 
arthur, de apenas 11 anos, quan-
do perguntado sobre o que ainda 
seria capaz de fazer para salvar 
a vida de seu filho e vê-lo andar.

Pedro teve meningite depois 
de completar 1 ano e 5 meses 
de vida e ainda sofre com as 
seqüelas da doença. Ficou te-
traplégico e respira com a ajuda 
de aparelhos. Mas, ainda assim, 
com todas as adversidades, se 
tornou um símbolo brasileiro 
na luta contra a doença. Foi 
graças a luta da família diniz 
que a vacina contra a meningite 
meningocócica C foi inserida 
no calendário nacional de va-
cinação. Pedro também foi a 
primeira criança da america 

“Quero ver o meu filho andar!”
Família de Pedro Arthur lança campanha para 

conseguir implante de células tronco na Alemanha

do Sul a fazer um implante de 
marca-passo diafragmático, um 
passo super importante para a 
medicina e para salvar milhares 
de vidas.

Mas juntos, pai e filho so-
nham mais alto. Pedro quer sair 
da cadeira de rodas e voltar a 

andar. o pai, rodrigo, já disse 
que não poupará esforços para 

ver o filho caminhando, 
jogando futebol com 
outras crianças e capaz 
de dar um abraço nos 
familiares e amigos. 
Por isso, lançaram 
a campanha Pedro 
arthur na alema-
nha. Somente lá o 
garoto poderá se 
submeter a um 
implante inédito 
de células tron-
co  que  o  fa rá 
andar e respirar 
sem a ajuda de 
aparelhos.

Todos podem 
ajudar a família di-

niz: basta entrar no 
site www.pedroar-
thur.com.br e doar 
r$10, r$20, r$50 
ou r$100. o site é 

super seguro e a tran-
sação é feita em poucos 

minutos. a cobrança é feita 
de várias formas, inclusive no 
cartão de crédito. Para ajudar 
com outros valores basta fazer 
uma transferência ou ir até uma 
agência da Caixa econômica 
Federal ou Lotéricas e fazer o 

depósito para a agência: 0081, 
poupança 3800-1, operação 013, 
em nome de Pedro arthur diniz 
Filho,  CPF 090.949.496-79.

Custos
 dezenas de artistas, joga-

dores de futebol, como diogo 
Tardelli, neymar e Fábio, apre-
sentadores de TV e algumas 
empresas já contribuíram para 
a causa, mas a ajuda de todos 
ainda se faz necessária devido 
aos elevados custos de todo o 
processo. Segundo diniz, todos 
os procedimentos necessários 
para a viagem já foram contabi-
lizados (três acompanhantes, ali-
mentação e hospedagem durante 
25 dias). além disso, Pedro 
precisará viajar ligado ao marca-
-passo diafragmático. Somente 
essa fase custará €31.500,00, o 
equivalente a r$ 95.445,00 

a segunda fase consta da 
descompressão do diafragma e o 
implante de células tronco, sen-
do a primeira na corrente san-
guínea e a segunda onde ouve a 
lesão (vértebras C1 e C2). este 
procedimento está avaliado em 
€18.400,00, ou o equivalente 
a r$ 56.856,00. o custo total 
ultrapassa os r$150.000,00.

o sucesso da operação é 
dado como garantido. Segun-
do diniz, toda a equipe que 
monitora o Pedro, diretamente 
da alemanha, já avaliou todos 
os exames. “o resultado não 
poderia ser outro: ele está em 
plenas condições de receber o 
transplante”, afirma o pai.

 

 rodrigo diniz é funda-
dor do instituto Pedro arthur, 
instituição única no Brasil no 
combate a meningite, que foi 
criada a partir da doença de seu 
filho com o objetivo de escla-
recer todas as dúvidas sobre a 
doença e também auxiliar em 
novas conquistas. Segundo 
rodrigo, a imagem de Pedro 
já ajudou a salvar a vida de 

milhares de crianças.
“a vida tem nos mostrado 

caminhos que não são apenas 
para salvar a vida do Pedro ar-
thur. nossas ações têm salvado 
milhares de pessoas, de varias 
idades. Sei o risco de ter um fi-
lho ligado a aparelhos, por isso, 
não seria e nem serei capaz de 
abandonar esta luta que me faz 
pensar na fé de ver um futuro 

melhor para todos nós. estamos 
na corrida pela vida do Pedro, 
mas lutando também pela vida 
de outras crianças. agradecemos 
muito, à todos, pela ajuda”, res-
salta rodrigo.

Para saber mais sobre o tra-
balho realizado pela família 
diniz no combate a meningite 
acesse www.institutopedroar-
thur.org.br.

Seriedade

“Vou continuar a fazer o 
possível e o impossível pela 

vida do meu artilheiro. 
Não é fácil, muitas coisas 
já aconteceram. Mas 
hoje posso afirmar 

que sou capaz de dar a 
minha vida para vê-lo 
como era antes de ter 

contraído a meningite.”

Todos estão à procura da felicidade. ninguém diria em sã consciên-
cia que não deseja ser feliz. Todos querem a tal felicidade. daí porque to-
dos a procuram, nos mais variados lugares e das mais diferentes formas.

a felicidade tem uma conotação diferente para cada criatura, de 
acordo com o nível intelectual de cada um. Se perguntarmos o conceito 
de felicidade, teríamos respostas variadas, de acordo com as necessi-
dades individuais e pessoais.

Lamentavelmente, não se sabe o que é felicidade por estarmos, 
nós seres humanos, vinculados ao material. não se conseguiu, ainda, 
um conceito claro sobre felicidade. Várias escolas filosóficas, vários 
pensadores, filósofos tentam defini-la e ainda, sem sucesso...

Por estarmos à maioria, ligados ao material, muitos condicionam a 
conquista da felicidade à aquisição de bens materiais, outros ancoram 
o sonho da felicidade na busca da fama, do sucesso, do poder; para 
outros a felicidade está associada à inexistência de problemas, outros 
tantos condicionam a felicidade à ocorrência de um fator externo e a 
lista prossegue sem fim.

Sabe por que as pessoas se decepcionam na busca da tão sonhada 
felicidade? Porque colocam todas suas expectativas de encontrá-la fora 
de si, esquecendo que felicidade não vem dos outros ou de outra coisa, 
é de dentro pra fora.

Felicidade não é um estado de espírito, é perspectiva. Felicidade 
está nas pequenas coisas da vida: numa tarde ouvindo música com 
seus amigos, discutindo sobre assuntos que não se discute casualmen-
te. Felicidade está naquele olhar cúmplice dado pela primeira vez, 
sinalizando um novo laço de amizade, uma alma a mais pra te salvar 
das coisas banais.

Felicidade é procurar na situação mais medíocre o lado bom da 
vida e não perder a fé, é acordar todos os dias acreditando de verdade 
que é um dia bom, uma vida boa. Felicidade é aquele raro momento 
em que você se sente infinito, onde não estamos ligados com o passado 
e despreocupados com o futuro, onde só o presente e as pessoas a sua 
volta importam e você se sente infinito e de verdade.

é estar dentro de um abraço conhecido, quente e sincero. Felicida-
de é com quem está em qualquer lugar. é observar a chuva enquanto 
ela cai lentamente e deixa um cheiro de terra molhada, é apreciar o 
sol num fim de tarde com o coração tranquilo, com a brisa no rosto e 
a maresia no ar.

Felicidade é permitir ser você mesmo, sem ter medo de parecer 
ridículo, é a coragem de agir com o coração. Felicidade é viver sem 
arrependimentos, pelo fato de fazer o que acredita e saber lidar com as 
consequências. é fazer rir para rir. Ser feliz é esperar o melhor da vida, 
não dos outros. é acreditar que você pode fazer mais e melhor, e seguir 
em frente. Felicidade é viver e reviver e deixar viver. Felicidade é ser.
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“Um homem com quem as pessoas que 
comandam as cidades deviam sentar para 
conversar e aprender um pouco, sugar a 

sua vontade de trabalhar em prol dos outros. 
Uma grande pessoa e um líder nato”

livio BaRBosa

Lista de materiais:
esmaltes de cores complementares (cores opostas),
grampos,
pedrinhas auto-colantes,
pistola de cola-quente (e bastão de silicone).

Dicas:
- Para os grampos que fiz com os esmaltes, foram necessárias 3 

camadas. esperei cada uma secar para passar a próxima e isso fez o 
processo demorar um pouco.

- Com os grampos de pedrinhas auto-colantes, usei ainda a pisto-
la de cola quente pra fixar bem no grampo e não deixar a cola das pe-
dras ficar aparente pra não grudar no cabelo. Além de tudo, o silicone 
frio ajuda a deixar o grampo preso no cabelo! 

Resultados:
os grampos colo-

ridos são ótimos para 
o dia-a-dia e você 
pode fazer infinitas 
variações com os esmaltes que você já têm! 

Já os grampos com pe-
dras, dão um charme para 
uma noite em que você não 
está com muita paciência 
para fazer o cabelo. Mas se 
quiser, pode usar como um 
toque a mais numa trança 
bem bonita. Já pensou?!

então foi isso amados! 
espero que curtam e que 
tentem fazer! Beijos e até a 
próxima!

oi gente querida! depois de uns dois meses sem escrever (estou 
numa correria danada com estudos), volto para um diY bem fácil 
com a moda dos grampos visíveis. espero que você tente e use bas-
tante, afinal, pra que pagar caro numa coisa que você mesma pode 
fazer e ainda se divertir enquanto faz, né? Boa sorte!

Trouxe duas sugestões de grampinhos e você vai precisar de pou-
ca coisa, então, mãos à obra:

CLiCK – no último dia 26, os brasi-
leiros decidiram manter a então presidente dilma 
rousseff (PT) no poder por mais quatro anos. em 
uma das eleições mais acirradas da história do país, 
dilma foi reeleita presidente da república com 
51,63% dos votos válidos. a presidente pediu “uni-
dade” ao país no primeiro discurso depois de confir-
mada a vitória apertada contra aécio neves (PSdB). 
“Conclamo sem exceção a todas as brasileiras e a 
todos os brasileiros a nos unirmos pelo futuro de 
nossa pátria e de nosso povo”, disse dilma. o sena-
dor aécio neves teve 48,37% dos votos válidos. em 
um pronunciamento feito em Belo Horizonte, após 
a divulgação oficial do resultado, ele reconheceu a 
derrota e também pediu “unidade” à presidente re-
eleita. “Considero que a maior de todas as priorida-
des é unir o Brasil em torno de um projeto honrado 
que dignifique todos os brasileiros”, disse Aécio.
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