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O musical “meu 
amigo, Charlie 

brown” chega aos 
palcos de bh, no 
grande Teatro do 
Palácio das Artes.
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é formado por leandro 
luna (Charlie Brown), Es-
ter Elias (Sally Brown) e 
Tecca Ferreira (lucy Van 
Pelt). Completam o elenco 
Guilherme Magon (Schro-
eder) e Douglas Tholedo 
(linus Van Pelt).

os ingressos podem ser 
comprados na bilheteria do 
teatro (av. afonso Pena, 
1537 - Centro) ou pelo site 
www.ingresso.com.
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bairro castelo 
abandonado!

Cultura

n  Resposta: Prezada Daise, sua carta é muita 
oportuna. Podemos sim correr atrás de informações 
sobre a existência da associação de Moradores do 
Bairro Castelo, pois ela havia sido desativada após 
a morte do nosso grande amigo e parceiro Dorgival 
Modesto. as últimas informações que tivemos, ano 
passado, foram de que ela havia sido extinta e que 
alguns moradores passaram a se reunir, com pouca 
freqüência, na igreja Nossa Senhora de Guadalupe. 
Vamos procurar saber e te daremos uma resposta por 
email ou por meio de uma reportagem aqui no JoRNal 
Do BaiRRo CaSTElo. a associação de Moradores 
do Bairro Castelo faz muita falta para os jornalistas da 
nossa redação, pois era com os seus representantes que 
sempre repercutíamos os assuntos do Castelo. Mais uma 
vez, obrigado por nos procurar!

o espetáculo musical 
“Meu amigo, Charlie Bro-
wn” chega aos palcos de 
Belo Horizonte nos dias 
1º e 2 de outubro (sábado 
e domingo), no Grande 
Teatro do Palácio das ar-
tes. o texto original de 
Charles M. Schulz foi 
traduzido e adaptado por 
Mariana Elisabetsky, com 
direção e coreografia de 
alonso Barros. os talen-
tosos Tiago abravanel e 
leandro luna são os pro-
tagonistas da peça. 

“Meu amigo, Charlie 
Browh” é uma adaptação 
brasileira de “You’re a 
Good Man, Charlie Bro-
wn”, um dos espetáculos 
musicais com maior núme-
ro de montagens na histó-
ria do teatro americano. É 
uma superprodução para 
todas as idades, bom para 
as crianças e melhor ainda 
para os adultos que acom-
panham estes personagens 
desde os anos 50.

Segundo o diretor e 
coreógrafo do espetáculo, 

Hoje estava ajudando 
meu filho a fazer o dever 
de casa, que falava sobre a 
importância das associações 
comunitárias e perguntava 
sobre a existência desse 
tipo de associação no bair-
ro onde moramos. Daí me 
lembrei do Sr. Dorgival, 
tão presente no dia a dia de 
nossa comunidade do bairro 
Castelo, que estava sempre 
envolvido em questões para 
melhoria do nosso bairro, 
ativo até a sua morte. Contei 
e mostrei imagens dele para 
meu filho, mas não achei 
nada sobre a situação da 

associação atualmente. Por 
isso, gostaria de sugerir que 
este jornal, tão especial para 
nós, traga uma matéria a 
respeito do que foi feito da 
nossa associação e quem 
está representando a comu-
nidade atualmente, quais as 
ações que vem realizando 
e onde está funcionando. 
acho que esse tema é do 
interesse da comunidade e 
pode contribuir para o seu 
fortalecimento. aproveito 
para parabenizar este edi-
torial. 

 Daise De araújo 
- Moradora do Castelo

meu amigo charlie brown 
em belo Horizonte

alonso Barros, trata-se de 
uma história que celebra 
a amizade e traz persona-
gens humanos, repletos de 
dilemas atuais que culmi-
nam em situações muito 
engraçadas. “Por meio da 
amizade, os personagens 
mostram de maneira ge-
nuína que a felicidade está 
presente nas pequenas coi-
sas, nos pequenos gestos”, 
ressalta Barros.

o espetáculo se baseia 
na célebre história em qua-
drinhos criada pelo dese-
nhista Charles M. Schulz, 
em 1950, e até hoje publi-
cada em milhares de jornais 
de todo o mundo. No papel 
do emblemático Snoopy, o 
ator Tiago abravanel volta 
aos palcos dos musicais de-
pois do grande sucesso de 
“Tim Maia, Vale Tudo – o 
musical”. o elenco também 
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o Parque Ecológico 
Promotor Francisco José 
lins do Rêgo Santos, na 
Pampulha, teve algumas 
áreas isoladas, no mês de 
setembro, depois da captu-
ra, no local, de centenas de 
carrapatos-estrela, parasita 
transmissor da febre ma-
culosa, doença que pode 
levar a morte.

a decisão de interditar 
parte do parque foi tomada 
no último dia 12, após a 
confirmação da morte, em 
Belo Horizonte, de um 
menino de 10 anos, que 
esteve no parque no fim 
de agosto.

De acordo com a Pre-
feitura de Belo Horizon-
te, 298 carrapatos foram 
encontrados no Parque 
após uma primeira ava-
liação. Por isso, um cerco 
ao carrapato-estrela está 
sendo montado no Parque 
Ecológico da Pampulha, 
pois a criança pode ter sido 
contaminada no local. os 
serviços que auxiliam no 
combate ao parasita, como 
capina e irrigação, foram 
reforçados.

a direção do parque 

Áreas foram isoladas devido ao risco de transmissão da doença; quase 300 carrapatos 
foram capturados no local, mas especialistas afirmam que fechar não é a solução

Parque ecológico da Pampulha 
em alerta contra febre maculosa

ampliou o isolamento entre 
o espaço aberto à visitação 
e a área de preservação 
ambiental existente dentro 
da unidade, onde há maior 
concentração de carrapa-
tos. Com isso, fica fechado 
o acesso ao chamado Par-
quinho 2, além do Memo-
rial Japonês e a borda da 
mata do slackpark.

o movimento no par-
que despencou após a 
confirmação da presença 

dos carrapatos e da divul-
gação da morte da criança. 
o local recebia cerca de 8 
mil pessoas aos sábados e 
domingos. Nos dias 10 e 
11 de setembro (sábado e 
domingo) apenas 865 vi-
sitas foram registradas. De 
acordo com a direção do 
Parque, novos locais serão 
inspecionados. No dia 13 
foi aplicado carrapaticida 
em toda a área de visita-
ção do parque, onde as 

capivaras não têm acesso. 
os animais, assim como 
cavalos, cães, gatos, pás-
saros, bovinos e outros são 
hospedeiros do parasita.

Segundo o coorde-
nador da Gerência de 
Controle de Zoonoses da 
Secretaria Municipal de 
Saúde (SMSa), Eduardo 
Viana, ações de capina e 
irrigação são importantes 
porque aumentam a inci-
dência de sol nas áreas 

onde os carrapatos se 
reproduzem. Ele ressal-
tou que o próximo exame 
para a identificação de 
carrapatos no parque está 
previsto para o come-
ço do mês de outubro. 

Enquanto isso é melhor 
evitar o local ou deitar 
e assentar no gramado. 
outra dica é usar meias 
longas, sapatos fechados 
e roupa de cor clara para 
identificar o carrapato.

Funcionários da PBH estão inspecionando as áreas do 
Parque e dedetizando os locais infestados por carrapatos
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Centenas de pessoas 
estiveram no Bar do Ju-
veninha (Rua Castelo da 
Beira, 262, Castelo), no 
último dia 11 de setembro, 
durante a realização do 
1º Encontro de Fuscas do 
bairro Castelo. o evento, 
batizado de Resenha dos 
Fusqueiros, foi organizado 
pela Dastrá Festivais e 
Eventos e teve o apoio do 
Clube do Fusca de Belo 
Horizonte. além da ex-
posição de vários Fuscas, 
o encontro teve um en-
contro de Food Trucks,  
momento da beleza para 
as mulheres e espaço kids. 
o empresário iuri Klayton 
Rodrigues Jardinm, dono 
de um Fusca prata e popu-
larmente conhecido como 
Juveninha, aprovou a fes-
ta. Segundo ele, o evento 
deverá se repetir em bre-
ve. “o objetivo era a troca 
de informações e histórias 
sobre o carro. Foi um su-
cesso. a rua foi tomada 
pelas pessoas, todas im-
pressionadas e curiosas”, 
disse Juveninha.

encontro de fuscas 
movimenta o bairro castelo

Zaine Martins é PsiCóloga do núCleo do ser - Consultório de PsiCologia 
Contatos: (31) 3474-7338 / (31) 8736-5671 - www.nuCleodoser.CoM.br

Zaine Martins(*)

artigo

o fascínio pelo universo dos super-heróis não vem de hoje. Cada 
vez mais, eles saem do mundo dos quadrinhos e se tornam mega pro-
duções cinematográficas, com renomados atores nos papéis principais.

 Diante de tanto heroísmo, surge uma pergunta gritante: os heróis 
podem ser maus exemplos para as crianças?  

as crianças absorvem tudo o que escutam ou assistem. Dependen-
do da idade a ficção é pura realidade aos olhos infantis.  Para que as 
imagens não causem perturbações de desenvolvimento ou comporta-
mento, aqui ficam algumas informações essenciais:

os Heróis podem sim algumas vezes, se tornarem Heróis peri-
gosos, porque as crianças percebem as imagens de forma diferente de 
acordo com a sua idade e nem sempre tudo é positivo:

– uma criança de 3 a 6 anos ainda não diferencia entre imagens 
de ficção e imagens reais. Assim, a criança pode assimilar as cenas 
assustadoras como eventos reais e ficar zangada, não tendo a capa-
cidade de expressar sentimentos, podendo surgir alguns transtornos 
emocionais (como o medo e a raiva, por exemplo), a partir das cenas 
visualidades e entendidas como realidade.

– Crianças entre os 6 e 10 anos já são capazes de diferenciar a rea-
lidade da ficção. Começam a entender o significado das imagens, falam 
das cenas e fazem comentários. Também tentam imitar alguns gestos 
para mostrar que elas entenderam o significado das imagens. Aqui o risco 
surge, se a criança imita situações perigosas ou imprudentes.

 – Crianças com mais de 10 anos são menos supervisionadas pelos 
pais e tendem a ver filmes ou seriados que não são apropriados para a 
sua idade, com cenas de violência explícita.  o principal risco é que as 
crianças podem encontrar semelhanças entre si e os personagens. Neste 
caso, as ações do herói podem tornar-se um exemplo. a criança pode 
colocar a sua saúde em risco ou mesmo a sua vida e dos seus cole-
gas. imagens de violência podem causar problemas comportamentais 
a alguns jovens e esses distúrbios podem manifestar-se em pesadelos, 
ansiedade, stress ou agressividade.

Para outras crianças, o impacto emocional de imagens violen-
tas traduz-se no risco de desenvolver medo crônico e um sentimen-
to de insegurança.

Para prevenir e evitar comportamentos de risco entre as crianças, os 
pais podem servir-se de certas estratégias diárias, como a vigilância, o 
acompanhamento do que está sendo assistido, bem como o diálogo.

Primeiro de tudo, a vigilância é necessária. Cada criança percebe 
as imagens de forma diferente e pode ficar confusa sem se atrever 
a fazer perguntas aos pais. É por isso que deve sempre assegurar a 
monitorização dos programas que o seu filho vê;

Já o acompanhamento e diálogo são essenciais.  a comunicação 
com o seu filho também é para detectar se, de alguma forma, ele fi-
cou perturbado com uma imagem, cena ou situação. Conversar com 
um adulto sobre conteúdos que lhe provocaram medo, pode ajudar a 
criança a ficar tranquilizada.

Fica a dica, para que os Heróis cinematográficos não se transfor-
mem em vilões comportamentais da infância!

Herói ou Vilão? 


