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 Depois de alguns anos com vendas em queda,  
os comerciantes estão esperançosos que a situação 
se reverta no Natal deste ano, uma vez que a econo-
mia nacional vem aos poucos dando sinais de me-
lhora. No Buritis, o comércio investiu para oferecer 
aos clientes produtos diversificados, de qualidade e 
a preços que agradam ao bolso. Tendo tudo isto, so-
mando à comodidade de estar bem perto de casa e 
a possibilidade de encontrar amigos pelas ruas para 
trocar aquele bom papo, não existe razão para o mo-
rador do bairro não prestigiar o comércio local. Ah, 
e não vamos nos esquecer das grandes promoções!

A família Unimaster compareceu em peso à edição 2017 da FECIARTE – Feira 
de Ciências, Artes e Tecnologias. Além de acompanharem os excelentes trabalhos 
desenvolvidos pelos filhos, os pais tiveram a oportunidade ímpar de trocar ideias entre 
si e com os profissionais que fazem da instituição uma das mais conceituadas da capital.

Após anos de inércia 
diante de todos os proble-
mas vivenciados no trânsi-
to do Buritis, especialmen-
te na Avenida Professor 
Mário Werneck, a BHTrans 
decidiu agir e definiu im-
portantes mudanças. Desde 

o fim do mês de novembro, 
semáforos foram instalados 
em cruzamentos perigosos 
da via e a região de maior 
comércio do bairro recebeu 
o rotativo, como uma for-
ma de democratizar o uso 
de vagas.

Barulho deve continuar
Mesmo diante de tantas reclamações por parte dos mo-

radores, a Prefeitura de Belo Horizonte ainda não considera 
a possibilidade de colocar o Buritis na lista de bairros onde 
eventos devem ter limite de horário para terminar. Pedido é 
para que as denúncias sejam registradas no 156. 
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Réveillon
Capital mineira com 
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Editorial
R

No final do mês de no-
vembro a Prefeitura, por 
meio da BHTrans, tomou 
a polêmica decisão de im-
plantar o estacionamento 
rotativo aqui no Buritis. 
Em alguns trechos das 
Avenidas Mário Wereck, 
Engenheiro Carlos Goulart 
e da Rua José Rodrigues 
Pereira a partir de agora é 
necessário colocar o talão 
faixa azul para estacionar 
por determinado período. A 
reportagem completa sobre 
o assunto está na página 4.

De acordo com o levan-
tamento apresentado pela 
BHTrans, nesses trechos 
havia 121 vagas de estacio-
namento. Com a implanta-
ção do rotativo, essas 121 
vagas poderão atender até 

630 veículos, ou seja, um 
aumento de mais de 400%. 
A BHTrans argumenta ain-
da que a implantação do 
rotativo vai melhorar o flu-
xo de veículos na região de 
maior concentração comer-
cial do bairro.

Muita gente do bair-
ro atribuiu essa decisão 
da BHTrans a uma repor-
tagem publicada no mês 
de maio deste ano onde o 
JORNAL DO BURITIS 
defendeu de forma muita 
clara a adoção dessa me-
dida aqui no Buritis. O 
tema realmente gera muita 
polêmica. Tem gente que 
acha que é mais uma ação 
arrecadatória da Prefeitura 
para tomar o suado dinhei-
ro do contribuinte. Outros 

preferem ficar em cima do 
muro.

Não temos falsa mo-
déstia. Realmente, desde 
quando surgiu em março 
de 2004, o JB tem exercido 
forte influência sobre o po-
der público para conquistar 
melhorias para o bairro. 
Ser o porta voz da comu-
nidade é um dos eixos da 
nossa linha editorial. E na-
quela oportunidade fomos 
bem enfáticos. A principal 
manchete daquela edição 
defendeu abertamente a 
implantação do estaciona-
mento rotativo.

E agora continuamos 
mantendo a nossa coragem 
de defender essa posição, 
ao contrário de muita gen-
te que gosta de jogar para 

a torcida e tem medo de 
defender uma medida anti-
popular. Defendemos o ro-
tativo porque entendemos 
que ele será benéfico para 
o comércio do bairro e para 
os consumidores. É mais 
do que reconhecido que na 
hora das compras um dos fa-
tores que o consumidor leva 
em consideração é a possi-
bilidade de estacionamento. 
“Onde que eu vou parar o 
meu carro? “ é uma das per-
guntas que a pessoa faz an-
tes de sair às compras.

E aquela reportagem de 
maio mostrou também outra 
razão muito óbvia para a im-
plantação do rotativo. Todas 
as principais áreas comer-
ciais de Belo Horizonte, não 
só na região central da cida-

a GeNte pÕe, a GeNte tira 
de mas também nos bairros, 
o estacionamento rotativo já 
foi implantado. E de início a 
reação da comunidade foi ne-
gativa, mas em pouco tempo 
todos - comerciantes e con-
sumidores - viram que a me-
dida trouxe bons resultados 
para o comércio local.

A Associação de Mora-
dores alega que a BHTrans 
não discutiu o assunto com 
a comunidade. Que foi uma 
decisão de cima para bai-
xo. E foi mesmo. Nesse 
ponto a Prefeitura errou. 
Mas, caso a medida venha 
se revelar negativa, podem 
ter uma certeza: O JOR-
NAL DO BURITIS será o 
primeiro a botar a boca no 
trombone para que o rotati-
vo seja revogado.
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Natal

Na hora das compras, vamos
pensar no Buritis primeiro

Caminhar tranquilamente pe-
las ruas da região em que você 
mora, cumprimentar e conversar 
com os vizinhos, ter acesso fácil a 
uma enorme variedade de produtos 
e poder comprar tudo aquilo que 
precisa bem perto de casa. Essa é 
uma típica cena de quem frequenta 
e valoriza o comércio de bairro. O 
Natal 2017 está chegando e os co-
merciantes do Buritis alimentam 
grande expectativa para as vendas, 
uma vez que a economia tem dado 
sinais de melhora nos últimos me-
ses. Mas, para isso, também pro-
metem oferecer produtos variados 
e de excelência, bom preço e aten-
dimento de qualidade.

Ao escolher onde você mora 
para fazer suas compras estará di-
retamente contribuindo para o cres-
cimento de uma empresa e do pró-
prio bairro. Quando você valoriza o 
pequeno negócio, está valorizando 
aquele empreendedor que, muitas 
vezes, te conhece pelo nome e en-
trega o produto ou serviço de um 

jeito personalizado. “Vejo como se 
estivéssemos em uma cidade do in-
terior. A maioria de nossos clientes 
é morador ou trabalha no Buritis. 
Chamamos pelo nome. Se precisar, 
abrimos a loja em horário diferen-
ciado para ele. Este atendimento 
“humanizado” faz muita diferen-
ça”, diz Kau Cavalcanti, proprietá-
rio da loja de vestuários Tambora.

Dar prioridade ao comércio do 
bairro não significa adquirir qual-
quer produto. Muito pelo contrário. 
No Buritis existe uma diversidade 
enorme de produtos, de qualidade e 
a preços que não pesam no bolso. 
“Teve uma vez que fui ao Centro 
da cidade para comprar uma bola 
de isopor. Rodei por horas e não 
achei. Na primeira papelaria que 
entrei no Buritis encontrei. Perdi 
tempo e dinheiro. Agora, também 
não saio daqui para nada”, conta a 
técnica em radiologia, Joyce Vidal.

A professora Lidiane Naves 
sempre realiza suas compras no 
Buritis. Natural de Goiânia, se mu-
dou para BH há três anos e diz que 
escolheu o nosso bairro  para mo-

rar justamente pela comodidade de 
ter tudo o que precisa bem perto de 
casa. “Como não conheço a cidade 
prefiro ficar próxima de casa. Aqui 
faço minhas compras a preços óti-
mos. Dá para fazer uma verdadeira 
pesquisa de mercado. É sair andan-
do e entrando nas lojas. Uma como-
didade que não tem preço”.

E o comércio do Buritis não fica 
atrás em nada ao dos grandes centros, 
nem mesmo no que se refere a pro-
moções. Os shoppings do bairro in-
vestiram para fomentar ainda mais as 
vendas no fim do ano. No Shopping 
Via Werneck, a cada R$100 em com-
pras o cliente irá ganhar um cupom 
para concorrer a cinco vales-compra 
no valor de R$300. O sorteio aconte-
ce no dia 27 de dezembro.

Já no Shopping Villa Buritis 

Promoções

Compras 
e lazer

Após dois anos de recessão 
e de queda nas vendas do comér-
cio, a reação da economia vai aju-
dar a reerguer a atividade. O setor 
prevê que terá, neste Natal, o me-
lhor desempenho em quatro anos. 
Motivos não faltam para sustentar 
o otimismo. A inflação, que tanto 
comprometeu o poder de compra 
das famílias, deu trégua este ano. 
Com a desaceleração dos preços, 
os juros também caíram. E se há 
uma receita que agrada aos consu-
midores é a possibilidade de com-
prar produtos à vista, com preços 
mais em conta, ou em prestações 
que caibam no orçamento.

“Investimos muito na estraté-
gia de ganhar o mínimo para ga-
nharmos no giro. Desta forma, 
sobrevivemos à crise dos últimos 
anos e agora estamos colhendo fru-
tos. Desde o início de novembro já 
estamos fazendo vendas de Natal. 
No ano passado isto foi acontecer 
apenas na segunda quinzena de de-
zembro. Até uma nova vendedora 
foi contratada”, fala com otimismo 
Joana da Mata, proprietária da O 
May, loja de roupas femininas.

Além de encontrar tudo o que 
precisa, a bons preços, sem ter que 
enfrentar o trânsito de deslocamen-
to para lugares mais distantes, en-
tre outras vantagens, fazer compras 
perto de casa também proporciona a 
possibilidade de confraternizar com 
vizinhos. Ao caminhar pelas ruas e 
shoppings do Buritis é fácil se depa-
rar com um amigo. A partir daí pode 
surgir um companheiro de compras 
ou mesmo um colega para tomar um 
choppinho e jogar conversa fora. 
“Acontece muito. Saio com meu 
marido batendo perna pela Mário 
Werneck, quando vejo, já encontra-
mos um amigo e estamos andando 
juntos, depois paramos em algum 
dos ótimos bares que têm aqui no 
bairro para fortalecer ainda mais o 
bate-papo. É um momento de lazer 
mesmo”, comenta Joyce.

 Lidiane, que normalmente está 
com a companhia da filha, sempre 
atrela fazer as compras à levar a fi-
lha para brincar, no cinema e lanchar. 
“Se torna sempre um momento de 
muita felicidade. Peço aos morado-
res, na hora das compras, vamos pen-
sar no Buritis primeiro, tenho certeza 
que todos, todos sairão ganhando”.

Economia deve ajudar

Kau Cavalcanti também tem sen-
tido a melhora no poder de compra 
dos consumidores. Segundo ele, des-
de o pagamento da primeira parcela 
do 13º salário as vendas estão aqueci-
das. “Estou muito confiante no suces-
so das vendas. Esse Natal não vai ser 
para ganhar dinheiro, será para acer-
tar as contas de todo o ano”.

a cada R$50 em compras o clien-
te concorre a três vales-compra de 
R$2 mil. Além disso, até o Natal o 
shopping estará funcionando com 
novo horário. De segunda a sexta das 
09h às 20h. Sábado das 09h às 18h, 
e também nos domingos, quando as 
lojas ficarão abertas das 10h às 16h. 
De acordo com a administradora Mi-
riam Torres, estas novidades, aliadas 
aos ótimos descontos que estão sen-
do oferecidos nas lojas, irão fortale-

cer as vendas no fim do ano. “Temos 
aqui mais de 50 lojas, todas muito 
bem estruturadas. O consumidor en-
contra presentes, roupas masculinas, 
femininas e infantis, moda praia, aces-
sórios, serviço de costureira, dentre 
outros. São produtos de qualidade e 
com preços que valem muito à pena. 
Desde o mês de novembro, com a 
Black Week, grandes promoções fo-
ram lançadas. Tenho certeza que este 
Natal será muito positivo”, finaliza.

Kau enxerga no natal a chance 
de equilibrar as finanças do ano

ComéRCio do bairro oferece o que há de 
melhor em produtos com total comodidade

liDiane sempre volta com as 
sacolas cheias ao sair no Buritis

Joana investe para dar ao cliente 
bons produtos a baixos preços
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Mobilidade 

O Buritis acaba de passar por 
importantes alterações em seu 
trânsito. Desde o fim do mês de 
novembro, para estacionar em de-
terminados trechos das avenidas 
Professor Mário Werneck e En-
genheiro Carlos Goulart e na Rua 
José Rodrigues Pereira, é preciso 
colocar o talão do faixa azul. A ou-
tra mudança de impacto foi a ins-
talação semafórica nos cruzamen-
tos da Mário Werneck com as ruas 
Cônsul Walter/Célio de Andrade e 
Aluísio Rocha.   

A implantação da cobrança do 
rotativo no Buritis acontece após 
muito estudo das autoridades res-
ponsáveis pelo setor, que chega-
ram à conclusão de que o sistema 
garantirá a multiplicidade de vagas 
e ainda irá aliviar o tráfego de veí-
culos na área mais concentrada do 
bairro. De acordo com levantamen-
to feito pela BHTrans, de 121 va-
gas, a região passou a oportunizar 
630. Os primeiros a sentirem a mu-
dança são os comerciantes.

Gerente da Loka Baby, Regi-
laine Coimbra enumera as dificul-
dades que encontrava devido à fal-
ta de vagas em frente à loja. Como 
seus clientes, normalmente mulhe-
res grávidas, poderiam levar car-
rinhos de bebê e berço até o carro 
que estava distante? “Já chegaram 
a dizer que desistiram de comprar 
na loja em razão da falta de vagas. 
A implantação do rotativo vai me-
lhorar demais o comércio aqui da 
região”, prevê.

 Funcionária na Divino Grão, 
Thalita dos Santos diz que logo no 
primeiro dia de implantação do ro-
tativo já sentiu uma diferença no 
movimento da loja. De acordo com 
ela, antes os clientes tinham de ir a 
pé ou, infelizmente, acabavam op-
tando por não fazer a compra. “Mu-
dou muito. Já ouvi vários dizerem, 
“que maravilha consegui estacionar 
aqui”, isto pra gente é fundamen-
tal”. Marcos Santos, vendedor da 

trânsito do bairro sofre mudanças
BHTrans implanta cobrança do rotativo e modifica sinalização em cruzamentos perigosos da Mário Werneck

Multicoisas, também ressalta como 
o faixa azul foi bom para a loja e 
os clientes. “Muitas vezes, o clien-
te queria parar só para fazer uma 
compra rápida e não conseguia. 
Ele ficava sem o produto e a gen-
te sem a venda. Agora todos estão 
satisfeitos”.

A relações públicas Amanda 
Cerqueira não ficou satisfeita em 
ver mais uma cobrança sendo fei-
ta pelo poder público. Contudo, 
comprovou que o rotativo, de fato, 
democratiza as vagas de estacio-
namento. Por diversas ocasiões 
optou por fazer compras em sho-
ppings e supermercados por estes 
estabelecimentos oferecerem esta-
cionamento. “Hoje cheguei e pa-
rei. Foi muito bom. O rotativo é 
uma boa, outras cobranças é que 
deveriam ser reavaliadas”.

Liliam Viana desaprovou a 
implantação do rotativo, porém, o 
motivo não foi a cobrança. Ela não 
concordou com o tempo limite de-
terminado em alguns trechos, como 
por exemplo de uma hora na Mário 
Werneck entre Engenheiro Carlos 
Goulart e José Rodrigues Pereira. 
“Hoje fiz uma compra rápida, foi 
legal, mas uma hora é muito pouco 
para outras situações. Acredito que 
este tempo deveria ser reavaliado 
pela BHTrans”

Assim como em outros bairros 
da capital, a chegada do faixa azul 
não agradou a todos, entretanto, 
quem lida na área já há alguns anos 
tem a certeza de que o tempo irá 
mostrar as vantagens trazidas pelo 
sistema. Diretor de Sistema Viário 
da BHTrans, José Carlos Ladeira 
explica que a conclusão de que o 
rotativo necessita ser implantado 
em um determinado local surge 
após observar a presença de filas 
duplas e a dificuldade em estacio-
nar. Estas situações são uma prova 
de que tem gente ficando tempo de-
mais em lugares que necessitavam 
de um rodízio maior de veículos. 

“No início sempre há muitas críti-
cas, mas depois batem palma. Na 
Silva Lobo, por exemplo, antes não 
havia lugar para estacionar. Hoje 
tem vaga sobrando”.

ARRECAdAção
Por estar no início, a BHTrans 

ainda não fez um levantamento de 
quanto a Prefeitura irá arrecadar 
em média com a cobrança no Bu-
ritis. José Carlos não esconde que 
este é um dos objetivos do siste-
ma, entretanto, garante que a 
mobilidade no trânsito é o prin-
cipal. “A multa para quem não 
coloca o rotativo está hoje em 
R$193. A Prefeitura não quer um 
centavo com multa. Não ter a no-
tificação significa que o trânsito 
está fluindo e o talão está sendo 
comercializado”.

Em relação à reclamação de 
muitos motoristas, de que não 
conseguem encontrar o faixa 
azul para comprar e acabam ten-
do de adquirir na mão de flane-
linhas por um valor muito acima 
do cobrado, o diretor informa 
que já é possível comprar o talão 
pela internet e recebê-lo em casa 
e que, a partir de 2018, será lan-
çado um aplicativo que irá facili-
tar todo o processo. 

Apesar da nova sinalização, 
a BHTrans manteve boa parte 
do lado direito do trecho com a 
proibição de estacionar, para ga-
rantir a mobilidade do ônibus, 
os pontos de carga e descarga e 
ainda ampliou o estacionamento 
para motocicletas. Ainda segun-
do José Carlos, o rotativo é algo 
dinâmico e o dia-a-dia decidi-
rá quais outros pontos ele pode 
ser implantado, ou mesmo se 
onde já existe se pode ser retira-
do.  “Muita coisa a gente ainda 
tem dúvida no que diz respeito a 
trânsito, mas se tem algo que te-
nho certeza é que o faixa azul só 
traz benefícios”, afirma. 

Mapa 
mostra 

como ficou 
definido 

cada ponto 
para 

a cobrança 
do rotativo 

Nova sinalização

Confira as mudanças:
Ruas Cônsul Walter/Célio de Andrade
w Mário Werneck sentido Centro/bairro - permitido entrar na Cônsul Walter
w Cônsul Walter - permissão para as duas vias da Mário Werneck e Célio de Andrade
w Mário Werneck sentido bairro/Centro - permitido entrar na Célio de Andrade
w Célio de Andrade - permitido somente na Mário Werneck sentido bairro/Centro

Rua Aluísio Rocha
w Aluísio Rocha - permissão para as duas vias da Mário Werneck
w Mário Werneck - não há permissão para entrar na Aluísio Rocha

Vale ressaltar que não é mais permitido fazer o retorno na Mário Werneck em ambos os cruzamentos

A Mário Werneck entrou mes-
mo no radar da BHTrans. Após 
obras de recapeamento e implanta-
ção do rotativo, a avenida também 
passou por importantes mudanças 
no tráfego. Os cruzamentos com 
Rua Cônsul Walter/Célio de An-
drade e Aluísio Rocha, considera-
dos os mais complicados de toda a 
via, receberam sinalização sema-
fórica. Segundo Ladeira, este foi 
um pedido feito pelos moradores 

e que a BHTrans pôde concretizar. 
“O sinal organizou o trânsito, irá 
evitar acidentes e o principal, dará 
oportunidade ao pedestre”.

Morador na Rua Professor 
Miguel de Souza, Vítor Pimenta 
aprovou quase todas as mudan-
ças. Para ele, era preciso tomar 
uma atitude, especialmente em 
favor do pedestre, que para atra-
vessar a avenida tinha que se ar-
riscar entre os carros. Vítor só não 

concordou com a proibição de 
ao sair da Rua Célio de Andrade 
não poder cruzar a Mário Wer-
neck. “Quem mora do outro lado 
da avenida vai ficar isolado. Para 
fazer o retorno terá de dar uma 
grande volta. Acredito que mui-
tos moradores irão desistir de ir 
até o Supernosso ou ao Parque 
Aggeo Pio Sobrinho, por exem-
plo, sabendo que terá de dar esta 
grande volta”.
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Laura Borges
Sou radicalmente contra o PL. 

Acredito que já existem muitas pes-
soas que não respeitam o próximo, 
com a flexibilização da Lei do Silên-
cio irão criar a oportunidade de este 
desrespeito ser ainda maior. Também 
lamento pelo meu cachorro que já so-
fre muito com a barulhada do bairro 
e pode vir a sofrer ainda mais.

estudante

Tales Teixeira
Espero que a proposta seja 

aprovada. Existem outros servi-
ços à noite, como por exemplo a 
coleta de lixo, que faz barulho, 
mas ninguém reclama. Precisamos 
viver em sociedade e cabe à Pre-
feitura fiscalizar quando houver 
abusos. Quem reclama do baru-
lho, não reclama quando o filho ou 
neto está na festa. 

agronegócio

Weverton Jorge 
Eu sou contra. Especialmente 

pensando nas pessoas que residem 
próximas a bares, que irão sofrer 
muito. Eu, por exemplo, tenho ja-
nela a prova de som. Gastei uma 
grande quantia para instalação. 
Um absurdo. Uma inversão de 
valores. Eu é que tive que me 
adequar para poder conseguir ter 
uma vida sossegada.

administrador

Rivane Lima
Sou contra a proposta. De-

veria na verdade ter um projeto 
para diminuir o barulho. Já moro 
na Mário Werneck onde tem muito 
barulho, se deixar os bares au-
mentarem o volume do som, aí que 
não terei paz nunca mais. Tem bar 
que parece que o som está dentro 
da minha casa.

bióloga

Eliane Navarro
Eu sou favorável à proposta. 

Para mim, música significa ale-
gria. Claro que deve haver o res-
peito, não ter som alto até o dia 
clarear. Não pode haver confusão, 
brigas. Mas, um som um pouco 
mais alto, especialmente durante o 
dia, não vejo como incômodo. 

pensionista

Enquete 
Comportamento

percy JeAn schucko (*)

(*) Percy Jean Schucko - Psicólogo-Pós graduado
- Profissional de Recursos humanos há 25 anos

 (31) 9 9185-0446

Atualmente, percebemos um movimento natural de adapta-
ção frente à situação momentânea pela qual o país passa deno-
minada “crise”. Nestes momentos é comum a empregabilidade 
sofrer flutuações e inclusive as empresas fazerem reduções de 
pessoal em seus quadros e o nível de desemprego aumentar.

As pessoas têm de se adequar a realidade e sobreviver. A isso 
chamamos ‘adaptação’. Abordarei as três possibilidades mencio-
nadas no título deste artigo em três artigos distintos.

Percebemos então que o emprego que antes era uma garantia 
de renda através do salário e demais benefício agora fica escasso. 
Resta então buscar alternativas tais como descobrir os próprios ta-
lentos e desenvolver uma atividade autônoma ou montar o próprio 
negócio respaldado em ideias de negócios já existentes no merca-
do ou novas propostas dando origem à inovação de produtos.

Para cada uma das três situações trarei algumas informações 
que podem ser úteis na reflexão pessoal.

No caso do emprego formal aqueles que têm essa oportuni-
dade nas mãos, devem atentar para posturas que são demandadas 
nas organizações tais como constante desenvolvimento de co-
nhecimentos, envolvimento com a atividade desenvolvida e de-
dicação à empresa (fidelidade).

Tais características não são solicitadas explicitamente, e sim 
observadas no desempenho da função.

Devemos buscar desenvolvimento constante de informações 
e desenvolvermos nossa capacidade de relacionamento interpes-
soal, capacidade de negociação entre outros.

Atentemos ainda para as normas internas da organização, 
hierarquias definidas, identificar com clareza o que a organiza-
ção espera de sua função e principalmente se lembrar de que 
dentro de uma empresa você não tem somente que fazer o que 
acha certo, mas observar o que a empresa quer que seja feito. 
Se houver conflito e divergência nos objetivos ou nas formas de 
atuar devemos levar em consideração o fato de que quando so-
mos contratados por uma organização estamos assumindo um 
acordo tácito com a mesma de seguir suas regras. Podemos acei-
tar isso ou nos desligarmos da mesma caso de nossos conceitos 
éticos não sejam convergentes.

Sendo assim, estar atento a essas informações pode facilitar não 
só a permanência, mas a ascensão dentro do contexto organizacional.

Emprego, atuação 
profissional ou 

negócio? - Parte I

Daniel Peron
Eu sou a favor da proposta. 

Acredito que todo bairro precisa 
ter a sua independência comercial. 
Vejo muitas pessoas se deslocando 
para outros bairros de Belo Hori-
zonte em busca de entretenimento. 
Com isso deixamos de ter a mo-
vimentação da economia local e 
mandamos nosso dinheiro para ou-
tros lugares.

empresário

Você é a favor da flexibilização 
da lei do silêncio?

A votação de um dos mais polêmicos projetos de lei em atual tramitação na Câmara Municipal de Belo Horizonte pode acontecer a qualquer momento. 
No fim do mês de outubro, o PL 751/2013, que sugere a alteração da chamada Lei do Silêncio, de controle dos níveis de ruído na capital, não foi votado por 
falta de quorum. A proposta prevê aumento para até 80 decibéis no volume de atividades escolares, religiosas, bares e restaurantes até às 22h, de domingo 
à quinta-feira. Já na sexta-feira, sábados e feriados, a permissão seria para ainda mais tarde, até às 23h. 

De autoria dos vereadores Elvis Côrtes (PSD) e Autair Gomes (PSC), o tema divide opiniões favoráveis e contrárias dos representantes do Legislativo e 
também da sociedade. E qual será a opinião dos moradores do Buritis a respeito do tema? É isso que vamos conferir agora em nossa enquete.
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Conhecimento 

Realizada em novembro, a Fei-
ra de Ciências, Artes e Tecnologias 
(FECIARTE) do Unimaster trouxe 
para dentro das duas unidades pais, 
familiares, alunos e professores que 
estavam engajados em uma palavra: 
conhecimento. A FECIARTE teve 
como eixo temático o projeto insti-
tucional “Turismo Sustentável para 
o Desenvolvimento” e o Projeto 
“Mundo Leitor”, incluindo os temas 
trabalhados ao longo do ano letivo.

Toda escola foi mobilizada e 
cada turma trabalhou temas espe-
cíficos. Maternal e Jardim destaca-
ram as Estações das Cores e Sen-
sações, Uma Viagem pela Fauna da 
Estrada Real e Uma Viagem Pelo 
Mundo... Embarque Nesta Aventu-
ra. Alunos do Ensino Fundamental, 
do 1º ao 9º ano, levaram bastante 
conhecimento a todos que partici-
param da mostra de artes. Traba-
lharam temas como Navegue com 
um Novo Olhar e Descubra um 
Destino Sustentável, Viagem Sobre 
Trilhos, Águas de Minas, Lugares 
de Ouro, Descobrindo e a Apre-
ciando as Gerais, A Dança como 
Expressão Cultural no Turismo 
Brasileiro, O Turismo Sustentável, 
Trens de Minas, dentre outros. As 
turmas do Ensino Médio também 
deram show. Foram trabalhados os 
temas Tudo Sob um Novo Olhar e 
Conhecer para Conservar.

Eduardo Alves é pai de Kaiky 
Gomes, de nove anos, aluno do 3º 
ano. Ele chegou bem cedo à FE-
CIARTE para prestigiar seu filho. 
“Está tudo muito bonito, muito ba-
cana mesmo. Eles se superaram. 
Posso perceber nitidamente o de-
senvolvimento não só do meu filho, 
mas de todos os amigos da sala. Os 
trabalhos estão muito criativos”, 
diz. Kaiky fala do sentimento em 
trabalhar o tema ‘Passaporte’. “Foi 
bastante legal, pois pudemos rela-
tar nossa viagem para Ouro Preto 
e o passeio que fizemos no Parque 
Guanabara. Foi sensacional”.

Patrícia Guimarães é mãe de 
Rafael Nominato, de 11 anos, alu-
no do 5º ano. Ela relata a interação 

entre pais, alunos e escola. “Acho 
que aqui temos toda essa conver-
gência. Às vezes na correria do 
dia-a-dia não temos um contato 
mais forte e minucioso com outros 
pais e com a própria escola. Aqui 
na mostra de artes essa relação é 
mais profunda. Estamos respiran-
do cultura, conhecimento e o me-
lhor: essas informações partem 
dos nossos filhos. É muito enri-
quecedor”. Patrícia, que é carioca, 
adorou saber um pouco mais sobre 
a cultura mineira.

A diretora do Unimaster, Pro-
fessora Eliane Veloso, fala do su-
cesso do projeto. “A FECIARTE 
2017 é mais um espaço de integra-
ção dos nossos alunos e toda comu-
nidade educativa com os projetos 
desenvolvidos ao longo do ano, 
aproximando os bens culturais, 
estimulando a expressão artística, 
incentivando o trabalho coletivo e 
promovendo a cultura do cuidado 
consigo mesmo, com o outro e com 
o ambiente em uma perspectiva éti-
ca , solidária e sustentável”. 

Segundo ela, socializar os co-

Ensino Médio

FeCiarte 2017 É suCesso

nhecimentos produzidos, instigar o 
espírito científico, a capacidade de 
observação e reflexão e reconhe-
cer a importância da consciência 
coletiva para a sustentabilidade do 
planeta foram os objetivos centrais 
da Feira de Ciências, Artes e Tec-
nologias. “Dentro do que foi pro-
posto conseguimos produzir conhe-
cimento de forma disruptiva e ao 
mesmo tempo integrada. Além do 
mais trabalhamos o fortalecimento 
da identidade pessoal, nacional e a 
valorização de Minas Gerais e do 
Brasil”, finaliza Eliane Veloso.

Rafael era só empolgação ao 
falar da fabricação do queijo mi-
nas. “Vivenciamos na prática como 
é feito um dos símbolos do nosso 
estado. Pusemos a mão na massa”. 
A turma de Rafael também desen-
volveu o tema Diário de Bordo. 
Cada aluno contou sobre viagens 
inesquecíveis que fizeram. Rafael 
destacou sua ida para Buenos Ai-
res, capital da Argentina. Contou 
que ficou sabendo da viagem ape-
nas em cima da hora, pois os fa-
miliares lhe fizeram uma surpresa. 

Na cidade do tango pôde conhecer 
diversos pontos turísticos como um 
grande estádio de futebol, mas gos-
tou mesmo foi das pizzarias, doce-
rias e sorveterias.

Outra sala bastante visitada na 
mostra foi a do Jardim II, que tinha 
como tema Uma Viagem pelo Mun-
do... Embarque nessa Aventura. Os 
alunos reproduziram monumentos 
internacionais e maravilhas do mun-
do como a Muralha da China, Cris-
to Redentor, Torre de Piza, Igreja da 
Sagrada Família, dentre outras.

A reportagem do JORNAL DO 
BURITIS acompanhou de perto um 
teatro encenado pelos alunos do 4º 
ano. Com o tema Águas de Minas, 
os estudantes fizeram um trabalho so-
bre o Rio São Francisco, da nascente 
a foz. Os familiares dos alunos, com 
olhos bastante atentos, perceberam as 
diversas culturas e costumes dos ribei-
rinhos, a importância das carrancas, 
as variadas espécies de peixes e tam-
bém alertaram sobre o assoreamento 
do rio, provocado principalmente pela 
devastação da mata ciliar ao longo do 
seu curso.

As professoras do 4º ano, Andréa 

e Ana Maria, eram só elogios aos alu-
nos que mergulharam no tema. “Eles 
se empenharam bastante nesse proje-
to e o resultado não poderia ter sido 
melhor. Trabalhamos aspectos sociais, 
econômicos e navegamos com eles 
pelas águas do Velho Chico. Falamos 
sobre pontos positivos e negativos de 
sua transposição. Trabalhamos a im-
portância da conservação da água e 
o não desperdício deste bem tão pre-
cioso. Plantamos as sementes e agora 
esperamos que elas deem bons frutos, 
ou seja, que estes alunos e alunas se-
jam cidadãos conscientes e multipli-
cadores de boas ideias”.

águas de Minas

Na unidade Pré-Enem o conhe-
cimento também estava no ar. Alunas 
da 2ª Série do Ensino Médio, Isabela 
Martins e Ana Carolina Pacheco ex-
plicavam detalhadamente aos visi-
tantes a história do Museu das Minas 
e Metais, que faz parte do Circuito 
Cultural Praça da Liberdade. “Nos-
so tema geral é Conhecer para Con-
servar e é isso que estamos fazendo. 
Este museu é fantástico e vale a pena 
conhecer. O prédio já tem 120 anos 
e abrigou diversas secretarias de es-
tado. Estamos aqui falando sobre ele 

para que as pessoas possam ir pesso-
almente fazer uma visita”.

Aluno da 1ª série do Ensino 
Médio, Mateus Macedo Barcelos 
explicava sobre a câmera escura e 
seu funcionamento. “Trabalhamos 
o tema “Tudo sob um novo olhar” 
e assim projetamos este equipamen-
to que em muito se parece com os 
nossos olhos. Aprendemos bastante 
com esta mostra”, diz. Os alunos 
fizeram também apresentações de 
danças como forró e carimbó, bas-
tante aplaudidos pelos participantes.

Conquista
FeiRa  de Ciências, artes e tecnologias atingiu seu objetivo: expandir conhecimento à toda comunidade escolar
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Confiança 

heitor silva (*)

(*) Heitor Silva é Diretor da HS Sommelieria de Cervejas, 
Diretor e Editor do Beer Blog Cervejas e Sabores. 

Site: www.cervejasesabores.com.br / E-mail: heittorssilva@gmail.com

Muitos acreditam, erroneamente, que o Egito é o berço do adven-
to da cerveja na história da humanidade. Se você é um destes sinto 
desapontá-lo, mas, apesar deste país ter relevante contribuição na li-
nha do tempo da bebida, incluindo o fato de Ramsés III ser consi-
derado o faraó cervejeiro, artefatos arqueológicos elucidam que não 
apenas o “marco zero”, mas também os eventos mais importantes re-
ferentes a este surgimento,ocorreram em continente asiático.

Enquanto as escavações mundo afora não nos trazem mais ne-
nhuma novidade, três peças nos dão sustentação científica para de-
marcar esta significante cronologia: o Monumento Blau, o funil de 
cerveja de Jiahu e o Código de Hamurabi.

As duas primeiras (peças) datam de um mesmo período, aproxi-
madamente 4.000 / 5.000 anos antes de Cristo. O Monumento Blau, 
encontrado na região onde atualmente é o Iraque, foi apresentado ao 
British Museum de Londres em 1899 e lá se encontra em exposição 
até os dias atuais. Seus desenhos em alto relevo, delicadamente es-
culpidos em pedra de diorito (rocha derivada do lento arrefecimento 
do magma vulcânico), mostram de forma muito nítida camponeses 
oferecendo cerveja à deusa Suméria da fertilidade Nin-Harra.

Já o funil de argila / barro, encontrado apenas no ano passado 
em Jiahu (cidade ao extremo norte da China), apresentou resquícios 
de bebida fermentada à base de grãos, dois deles comprovadamen-
te sendo cevada e painço. E longe de ser o menos importante, ali-
ás muito pelo contrário, o Código de Hamurabi foi encontrado em 
1901, em território hoje pertencente ao Irã. Considerado por muitos 
profissionais do direito como sendo o primeiro conjunto de “leis dos 
homens”, dentre as várias regras que estipulavam o modo de convi-
vência em meio ao período babilônico haviam algumas extremamen-
te severas, em especial no que se refere à fabricação e ao consumo da 
cerveja. Uma das que mais chamam a atenção, previa o afogamento 
do cervejeiro em sua própria produção, caso a qualidade de sua bebi-
da fosse ruim (se fosse hoje hein?).

Apesar deste breve referencial, muito bem embasado por belís-
simas teorias, existem os mistérios e os enigmas que jamais decifra-
remos. A cerveja surgiu por um mero acaso ou seria resultado de um 
esquecimento involuntário de uma massa de pão ou de grãos que so-
freram as ações naturais das intempéries climáticas? Ou então, mes-
mo que de forma não tão óbvia, teria surgido dos primeiros avanços 
da convivência e da organização arcaica das aglomerações humanas?

Acredito que um dia saberemos, mas, enquanto isso fico com a 
poesia do sopro dourado de Ninkasi.

Curiosidades e enigmas 
do surgimento da cerveja

Comprar um botijão de gás 
nunca foi tarefa das mais difíceis, 
não é verdade? Porém, a Supergas-
bras não se contentou com o bási-
co e quis facilitar ainda mais a vida 
de seu consumidor. Atenta às novi-
dades tecnológicas do mercado, a 
partir de agora, a empresa oferece 
novas ferramentas ao cliente, tanto 
para compra, quanto para uso em 
sua residência. 

A primeira novidade lançada 
foi o aplicativo para pedido de bo-
tijão de gás LP. Presente em toda 
região metropolitana de Belo Ho-
rizonte, o App Supergasbras tem o 
objetivo de gerar mais facilidade, 
agilidade e segurança na hora de fa-
zer o pedido. O cliente pode fazer o 
download do aplicativo em seu ce-
lular com os sistemas operacionais 
Android e iOs. O pedido é encami-
nhado ao revendedor mais próximo 
da região e a entrega é feita em até 
30 minutos. Com apenas dois cli-
ques, o cliente realiza o pedido do 
botijão, escolhe a forma de paga-

Supergasbras inova 
no atendimento

Pelo telefone
No entanto, se você tem o cos-

tume de fazer o pedido do botijão 
de gás pelo tele-atendimento, e 
mesmo com as novas tecnologias 
não quer mudar, não tem problema. 
De acordo com Henrique, o servi-
ço pelo telefone da Supergasbras 
prossegue com a mesma eficácia. 
“Nosso cliente é atendido em uma 
média de 30 segundos e a entrega é 
feita com rapidez e segurança”.

O gerente de vendas ainda faz 
questão de ressaltar a segurança 

no atendimento da Supergasbras. 
Segundo ele, ao fazer o pedido, o 
cliente recebe uma senha e é orien-
tado a deixar o funcionário entrar 
em sua residência somente se ele 
souber a mesma. “Infelizmente, já 
houve casos de bandidos ou mes-
mo revendedores irregulares, se 
passarem por funcionários nossos. 
Com esta senha não terá como ele 
enganar o cliente”.

A Supergabras atende nos tele-
fones 3374-3313 e 0800 031 3032.

Neste mês de dezembro, o pro-
jeto “Bom de Bola Bom na Vida” 
celebra sete anos de fundação. Lan-
çado no Buritis com o intuito de 
oferecer a crianças a possibilidade 
de participarem de uma escolinha 
de futebol, ele cresceu e acabou dei-
xando de ser um momento de lazer 
para se tornar um grande programa 
social. Hoje, além do esporte, atua 
em diversas áreas da educação e no 
social, e não é apenas do Buritis, se 
espalhou por outros bairros como 
Estrela D’alva, Betânia, Salgado Fi-
lho, Barreiro e Nova Suíça. 

Idealizador do Bom de Bola Bom 
na Vida, Carlos Vasconcelos, o Kar-
linhos, fala com muito orgulho sobre 
cada conquista. Quando iniciou não 
imaginava o tamanho que chegaria. 

Projeto completa mais um ano

Mas, tudo foi acontecendo e ele se 
animava a cada nova oportunidade. 
2017 foi mais um ano marcante na 
história do projeto, sendo escolhido o 
segundo de Minas Gerais no 12º Prê-
mio Itaú-Unicef entre os quase dois 
mil inscritos em todo o país. Esta co-
locação  proporcionou o recebimen-
to de R$10 mil para o Bom de Bola 
Bom na Vida e mais R$10 mil para 

a Escola Estadual Mendes 
Correa, do bairro Salgado 
Filho, parceira do projeto. 
“Este prêmio é do trabalho 
sério e importante que esta-
mos fazendo e algo que nos 
motiva ainda mais a conti-
nuar”, ressalta.

Com o dinheiro o pro-
jeto revitalizou a grade 

que cerca a quadra do Parque Ag-
geo Pio Sobrinho, onde são realiza-
das as atividades esportivas no Bu-
ritis e também arcará com algumas 
despesas de pessoal.

INtEgRAção
A presença de meninos pedin-

do dinheiro nos semáforos que fi-
cam próximos ao Mc Donald’s já 

do produto, mas a satisfação ple-
na do cliente. Serviço de qualidade 
e confiança, e agora com mais co-
modidade. O nosso lema é: a gente 
inova sua energia renova”, diz o ge-
rente de vendas da Supergasbras da 
nossa região, Henrique Souki, que 
informa ainda que a empresa possui 
o parque tecnológico mais avançado 
no setor na América Latina.

mento, visualiza o valor a ser pago e 
acompanha o trajeto da entrega. 

A outra forma inovadora de fa-
zer o pedido do gás será através do 
“superbotão”. Ele é simples, prático 
e fácil de usar. O dispositivo é ins-
talado na casa do consumidor e é 
atrelado a rede Wi-Fi do cliente. Ao 
apertar, ele recebe um SMS em seu 
celular confirmando o pedido e a re-
venda recebe um aviso para a entre-
ga do botijão. 

E quem não tem uma história 
para contar de um almoço que esta-
va fazendo e o gás acabou antes de 
terminar? Que raiva! Pois bem, com 
o novo lançamento da Supergabras 
isto não irá mais acontecer. 

Com o “gasímetro” será possí-
vel acompanhar o consumo do seu 
gás. O aparelho possui sensores que 
monitoram o consumo do botijão. 
Quando estiver próximo ao fim, 
uma luz vermelha e um alerta sono-
ro sinalizam todos os dias até aca-
bar. “Estas novidades mostram que 
a empresa não quer apenas a venda 

há algum tempo gera desconforto a 
muitos moradores do Buritis. Contu-
do, apesar da insatisfação, nenhuma 
pessoa ou instituição havia feito algo 
para mudar este cenário. Mas o Bom 
de Bola Bom na Vida começou a fa-
zer. Com uma política de integração, 
os meninos estão sendo convidados 
a participar do projeto e, ao invés de 
estarem no sinal, agora estão prati-
cando esportes. “Não existe milagre, 
simplesmente estamos abraçando 
eles. São crianças, precisam apenas 
ser tratados como crianças. E aqui 
cobramos postura, respeito, bole-
tim escolar, cartão de vacina, saber 
quem são seus pais. Eles precisam 
disso, é assim que acredito que po-
deremos dar um futuro para esta 
molecada”, diz Karlinhos.

novas tecnologias trarão 
conforto  e comodidade ao 
cliente, garante Henrique
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Painel

A Pizzaria e Restaurante DU 
BAIRRO, nasceu com o intui-
to de oferecer nova opção de 
gastronomia aos moradores do 
Buritis, bem perto de suas ca-
sas e em horários alternativos. 
As pizzas e massas são elabo-
radas com padrão de qualidade 
e a partir deste mês terão em 
seu cardápio as “Pizzas Gour-
met” que prometem sabores re-
finados.

Quem aprecia uma cerveja 
gelada não dispensa uma boa 
comida de boteco. E o mora-
dor do Buritis que nutre essa 
paixão, agora tem essa op-
ção aqui bem pertinho, pois 
há pouco mais de um mês foi 
inaugurada a Du Bairro um 
estabelecimento que prome-
te oferecer tudo que o cliente 
deseja entre pizzas e massas, 
espetos variados, caldos sele-
cionados e a verdadeira comi-
da de boteco.

As comidas de boteco são 
elaboradas e selecionadas pelo 
Chef Mauro Gualberto que 
apresenta ao morador a língua 
ao molho de vinho, moela ao 
molho de tomate, carne de pa-
nela com linguiça, dobradinha 
com feijão, caldo de moranga 
com carne, caldo de mandio-
ca e caldo verde, entre muitas 
outras delícias. O tradicional 
Filet à Parmegiana também 
faz parte do cardápio e é mui-
to procurado pelos clientes.

No almoço de terças à sex-
tas-feiras de 11:00h às 17:00h, 
o cliente poderá pedir o pra-
to gourmet escolhendo filet / 
frango ou tilápia, com arroz e 
feijão, salada, purê de batatas 
ou fritas. O preço vale a pena 
conferir.

du Bairro Buritis     

serviço: du BAIRRo
endereço: avenida Professor mário Werneck, 2010
telefones: 3254-4004 / Whatsapp 9 7117-0502
Funcionamento e delivery: terça a domingo das 11h às 00h

delivery
Localizado na Avenida Professor 

Mário Werneck, 2010, A Du Bairro 
oferece uma grande estrutura a seus 
clientes. O estabelecimento já nasceu 
com a ideia de também atender quem 
prefere ficar em casa. Todos os pra-
tos oferecidos no local são entregues 
via delivery: pizzas, massas, caldos, 

espetos e a comida de boteco. O 
cliente terá a oportunidade de fazer o 
tira-gosto em sua casa, de uma forma 
rápida e prática. O bom de tudo isso 
é que os alimentos mantêm o mesmo 
sabor. Sem dúvida, nessa correria do 
dia-a-dia, era o que muitas famílias 
do Buritis queriam.

O excesso de barulho, 
especialmente o advindo 
das festas no Mirante Olhos 
D’água, tem gerado muita re-
clamação por parte de mora-
dores do Buritis que não estão 
conseguindo ter mais um fim 
de semana de paz. Na edição 
de novembro o JORNAL DO 
BURITIS destacou esta situa-
ção e fez um questionamento 
em seu Editorial. Afinal, por 
que em outras regiões de Belo 
Horizonte, como na Pampulha 
e o Mangabeiras, há um limite 
de horário para o término de 
shows e aqui no Buritis não? 
Será que o incômodo de quem 
mora em determinados bairros 
da capital é mais importante 
que de outros? 

A Prefeitura de Belo Ho-
rizonte (PBH), através da Re-
gional Oeste, respondeu nosso 
questionamento, porém, não 
apresentou nada além do espe-
rado. Se limitou em dizer que 
“a realização de evento em lo-
gradouros públicos, parques e 
em propriedade pública ou pri-
vada, em todos os bairros da ci-
dade, depende de licenciamento 
prévio concedido pelo municí-
pio. Dentre as várias exigências 
a serem cumpridas pelo promo-
tor, está o horário de início e 
término do evento definido na 
licença do evento. Em caso de 
descumprimento, o responsável 
pode ser multado”.

A PBH fez questão de re-
forçar a importância de o mo-

rador registrar sua reclamação 
referente à poluição sonora no 
Serviço de Atendimento ao 
Cidadão, por meio do telefone 
156. Para que seja feita a me-
dição do ruído pelo fiscal inte-
grado, é necessário que sejam 
informados o nome, endereço e 
telefone do reclamante, além do 
local da fonte que provoca o in-
cômodo. “Todas essas informa-
ções são resguardadas e essen-
ciais para a fiscalização, uma 
vez que para a medição é neces-
sário o acesso do fiscal ao imó-
vel prejudicado pelo barulho. 
Constatada a emissão de ruídos 
acima dos limites estabelecidos 
pela Lei 9.505/2008, são aplica-
das as penalidades previstas na 
legislação”, finalizou.

o barulho tem solução?

2017 foi um ano muito es-
pecial para o Núcleo Buritis 
de Dança.  A escola completou 
15 anos de fundação e viveu 
momentos muito marcantes, 
como a participação e premia-
ção no renomado Festival de 
Joinville. Porém, as emoções 
ainda não acabaram. Pelo con-
trário, o momento mais aguar-
dado pelos alunos e famílias 
está chegando. No próximo dia 
18, no Teatro Sesiminas, acon-
tece a grande apresentação de 
encerramento, realizada junta-
mente com a Noite de Gala. O 
espetáculo é uma homenagem 
ao aniversário de 15 anos. 

Diretora do Núcleo de Dan-
ça, Janaína Pedrosa não esconde 
a felicidade em ver mais um ano 
de sucesso alcançado pela ins-
tituição, especialmente no que 
acredita ser o mais importante, 
que é a formação do aluno como 

Núcleo Buritis de dança
Gala trará um resumo de co-
reografias premiadas nestes 
15 anos de Núcleo Buritis, 
inclusive a da primeira rea-
lizada. Para este momento, 
também serão convidados 
bailarinos e coreógrafos que 
passaram pela escola. “Foi 
tudo pensado com muito ca-
rinho. A Moana traz esta his-
tória de respeito e amor pelo 
próximo, pela família. Ensi-
namentos que devemos cada 
vez mais trabalhar com as 
crianças. E a Noite de Gala 
será uma linda homenagem 
à escola”, diz Janaína.

Os ingressos para a apre-
sentação no Teatro Sesiminas 
já estão sendo vendidos na 
sede da escola, Rua Vitório 
Magnavacca, 400,  ao valor 
de R$20, sendo que parte da 
renda será destinada ao pro-
jeto social Natal do Bem.

cidadão. “Foi muito prazeroso 
e as apresentações deste fim de 
ano, além de toda a beleza,  ser-
virão para mostrar às famílias os 
frutos que foram colhidos”.

A apresentação de encer-
ramento será uma montagem 
inédita na escola que traz o 
tema Moana - Mar de Aven-
turas, quando todos os alunos 
irão participar. Já a Noite de 

Janaína celebra mais um ano  
de grandes conquistas da escola
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Por Dentro do Bairro

Para celebrar a chegada do fim 
do ano escolar, a Escola Infantil 
Educativa realizou, no último mês 
de novembro, mais uma edição de 
sua Mostra de Artes. Este ano, o 
tema escolhido foi o Brasil, quando 
foi proposto aos alunos trabalharem, 
de acordo com a idade de cada um, 
o que eles conheciam do nosso país. 
E não faltou absolutamente nada. A 
exposição apresentou desde a nossa 
cultura, o folclore, à fauna e flora, e 
os símbolos nacionais e suas cores. 

Como já também virou tradição, 
a “família Educativa” compareceu 
em grande número para acompanhar 
a Mostra. É sempre uma grande opor-
tunidade para que conheçam o que a 
escola tem trabalhado ao longo do ano 
com seus filhos, além interação esco-
la-família. 

Pais do pequeno Arthur, de dois 
anos, Carlos e Mônica gostaram 
muito de tudo o que viram e, prin-
cipalmente, da dedicação do filho 
ao projeto. “Desenvolve muito, tan-
to o intelectual, quanto o físico. Ele 
aprende a se manifestar de várias for-

mas, o que é muito enriquecedor”, 
diz Carlos. “O contato com a música, 
por exemplo, auxilia muito na socia-
lização, na perda da timidez. Através 
da arte ele consegue externar o que 
deseja”, completa Mônica.

Assídua frequentadora dos even-
tos da Educativa, Viviane Bretz, mãe 
da Sophia de três anos, enaltece que 
a Mostra de Artes vai muito além da 
apresentação. O dia do evento é ape-
nas a finalização de um grande proje-
to. “Aqui podemos ver o trabalho de 
um ano inteiro”. 

Coordenadora pedagógica da 
Educativa, Silvânia Aparecida dos 
Santos estava emocionada com o 
sucesso mais uma vez alcançado 
com a Mostra de Artes, que este ano 
chegou a sua 12ª edição. Ela acredi-
ta que tudo foi acertado, especial-
mente o tema escolhido. “Estamos 
vivendo uma época muito triste, em 
que a sociedade está desgostando do 
nosso país. O Brasil não tem nada a 
ver com o que estes políticos estão 
fazendo. Nosso país é maravilhoso e 
tentamos mostrar isso às crianças”. 

Educativa realiza sua 
12ª Mostra de Artes

No próximo dia 14 de dezembro, 
a Pizzaria Plaza será palco para a noi-
te de autógrafos de Marcela França e 
Andrea Pietra, moradoras do Buritis, 
co-autoras do livro “Xá Comigo”, 
que em suas páginas reúne histórias 
de tombos e superação de 30 empre-
sárias mineiras. Marcela França, que 
já há bastante tempo realiza palestras 

falando sobre o que fazer e o que não 
fazer no mercado de trabalho, acre-
dita que a obra possa inspirar muita 
gente e, claro, ser um ótimo presen-
te de Natal. O evento está marcado 
para começar as 19h. A Pizzaria Pla-
za fica na Avenida Professor Mário 
Werneck, 2700, em frente ao Parque 
Aggeo Pio Sobrinho.

“Xá Comigo”

*Márcia Campos é Psicóloga/Terapeuta-Reiki/Massoterapeuta
e-mail: camposyoga@hotmail.com -  (31) 9 9143-9162 (Vivo) / 9 9174-1419 (Tim) 

- Página Facebook: Márcia Campos Psicologia&Terapias Integrativas

bem estarbem estar márcia campos(*)

 
Muitas vezes temos a impressão de que o termo “Stress” se tornou 

uma panaceia! 
Tornou-se comum irmos a uma consulta médica devido a algum 

mal-estar e escutarmos: “isso é estresse”. Igualmente corriqueiro; se o 
chefe está nervoso: estresse, discutiu no trânsito: estresse, não está dor-
mindo bem: estresse, estou com falta de atenção: estresse, dores no cor-
po, dor de cabeça, comendo de mais ou de menos, desânimo, falta de 
paciência: estresse, estresse, estresse! Afinal, o Estresse virou sinônimo 
de explicação para nossos males?

A todo o momento estamos fazendo movimentos de adaptação, que 
são tentativas de nos ajustarmos às diversas exigências, tanto do am-
biente externo quanto do mundo interno – ideias, sentimentos, desejos, 
expectativas, sonhos. Assim, uma mãe que espera seu filho chegar da 
festa de madrugada, um executivo que luta para cumprir prazos, o jo-
gador de futebol, estão experimentando estresse - situações de vida que 
nos demandam esforço adicional.

O indivíduo quando exposto a um esforço desencadeado por um es-
tímulo percebido como ameaçador, seja ele físico, químico, biológico e 
ou psicossocial, apresenta a tendência de responder de forma uniforme 
e inespecífica, anatômica e fisiologicamente; respostas estas que cons-
tituem uma Síndrome – este conjunto de reações em que o organismo 
participa como um todo consiste de três fases: Reação de Alarme, Fase 
de Resistência e Fase de Exaustão.

No Alarme, uma espécie de preparação para lutar ou fugir, são de-
sencadeadas descargas adrenérgicas e noradrenalina, e o eixo hipotálamo-
-hipófise-suprarrenal desencadeiam toda uma síntese e secreção de hor-
mônios para “lutar ou fugir”, se a pessoa continua submetida aos agentes 
estressores entra na Fase de Resistência, que se caracteriza pela reação 
de hiperatividade deste eixo, acarretando aumento do córtex da suprar-
renal, atrofia do baço e de estruturas linfáticas, leucocitose, diminuição 
de eosinófilos e ulcerações. Quando estes fatores estressantes se tornam 
repetitivos ou crônicos entramos na Fase de Exaustão ocorrendo perda de 
reservas, podendo haver falha no mecanismo de defesa e, como consequ-
ência doenças e até mesmo morte.

Pois bem, não podemos separar os nossos recursos próprios no com-
bate ao estresse; como caminhadas, alimentação saudável, etc., do contex-
to social em que vivemos; um cenário de incertezas e inseguranças. Tor-
na-se premente a compreensão de “como lidamos” com essas situações 
geradoras de estresse, rumo a um primeiro passo para “como lidarmos”, 
visto que, reações ao estresse estão presentes em todos os momentos de 
nossa vida e são tão importantes que não podemos viver sem elas.

A forma como você lida com as questões que lhe aflige são de cru-
cial importância na preservação de sua saúde física e emocional, cor-
roborando na mantença de seu bem-estar, assim como a alimentação e 
atividades físicas dentro de limites adequados serão benéficos, o auto-
conhecimento propicia que encontremos satisfação e realização em si-
tuações (seja no trabalho, nas relações interpessoais e ou afetivas) que 
a princípio suscitavam o sentimento de uma verdadeira prisão. Perceber 
atitudes não salutares, desmistificar crenças errôneas, ter expectativas 
reais, promovem um movimento adaptativo saudável e gratificante!

o PERIgo do EStRESSE

As tradicionais confraternizações de fim de ano fazem a ale-
gria não apenas daqueles que participam das comemorações, mas 
também de donos de bares e restaurantes. É no mês de dezembro, 
marcado por almoços ou jantares de empresas, confraternização 
de amigos e formaturas de alunos, quando muitos deles mais fa-
turam. Contudo, é preciso estar bem preparado para oferecer o 
melhor serviço a esta clientela tão especial. 

No Buritis, um estabelecimento se destaca há anos por propi-
ciar um ótimo serviço 
para festas de fim de 
ano. O Churrasquinho 
do Manuel possui um 
grande espaço físico, 
aconchegante e o prin-
cipal, comida saborosa 
e cerveja bem gelada. 
“Fazemos tudo para 
que o momento seja o 
melhor possível, uma 
vez que os encontros 
são para agradecer o 
ano e festejar o próxi-
mo que está chegando” diz o sócio-proprietário Denilson Perez.

Outro diferencial do Churrasquinho do Manuel é o atendi-
mento. Equipe capacitada, que “veste a camisa”, e que faz de 
tudo para o cliente se sentir no melhor ambiente possível. O 
Churrasquinho do Manuel Buritis está situado à Rua Vitório 
Magnavacca, 49. O telefone de contato para reservas e demais 
informações é o 3378-0244.

Confraternização é no
Churrasquinho do Manuel
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Cuidado

fotos divulgação

Iate /2018
O Réveillon Iate é uma das mais tradi-
cionais e badaladas festas de virada de ano 
de Belo Horizonte. Para este ano, o funkei-
ro Mc Livinho e as dupla sertanejas Cesar 
Menotti e Fabiano e Fernando e Soroca-
ba são algumas atrações confirmadas. O 
evento conta com vista privilegiada da tra-
dicional queima de fogos da Pampulha e 
diferentes espaços planejados para garantir 
conforto e muita diversão para o público. 
A festa será dividida em três setores: espa-
ço premium, backstage e mesas.

Endereço: Av. Otacílio Negrão de Lima,   
  1350 – São Luiz
Horário: 20h 
Ingressos: Premium - Não sócio: R$140,00
Open bar de whisky, vodka, cerveja, refrige-
rante, suco e água.
Vendas: www.nenety.com.br 

Land Spirit 
O Reveillon Land Spirit será inesque-
cível! Atrações: Chama o Síndico (ban-
da de Belo Horizonte que interpreta os 
principais hits de Jorge Ben, Tim Maia 
e músicas de carnaval), Bernardo Souza 
(sertanejo), DJ Carlo Dee. Evento Open 
Bar Open Food

endereço: BR 356, 7575 KM 7,5   
  - Olhos D´Água 
Horário: 21h 
Ingressos: 1º Lote R$ 190,00 
Vendas: www.sympla.com 

Mix garden
O renomado Réveillon Mix Garden traz 
este ano como sua grande atração o can-
tor Dilsinho, conhecido como o galã do 
pagode. A noite ainda contará com as 
apresentações do bloco Os Baianeiros, 
da banda Sunga de Pano, da dupla Ma-
theus & Gabriel e Dj´s. O evento é Open 
Bar e Open Food. 

endereço: Rua Projetada, 65,    
   Nova Lima - Jardim Canadá 
Horário: 21h   /  Ingressos: 1º Lote: R$180
Vendas: 

domus XX 
O Réveillon Domus XX conta como 
uma de suas atrações o cantor Mc Le-
ozinho. Se apresentam ainda na festa a 
dupla Victor e Fabiano e o cantor Felipe 
Hott. O evento é Open Bar e Open Food.  

endereço: Avenida Toronto, 20   
 - Jardim Canada, Nova Lima 
Ingressos: 1º Lote R$ 170,00 
Vendas: www.centraldoseventos.com.br

Porcão
O Réveillon do Porcão promete ser um 
dos mais procurados de BH. Atrações 
confirmadas: Thiago Carvalho (sertane-
jo), Mais 80 (anos 80), Dj Lutti e Rafa 
Santos (espaço premium)

endereço: Raja Gabaglia, 2671 - S. Bento
Horário: 21h
Ingressos: 1º Lote R$190
Vendas: www.centraldoseventos.com.br 

Réveillon 2018
Para quem não vai viajar, mas também não 

quer passar o Réveillon 2018 em casa, em BH e 
região existem ótimas opções. O JORNAL DO 
BURITIS separou algumas dicas muito legais para 
que você possa entrar o ano com o pé direito!

Fora da pauta
Em maio de 2014, a Câmara de BH 

aprovou em primeiro turno, o Projeto 
de Lei 492/2013 que proíbe passear 
com cães sem coleiras e focinheiras em 
parques, praças ou outros locais públi-
cos com aglomeração de pessoas. O 
projeto ainda prevê a obrigatoriedade 
de os donos dos animais recolherem os 
dejetos. Contudo, o projeto de autoria 
do vereador Juliano Lopes (PTC) foi 
retirado da pauta antes de ser aprovado 
em segunda votação.

Quem tem um cão em casa e zela 
pelo seu bem-estar, sabe a importância 
de passear com ele todos os dias, prin-
cipalmente quando se reside em aparta-
mentos e casas com pouco espaço para 
os pets gastarem suas energias. Mas, 
para isso, os donos precisam aprender 
a praticar bons hábitos antes de levar 
seus animais para a rua e para perto de 
outras pessoas. No Buritis, infelizmente, 
está cada vez mais comum os moradores 
se depararem com cães (muitos deles de 
grande porte) passeando soltos pela rua. 
O dono acompanha a uma certa distância, 
levando a coleira na mão, quando esta 
deveria estar guiando o animal. Esta ati-
tude, um tanto quanto irresponsável, tem 
gerado preocupação a muitos moradores.

Passear com o cão sem coleira, além 
de ser perigoso para as demais pessoas, 
pode ser arriscado para o próprio ani-
mal. Vivemos em um ambiente urbano, 
isso significa que estamos sujeitos a 
encontrar veículos automotores o tem-
po todo, além de pessoas de bicicleta, 
skate, patins, todos esses em altas velo-
cidades. Toda essa movimentação pode 
ser perigosa, já que ocorrem diversos 
estímulos ao mesmo tempo e qualquer 
momento de desatenção pode gerar um 
grande problema. “Não é aconselhável. 
Como o dono pode garantir o controle 
total sobre o seu cão? Quem garante 
que ele não irá se assustar e correr para 
o meio da rua, entre os carros, ou mes-

mo atacar um ou-
tro cão ou pessoa? 
Apesar de o dono 
achar que não irá 
acontecer nada, 
não deve passe-
ar sem a coleira”, 
diz o aposentado 
Marcelo Eugênio, 
morador na Av. 
Deputado Cris-
tovam Chiaradia, 
que passeia dia-
riamente com seu 
yorkshire e, por 
diversas vezes 
colocou seu cão 
no colo, temendo 
ser atacado por 
outro cachorro.

Moradora na Rua Eli Seabra Filho, 
Cristina Monteiro não abre mão da colei-
ra ao passear com o Brutos, cão da raça 
Sharpei. Apesar de muito tranquilo, tem a 
consciência de que seu animal tem gran-
de porte e isto pode causar medo a algu-
mas pessoas. “Para mim não existe essa 
história de cão dócil. Sempre tem que ter 
a coleira. Eu vejo aqui no bairro Golden, 
Labrador, Pitbull, animais grandes sem 
coleira e acho perigoso. A guia é um res-
peito ao próximo e de saber conviver em 
sociedade. Além disso, cão é igual leite 
no fogo, não pode descuidar, senão entor-
na”, afirma.

Cães sem coleira 
preocupam moradores

marcelo e Cristina temem pela segurança 
de seus pets diante da situação
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Meio Ambiente

Parece sorte, talvez milagre. 
Justamente no mais adensado dos 
bairros de Belo Horizonte há um 
córrego vivo em leito natural. O 
Cercadinho “tem sede” de revita-
lização e conta a história de gera-
ções que beberam e ainda bebem 
de suas águas. Nascentes que 
abastecem desde o início a capi-
tal. É com o desejo de ver este 
bem da natureza vivo que deze-
nas de pessoas se uniram e par-
ticiparam de uma mobilização, 
que culminou no plantio de di-
versas mudas de árvores próxi-
mo a uma de suas margens, para 
revitalizar a mata ciliar. Ainda 
apenas um pequeno passo, mas 
que foi dado!

Ambientalistas se unem pelo Cercadinho
Aluno do curso BH Itinerante, 

Eduardo Motta foi o idealizador 
da mobilização. Convidou vários 
grupos de preservação ao meio 
ambiente de Belo Horizonte para 
participar,  o que resultou na pre-
sença de cerca de 70 pessoas no 
encontro. “Foi maravilhoso ver 
toda esta gente aqui. Queremos 
abrir os olhos das autoridades 
para a importância de se preser-
var o Cercadinho e acredito que 
deu certo”.

A estudante Nataly Dama-
ris acompanhou todo o encontro 
que, antes de fazer o plantio das 
árvores, também contou com uma 
travessia pelo chamado “Poção”. 
Cada momento vivenciado ficou 

que fazer de tudo para manter 
esse lugar. Incentivar as grandes 
empresas a apoiar. Isto não pode 
parar, só multiplicar”, ressalta.

Além do plantio na margem do 
Cercadinho, outras mudas de ár-
vores foram doadas ao viveiro do 
UniBH, para que possam crescer 
e mais tarde serem plantadas pe-
los quatro cantos da capital. “É o 
que chamamos de plantio coletivo. 
Chamar a população para ter esse 
desejo de plantar. Quem não gos-
ta de ir a uma cachoeira, um rio, 
sentar embaixo de uma árvore e 
gostaria de ter isto bem perto de 
sua casa? Pois bem, este é o nosso 
desejo. Natureza para dentro da ci-
dade”, finaliza Eduardo.Caminhada e plantio de árvores foram apenas as primeiras ações

sonho de eDuaRDo é ver 
BH tomada por árvores

marcado em sua mente. “É incrí-
vel. Imaginar que tem água lim-
pa dentro de BH é surreal. Temos 


