R

ANO XIV Nº 171 - ABRIL DE 2018 - DISTRIBUIÇÃO GRATUITA — E-mail: jornaldoburitis@gmail.com
jornaldoburitis

jornaldoburitis

Telefones de contato: (31) 2127-2428 / 99128-6880

Do mundo
para o Buritis
É cada vez mais comum
encontrarmos pelas ruas do
Buritis um morador que não seja
natural do Brasil. Ao decidirem
se mudar para Belo Horizonte,
muitos estrangeiros estão vendo
o nosso bairro como a melhor
opção. O clima agradável,
a estrutura comercial e,
principalmente, o acolhimento
dos moradores, têm feito a
diferença na hora da decisão
pelo Buritis. A satisfação é
tamanha que alguns deles, além
de residirem, também optaram
pelo bairro para abertura de
um negócio. Nesta edição, o
JORNAL DO BURITIS conta
algumas histórias de gringos
que não têm receio em dizer que
aqui estão em casa!
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Contra o
barulho,
em favor
da saúde
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ELEIÇÕES

CORRA

REVITALIZAÇÃO

Gratuito

Transferir o título
para o bairro gera
conforto e segurança

30 de abril é o prazo
final para entrega do
Imposto de Renda

Esperada obra em
trecho da Mário Werneck,
enfim sai do papel

“Bem Bom no Buritis”
vai ao Betânia e, mais
uma vez, é sucesso

PÁG. 6
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PÁG. 8

PÁG. 10

Reconhecimento a
quem faz o bem
Uma moradora do Buritis viveu
um
momento
muito especial
em março. No
mês em que celebramos o Dia
Internacional da
Mulher, Mirian
Reis foi contemplada pela Câmara Municipal
com a “Comenda
Mulher de Minas”, em virtude
do seu trabalho à
frente do projeto
“Melhor Idade”
e também de sua
luta pela melhoria da vida dos mais necessitados.
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Boulevard do UniBH
é inaugurado
Os moradores do Buritis já contam com mais um importante espaço para convivência social. Dentro
do seu objetivo de abrir as portas da universidade para a comunidade, o UniBH inaugurou dentro do seu
campus o “boulevard”, uma área verde de 800 m², bem-estruturada, que irá receber com conforto as famílias do bairro para momentos de lazer e descanso.
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Editorial

vamos votar no bairro
A cada ano que passa o
Buritis se fortalece em quase todos os setores. Na diversificação do comércio,
na qualidade dos prestadores de serviços, na variedade da nossa gastronomia,
na ampliação das ofertas
de escolas e academias. Enfim, a todo momento vemos
surgir no bairro novidades
que fazem com que os moradores do Buritis tenham
acesso cada vez mais perto
a uma leque maior e mais
variado de estabelecimentos em todas as áreas.
No entanto, em um aspecto ainda precisamos
mostrar a nossa musculatu-

ra. Estamos nos referindo à
nossa representação política. Ao contrário da grande
maioria dos bairros de Belo
Horizonte, aqui não temos
de forma claramente demarcada representantes nos legislativos do município, do
Estado e no Congresso.
Um dos motivos para
esta falta de representação
sempre foi o baixo número de eleitores que votam
no bairro. O censo de 2010
mostrou o Buritis como o
bairro de Belo Horizonte
com a segunda maior população, atrás apenas do
Sagrada Família. Na época,
eram quase 35 mil pessoas

morando no bairro. Nestes
últimos anos, com a enorme
quantidade de novos empreendimentos que surgiram
por aqui, certamente já estamos em primeiro, com cerca de 40 mil moradores.
O problema crônico é
que grande parte destes moradores não vota aqui no
bairro, ou seja, o número
de eleitores nos locais de
votação do bairro está longe de refletir a nossa verdadeira população. Desde
2004, todo ano de eleição
o JORNAL DO BURITIS
alerta os moradores sobre
a importância de se votar
no bairro.

Naquele ano de 2004 tínhamos 766 moradores que
votavam aqui em duas seções do UniBH. Em 2006
demos um salto e já éramos
2.499 eleitores divididos em
sete seções. Ao longo das
últimas cinco eleições este
número ampliou. Para se ter
uma ideia, em 2016 foram
13.130 eleitores aptos a votarem nas 28 seções espalhadas pelo bairro. Mas precisamos que todos que moram
aqui, sem exceção, votem
no bairro para que possamos
demonstrar a nossa verdadeira força. O Buritis não
merece, de forma alguma,
ser ridicularizado e tratado

com deboche, como aconteceu recentemente na Câmara
Municipal.
O prazo para a transferência de título de eleitor
para votar no bairro vai até
o dia 9 de maio. O mesmo
prazo também vale para
a moçada de 16 anos que
já pode votar. Os detalhes
você pode conferir em matéria da página seis desta
edição. Votar no próprio
bairro significa fortalecer
a nossa força e a nossa representatividade em todos
os níveis. Trata-se de um
ato de cidadania ampliar a
nossa voz e melhorar ainda
mais o nosso Buritis.
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INTERVENÇÃO
O cruzamento da Av. Professor Mário Werneck com a Rua
Jornalista Guilherme Apgaua, segundo quarteirão após o SuperNosso, sentido Escola Americana, está precisando com urgência
de uma intervenção da BHTrans,
com a instalação de um semáforo. Nos horários de pico está impraticável e muito perigoso fazer
conversões ali. Não bastasse o intenso movimento de carros para
todos os lados, ainda tem o agravante de existirem duas escolas
infantis na rua em questão, ambas
quase na esquina com a Mário
Werneck. No horário de entrada
e saída dos alunos está ficando

muito perigoso. Solicito o apoio
desse conceituado jornal, para solução desse grave problema que
está afetando uma parte considerável da população que trafega
naquela região.
Geralda Leão de Carvalho
Moradora

n Prezada Geralda, agradecemos a
mensagem e confiança depositada no JORNAL DO BURITIS.
Fizemos uma solicitação de entrevista na BHTrans para falar do
assunto, mas até o fechamento
desta edição não havíamos recebido o retorno. Vamos aguardar e
assim que recebermos as respostas publicaremos aqui.
JORNAL DO BURITIS

CAMINHADA
Faço atividade física na Av.
Henrique Badaró Portugal e gostaria de pedir a vocês que entrem
em contato com os responsáveis
pela pista de caminhada para
providenciar a mudança de sentido da pista, pois a mesma está
no mesmo sentido da circulação
dos carros. Outro dia quase fomos
atropelados devido a uma perseguição policial de um carro Fox
em alta velocidade passando na
avenida.
Maria Cecilia Figueiredo Haddad
Moradora

n Prezada Maria Célia, agradecemos o seu e-mail e encaminhamos o mesmo para a BHTrans.

Questionamos sobre a mudança
de sentido de circulação, mas
ainda não obtivemos retorno.
JORNAL DO BURITIS

ANEL
Preocupados com os constantes acidentes envolvendo seus usuários, alguns com vítimas fatais, a
Concessionária da BR 040, a Via
040, procurou a Prefeitura de BH
para propor um conjunto de ações
capazes de evitar as tragédias. A
empresa tem o mapa dos acidentes
e dele espera-se extrair um conjunto de ações eficazes a favor da
segurança no Anel Rodoviário da
capital. Uma delas é o fechamento
da via para caminhões pesados em
determinados horários – medida ra-

dical. O Prefeito Alexandre Kalil,
que é um bom marketeiro de mão
cheia, não perdeu tempo, chamou
a imprensa e de cara informou a
ação mais polêmica, deixando as
outras em segundo plano. Típico
do prefeito que adoro holofotes,
embora diga o contrário. A mecânica dos acidentes e a compreensão do por que; como; onde;
e que horas eles acontecem, é
ação “sine qua non” para evitar
que o Anel seja fechado para caminhões, causando transtornos,
comprometendo a logística de
cargas, bem como a imagem de
BH perante transportadores de
todo o país. Ação polêmica e a
princípio, desnecessária.
Considerando as estatísticas,

é possível afirmar que 80% dos
acidentes aconteceram de 17H às
20H. Todos praticamente no mesmo lugar, entre o final da descida
no bairro Betânia, e a passagem
de nível do bairro industrial, a
maioria envolvendo caminhões
que não são de MG. O estreitamento de pistas na passagem de
nível e no cruzamento do Anel
Rodoviário com a Av. Amazonas
causa retenção onde ela jamais
poderia existir. O correto no Anel
Rodoviário é movimento, e não
carros parados na pista. Portanto a causa está mais do que clara
e a solução passa por obras que
eliminem estes dois gargalos.
Isto é urgente.
José Aparecido Ribeiro
Pres. da ONG SOS Rodovias Federais
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Acolhedor

Buritis: onde todos são bem-vindos!
Estrangeiros contam suas histórias de chegada ao bairro e como se apaixonaram por ele
A decisão de mudar de país
é uma das mais difíceis que uma
pessoa pode tomar. Afinal, deixar
para trás o conforto do lar, os grandes amigos, a cultura, sem saber o
que encontrará pela frente, é algo
simplesmente assustador. Por isso,
é muito importante que o lugar escolhido para esta nova vida seja o
mais acolhedor possível. E esta é
mais uma razão que nos faz ter orgulho do nosso Buritis. Aqui, todos
são muito bem-vindos. Prova disso, são as histórias de pessoas que
vieram de muito longe e hoje não
têm o menor receio em dizer: eu
sou do Buritis!

ANTONIO chegou a morar em outros bairros de BH, mas em
nenhum deles teve um acolhimento como o recebido no Buritis

A história do Buritis com Fernando nasceu por uma única razão:
o clima. Acostumado com a gelada Noruega, e a pele branca, sofria
muito com o nosso calor tropical.
Precisava morar em um lugar onde
houvesse um ambiente ameno.
Os ventos do Buritis pareciam ser
uma ótima opção e, de fato, foram.
“Não sabia que daria tão certo.
Aqui venta muito, é extremamen-

FERNANDO, com seu cão Caramelo, adora
passear pelas ruas e espaços de lazer do Buritis

imóvel em um prédio em que todos os vizinhos já eram amigos
de longa data. Prontamente, eles
o acolheram e grandes amizades
foram construídas. “Já não moro
mais lá desde 2007, mas até hoje
nos encontramos para bater um
bom papo, falar de como andam
nossas vidas. É sempre uma festa.
Eles foram muito importantes para
a minha adaptação no Brasil. São
amigos que, com certeza, levarei
para o resto da vida”.
No ano de 2007, o italiano se
mudou para uma residência no
Alphaville, em Nova Lima. No

entanto, a saudade do Buritis falou mais alto e em 2010 decidiu
retornar ao bairro para, segundo
ele, não sair mais. “Voltei ao Buritis e encontrei uma nova realidade. Apesar do pouco tempo de
diferença, o bairro estava muito
mais estruturado, especialmente no que se refere ao comércio.
Hoje, tenho todas as minhas necessidades atendidas bem pertinho de casa. Posso fazer tudo a
pé. Isto me traz um conforto muito grande. Se algum dia tiver que
vender minha casa, compro outra
no Buritis”.

Deixando sua marca

ÓTIMA ADAPTAÇÃO
Apesar do bom português de
sua terra natal Portugal, se engana
quem pensa que Fernando Serigad
saiu da “Terrinha” direto para o
Brasil. Com apenas sete anos de
idade se mudou para a Noruega,
onde viveu por mais de 30 anos
e criou fortes raízes, como as também já criadas no Brasil, onde está
também há sete anos e não pensa
em sair mais.

O italiano Antonio Vaschetto
nasceu na tradicionalíssima cidade
de Turim. No ano de 2003 decidiu
se mudar para o Brasil, mais especificamente para Belo Horizonte,
onde construiria uma nova vida
ao lado da segunda esposa, uma
brasileira. O primeiro lugar que
morou foi em um apartamento
na região da Savassi. Porém, não
gostou muito e, em poucos meses, já estava se mudando. O destino: Buritis.
Antonio comprou um apartamento na Rua Bartira Mourão.
Sem saber, estava adquirindo um

te agradável. Meu apartamento não
precisou nem de ar-condicionado”,
conta ele, que ressalta ainda toda a
estrutura do Buritis, especialmente
comercial, que segundo Fernando,
é muito maior à dos bairros das cidades de Alesund e Kragerø onde
morou na Noruega, e também a
considera bem superior à de outras
localidades de Belo Horizonte e
com melhor custo/benefício.
O português/norueguês/brasileiro sempre foi muito elogiado pelos
seus dotes culinários. E há cerca de
três anos decidiu transformar este
hobby em profissão. Lançou então
a “Marmita Mania”, um delivery
de marmitas gourmet. A empreitada não só foi um sucesso, como fez
com que ele ainda ampliasse de forma considerável sua lista de amizades no bairro. “Muita gente que era
cliente virou amigo. Hoje sempre
que saio no Buritis encontro alguém
para conversar. É interessante ainda que, com a força dos grupos de
Whatsapp do bairro, tem gente que
já criei uma amizade sem nem mesmo saber como é o seu rosto”.

Daniel Cobija, nascido em Barcelona, na Espanha, sempre teve o
Brasil como um dos lugares favoritos para passar suas férias. Em uma
destas viagens conheceu a brasileira Liyli, por quem se apaixonou, e
se casaram. Ela possuía um apartamento no Buritis e então este acabou sendo o destino do catalão.
Esta mudança para o Buritis acon-

teceu há dez anos. Daniel acompanhou
de perto o forte crescimento do bairro
nos últimos anos, principalmente na
área comercial. Diante deste cenário
não teve dúvidas, era aqui que, além
de morar, também investiria em um
negócio. “O Buritis parece uma mini-cidade. O bairro tem tudo. Tem
vezes que passo semanas sem sair
daqui. Acredito que esta é uma forte

DANIEL é morador e empresário de sucesso no bairro

tendência de toda a comunidade”.
A La Braseria foi inaugurada há
pouco mais de cinco anos. A boutique de carnes surgiu como uma grande novidade no bairro e hoje já se
tornou uma referência da gastronomia local. “Era algo que não existia
no Buritis e acreditei que daria certo.
Os moradores entenderam a proposta e o resultado tem sido ótimo. Hoje
sou morador e empresário no Buritis
com muito orgulho”, ressalta.
Apesar da beleza de Barcelona,
a cidade se tornou apenas um lindo lugar para Daniel passear. Para
viver, o local escolhido é o Buritis.
“Hoje em dia, o Brasil, o Buritis, é
a minha terra”, conclui.
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Painel

Barulho: um malefício
para a saúde
Quem explica é o morador do bairro,
Marco Aurélio Gouvêa Bomfim, que é presidente
da Associação Mineira de Odontologia do Sono
Desde o ano passado o JORNAL DO BURITIS está na luta
para enfrentar um dos principais
problemas do bairro atualmente: o
barulho causado por casas noturnas, em especial os fatídicos shows do Mirante dos Olhos D’água.
Afinal, o barulho, uma noite mal
dormida, não produz apenas uma
irritação ou mau humor. Ele pode
provocar profundos danos à saúde
de qualquer pessoa.
O sono de todos os indivíduos é sensível ao ruído, havendo
perdas proporcionais às perturbações nas suas nobres funções.
Morador no Buritis, Marco Aurélio Gouvêa Bomfim é presidente
da Associação Mineira de Odontologia do Sono. Segundo ele, estudos comprovam que a poluição
sonora é a perturbação que envolve maior número de incomodados, e diante dos danos dramáticos causados já ocupa a terceira
prioridade entre as doenças ocupacionais, só ficando atrás das
provocadas por agrotóxicos e as
ósteo-articulares.
“Em vigília, o ruído de até 50
decibeis pode perturbar, mas é
adaptável. A partir de 55 provoca
estresse leve, excitante, causando
dependência e levando a durável
desconforto. O estresse degradativo do organismo começa a
partir de 65 decibeis”, diz. Para
se ter uma ideia da gravidade da
situação a que os moradores do
Buritis estão submetidos, os sho-

o ruído torna o sono
mais leve, causando
profundos danos fisiológicos, psicológicos e
intelectuais”, conclui.
Insônia
A Associação Mineira de Odontologia
do Sono foi criada em
2013, tendo como principais fins a união e integração dos profissionais
de saúde atuantes no tratamento dos Distúrbios
do Sono, bem como o
fortalecimento do grupo
e aprimoramento de seu
desenvolvimento técniNoites mal dormidas causam danos fisiológicos,
co e científico.
psicológicos e intelectuais, garante especialista
Os distúrbios do
sono são responsáveis por graves
ws no mirante ultrapassam os 100
problemas individuais, profissiodecibéis.
Ainda de acordo com Marco
Aurélio, uma pesquisa realizada
em São Paulo apontou os indicadores da má qualidade de vida
ambiental nas cidades no Brasil.
Nela, 14 % das pessoas atribuíram suas insônias a fatores externos, das quais 9,5 % exclusivamente ao ruído. Além disso,
o ruído deve ter uma importante
contribuição indireta, através do
estresse diurno e noturno, causando também má higiene do sono,
cujos efeitos são traiçoeiramente
desapercebidos das pessoas por
não terem danos imediatos e não
deixarem rastro visível. “Enfim,

nais, familiares e sociais, isso sem
considerar o agravamento dos danos com acidentes caseiros, públicos e automobilísticos decorrentes da condição de sonolência que
podem provocar. São, atualmente,
considerados “problema de saúde
pública” em diversos países.
As Associações Internacionais de Distúrbios de Sono informam que cerca de 5 % das insônias são causadas por fatores
externos ao organismo, principalmente pelo ruído, 10% são devidas a má higiene do sono, isto é,
comportamento inadequado para
o sono, sobretudo nas duas horas
que o procedem. Outros 15 % são
resultantes de internalização no
cérebro dos fatores perturbadores
externos através do mecanismo
de condicionamento aprendido
involuntariamente.

Direito
Imobiliário
Tiago Cunha (*)

Com nova lei condomínios
inacabados poderão
ter suas obras concluídas
Com a bancarrota de grandes construtoras (2012/2014), em nossa capital, dezenas de empreendimentos foram abandonados ou sequer tiveram
suas obras iniciadas. Como reflexo, milhares de famílias viveram o drama
de não receber sua casa própria e a perda de todas suas economias.
A solução para minimizar o prejuízo ou recuperar o capital investido é dada pelo inciso VI, do artigo 43, da Lei Federal n° 4.561/64
(Lei de Incorporações), que autoriza os compradores a tomar a obra
com a finalidade de concluí-la, por meio do procedimento de destituição da incorporadora.
Contudo, o vencimento dos alvarás de construção constituía outra
barreira a ser vencida, já que a nova Lei de Uso e Ocupação do Solo
(2010) reduziu o potencial construtivo dos terrenos em toda cidade, o
que inviabilizava a edificação dos prédios com a mesma quantidade de
unidades, anteriormente comercializadas/projetadas.
Ante a nova restrição legal, caberia aos compradores/condôminos
pagar pela Outorga Onerosa do Direito de Construir para obter a renovação do alvará de acordo ao projeto aprovado anteriormente, o que
encarece os empreendimentos, e, não raro os torna inviáveis.
Como advogado, auxiliei o ex-Vereador Sérgio Fernando (PV) na
redação do artigo 19, da Lei Municipal 9.725/09 (Código de Obras),
como forma de viabilizar a renovação do alvará de construção sem o pagamento da outorga onerosa quando cumpridos certos requisitos, como:
a) paralisação injustificada da obra; destituição do incorporador nos termos da Lei Federal; recuperação judicial ou falência da construtora.
Importante ressaltar, a alteração do Código de Obras permite a renovação de alvará para empreendimentos já iniciados e, também, para
aqueles que sequer saíram da planta.

DA VITÓRIA PERANTE OS TRIBUNAIS
A PBH preocupada com a questão arrecadatória propôs, no ano de
2016, perante o TJMG, uma Ação Direta de Inconstitucionalidade, alegando, em síntese, que a iniciativa do projeto deveria ser do Executivo e, ainda,
não poderia sofrer com a perda da receita ao deixar de cobrar a Outorga.
A Prefeitura sofreu sua primeira derrota judicial com o indeferimento da liminar visando suspender, de imediato, os efeitos da Lei.
Em sua decisão, o TJMG entendeu que não haveria prejuízos substanciais ao Município, já que os compradores somente desejavam renovar projeto anteriormente aceito.
Em 28 de fevereiro de 2018, o Órgão Especial do TJMG por
UNÂNIMIDADE reconheceu a constitucionalidade da Lei, o que significa reconhecer o direito dos compradores a renovação do alvará.
A Lei e esta decisão renovam as esperanças dos compradores e faz
justiça-social ao restituí-los o que lhes é seu por direito: o respeito à
sua dignidade e sua moradia.
(*) Advogado e Consultor em Direito Imobiliário
Sugestões de temas ou demais informações pelo e-mail
contato@vianaecunha.com.br - Tel.: (31) 3243-6143
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Atenção Eleitores

Transferir o título para o
Buritis só até 9 de maio
O Brasil viverá um momento muito importante em
2018 e não estamos falando
de Copa do Mundo. Este ano,
os eleitores irão às urnas para
elegerem seus representantes
na esfera Federal e Estadual
pelos próximos quatro anos.
E quem ainda não se regularizou junto à Justiça Eleitoral,
já pode ir se organizando para
quitar a situação o quanto antes. Termina no dia 9 de maio
o prazo para tirar o título de
eleitor, transferir o domicílio
eleitoral, solicitar transferência para uma seção de fácil
acesso e regularizar a situação
perante o Tribunal Superior
Eleitoral (TSE).

Nos últimos anos, o Buritis teve um crescimento populacional considerável, entretanto, muitas destas novas
famílias que agora ocupam o

Mais informações
De acordo com o calendário eleitoral 2018, 9 de maio
é ainda a data limite para que
o eleitor com deficiência ou
mobilidade reduzida solicite
sua transferência para uma
seção eleitoral com acessibilidade. Do mesmo modo, esse
é o prazo para que os presos
provisórios e os adolescentes
internados que não possuam
título regular façam o alistamento eleitoral ou solicitem a
regularização de sua situação
para votar em outubro.
Ao se dirigir ao cartório

eleitoral, o cidadão deve levar consigo os seguintes documentos: título de eleitor,
caso o possua; um comprovante de residência (sempre
que possível, em nome do
eleitor e, para os casos de
transferência, com antecedência mínima de três meses);
um documento oficial de
identificação pessoal contendo, no mínimo, nome, filiação, data de nascimento e nacionalidade; e o comprovante
de quitação militar, quando
do sexo masculino.

bairro não se preocuparam em
transferir o título para um dos
três locais de votação(UniBH,
Unimaster e Escola Americana) aqui no Buritis.

Para se ter um parâmetro
do crescimento eleitoral do
bairro, no ano de 2004, quando lançamos nossa primeira
edição, havia no Buritis apenas duas seções eleitorais instaladas no prédio do UniBH,
totalizando 766 pessoas aptas
a votar no Buritis nas eleições daquele ano. Já em 2016,
eram 13.130 eleitores divididos em 28 seções. Porém,
apesar do aumento considerável, este número pode ser
ainda maior, caso os eleitores
que votam em outros bairros
da cidade decidam por transferir o seu título. Votar perto
de casa é muito mais cômodo
e seguro.

CARTÓRIOS ELEITORAIS DE BH
– Avenida do Contorno, 7.038 - Lourdes
– Avenida Prudente de Morais, 320 - Cidade Jardim
– Rua Alcindo Vieira, 67 - Barreiro de Baixo
– Rua Pe. Pedro Pinto, 5.020 - Mantiqueira (Venda Nova)
– Rua Caetés, 342, 3º andar - Centro (BH Resolve) 		
- Com agendamento obrigatório
– Avenida dos Andradas, 3.100 - Santa Efigênia 		
(Câmara Municipal) – Com agendamento obrigatório
– Avenida Augusto de Lima, 1.549 - Barro Preto 		
(Fórum Lafayette) (das 13h às 17h)
– Unidade de Atendimento Integrado (UAI) Praça Sete 		
- Centro (das 7h às 19h) 					
- Com agendamento obrigatório

Disque-eleitor: 148

Heitor Silva (*)

Falando um pouco sobre
fermentação de cerveja
Você já viu no rótulo de alguma garrafa de cerveja, ou até mesmo em alguma peça publicitária ou propaganda de TV, uma frase
que diz assim: “cerveja de alta fermentação”, ou, ”cerveja de baixa
fermentação”? Mas afinal, o que isto significa na prática?
Antes de falar um pouco mais sobre esses termos é fundamental
explicitar que se trata do advento mais importante do processo de
fabricação da cerveja: a fermentação. E sabe o que é mais incrível? Até o ano de 1859, quando Louis Pasteur (1822-1895) decifrou a fórmula desta reação química, ela ainda era tratada como um
acontecimento oculto, sobrenatural, sem explicações ou fundamentos técnicos. Inclusive, na maioria das vezes, a ela era atribuída as
ações e interferências do divino. Contudo, desde o seu advento, sabemos que não é nada disso, e que muito ao contrário é a etapa mais
relevante no resultado final de cada cerveja.
A fermentação da cerveja ocorre a partir do momento em que
as leveduras (leia-se fermento) são adicionadas nas tinas que acabaram de receber o mosto cervejeiro recém resfriado. Elas são microrganismos da família dos fungos, se alimentam do amido que
está dentro de cada grão de cevada (ou outro cereal utilizado para a
fabricação de cerveja) e ao longo do seu processo natural de “digestão” produzem álcool e gás carbônico (CO2). Toda esta etapa possui
um protocolo de condução, incluindo os de ordem científica. Mas
para o que precisamos neste momento está de bom tamanho. Dito
isto apresento os quatro principais tipos de fermentação, utilizados
para a fabricação de cervejas, e suas principais características.
Os tipos de fermentação / leveduras podem ser agrupados em
quatro “famílias”. A primeira delas é a família das cervejas Lager
(lê-se Láguer), ou, leveduras de baixa fermentação. Elas trabalham
em temperaturas mais baixas e numa velocidade um pouco mais
lenta. A segunda é a família das cervejas Ale (lê-se Êiou), ou leveduras de alta fermentação, que trabalham em temperaturas ligeiramente mais elevadas e em maior velocidade. A terceira família é das
cervejas de fermentação espontânea, que utilizam leveduras presentes no ar e que produzem cervejas mais complexas e exóticas. Por
fim, na quarta família, temos a família das cervejas Híbridas, que
mistura as características das três famílias anteriores.
É importante ressaltar o papel de destaque das leveduras no processo de fermentação das cervejas. Nunca será um equívoco dizer que elas
são as verdadeiras mestras cervejeiras e que elas determinam o perfil de
cada estilo de cerveja, através de cada uma destas suas ricas nuances.
(*) 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
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Tecnologia

Leão

Smartphones, tablets e
notebooks em boas mãos

Não caia na
malha fina

Em tempos de crise econômica e a consequente queda no consumo, a ordem é repor apenas o
necessário para evitar a ampliação dos gastos. Em momentos de
dificuldade, quem quebrou smartphone, tablet ou notebook tem
optado por realizar a manutenção
do aparelho, ao invés de comprar um novo e desembolsar até
quatro vezes mais o valor final.
De olho neste mercado, a renomada franquia “Rede Multi-Assistência” teve inaugurada a sua
primeira loja em Belo Horizonte,
aqui no Buritis.
Trazendo um serviço muito
mais profissional e de qualidade,
a Rede conta com uma distribuidora de peças e ferramentas, e
ainda curso de especialização.
Desta forma, a franquia oferece treinamento qualificado para
que seus profissionais efetuem
os consertos de maneira correta,
evitando um índice de retorno de
equipamentos com o mesmo de-

feito ou com problemas piores
do que o reclamado inicialmente,
prática comum neste mercado.
Adriano Cesari, técnico responsável pela franquia no Buritis, possui uma experiência de
mais de 18 anos no mercado de

ADRIANO passou por um curso intensivo para estar
apto a oferecer um serviço que uma grande franquia exige

informática. Por conhecer muito bem as necessidades do cliente, apostou na abertura do empreendimento. Segundo ele, a
Rede Multi-Assistência oferece
o melhor tanto em atendimento
quanto na formação técnica dos
profissionais que se prontificam
a realizar serviços em equipamentos vistos como essenciais
nos dias de hoje. “É tudo muito profissional. A franquia exige que nossos equipamentos e

produtos sejam de extrema qualidade, bem como a capacitação
dos profissionais. Firmamos um
sério compromisso que leva uma
marca nacional”.
A escolha do Buritis para a
primeira franqueadora da marca
em BH não foi um mero acaso. O
objetivo era encontrar um bairro
de grande densidade demográfica fora da região central. Assim,
haveria um fluxo interessante de
clientes, que teriam a comodidade de levar seu aparelho para o
conserto em um local onde seriam atendidos com maior atenção. “Infelizmente, ao procurar
uma daquelas lojas de assistência técnica no centro da cidade,
além de o serviço muitas vezes
não ser realizado com eficácia,
o atendimento acontece meio
que a toque de caixa. Aqui temos
uma dedicação total a cada cliente. Estamos falando de produtos
de alto valor, muito importantes
para seus donos. Ouço muitos
dizerem: levei em uma assistência, fui mal atendido e ainda por
cima o aparelho não ficou bom.
É um respeito que faz toda a diferença”, comenta Adriano.
A “Rede Multi-Assistência” do Buritis fica localizada
no Shopping Via Werneck, no
coração do bairro, na Avenida
Professor Mário Werneck, 1480
- loja 110. Telefones de contato:
3370-0804 e 98412-2585 (Whatsapp). Horário de funcionamento de segunda a sexta das 10h
às 19h e aos sábados das 09h às
13h, com estacionamento no local. Mais informações sobre a
franquia basta acessar o site: redemultiassistencia.com.br.

Prazo para entrega do IR
2018 termina este mês
Atenção contribuintes! O

prazo para Declaração do Imposto de Renda (IR) da Pessoa Física, 2018, termina no próximo
dia 30 de abril. Quem ganhou
mais de R$ 28.559,70 em 2017,
entre outras situações, é obrigado
a fazer a declaração. Em caso de
atraso na entrega, o contribuinte
terá de pagar multa de 1% sobre
o imposto devido ao mês. O valor
mínimo é de R$ 165,74 e o máximo é de 20% do imposto devido.
Uma das novidades do IR

neste ano é que serão exigidos
CPF para dependentes incluídos
na declaração com oito anos completados até o fim do ano passado.
Em 2017, a obrigatoriedade era
para crianças a partir de 12 anos.
“A redução da idade visa evitar
que a declaração caia na malha
fina, possibilitando maior rapidez
na restituição do crédito tributário”, explica Leonardo Lima Rocha, da Emadu Contabilidade. A
partir de 2019, a obrigatoriedade
será para todos os dependentes,
de qualquer idade.
De acordo com o contador,

o programa de declaração neste
ano também vai pedir aos contribuintes mais dados sobre seus
bens declarados. O contribuinte, porém, não será obrigado a
fornecer essas informações. “O
maior detalhamento de bens,
como por exemplo endereço de
imóveis, sua matrícula, IPTU, e
data de compra, além do número
do Renavam de veículos, ainda é
opcional este ano, mas em 2019
será obrigatório”.
A partir deste ano também

será possível retificar as declarações enviadas por meio de dispositivos móveis, como tablets e
smartphones. Para isso, entretanto, é necessário que a declaração original tenha sido enviada
do mesmo aparelho. O site para
baixar o programa para fazer a
declaração do IR é o www.receita.fazenda.gov.br.

Restituições
Os contribuintes que enviarem
a declaração no início do prazo,
sem erros, omissões ou inconsistências, receberão mais cedo as restituições do Imposto de Renda, se
tiverem direito a ela. Idosos, portadores de doença grave e deficientes
físicos ou mentais têm prioridade.
As restituições começarão a

ser pagas em junho, e seguem até
dezembro, para os contribuintes
cujas declarações não caírem em
malha fina. A expectativa da Receita é de receber 28,8 milhões de
declarações neste ano. 340 mil a
mais do que o registrado no ano
passado (28,5 milhões).

Leonardo Rocha, contador
da Emadu Contabilidade

O contador do Buritis recomenda que os contribuintes tenham cuidado ao fazer a declaração. Outra dica é reunir primeiro
os documentos necessários, para
depois preencher o documento. “Não deixar para os últimos
dias porque as dúvidas aparecem
quando a gente vai começar a fazer. Só aí o contribuinte percebe
os documentos que estão faltando”, finaliza Leonardo.
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Começou

Prefeitura inicia obras em ponto
mais crítico da Mário Werneck

bem estar

Márcia Campos(*)

Água e
processos mentais
É comum chegarem ao consultório pacientes com os seguintes sintomas: Cansaço afetando tanto o seu rendimento físico como
cerebral, falta de concentração, dificuldades de memorização e falta de foco. Qual seria o seu diagnóstico? O que fazer? “BEBER
ÁGUA”, sim, ingerir mais água!
Decidi escrever sobre este assunto, pois é muito mais comum
do que se imagina, pessoas apresentarem estes sintomas pensando
se tratar de algum transtorno psicológico/cognitivo quando na realidade basta mudar o seu hábito.

Volume das obras tem chamado a atenção de quem passa pelo local. Moradores esperam que serviço seja finalizado o quanto antes
Os moradores do Buritis tiveram
uma animadora manhã no último dia
26 de março. Assim como havia prometido recentemente o coordenador
da Regional Oeste, Sylvio Malta, e
ainda no ano passado o Secretário de
Obras, Josué Valadão, tiveram início
as tão aguardadas obras de revitalização do trecho mais danificado da
Avenida Professor Mário Werneck,
entre as ruas Aluísio Rocha e Maria
Heilbuth Surette. O asfalto no local
já era de péssimo estado e ficou ainda pior após as fortes chuvas do último verão.
Nos primeiros dias de obras,
os moradores ainda estavam desconfiados se o serviço seria o pro-

metido, ou apenas mais um paliativo de tapa-buracos, uma vez que
poucos homens e máquinas trabalhavam no local. Contudo, aqueles, de fato, eram apenas reparos
emergenciais para facilitar o início
das obras principais. Nos últimos
dias, o trabalho tem sido intenso
na região e a estimativa da Regional Oeste é que as obras sejam
finalizadas dentro de um prazo de
60 dias. “A Avenida Professor Mário Werneck é uma das principais
vias do bairro Buritis e a SUDECAP já havia identificado a necessidade do reforço da sua base para
suportar o tráfego pesado do local.
A situação estava bem crítica, re-

presentando risco à comunidade. Cumprindo o meu papel, num
constante diálogo com o cidadão
e representantes das entidades da
sociedade civil organizada, entendi a complexidade da demanda e
me empenhei em apressar o quanto antes o início dos serviços solicitando a priorização das ações do
Poder Executivo”, diz o coordenador Regional, Sylvio Malta.
Ele ainda pede para que os
motoristas fiquem atentos à sinalização dos desvios e tenham paciência com o trânsito mais complicado neste período. “Para que estas
obras aconteçam com êxito vamos
pedir um pouco de paciência aos

motoristas. Estes transtornos serão
momentâneos, porém, os benefícios ficarão. A BHTrans fez toda a
sinalização necessária e é preciso
que os motoristas respeitem e entendam que o transtorno vem agora, mas pelo bem de todos”.

Mais trabalho
Tudo indica que a Mário Werneck poderá não ser a única via pública
do Buritis a receber reparos. Já existe
uma relação de ruas do bairro, encaminhadas pela BHTrans à SUDECAP, para que seja avaliada a possibilidade de recapeamento. Contudo,
a execução só será possível quando
houver liberação de recursos.

Veja as alterações no trânsito

Claro que existem transtornos. É necessária uma consulta
para averiguar, mas, muitas das vezes hidratar o corpo é o suficiente quando este está em déficit. Nossos processos mentais que
intervêm no pensamento sofrem alterações como conseqüência da
desidratação.
Pois bem! Foi assim que encontrei uma recente pesquisa que
retrata esta questão: “O aprendizado, a memória, a concentração
podem diminuir por falta de líquidos, fundamentalmente quando o
corpo sofre perdas de mais de 2%.”
Com a rotina de vida estressante e muitos afazeres, torna-se necessário criar novos hábitos para manter uma boa ingestão hídrica,
como deixar garrafa de água na mesa de trabalho, levar no carro,
na mochila, etc. Lembrando que é bom deixar em lugar visível para
que se lembre, até que incorpore a mudança comportamental.
De acordo com os especialistas, o cálculo específico para o
consumo é o seguinte, “multiplica-se o peso atual por 37ml. Por
exemplo: uma pessoa que pesa 94kg, deve consumir 3,48 litros
de água/dia.”
Em outro estudo da Universidade de East London, na Inglaterra, os pesquisadores constataram que beber alguns copos de água
pode melhorar em até 14% a capacidade cognitiva do cérebro,
como memória visual, memória de curto prazo e aprendizagem.

Desvio na Mário Werneck sentido Anel Rodoviário:

Temos de pensar ainda que complementar com água é uma maneira realmente barata para que estudantes e educadores consigam
obter resultados melhores.

Estacionamento proibido:

Outra questão é que a água é uma excelente condutora de eletricidade, elemento básico na transmissão de informações e impulsos
entre os neurônios e outras células do corpo ou entre os próprios
neurônios. Ou seja: quando bem hidratados, os sinais cerebrais para
as reações acontecem de forma mais rápida.

Virar a direita na Rua Consul Walter
Virar a esquerda na Rua Tereza Mota Valadares
Virar a esquerda na Rua Vereador Washington Valfrido
Virar a esquerda na Rua Maria Heilbuth Surette

Rotas alternativas:
Ao vir na Mário Werneck próximo ao Mc Donalds sentido Anel Rodoviário, prefira dar a volta por trás do bairro, passando pelas Ruas Paulo
Piedade Campos, Rua Heitor Menin, Rua Paulo
Diniz Carneiro e Rua Maria Heilbuth Surette.

Para garantir maior fluidez no trânsito está proibido estacionar em determinadas áreas das ruas Consul Walter,
Tereza Mota Valadares e Vereador Washington Valfrido.

Fica a dica!

Sylvio Malta, coordenador Regional

*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
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Em Dia

Convivência

Studio Cleve Campos:

Boulevard UniBH

o ponto da beleza no Buritis

SALÃO instalado no Buritis II oferece total comodidade e conforto

Toda mulher gosta de se sentir
linda e confiante. Aqui no nosso Buritis elas podem encontrar um lugar
que, com certeza, irá deixá-las assim. O Studio Cleve Campos - Beleza e Bem Estar - é um local agradável e adaptado para deixar a mulher
mais confortável e bela. Além disso,
todo o atendimento é altamente profissional e com preço justo.
A decisão de abrir uma empresa, ainda mais em tempos de crise
financeira, não é nada fácil. Contudo, quem não tem dúvidas sobre a
qualidade do serviço que oferece,
não tem medo de arriscar. Foi isto
que fez a, agora empresária, Cleve
Campos Vieira, ao inaugurar seu
studio de beleza há cerca de 10 meses. Investiu seu dinheiro em uma
área que tem grande conhecimento,
e em um bairro onde os bons profissionais sempre são valorizados.
No Studio Cleve Campos a mulher se embeleza da cabeça aos pés
literalmente. O trabalho vai desde
os cabelos ao spa para os pés. De
acordo com a empresária o melhor
atendimento é que traz bons resultados. “Tenho que estar sempre bus-

cando o melhor. Tenho que fazer
minha cliente sair daqui já querendo
marcar o retorno. Felizmente, até o
momento, estou tendo esta resposta
positiva. Fruto de um trabalho sério
e de respeito ao cliente”.
O mercado da beleza é muito dinâmico e sempre surgem novidades.
Por isto é fundamental estar inteirado sobre tudo o que está acontecendo no setor. “Além de oferecer os
mais diversos atendimentos, tenho
no salão um grande estoque, com os
produtos das melhores marcas existentes no mercado. Isto é algo que
não abro mão”, revela a empresária.
O Studio Cleve Campos está
na região do Buritis II. Local que
tem potencial para atender moradoras do Buritis e de bairros vizinhos
como o Palmeiras, Betânia, Estrela
Dalva e Estoril.

CLEVE aposta no atendimento de
qualidade para fidelizar os clientes

Serviço
Studio Cleve Campos - Beleza e Bem Estar
Endereço: Rua Aggeo Pio Sobrinho, 295 (loja 06)
Funcionamento: Terça a sábado das 09 às 19h.
Telefones: (31) 3245-5544 e 98511-7862 (Whatsapp)

Bairro conta com novo espaço de lazer e descanso
O Buritis acaba de ganhar mais um importante
espaço para convivência social. Pensando em um local
para acolher seus alunos,
profissionais e a comunidade, o UniBH planejou a criação de um boulevard dentro
do seu campus. Agora, todos
podem usufruir de uma área
de 800m2 mobiliada com
bancos fixos (revestidos de
granito e pintado de azul),
mesas feitas de tambores
azuis, banquetas altas amarelas, pergolados metálicos,
ideal para descanso, bate-papo e passeio com os filhos e pets.
Além do agradável espaço, a diretoria do UniBH
pretende oferecer, pelo menos uma vez por mês, uma
atração gratuita ao público no local. De acordo com
Marina Marques, gerente
de marketing comercial do
centro universitário, a cidade de Belo Horizonte está
escassa de espaços que ofereçam cultura à comunidade e o novo boulevard pode
mudar este cenário em nossa região. “Não queremos
ser vistos como uma instituição que atrapalha o dia a
dia dos moradores. Que prejudica o trânsito. Queremos
fazer algo pela comunidade.
O Campus Aberto já é uma
realidade e a criação do boulevard será algo ainda mais
expressivo”, ressalta.

crianças jogando bola aqui,
cães brincando. Será um espaço que vai respirar alegria
podem ter certeza”.

Marina acredita que o Boulevard
vai estreitar ainda mais os laços
entre universidade e comunidade

A gerente de marketing
informa que o espaço estará
aberto de segunda a sexta-feira das 07h às 22h. Ele contará
com segurança 24 horas para
garantir a tranquilidade de todos os visitantes. “Queremos

KAREN e IAN aprovaram o novo
espaço de convivência do Buritis

Aprovado
Moradora do Estoril,
Karen Cristina ficou empolgada com a criação do
boulevard. Agora conta
com um espaço bem mais
acessível para levar o filho
Ian, de 06 anos, para brincar. “Quando queria levá-lo em um lugar ao ar livre
no bairro para que ele pudesse brincar, tinha que ser
no Parque Aggeo Pio Sobrinho, que é muito longe
para ir a pé, ou no Parque
Silva Ortiz, que é extremamente íngreme e não dá
para brincar direito, andar
de bicicleta”.
A localização do novo
espaço de convivência, realmente, é algo que chamou a
atenção de Karen. Segundo
ela, por estar na região mais
comercial do bairro, poderá sair para fazer compras e
aproveitar o momento para
relaxar na companhia do
filho. “Tenho certeza que
agora vou ter uma companhia durante as compras. O
Ian vai querer vir comigo
para brincar aqui depois”,
se anima.

Inauguração
Um grande evento marcou o lançamento oficial do boulevard do UniBH. Foram diversas apresentações culturais nas áreas de dança e música, oficinas de artes e serviços
à comunidade, desde a área da saúde à pedagógica.
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Por Dentro do Bairro

Bem Bom no Buritis

Novo curso para adultos

Mariana Prado
(esq) e Regina
Ribeiro (dir),
diretoras do
Number One
Buritis, e Flávio
Augusto,
diretor da Wiser
Educação, durante
o lançamento
oficial do curso
“Number One
Adulto”

Fotos Divulgação

O mês de março, na unidade Number One do Buritis, foi
marcado pelo lançamento oficial do Number One Adulto,
curso com temática direcionada a este grupo etário, com 24
meses de duração e material didático exclusivo, que apresenta assuntos relevantes para perfis diferenciados, como, por
exemplo, coaching, oratória,
empreendedorismo, pensamento
estratégico, liderança e trabalho em equipe. A
metodologia de
estudo do curso
inclui a preparação prévia para
a aula, por meio
do acompanhamento de vídeos, da realização de atividades de compreensão
e, também, revisões constantes dos conteúdos aprendidos em
sala. O aluno tem o seu desempenho avaliado mensalmente,
de forma auto-reflexiva, e recebe constante apoio da coordenação pedagógica para reorganizar sua dinâmica de estudos,
de acordo com a demanda.

Uma grande festa marcou a 12ª edição do “Bem
Bom no Buritis”. Realizado pela primeira vez fora do
nosso bairro, no Parque Jacques Costeau, no Betânia, o
evento não perdeu em nada a
sua essência. Pelo contrário,
oportunizou a participação de
mais pessoas, moradores de
bairros de BH, especialmente
da região oeste da capital.
Apesar de ter usado como referência o Dia Internacional da
Mulher (8 de março), o evento foi
para todos os gêneros, especialmente para as crianças. Nos dias 8 e 10
de março foram oferecidos gratuitamente varias atividades artísticas,
esportivas, educacionais, além da
distribuição de brindes e muita alegria e descontração.
Carlos Vasconcelos, o Karlinhos,
realizador do projeto, patrocinado
pelo BELOTUR, fala da satisfação
em poder realizar mais um Bem
Bom no Buritis, que cresce a cada
edição e conquista novos parceiros.
“A gente sente que está acontecendo
cada vez melhor. Temos a parceria
do poder público, do comércio local,

No próximo dia 07 de abril, das 10h às 18h,
no auditório do UniBH, campus Buritis, acontece
a primeira edição de 2018 da feira mix “Fora de
Série”. Serão vários expositores com ofertas nos
segmentos de Moda, Artesanato, Decoração, Gastronomia, Beleza e outros. O evento contará com
a presença de Food trucks, Food bikes, Pet friendly e muito mais! Sem dúvidas, mais um dia muito
agradável para curtir com a família e amigos.
Além de todas estas atrações, a cada edição do
Fora de Série uma ONG é beneficiada com o recolhimento de doações. Desta vez a contemplada será a

ABRIL E O DIA DO ÍNDIO
da sociedade civil e da comunidade.
Todos trabalhando juntos em prol do
bem-comum”.
A edição não pôde ser realizada
no Buritis em virtude da não disponibilidade do Parque Aggeo Pio Sobrinho, fechado como medida de
prevenção à Febre Amarela. Contudo, o que poderia ser um problema
acabou abrindo um importante leque
de possibilidades. De acordo com
Karlinhos, mesmo tendo sua raiz no
Buritis, o projeto será itinerante. De
forma inédita, o Bem Bom no Betânia aconteceu no dia 25. Vai ter Bem
Bom no Salgado Filho, Estrela Dalva e em outros bairros. Este evento
é para acolher as pessoas e iremos
onde elas estão e precisam”, finaliza.

A estação mais charmosa do ano chegou e a Villa Buritis
irá te dar uma mãozinha para que você possa fazer a escolha
dos melhores looks. No próximo dia 12 abril, o shopping vai
realizar o “Desfile Outono/Inverno 2018”! Modelos irão mostrar as principais tendências da estação para este ano. Contudo,
quem comparecer ao evento poderá curtir outras grandes atrações. Vai haver apresentação de dança, DJ e sorteio de brindes
de várias lojas. Vale a pena participar! O shopping Villa Buritis
fica localizado na Avenida Professor Mário Werneck, 1307. O
desfile está marcado para iniciar às 18h.

Rede Mel, um projeto da Casa Refúgio, uma associação sem fins lucrativos, que contribui na recuperação
de homens moradores de rua e dependentes químicos.
O projeto ensina o trabalho e cultivo de mel e faz a
comercialização dos produtos elaborados. Toda a comercialização desse mel visa a manutenção da instituição, que hoje atende 82 homens, e espera alcançar
140, em breve. Neste momento, a maior necessidade
é de alimentos não perecíveis, tais como arroz, feijão,
óleo, açúcar e macarrão. Participe e faça a sua doação!
O evento contará com estacionamento gratuito,
entrada pela Rua Líbero Leone, 259.

Legal
Lara Moreira (*)

Desfile outono/inverno

Mais uma edição do Fora de Série

BURITIS

Dia primeiro de abril, conhecido por muitos como o dia
da mentira. Quem nunca pregou uma peça no colega nesse
dia apenas por diversão? No entanto, é omitido por muitas
pessoas que nesse dia também é celebrada a abolição da escravatura dos índios.
Nos primórdios, antes da chegada dos portugueses no
Brasil, no século XVI, os índios viviam independentes, mantinham suas próprias plantações e realizavam atividades de
caça e agricultura. Todavia, após a colonização a situação se
modificou, uma vez que os portugueses começaram a transformar os nativos em escravos, já que era uma alternativa
mais barata do que a mão de obra dos negros. A escravidão
se iniciou em 1534 e durou até 1755. Nesse período, os índios eram submetidos a trabalhos árduos e longos, sendo destinados a eles todo tipo de serviço braçal. A condição humilhante, os maus tratos e a má alimentação eram o conjunto
para que os escravos tivessem a expectativa de vida de, no
máximo, 15 anos.
No âmbito jurídico, se a Constituição Federal já existisse
nesse período, a escravidão seria contrária a princípios fundamentais, direitos e garantias individuais, coletivos e sociais
nela contida, pois no que tange o direito à liberdade, a dignidade da pessoa humana, dos direitos dos trabalhadores e a
igualdade a Carta-Magna é impassível.
A escravidão indígena só reduziu quando a condição
econômica possibilitou a compra de escravos negros, mas
apenas em 1755 houve a abolição definitiva. Por iniciativa
do Marquês de Pombal, em 1758, a medida ficou válida em
todo o Brasil.
Ainda que haja na Constituição Federal normas afim de
proteger os interesses e direitos dos índios, eles continuam
sendo pessoas marginalizadas pela sociedade atual. Sendo assim, é primordial que a comunidade se conscientize que os
índios são parte da coletividade e devem ter pleno exercício
de seus direitos e deveres individuais para com o Estado e
sociedade. Dessa forma construímos uma relação de mútuo
respeito e reconhecimento.
(*) Acadêmica do 3º período do
curso matutino de Direito do
Centro Universitário Newton Paiva
– campus Buritis.
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Conforto

O tradicional que
ficou mais moderno
Apesar de ainda ser um bairro novo e com grandes possibilidades de desenvolvimento, o
Buritis já possui, sim, as suas
tradições. Uma delas é o Salão
Anderson Santos, localizado na
Avenida Mário Werneck, 1797.
Fundado no “longínquo” ano de
1996, o salão acompanhou em
loco toda a expansão imobiliária
do Buritis. E, enquanto o bairro
crescia em uma velocidade frenética, ali era visto para muitos
clientes como um refúgio. Um
lugar que conseguia manter um
ambiente tranquilo, de muita
conversa boa, típico do “arraial
de Minas”. Contudo, a modernidade está em nossas vidas e parece que não há como fugir dela.
Após mais de duas décadas, o
Salão Anderson Santos acaba de
passar por sua primeira grande
obra de reestruturação. Toda área
interna foi repaginada e um novo
espaço foi criado para atender as
demandas do cliente. Sim, o futuro também chegou aqui!
Após anos relutando, Anderson decidiu que era hora de
mudar. Mesmo não perdendo o
mais importante que considera
para o sucesso de um negócio,
os clientes fieis, o cabeleireiro viu que era preciso oferecer
mais. O mercado da beleza está
cada vez mais moderno e grandes franquias têm chegado ao
bairro. Com o investimento realizado, acredita que agora poderá dar tudo o que o seu cliente merece. “Eu fui o único salão
aqui durante 16 anos. O Buritis
cresceu e esta concorrência era
normal. Foi preciso adaptar. A
qualidade no serviço e a conversa agradável continuam os mesmos, mas agora o cliente ainda

Cultura e Lazer

Fotos Divulgação

Shows
VillaMix Festival
Dia 07

Local: Mega Space / Horário: 15h
Ingressos: R$120 / Vendas: Site ticmix.com.br

Roberto Carlos
Dia 07

Local: Mineirinho / Horário: 21h
Ingressos: R$120 / Vendas: Site myticket.com.br

Johnny Hooker
Dia12

Local: Sesc Palladium
Horário: 21h
Ingressos: R$60
Vendas: Site ingressorapido.com.br

Além do bom serviço e bate-papo,
Salão Anderson Santos agora
também oferece mais conforto

poderá estar em um ambiente climatizado, com wi-fi, música, entre
outros serviços”, garante.
Trazer a modernidade para um
espaço que poderia ter como principal característica sua história, era
algo que perturbava o cabeleireiro.
Entretanto, chegou à conclusão de
que passado e futuro podem andar
de mão dadas. “Fiquei com receio
dos clientes mais antigos reprovarem, mas para a minha surpresa foram os primeiros a me parabenizar
e dizer que esta mudança era fundamental. Para os novos clientes é
ainda mais especial, pois o espaço
se adequou aos seus gostos”, revela o cabeleireiro, que ainda montou um espaço kids para entreter
as crianças, enquanto aguardam o
corte de cabelo dos pais.

Histórias
Anderson se orgulha em preservar em seu salão clientes de mais de
uma década. Conta que por aquela
cadeira passaram inúmeras histórias. Já foi família, amigo, conselheiro comercial. E sempre teve o

Geraldo Azevedo
Dia 12

Local: Grande Theatro Unimed (Rua dos Carijós, 258 - Centro)
Horário: 21h / Ingressos: R$50
Vendas: Site cinetheatrobrasil.com.br

cuidado de dizer a palavra certa
na hora incerta. “Já fui terapeuta
muitas vezes. Quantos homens
choraram aqui suas perdas. Falaram de traição, separação, crises financeiras. Confidenciaram
a mim situações que não teriam
coragem de dividir com o melhor
amigo. Esta confiança nunca deixarei que se perca”.
Apesar de atender apenas homens e crianças, Anderson criou
no salão um novo espaço que
pretende acolher também as esposas, mães e filhas dos clientes.
Uma equipada área de podologia
unissex. “É muito interessante.
Sempre ouvi indicações do meu
trabalho feitas por mulheres,
apesar de elas não terem serviço
aqui. Continuo cortando os cabelos apenas deles, mas aqui é um
salão e não uma barbearia e elas
também terão vez. Neste novo
espaço homens e mulheres terão
um tratamento vip”, finaliza.

Zé Ramalho
Dia 13

Maria Rita

Local: KM de Vantagens Hall
Horário: 22h
Ingressos: R$90
Vendas: ticketsforfun.com.br

Dia 14

Local: KM de Vantagens Hall
Horário: 22h
Ingressos: R$80
Vendas: Site ticketsforfun.com.br

Skank
Dia 21

Local: KM de Vantagens Hall
Horário: 22h
Ingressos: R$90
Vendas: Site ticketsforfun.com.br

Teatro
Whinderson Nunes
Dia 21

Local: Teatro Arena Mineirão / Horário: 18h
Ingressos: R$160 / Vendas: Site nenety.com.br
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Fino Trato

Comenda

Novidade no bairro

Mais uma moradora do
Buritis é homenageada em BH

Buritis agora conta com
empresa de estética automotiva
Que o Buritis já se tornou referência quando o assunto é a forte presença de salões de beleza no bairro,
isso todo mundo já sabe. Mas, a novidade é que o bairro agora também
investe na estética da grande paixão
da maioria dos brasileiros: o carro.
Há pouco mais de um mês, foi inaugurada na região do Buritis II, a CleanMasters - Professional Car Care
& Detailer. A oficina de estética automotiva nasceu com o objetivo de
oferecer um serviço de alta qualidade, com uma equipe altamente capacitada, produtos importados e equipamentos modernos para tratar cada
veículo com exclusividade.
Luiz Felipe Oliveira e Cleidson
Borges são os proprietários e profissionais da CleanMasters. Ambos
se formaram em cursos especiais
para estarem totalmente capacitados
a oferecer um serviço de excelência
que é baseado em três fatores: qualidade, preço acessível e menor agressividade ao veículo e meio ambiente. “É o respeito ao cliente acima de
tudo. Sabemos o quanto um carro é
importante para ele, do alto valor investido. Cuidamos da limpeza de todas as partes do veículo, desde a lata-

Os sócios CLEIDSON e LUIZ FELIPE se capacitaram e investiram
alto para oferecer um serviço de grande qualidade

ria, aos faróis, interior e motor. Cada
uma delas com um produto específico”, explica Luiz Felipe.
O cuidado no serviço é tamanho, que muitos clientes já levam
o carro para CleanMasters assim
que o retira da concessionária. “Fazemos um importante trabalho de
proteção da pintura. Mantemos a
originalidade, sem maltratar a lataria”, diz Cleidson.

Diferenciado
De acordo com os proprietários, a CleanMasters foi criada com
o objetivo de preencher uma lacuna
no mercado de estética e detalhamento de automóveis, e viram no
Buritis um ótimo local para o investimento. “Por aqui tem
muito lava-jato, mas nada
parecido com o que a gente oferece. Usamos xampu, luva de microfibra,
não existe sabãozinho e
esponja. Daqui, ninguém
tira o carro com arranhões”, garante Cleidson.

Apesar da alta qualidade, a
empresa trabalha com todos os
modelos, marcas e tamanhos de
automóveis e ainda motos. Os
serviços são diferenciados. Cabe
ao cliente decidir o que melhor
lhe atende. “Temos desde a limpeza e proteção geral do veículo
a uma lavagem comum. Porém,
esta lavagem tem um alto padrão. Temos a política de respeitar o pós-venda. Saber da satisfação do cliente. Fazemos um
trabalho muito sério, tratamos
cada carro como se fosse nosso. Graças a Deus até agora tem
dado muito certo”, ressalta Luiz.
A CleanMasters - Professional Car Care & Detailer fica na
Avenida Aggeo Pio Sobrinho, 84,
(Loja 02). Telefone de contato:
3582-3853 e 98637-9060(Whatsapp). Pela internet no site www.
cleanmastersbh.com e Facebook/
Instagram:
@cleanmastersbh.
Horário de funcionamento: segunda a sexta das 08h às 18h e
sábado das 08h às 14h.

Serviços
Polimento Técnico
Lavagem Técnica
Limpeza e Hidratação dos Bancos de Couro
Limpeza completa do interior
Vitrificação/selante de pintura
Impermeabilização de carpetes, bancos e estofados

O Buritis continua mostrando o
que temos de melhor: nossos moradores. Neste último mês de março,
mais uma moradora do bairro foi
contemplada com uma importante
homenagem. Mirian Reis recebeu
da Câmara Municipal de Belo Horizonte a “Comenda Mulher de Minas”, em virtude do seu trabalho à
frente do projeto “Melhor Idade” e,
principalmente, de sua luta incessante em prol da melhoria da vida
dos mais necessitados.
A “Comenda Mulher de Minas” é uma homenagem a mulheres
mineiras que com grande força de
espírito, sensibilidade, raça e garra,
contribuem para o desenvolvimento de nosso Estado. Há pouco mais
de dois anos, Mirian coordena o
projeto “Melhor Idade”, que atualmente oferece, a preços simbólicos,
para a comunidade em geral, aulas
de dança, yoga, capoeira, bordado,

pintura em tecido, biscuit, meditação e canto teatral. Hoje, são mais
de 100 participantes, mas este número pode ser ainda maior, pois
nossa moradora não nega a entrada
de ninguém. “Apesar do amor que
tenho ao projeto, digo que ele não é
meu, mas de todos que estão aqui.
A cada aula de dança, de yoga, que
vejo a participação de tanta gente,
me emociono. Eu me dedico muito
por tudo isso”.
Todas as atividades acontecem
dentro do Campus do UniBH do
Buritis. Contudo, nem sempre foi
assim. Em uma época em que não
pôde contar com o apoio da universidade, Mirian não pensou duas vezes.
Convidou todas as alunas das aulas
de dança, que foi como o projeto
iniciou, para dançarem em sua casa.
Como o espaço não era suficiente,
chamou todas para a sua rua. Resultado: durante três meses elas dança-

ram em via pública. “Foi uma prova
de que com força de vontade, nada
pode nos impedir. Mas, que bom que
agora temos o espaço no UniBH”.

o que é pobreza e como uma ajuda
faz diferença na vida das pessoas.
Já me questionaram o porquê de eu
fazer um projeto de baixo custo no
Buritis, onde as pessoas têm uma
boa condição. Respondo que aqui
eu consigo fazer com que eles paguem menos, mas doem mais”.
A moradora do Buritis conta que,
ao saber que seria homenageada, ficou surpresa e extremamente emocionada. Agora, promete que seguirá
este caminho
com ainda mais
dedicação. “É
um grande motivador. Uma
valorização do
que tenho feito. Teve um
dia que uma
senhora pegou
a minha mão e
disse: ‘você vai
ser muito abençoada’. Assim
que cheguei em

casa, abri minha caixa de e-mail e lá
estava o convite para receber a “Comenda Mulher de Minas”. Não tenho
dúvidas de que foi um sinal de que estou fazendo o bem e devo continuar
esta jornada”, finaliza.
As doações arrecadadas por Mirian são entregues, em sua maioria,
a famílias carentes do Vale do Jequitinhonha e também a um asilo em
Santa Luzia. No entanto, ela não faz
nenhuma distinção. Qualquer pessoa em que enxergue a necessidade,
não importa onde resida, recebe sua
ajuda. Interessados em fazer parte
do projeto “Melhor Idade” podem
entrar em contato através dos telefones 99878-3245 ou 99593-4235.

MIRIAN é exemplo de mulher
que luta pelo bem-estar social

Doação
Para participar do projeto, não
basta comparecer às aulas. Engajada há anos em ajudar os mais necessitados com doações, Mirian solicita
aos integrantes que façam doações
de qualquer espécie. Pode ser fraldas geriátricas, roupas, calçados,
brinquedos, alimentos, produtos de
higiene. Sempre haverá alguém precisando de algo. “Eu sou nascida e
criada em uma cidade do Vale do
Jequitinhonha. Conheço muito bem

Gentileza Urbana
No final de 2017 outra moradora, a empresária Gracielle Torres,
recebeu o troféu Gentileza Urbana
do Instituto dos Arquitetos do Brasil (IAB) em virtude de seus projetos contra pedofilia na internet e
outro em prol da melhoria da segurança do Buritis.

