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Como sobreviver na crise?

A grave crise econômica
que o país enfrenta pressiona
as empresas de todas as idades e tamanhos indiscriminadamente. A alta do dólar,
inflação, impostos e um consumidor com menor poder de
compra, são alguns dos enormes obstáculos que os empresários precisam superar para se
manterem vivos. Ameaçados,
eles procuram reduzir custos

e encontrar soluções criativas
para fazer mais com menos e
não engordar estatísticas de fechamento de empresas. No Buritis, encontramos alguns bons
exemplos de empresários que
já superaram outros momentos
de crise e seguem fortes e de
novos empreendedores, que ao
invés de se retraírem à insegurança, preferem desafiar a situação e investir.
Pág. 3

Natação estreita laços
entre pais e filhos

Uma importante atividade
física e motora, mas que mais
parece um grande momento de lazer, vem fazendo um
enorme sucesso junto a algumas novas famílias do Buritis. Trata-se da natação para

pais e bebês. Os pequeninos
caem na piscina acompanhados do pai ou mãe e todos se
divertem durante as aulas, que
estimulam a convivência e a
capacidade psicomotora da
criança.
Pág. 16

Bairro ganha
nova seção

Feira Literária da Escola
Educativa é sucesso

Reconhecer a importância
da literatura infantil e incentivar a formação do hábito de
leitura na criança é o que busca a Escola Educativa ao realizar sua Feira Literária. Este
ano, o evento chegou à sua
10ª edição e, mais uma vez,

LEÃO

JORNAL DO BURITIS
recebe manifestações
de carinho

Declaração do imposto Novo asfalto da Mário
Werneck já recebeu
de renda deve ser
sinalização horizontal
entregue este mês
Pág. 12
Pág. 10

Pág. 5

Pág. 4

foi um grande sucesso. Os
pais compareceram em grande número, e juntos com seus
filhos, proporcionaram um momento único de interatividade,
tendo como foco principal o
prazer pela leitura.
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RECAPEAMENTO CUIDADO

PARABÉNS

É nesta época do ano
que os escorpiões
gostam de aparecer
Pág. 14

Comércio protegido

Após anos de conversas e tentativas, enfim, o Buritis contará com sua primeira “Rede
de Comerciantes Protegidos”. Em uma reunião entre Polícia Militar e comerciantes da
Avenida Professor Mário Werneck, todos se mostraram a favor da criação da rede. O
intuito é unir forças para reduzir o índice de crimes contra estabelecimentos. Em outros
bairros da capital, onde a rede já foi implantada, o resultado tem sido bastante positivo. Pág. 7
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Editorial

sejam bem vindos
Como dizem no interior:
“o mar não está pra peixe”.
Será que essa afirmação é
verdadeira quando falamos
da crise econômica que nosso país está passando? Se
você fizer uma pequena enquete na roda de bar com
seus amigos ou até mesmo
com os colegas de trabalho verificará que a grande
maioria está com receio de
fazer qualquer tipo de investimento e a culpa, quase que
na totalidade, é da crise.
Os noticiários também
não são favoráveis. Uma notícia dá conta de que, hoje,
quase metade das lojas de no-

vos shoppings centers, inaugurados a partir de 2012, está
fechada. Outra reportagem,
publicada em uma revista inglesa, relata que devido à crise política, a economia brasileira deve registrar queda de
3,7% neste ano, alcançar a
estabilização em 2017 e elevar o Produto Interno Bruto
(PIB) acima de 2% até 2020.
Ou seja, mais quatro anos
para sair do sufoco.
Aqui no Buritis, o empresariado está atento às mudanças na economia e com
esta visão tenta driblar a crise. Nosso bairro é um ótimo
local para se investir. Somos

o segundo de Belo Horizonte quando falamos em
população. Nosso morador
prestigia o comércio local e
são raras as vezes que eles
precisam sair do Buritis para
comprar algum produto.
Empresas que estão no
bairro há 10, 20 anos, já
perceberam que esse é um
momento de redefinição das
prioridades. É a época propícia para se reinventar e mudar as estratégias para manter
e até mesmo ampliar a clientela. Criatividade, promoções
e ótimo atendimento são caminhos a serem seguidos
para uma empresa se manter

forte no mercado.
Notícias otimistas em relação à superação da crise estão
escassas, mas sempre tem alguém remando contra a maré.
Muitos empresários empreendedores afirmam que é na crise que aparecem as boas oportunidades. No ano passado, a
taxa de empreendedorismo
no país foi de 39,3% segundo um estudo, o maior índice
dos últimos 14 anos, e quase o dobro do registrado em
2002, quando era de 20,9%.
Este é o resultado de uma
pesquisa realizada pela Global Entrepreneurship Monitor e patrocinada pelo Sebrae.

E é nesse contexto que
novas empresas também
estão chegando ao Buritis.
Os empresários perceberam
que nosso bairro tem espaço para o crescimento nas
vendas. Investir aqui ainda
é possível e com uma dose
de criatividade os novos comerciantes estão colocando
a mão na massa para deixar
a crise para trás. Todos estão
de parabéns pela coragem
em enfrentar o momento adverso e principalmente por
escolherem um excelente local para transformar sonhos
em realidade. Sejam todos
bem vindos ao Buritis.

BURITIS poderia dar uma ajuda, contatando a BHTrans - que
deveria instalar câmera no local
ou botar um guarda de plantão
multando os infratores. E, tentando através de uma nota, educar
os mal educados do bairro. Afinal, como podemos clamar por
um país melhor, se o mínimo que
cabe a nós não é feito nem em
nosso bairro? Certa de sua compreensão e na certeza de, juntos,
podermos fazer um bairro melhor, muito obrigada!
Pollyanna Sousa

tato com a BHTrans e a empresa
disse que aumentaria a fiscalização
no local. De qualquer forma vamos
preparar uma outra matéria para as
próximas edições e convidar um
fiscal da empresa para acompanhar
a reportagem.
JORNAL DO BURITIS
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Cartas
POLÍCIA MILITAR
Quero parabenizar a PM pelo
excelente e rápido trabalho no assalto ocorrido no bairro no dia 03
de março. Ótimo serviço prestado
e dedicação, que orgulha o nosso
bairro. A Polícia Militar não deixou
essa quadrilha orquestrar roubos
e delitos no bairro e todos os cinco meliantes foram presos. Fiquei
muito feliz porque na edição de fevereiro do JORNAL DO BURITIS
pude ler que a criminalidade está
caindo no nosso Buritis. Juntos somos mais fortes.
Jair Ambrósio
Comerciante

SUJEIRA
Gostaria de aproveitar o relevante trabalho deste jornal para
encontrar uma forma de obrigar ou
conscientizar a PBH a deixar de fa-

zer somente política sobre combate a focos de dengue, e sim atuar
como deveria. Tenho tentado através do 156 o pedido de fiscalização
a um prédio vizinho ao meu, neste
bairro, onde há 3 meses acumula
lixo em seu pilotis. Tanto o síndico,
quanto os seus moradores não tomam nenhuma providência. Conto
com os senhores. Obrigado.
Jorge Delbons
Morador

Prezado Jorge, nas últimas edições do JORNAL DO BURITIS
temos reportado sobre os focos do
mosquito Aedes Aegypti aqui no
bairro. Neste mês não é diferente e
você pode conferir na página 8 que
a PBH, através da Regional Oeste,
fez uma entrada forçada em prédios
do bairro. Enviamos a sua carta para
conhecimento do poder público.
JORNAL DO BURITIS

PROIBIDA
Trafego pela Avenida José
Rodrigues Pereira diariamente, 3 vezes ao dia. Fico chocada
de ver a cara de pau e a falta de
educação de vários motoristas
do bairro que insistem em fazer
a conversão proibida na Avenida
José Rodrigues Pereira entrando à esquerda na Rua Senador
Lima Guimarães. A BHTrans já
colocou placas, mas não adianta! Os mal educados, que acham
que sua vontade deve prevalecer às leis de trânsito, param o
trânsito todo na subida, alheios
às buzinas e reclamações de outros motoristas, que têm que frear bruscamente para não bater
na traseira dos espertinhos, que
sequer ligam a seta - para não
chamar a atenção para o mal feito. Quem sabe o JORNAL DO

Moradora

Prezada Pollyanna, agradecemos seu comentário. Ano passado fizemos uma reportagem mostrando essa situação aqui no nosso
bairro. Não precisou mais que meia
hora para flagrarmos diversas conversões irregulares. Fizemos con-

ASFALTO
Incrível. Recapearam toda a
Av. Mário Werneck, mas o trecho
que mais precisava ser recapeado que é o quarteirão em frente ao
Parque Aggeo Pio Sobrinho nem
mexeram. Isso é um absurdo. Inacreditável.
Jonas Zix

PARABÉNS
Prezada equipe do JORNAL
DO BURITIS. Agradecemos pelo

belo e competente trabalho que
vêm realizando nos 12 anos de
existência deste veículo no Buritis. Ficamos orgulhosos de poder
contar na nossa comunidade com
a seriedade e responsabilidade
do nível do jornal de vocês. Parabéns e que possam por muitos
anos continuar nos iluminando
com as matérias e publicações.
Carlos Vasconcelos - Karlinhos
Morador

PARABÉNS 2
Bom dia! Gostaria de parabenizar pelas ótimas matérias! Tem
8 anos que moro no bairro e sou
leitora assídua do jornal. Já participei de uma matéria sobre síndicos e problemas em condomínios
e me senti honrada de participar.
Sucesso e vida longa.
Dayse Monique Zanitti
Moradora
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Economia

Empresários do Buritis estão
conseguindo sobreviver à crise
Estamos vivenciando um momento de grave crise econômica
e isso tem feito com que vários
empresários encerrem suas atividades e também tirado a coragem
de muitos outros em empreender.
Entretanto, na contramão, encontramos antigos empresários que se
mantêm fortes no mercado e outros
com grande espírito empreendedor,
que acreditam que este é o momento certo para investir. Quem sobrevive à crise não é aquele empresário que não entra em crise, mas o
que está mais bem preparado para
superá-la. Para tanto é necessário,
antes de tudo, conhecer a sua empresa, seus pontos fortes, fracos e,
principalmente, aonde quer chegar.
As crises são cíclicas, elas obedecem a um padrão, e não raras vezes
é possível mapeá-las. Se você reconhece o padrão, é possível, além de
superá-la, ainda crescer. No nosso
Buritis temos bons exemplos de
empresários que sabem enfrentar o
momento, sobrevivem às crises, e
seguem fortes.
A ótica Occhio Bello, primeira do Buritis, foi inaugurada há 16
anos, quando o maior desafio a ser
superado era formar uma clientela no bairro, uma vez que ele ainda dava seus primeiros passos e a
população era muito pequena. Talvez considerado um maluco por
muitos, por lançar uma ótica em

DIERLEY E LEONARDO se preparam para lançar o
maior investimento da carreira em plena crise

um bairro nesta situação, Rogério
Gonzaga confiava no serviço que
iria prestar e, ao contrário de quem
lhe criticava, já visualizava o crescimento do Buritis. Este potencial
para o comércio Rogério leva consigo todos estes anos e isto foi fundamental para que pudesse sobreviver a todos os momentos de crise.
“Antes mesmo da ótica, já passei
pela crise do Sarney, do Collor, que
para mim foram até piores do que
esta, mas, mesmo assim, me mantive em pé”.
Segundo Rogério, toda empre-

sa tem que trabalhar para manter
uma autonomia financeira de, no
mínimo, três meses. Para isso, é
necessário diminuir custos e cortar gastos. Contudo, a qualidade no
produto oferecido e o atendimento não podem ser comprometidos.
“Venho me preparando desde a
Copa. Sentia que o Brasil ia passar
por problemas. Desta forma, tomei
medidas para garantir a saúde financeira do meu estabelecimento.
Nesta hora também é importante
saber negociar. Quem compra bem,
vende bem”, afirma. Uma prova de

que Rogério tem respaldo no que
diz é que, há cerca de dois anos,
quando a crise econômica dava
seus primeiros passos, lançou mais
um empreendimento no bairro, a
Ótica Buritis.
Outra história do Buritis de sucesso que supera a crise é a do empresário Dierley Rodrigues, dono
do, agora denominado Espaço DR,
isto porque quando lançou seu primeiro salão de beleza no bairro, há
mais de 15 anos, este se chamava
Dierley Cabelo e Maquiagem. O
salão era pequeno e contava apenas com o proprietário e mais um
funcionário. Simples, verdade, porém o principal equipamento o
salão tinha desde o início: a qualidade do serviço e a dedicação de
seu fundador. Dierley trabalhava
dia e noite para sempre estar à
disposição do cliente em seus horários e, o mais importante, nunca
abaixando a qualidade e a alegria
de estar ali.
Hoje, seu salão que também já
se chamou Stúdio Dierley Rodrigues, possui uma estrutura invejável, é reconhecido não só no Buritis, mas nos mais diversos cantos
da capital, e conta com aproximadamente 50 colaboradores. Mesmo
assim, se engana quem pensa que
o proprietário fica em casa esperando o dinheiro cair em sua mão.
Dierley atende seus clientes qua-

ROGÉRIO sempre traçou planos para manter
seu negócio vivo mesmo em tempos difíceis

se que diariamente e sempre com
o mesmo carinho e dedicação do
início da carreira. “Por mais que a
crise tenha chegado, não abro mão
de um atendimento de qualidade,
feito por profissionais altamente
capacitados, e produtos de alto padrão. Cheguei até a perder algumas
clientes, mas pouco tempo depois
elas retornaram. Este reconhecimento não tem preço”, ressalta.
E para provar que o cabeleireiro não se esconde diante da crise,
ele acaba de anunciar o maior investimento da sua vida. Em breve,

o Espaço DR irá funcionar em uma
nova sede, também no Buritis, orçada em mais de R$5 milhões, e
que deverá empregar entre 100 e
120 pessoas. “Serão quatro andares para prestação de serviços do
mais alto padrão de qualidade. A
crise, de fato, atingiu muitas de
nossas clientes, mas elas se reorganizaram. Se vinham todos os dias
ao salão, agora vêm três vezes por
semana. O que não podemos é deixar de oferecer o melhor serviço”,
completa o administrador do salão,
Leonardo Maciel.

NOVO CONCEITO PARA ATENDER A DEMANDA DO BAIRRO
Mas, além de antigos empresários que permanecem fortes, o
Buritis também conta com novos
empreendedores, talvez uma situação até mais difícil de se encontrar em tempos de crise. Há cerca
de um mês, Paulo Spuri inaugurou
a Mundo Verde, loja especializada
em alimentos naturais.
Durante dois anos o empresário
ficou à espera de um imóvel para
alugar na Avenida Mário Werneck
e a oportunidade surgiu, justamente, no ápice da crise econômica.
Porém, esta situação em nada interferiu sua decisão. “Morei aqui há
alguns anos e sei de todo o potencial
do Buritis. A crise dá um certo medo
sim, mas temos de enfrentá-la e isto
só é possível com muito trabalho e
coragem”, ressalta.
Antes de inaugurar a Mundo
Verde, Paulo fez uma pesquisa sobre o fluxo de pessoas que circulam
pela avenida, questionou os mora-

Consumidor exigente
Em um momento de
crise econômica como
este, o consumidor muda
o seu comportamento.
Ele vai pensar duas vezes antes de colocar a
mão no bolso por uma
compra. Por esta razão
é fundamental o empresário saber o que o
seu cliente quer. E, nada
melhor, do que o próprio consumidor para
A CRISE econômica não impediu
responder.
Paulo de investir no Buritis
A paisagista Maria
dores sobre o que queriam. Até mesInês Torres diz que é preciso saber
mo a posição do sol batendo na loja
fidelizar o cliente. Para isso é necessário oferecer um ótimo atendiele verificou. Tudo isto para correr o
mento, preços mais justos, investir
menor risco possível. “Eu acho que
em promoções, além de dar comona crise se vê grandes oportunidadidade e segurança. “O empresário
des. Estou muito satisfeito com as
precisa entender que nós também
vendas e a expectativa é melhorar
estamos sendo afetados pela crise.
cada vez mais”, completa.

ATUAL situação fez com que Maria
Inês valorizasse mais seu dinheiro

Nosso dinheiro está valendo muito
mais e não iremos gastá-lo de qualquer forma. Mas, se ele oferecer o
que esperamos, com certeza, não
iremos trocar”, garante.

Dicas do SEBRAE
Como foi mostrado durante toda a reportagem, na crise é
que estão as grandes oportunidades. Para isso, é preciso calma
para se adequar à nova realidade
do mercado, cuidado redobrado
com os clientes e a qualidade
dos produtos e serviços e otimização da gestão.
Confira estas dicas do SEBRAE que podem ajudar a alavancar o negócio mesmo em
tempo de crise:
1) Evite tomar decisões precipitadas e emocionais, especialmente relacionadas a tomada
de crédito.
2) Fortaleça sua posição de mercado, junto aos grupos de
clientes que já atende, antes de
pensar em diversificação.
3) Organize sua empresa, come-

çando pelo estoque e controles
financeiros. Identifique desperdícios.
4) Analise sua estrutura e corte
despesas que não prejudiquem
a entrega de valor aos seus
clientes. Evite diminuir serviços e qualidade.
5) Estreite o relacionamento com
seu cliente. Entenda seus medos e desejos.
6) Tenha sempre opções mais
baratas. Neste cenário, o consumidor fica mais sensível a
promoções.
7) Cuide da motivação de sua
equipe. Defina metas desafiadoras, mas crie condições e
premie o sucesso.
8) Invista na comunicação. Ninguém vende sem divulgação.
Seja eficiente e criativo.
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Eleições

Buritis conta com
nova seção eleitoral
Os eleitores do Buritis
já poderão contar com uma
nova seção eleitoral para as
eleições municipais de 2016.
Além das 21 seções do UniBH e das quatro da Escola
Americana, a partir de agora,
a 332ª Zona também conta
com um local de votação no
Colégio Unimaster. A criação
da nova seção eleitoral se fez
necessária diante do crescimento populacional do Buritis
nos últimos anos. A medida
irá garantir o direito dos eleitores de votarem dentro do
seu bairro e próximos de suas
residências.
O Buritis é composto por
muitos casais novos, que es-

colheram o bairro para morar
e criar suas famílias, e também de jovens que chegaram
na idade apta a votar. Como
o Tribunal Regional Eleitoral
de Minas Gerais (TRE-MG)
sempre prega as vantagens de
se votar perto de casa, que é
muito mais cômodo e seguro, trabalha para garantir esta
possibilidade aos eleitores.
“Em razão do UniBH estar
com um número muito grande de seções, os eleitores do
Buritis poderão optar pela Escola Americana ou pela nova
seção do Unimaster. O principal é que o direito deles de
votar no bairro não será desrespeitado”, afirma Rogério

do título de eleitor o façam o
mais rápido possível. “Quem
deixa para última hora pode
enfrentar fila, ainda mais que
este ano Belo Horizonte deu
início ao cadastramento biométrico, o que pode contribuir
para o aumento do tempo de
espera”, orienta Rogério.
Neste ano, o primeiro turno das eleições municipais,
que vão definir os novos prefeitos e vereadores, está marcado para o dia 2 de outubro.
Nas cidades em que houver
segundo turno, ele ocorrerá
no dia 30 do mesmo mês.
Para realizar a transfe-

Salve-se quem puder
O instinto de sobrevivência é uma característica de todas as espécies. Mas os seres humanos, racionais na essência, com grande capacidade de se organizar em sociedade, constantemente tomam decisões
egoístas com o objetivo único e exclusivo de salvar a própria pele.
Em um mundo globalizado, totalmente interligado pela internet,
como pensar em uma decisão que não afete a vida do outro? Claro
que existem níveis e existem pessoas que influenciam mais ou menos
aqueles que estão à sua volta. Não necessariamente em termos geográficos, mas em muitos casos em termos de círculos sociais, comerciais, educacionais, etc. É como a fábula do “Rato na fazenda” que ao
final nos mostra que o problema de um é problema de todos.

Tavares, assessor de imprensa
do TRE-MG.
Os eleitores com alguma
deficiência física continuam
votando no UniBH, uma vez
que a unidade é a única que

possui uma seção eleitoral
adaptada para receber melhor
as pessoas com necessidades
especiais.

Transferência de título
O prazo para transferir
o título de eleitor ou pedir a
emissão do documento (no
caso de jovens com mais de
16 anos) termina no próximo
dia 4 de maio. Isso porque a
solicitação deve ser feita até
151 dias antes da votação, que
acontece em outubro, como estabelece o calendário eleitoral.
Quem está com o título
cancelado por ter deixado de
votar na última eleição também tem até o dia 4 de maio
para regularizar a situação. A
recomendação do TRE é de
que as pessoas que querem fazer inscrição ou transferência

Braulio Lara

rência de título é preciso que
o eleitor se dirija a uma das
quatro centrais de atendimen-

to na capital, portando um
documento oficial com foto e
um comprovante de endereço.

Locais das quatro centrais
de atendimento de Belo Horizonte:
n Avenida do Contorno, 7.038, Lourdes
n Avenida Cristiano Machado, 1.704, Cidade Nova
n Rua Alcindo Vieira, 67, Barreiro de Baixo
n Rua Padre Pedro Pinto, 5.020, Venda Nova
O atendimento ao eleitor acontece de segunda à sexta-feira, das 08h às 17h. Para outros esclarecimentos, o
site do TRE-MG, dentro da aba “eleitor”, apresenta inúmeras informações para consulta. Há também o atendimento ao
eleitor pelo telefone 148.

Nas últimas semanas vimos os holofotes voltados para as manifestações sociais, para as surpreendentes revelações, das tramas dos
bastidores. Tudo interagindo a uma velocidade jamais vista, praticamente em tempo real. Quem diria? Como acreditar em manipulação sendo que toda informação que se quer está a poucos passos
de uma pesquisa eletrônica? Mas as armadilhas existem. E existem
nas próprias pessoas. Isso porque se a consciência for construída à
reboque de outras visões sem a formação do senso crítico, poderão
ser conduzidas de forma às vezes maquiavélica.
O mais interessante é que todos acabam recebendo o impacto
da onda que se alastra a partir de tais atos. Como pensar que o “problema não é meu”? Quanto mais cedo se reconhece que há um problema e passa-se a atuar na sua solução, mais rápido o problema de
todos será corrigido. Essa deveria ser a posição das pessoas que tem
alto poder de influência nos círculos sociais, onde suas atitudes deveriam estar mais vinculadas ao coletivo do que ao individual. Mas
esse é o instinto de sobrevivência que cega a visão daqueles que estão no comando. No mundo animal, o rei da selva estando cercado
por um bando de suas presas, ameaçado, só pensa em se safar. Sabe
que o bando poderá triunfar sobre sua máxima performance individual. E aí começa o salve-se quem puder!
Precisamos de que as pessoas que ocupam postos de grande relevância não se coloquem em primeiro plano. Afinal, os problemas
gerados nas decisões, afetam todos. Como seres humanos, precisamos destacar nossa capacidade e encontrar formas de melhorar
nosso convívio social. No momento de pressão máxima, qual será
sua ação: Proteger a todos ou salve-se quem puder?
Braulio Lara é empresário e morador do Buritis – 34 anos
Professor do Curso de Engenharia Civil do UNIBH
Mestre em Ciência da Computação pela UFMG
Pós Graduado em Gestão de Custos e Controladoria pelo UNIBH
Bacharel em Ciência da Computação pelo UNIBH
Técnico em Eletromecânica pelo CEFET-MG
Corretor de Imóveis registrado no CRECI
Contato através do e-mail: braulio.lara@gmail.com
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Reconhecimento

JB recebe diversas manifestações
pelos 12 anos de circulação
No último mês de março, o JORNAL DO BURITIS completou a
importante marca de 12 anos de publicações ininterruptas, sempre
com o intuito de divulgar as inúmeras qualidades do bairro e

também lutar por importantes melhorias. Por toda esta dedicação
em prol da comunidade, grandes parceiros e moradores fizeram
questão de enviar felicitações à nossa redação.
“Quero parabenizar toda equipe do JORNAL DO BURITIS pelos 12 anos. Parece que foi ontem.
Lembro-me muito bem dos passos
iniciais do jornal. Sucesso”.
Juliano Azevedo,

“Parabéns a todos vocês do
JORNAL DO BURITIS pelos 12
anos de circulação. Com certeza o
jornal antecipou o que hoje é uma
realidade, o Buritis é um dos melhores bairros de Belo Horizonte,
com excelência em serviços, opções de educação e qualidade de
vida. Ao JORNAL DO BURITIS
e a todos nós, moradores do bairro,
parabéns!”
Ronald Adão Vieira,

Chefe de Redação
- TV Alterosa/SBT Minas

“Parabéns a todos pelo maravilhoso trabalho. Sucesso e vida longa”.
Adriana Burni,

morador

Oficina da Dança

diretora do Unimaster

“É com grande satisfação que a
Newton, como instituição presente na região, comemora mais um
aniversário do JORNAL DO BURITIS. A publicação conquistou,
ao longo dos anos, um espaço de
extrema importância para a comunicação dos moradores do bairro e
é um eficiente porta-voz de problemas, reivindicações e das melhorias
conquistadas. A Newton se orgulha
em fazer parte da história de crescimento do Buritis e, por consequência, de participar ativamente da
trajetória deste periódico!”
João Paulo Beldi,
reitor do Centro Universitário
Newton Paiva

“Os moradores do Buritis devem se orgulhar muito por terem
o privilégio de contarem com um
jornal como este à sua disposição.
De referência. Poucos bairros têm o
benefício de mostrar aos moradores
tudo o que acontece ao seu redor. A
Associação dos Moradores do Buritis sempre contou com a parceria do jornal e este sempre esteve
presente. Se não fosse este apoio
incondicional não sei se teríamos
alcançado o sucesso de muitos projetos realizados. Parabéns a todos
que contribuem para a elaboração
do JORNAL DO BURITIS!”
Maria Consuelo,
presidente da ABB

“O JORNAL DO BURITIS,
há doze anos presta serviços à comunidade do bairro. Como Diretor Executivo do Colégio Magnum
Buritis vivencio a seriedade e a
preocupação desse veículo de comunicação com a informação que
é repassada ao seu público. Parabéns a toda a equipe do JORNAL
DO BURITIS! Que vocês possam
continuar sempre trilhando esse caminho de sucesso!”
Paulo de Araújo França Filho,
diretor do Magnum Buritis

“Parabéns JORNAL DO BURITIS pelos 12 anos de divulgação
ininterrupta e comprometida com
a valorização do Buritis e região,
mostrando tudo de bom que o bairro oferece sem deixar de registrar
o que precisa ser melhorado. Trabalho sério, competente e com informação precisa e oportuna e também interatividade com os leitores.
Um jornal gostoso de ler!”
Regina Ribeiro,
diretora do Number One

“Primeiramente, cumpre-me
exaltar o trabalho notável do JORNAL DO BURITIS. Sabemos que a
atividade jornalística impõe diversos
desafios que vão desde a prestação
da informação independente, autônoma e livre de quaisquer interferências
públicas ou privadas; até a captação

“Falar do JORNAL DO BURITIS é sempre um momento de
muita alegria para mim. O jornal teve, e tem, papel relevante
para o desenvolvimento dos meus
projetos sociais na região Oeste.
Suas publicações me ajudaram
a alcançar um número maior de
pessoas. Parabéns pelos 12 anos,
que muitos outros venham por aí
e quem sai ganhando o presente é
sempre a comunidade!”
Vilmo Gomes,

“É com muita alegria que comemoramos nossa parceria com
o JORNAL DO BURITIS. Nestes
12 anos de atuação sempre buscou dar visibilidade para o bairro com ética e responsabilidade.
Valorizar o entorno da Escola
Bilboquê também é um compromisso nosso. Parabéns e sucesso
para vocês!”

de recursos suficientes para manutenção da redação e das equipes externas. Não obstante tais desafios, o
JORNAL DO BURITIS se apresenta
sempre imparcial, diligente e acima
de tudo, acessível ao cidadão belo-horizontino, e, principalmente, ao morador do Buritis. Todo o sucesso desses

12 anos do jornal é fruto de uma linguagem acessível e condizente com
seu formato, que se apresenta na vanguarda, moderno, no estilo europeu,
com notícias veiculadas de maneira
leve e convidativa. Parabéns!”
Marcelo Marçal,

vereador

Maria Cristina Lamounier,

diretora da Escola Bilboquê

advogado

“Não é surpresa para ninguém
do poder que a mídia possui no
cotidiano de uma sociedade. É por
intermédio da imprensa que a comunidade, ao saber determinados
assuntos, adota pontos de vistas e
fomenta ações. Dentro deste contexto, o JORNAL DO BURITIS,
através de seus jornalistas, desenvolve, mensalmente, reportagens de grande relevância para
a comunidade local, sejam elas
educativas ou de caráter informativo. Assim, a Polícia Militar,
por meio da 126ª Cia, valoriza a
importante parceria deste meio
de comunicação, como também
reconhece o trabalho árduo de
fortalecimento do processo de
democracia e cidadania realizado por ele. Dessa forma, os militares, carinhosamente, felicitam
o JORNAL DO BURITIS. Parabéns a todos os integrantes e que
vocês continuem a prestar esse
excelente serviço!”
Tenente Lívia Possato,
comandante da PM no Buritis

“Se o Buritis é hoje um dos melhores bairros para se viver em Belo Horizonte, devemos reconhecer que, em parte, este
mérito deve-se aos moradores,
que ali residem há muitos anos,
mas também à jovem população,
que adotou a região nos últimos
15, 20 anos. Nesse sentido, parabenizo o JORNAL DO BURITIS que em todos estes anos,
vem realizando um trabalho diferenciado de melhoria social
para moradores, empresários, visitantes e prestadores de serviço,
mantendo-se fiel aos princípios
que motivaram a sua criação: ser
um forte instrumento de comunicação e de voz aos seus leitores. Parabéns aos que fizeram e
fazem parte desta história de sucesso”.
Fred Costa,
deputado estadual

“Quero registrar minhas congratulações a toda equipe e desejar mais 100 anos de crescimento.
Parabéns pela iniciativa e pelo esforço em manter o JORNAL DO
BURITIS por tanto tempo”.
Abelardo Santos,
morador

“Parabéns ao JORNAL DO
BURITIS. Que continue trilhando
o caminho do sucesso”.
Andréa Lins,
AGTG Brasil Cartuchos

“Parabéns pelos 12 anos do
JORNAL DO BURITIS”.
Carol Naves, BH Motoracing

Glaucia Rodrigues

“Há 12 anos, o JORNAL DO
BURITIS, aos olhos de todos,
mensalmente se faz presente na
comunidade do Buritis e região
trazendo informações, ressaltando as necessidades comuns dos
habitantes, do comércio e das empresas que crescem a cada dia e,
principalmente, traz o que o bairro tem de melhor. Sempre com
credibilidade e competência. Somos orgulhosos por fazermos parte desta história tão bem contada
por seus diretores e colaboradores. Parabéns!”
Helen Paes,

“Parabenizo o JORNAL DO
BURITIS por esses 12 anos de serviços prestados à comunidade com
tamanha relevância. São poucas as regiões de Belo Horizonte que contam
com um veículo que acompanha o dia
a dia do bairro trazendo conteúdo de
qualidade e próximo ao cidadão. Esperamos que o veículo continue levando informação à população e concretizando parcerias de sucesso!”
Rodrigo Resende,
diretor de Marketing e
Vendas da MRV Engenharia

“O JORNAL DO BURITIS
é de suma importância para que
nossa comunidade se mantenha informada acerca dos acontecimentos do bairro e da região. A existência do veículo há tantos anos é
exemplo de jornalismo hiperlocal.
O UniBH se orgulha de fazer parte dessa história e celebra seus 12
anos de trabalho. Parabéns!”
Vânia Café,
Vice reitora do UniBH
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Mosquito

PBH força entrada em imóveis
abandonados do Buritis
No último dia 11 de março, uma
força tarefa envolvendo a Gerência
de Limpeza Urbana, Guarda Municipal e agentes de controle de endemias realizou vistorias forçadas em
dois imóveis abandonados na Rua
Maria Heilbuth Surette, no Buritis, pertencentes à falida construtora Habitare, e que, inclusive, foram
alvo de muitas reclamações de moradores vizinhos nos últimos meses. O objetivo da ação foi detectar
e eliminar focos do mosquito Aedes
aegypti, transmissor da dengue, da
febre chikungunya e do zika vírus.
Com a ajuda de um chaveiro, os
profissionais puderam entrar nos imóveis e verificar a situação de cada um.
Eles encontraram, além de focos do
mosquito, diversos pontos com acúmulo de água parada, bastante propícios à proliferação do mesmo. Foi re-

AGENTES realizaram a coleta de inservíveis, a eliminação dos criadouros e ainda fizeram a aplicação de larvicida

alizada a coleta de inservíveis (copos,
garrafas pet, tambores, pneus, etc), a
eliminação dos criadouros e ainda a
aplicação de larvicida.
De acordo com a Secretaria da
Regional Oeste, já existem várias

ações contra a Habitare no Ministério Público, em relação à sua responsabilidade pela limpeza e manutenção dos imóveis, e a PBH não
tem mais como agir.
A entrada forçada é amparada

legalmente pela Medida Provisória (MP) nº 712, do governo federal, que permite o acesso sem aviso prévio em imóveis com sinais
de abandono. Para isso, as equipes
contam com o auxílio de chaveiros.

Combate também pela web
E mais uma importante arma
na luta contra o Aedes aegypti
acaba de ser lançada. Inaugurado
em março, o site Foco de Dengue
(www.focodedengue.com.br) atua

como ferramenta colaborativa na
internet e visa a disseminação da
informação de possíveis focos do
mosquito. As pessoas se cadastram
e, para fazer uma denúncia, infor-

VINÍCIUS espera que seu site seja uma
importante ferramenta contra a dengue

mam endereço e postam fotos do
local onde possam estar os criadouros do mosquito. “A ideia surgiu de
uma conversa minha com minha
noiva, Maria Teresa, que trabalha
em uma policlínica em Igarapé,
município que nesse momento encontra-se em estado crítico devido
a quantidade de possíveis casos de
dengue”, explica o criador do site,
Vinicius Fonseca.
Para que as informações do
site sejam confiáveis é solicitado a
quem está registrando o foco seu e-mail e, após o cadastro, é enviada
uma mensagem para a validação
das informações, como se fosse
uma autenticação.
Na página do site chamada Incidências, pode-se visualizar todos
os focos registrados, assim como
reforçar um foco, informar que o
foco precisa de um agente para ser

JB faz entrega de
promoção de aniversário
Para celebrar os 12 anos de fundação, o JORNAL DO BURITIS realizou uma superpromoção durante todo o mês de março. Em parceria com o Restaurante Kinoko, foram
sorteados cinco rodízios da deliciosa comida japonesa entre os internautas que curtiram
a nossa página no Facebook (www.facebook.com/jornaldoburitisbh).
O banner da promoção recebeu mais de 600 curtidas e os sortudos foram conhecidos
em sorteio realizado no último dia 1º de abril (e não foi mentira). Parabéns aos contemplados e em breve novas promoções.

Confira os
vencedores:
— Sandra Regina Almeida
— Yolanda Korogi
— Riana Goldie
— Cristiano Amaro
— Ana Eliza Bastos Martins de Freitas

eliminado, informar que o foco foi
eliminado ou que é falso, porém
para essas duas últimas opções é
necessário informar ao menos o e-mail, pois se tratam de informações cruciais para o bom funcionamento da ferramenta.
A página do site denominada
Colaborador é para pessoas que
queiram interagir, ajudar e se manter informadas sobre sua região,
uma vez que cada pessoa que se cadastrar deverá fornecer seu e-mail e
endereço residencial. A cada foco
registrado em seu bairro, essa pessoa receberá uma mensagem com o
endereço onde ele foi detectado. “A
partir daí o colaborador tem a opção de verificar, eliminar, chamar
um agente público ou entrar em
contato com o responsável pelo local do registro de foco”, completa
Vinicius.

BURITIS

Legal
Sabrina Tôrres Lage Peixoto de Melo(*)

Caros leitores,
Neste mês iniciamos uma parceria com o JORNAL DO BURITIS, com a finalidade de levar informações importantes para vocês,
todas devidamente fundamentadas juridicamente, através de artigos
que serão redigidos por alunos da Escola de Direito Newton Paiva.
Com isso vocês agora desfrutarão de um espaço “legal”, onde
nossos alunos, sempre supervisionados, terão oportunidade de fazer
valer um de nossos principais objetivos: operacionalizar na prática o
que eles aprendem na teoria, cumprindo assim com a função social
de auxílio ao próximo, ainda que por pequenas doses de informação.
E como este projeto surgiu? Como moradora do bairro, e atual
coordenadora do curso de Direito do Campus Buritis, percebi que
podíamos reunir nossas forças para mobilizar, informar e agregar informação a este bairro que cresce a cada dia, e que, claro, é o lugar
que escolhemos para viver ou trabalhar.
As transformações pelas quais temos passado, em perspectiva
global, exigem que estejamos sempre aptos a agregar competências
e habilidades complementares. Neste sentido, o Direito está constantemente envolvido na vida de cada cidadão. Seja na hora de comprar
ou vender, de legalizar uma situação, de ser consumidor ou fornecedor, na hora de nascer e de morrer, de compreender a família e
suas faces (casamento, separação, guarda de filhos, uniões estáveis,
relacionamento entre pessoas do mesmo sexo), seja por praticarmos
ou sofrermos bullying, preconceitos, violência doméstica, agressões, roubos, furtos, acidentes, na vida das crianças e adolescentes,
no nosso direito à privacidade, na nossa exposição em redes sociais,
na abertura e fechamento de empresas, nos dolorosos momentos de
pagar impostos/taxas e contribuições, na celebração de contratos, registro de marcas, na saúde (e na doença), educação, no trânsito, no
emprego, no meio ambiente, enfim, em todas as áreas ligadas a vida.
Para isso, o curso de Direito da Newton Paiva através dos alunos
do campus Buritis, se aliaram a este precioso instrumento de informação com a finalidade de facilitar a vida do cidadão nesta labuta
diária, atrelando conceitos legais básicos em diversas áreas da nossa
vida. Acreditamos que através deste espaço podemos contribuir para
a formação de uma sociedade mais justa e fraterna, forte o suficiente
para enfrentar qualquer desafio.
E não poderíamos esquecer de agradecer imensamente ao JORNAL DO BURITIS que viabilizou essa parceria e que, há 12 anos
vem prestando os melhores serviços de informações para a nossa comunidade!
Aguardem as próximas edições! Estaremos sempre prontos a receber sugestões e críticas,
Forte abraço.
(*) Doutora em Direito Privado; Mestre e
especialista em Direito de Empresas; Advogada,
professora e coordenadora do curso de Direito
da Newton Paiva, unidade Buritis.
Moradora, com muito orgulho e amor, do bairro.
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Segurança

Empresários do Buritis
se unem contra o crime

COMERCIANTES
acompanharam
atentamente a
exposição do projeto

A cada dia que passa a comunidade do Buritis tem se mostrado
muito unida no combate ao crime.
A mais nova arma que pretende
aumentar a sensação de segurança
entre os moradores foi apresentada no último mês de março, quando
comerciantes da Avenida Professor
Mário Werneck concordaram com
a implantação da primeira Rede de
Comerciantes Protegidos do bairro.
Durante dois dias, mais de 40 empresários presentes em toda a extensão da avenida se mostraram dispostos a ajudar a Polícia Militar a conter
a ação de marginais na região. Nas
próximas semanas novas reuniões
serão realizadas, quando serão desenvolvidos planos de ação e a implantação definitiva da Rede, com a
instalação das placas informativas
nos estabelecimentos participantes.
A Rede de Comerciantes Protegidos é, na verdade, um desdobramento da Rede de Vizinhos
Protegidos e consiste em criar uma

comunicação mais próxima com a
Polícia Militar, desenvolvendo atividades que compreendem estratégias bem organizadas, de fácil execução, eficientes, de baixo custo e
elevado valor social, que reforça a
presença da polícia junto aos estabelecimentos comerciais e promove a interação entre comerciantes e
militares, e entre os próprios integrantes dos grupos da Rede.
Há anos sonhando com a implantação da Rede no Buritis (que
não saía do papel devido à baixa
adesão dos comerciantes), Tenente Lívia Possato, responsável pelo
comando da PM no bairro, não escondia a felicidade em ver o projeto finalmente acontecer. De acordo com dados da própria Polícia
Militar, em alguns locais como,
por exemplo, na região Centro-Sul de Belo Horizonte, o sistema
contribuiu para a redução em cerca de 40% da criminalidade. “Ela
se caracteriza como um conjunto

de pessoas organizadas
para executarem ações
sistematizadas. Assim,
a ideia essencial do
programa é que cada
comerciante
vizinho
proteja o comerciante vizinho. Isto é, cada
elo da Rede atua como
uma “câmera viva”, que
de forma comprometida
alerta todos os componentes do laço sobre a
presença de pessoas e
indivíduos suspeitos”,
explica.
Braulio e Ten. Livia: comércio e PM
Neste primeiro mojuntos em prol da segurança
mento a comunicação
entre os participantes da Rede no
quando a população local trabalha
Buritis será realizada através do
em conjunto com a PM as possibiaplicativo WhattsApp, por meio do
lidades de ação do cidadão infrator
qual a Polícia Militar passará dicas
diminuem consideravelmente. Por
de segurança aos comerciantes e
isso, temos certeza de que a Rede
estes poderão indicar indivíduos,
de Comerciantes Protegidos será
ações e veículos suspeitos que estemais um programa de sucesso no
jam rondando a região. “É fato que
Buritis”, completa a tenente.

Responsabilidade de todos os comerciantes
E se o sucesso da Rede de Comerciantes Protegidos da Mário
Werneck depender da participação
dos empresários, a Polícia Militar
parece não ter do que se preocupar.
De imediato, os comerciantes garantiram que não irão medir esforços
para que o resultado do projeto seja
o mais satisfatório possível. “Acredito no associativismo, pois com as
pessoas trabalhando juntas há mais
possibilidade de se chegar a um ideal. Assim, visualizei na criação dessa Rede a possibilidade de termos
uma comunidade mais segura”, comenta o proprietário da Esquina do
Presente, Bruno Mesquita.
Representante da Boreal Netimóveis, Anamélia Soares diz que

trabalhar o preventivo, que é a grande proposta da Rede, é fundamental
para melhorar a segurança de uma
região. “A intenção é que a formação
de grupos entre comerciantes vizinhos contribua para tornar o serviço
da PM mais eficaz, diminuir o índice
de criminalidade e aumentar a sensação de segurança no Buritis”.
A atual situação econômica que
vive o país deverá resultar em um
aumento circunstancial da criminalidade. Este é o pensamento de
Braulio Lara, diretor da Solimob
Netimóveis. Por esta razão, se torna ainda mais importante a união
de forças em prol da segurança
pública. “Precisamos estar preparados para não sofrermos as conse-

quências. Temos que ter
uma colaboração mútua.
Acredito no projeto, na
boa intenção da polícia,
e sei que os resultados
serão muito positivos”,
diz.
Durante os dois dias
de apresentação do programa, alguns comerciantes relataram casos
de roubos e furtos a seus
estabelecimentos e de
colegas, questionaram
sobre a eficácia do programa e sobre a necessidade de uma mobilização de todos em prol da
segurança.

Na prática

Anamélia SOARES

BRUNO MESQUITA

O sistema funciona como uma articulação de proteção a seus integrantes. Em caso
de suspeição de alguma pessoa na prática de
crime ou de alguma vulnerabilidade em algum comércio, a primeira pessoa que observar o fato, alimenta a rede com informações.
Assim, todos tomam conhecimento e a Polícia
Militar é acionada de imediato para atuar em
caso de necessidade, preventivamente ou repressivamente, se for o caso. “A expectativa é
inibir a prática de crimes junto aos comércios,
especialmente dos furtos, estelionatos e distribuição de notas falsas, entre outros”, finaliza Tenente Lívia.
Apesar de um público em torno de 40 comerciantes durante as reuniões para implantação da
Rede, no WhattsApp a adesão foi muito grande,
passando de uma centena de componentes.
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Imóveis

Excesso de placas pode
dificultar venda e locação
Quem acha que estampar
as fachadas dos prédios com
dezenas de placas aumenta as
chances de vender um imóvel
está muito enganado. Profissionais do mercado imobiliário afirmam que o acúmulo de
anúncios de “Vende-se” e de
“Aluga-se” na entrada de condomínios pode causar desvalorização do imóvel, além de
comprometer a estética dos empreendimentos e, pior, a segurança dos moradores.
Considerada por muitos
corretores como uma das mais
importantes ferramentas de divulgação, as placas, se reunidas em grande número, atrapalham as vendas, de acordo com
o proprietário da GR Imóveis,
Geraldo Vargas. Para ele, há riscos, inclusive, de prejuízos para
todo o prédio. Se um só apartamento fixar diversas placas di-

EXCESSO de anúncios nas fachadas é uma constante no Buritis

ferentes na fachada do edifício,
pode ser criada a impressão de
que existem muitos apartamentos à venda ou disponíveis
para locação. “Quem passar na
frente do prédio pode ter a impressão de que os imóveis ali

PARA
GERALDO,
publicidade
nas fachadas
é algo
que está
ultrapassado

ofertados não são de boa qualidade”, diz.
Se existem várias plataformas para se colocar um imóvel à venda ou para locação,
certamente a placa é a pior,
afirma Geraldo. Segundo ele,

esta forma de publicidade está
ultrapassada. “Este exagero
afeta a coletividade, como a
poluição visual e a desqualificação do condomínio. Além
disso, existe o gasto com a
limpeza deixada pelos cartazes que, claro, sairá do bolso
dos condôminos”.
Ainda de acordo com o proprietário da GR Imóveis, nos
dias atuais, a internet oferece,
de forma prática e segura, todos
os detalhes do imóvel que está
sendo colocado a venda. “São
inúmeros portais à disposição,
como por exemplo, o Zap, o
Imovelweb, o Vivareal, fora
as opções de uma boa campanha no Google. Sem esquecer
dos jornais, que continuam
sendo uma grande forma de
divulgar os imóveis à venda
e locação, bem como as próprias imobiliárias”.

Como impedir?

Não foi adiante

Na batalha entre prós e
contras, as desvantagens venceram e até motivaram uma
decisão ferrenha em alguns
condomínios que colocaram
em seu estatuto a proibição
das placas nas fachadas. “Eu
acredito que esta seria uma solução para evitar qualquer desavença entre vizinhos. Fazendo parte do estatuto todos são
obrigados a cumprir, gostando
ou não”, finaliza Geraldo.

No ano de 2014, um Projeto de Lei aprovado na Câmara Municipal queria pôr fim ao
excesso de placas de aluga-se e
vende-se em um mesmo imóvel
na capital mineira. Entretanto, a
proposta foi vetada pelo prefeito
Marcio Lacerda. A justificativa
para a recusa do projeto foi que
já existe uma legislação municipal para o tema, no Código de
Posturas (Lei nº 8.616/2003), em
seu art. 264, XI.

Educar & Cuidar
Marcela Rutier Feitosa (*)

APRENDER COM PRAZER
PARTE I – DESFRUTANDO DO APRENDIZADO
Não há motivos para que a aquisição de conhecimentos se transforme em uma tarefa difícil e aborrecida. É importante que a mesma
seja aliada à diversão, pois assim garante melhores resultados, fixando os conhecimentos a longo prazo.
Uma das primeiras coisas a se levar em conta é a conveniência
de relacionar o que se tenta ensinar com os interesses e a experiência da criança. Se a informação for apresentada de forma abstrata,
distante da realidade dela, ela se mostrará distraída e desinteressada.
É importante ter certeza de que o conhecimento que se pretende
transmitir é adequado para a idade da criança. Objetivando assim,
evitar que a criança fique frustrada ao se ver obrigada a aprender
algo para o qual não está preparada. A melhor forma de saber se
uma criança está preparada para aprender mais sobre um assunto
escolhido é permitir que a mesma se guie pelo seu próprio interesse.
Convém também, planejar momentos de aprendizagem breves e
relaxantes. Quando se lê uma história ou se discute um assunto, por
exemplo, diante dos primeiros indícios de tensão, cansaço ou aborrecimento da criança, é preciso saber interromper da maneira certa.
Sabe-se que o limite de atenção de uma criança não é o mesmo de
uma pessoa adulta, e isso deve ser respeitado para não predispor negativamente a criança em futuras experiências.
Se os pais e educadores se divertem com as crianças durante a
aprendizagem, partilhando suas vivências e introduzindo pequenos
toques de humor, irão encorajar os pequenos em suas inclinações
naturais por descobrir coisas novas. Essa atitude positiva em relação
à aprendizagem é quase uma garantia de sucesso na vida escolar.

DICAS IMPORTANTES:
• As crianças necessitam da motivação dos adultos para desenvolver todo o seu potencial de aprendizagem.
• Ensinar as crianças a raciocinar é muito mais importante que
tentar fixar nelas conhecimentos concretos como, por exemplo, as cores, números e letras.
• O carinho, os estímulos, a aprovação diante
dos acertos e a ajuda quando ocorrem os
erros, são essenciais para reforçar a autoestima da criança.
• A aquisição de conhecimentos é sempre mais valiosa se partilhada com outra pessoa.
• A aprendizagem com prazer estimula a
aprender mais e melhor.
* Coordenadora pedagógica do Supera BH e da Educar
Telefone: (31) 3324-5604

