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A reação
do mercado
imobiliário

Depois de um longo período de turbulência econômica e uma forte queda no
mercado, o setor imobiliário dá sinais de recuperação. Pesquisa recente comprova que
o crescimento na venda de imóveis em Belo Horizonte durante este ano de 2016 foi de
forma gradativa mês a mês. Para os especialistas, o novo cenário já é reflexo das mudanças
ocorridas no Governo Federal e a expectativa é de números ainda melhores para os próximos
meses. Este renascimento do setor imobiliário causa grande impacto - positivo - no Buritis,
uma vez que o bairro tem um potencial enorme neste segmento.
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O que as urnas
do Buritis disseram?
As eleições municipais terminaram no último
dia 30 com a realização
do segundo turno em algumas cidades, entre elas
Belo Horizonte. Toda vez
que um pleito eleitoral se
encerra é importante fazer
uma análise dos números

para saber em que patamar
político nos encontramos.
Nesta edição, o JB traz os
números obtidos nas 29 seções do bairro, tanto para
a escolha dos vereadores,
quanto para o segundo turno da Prefeitura.

AUTORIDADE

AGUIAR

Novo delegado da
Polícia Civil promete
um rigoroso controle
na região

Primando pela
qualidade, tradicional
açougue de BH abre
as portas no Buritis
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Polícia e comerciantes
discutem segurança

Moradores se unem por
um bairro mais bonito

Com o intuito de contribuir para o bem-estar da comunidade, alguns moradores
do Buritis deram início a um
trabalho de conservação de alguns espaços públicos do bairro. O primeiro local a receber
a intervenção foi a praça que

fica na Rua Ernani Agrícola.
Em clima de total descontração, os voluntários pegaram
os sacos de lixo e as vassouras e deram uma prova de que,
se cada um fizer um pouco a
mais, viveremos em um bairro
muito melhor.
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O cruzamento que tem
dado dor de cabeça
Os frequentes acidentes
ocorridos em um cruzamento
da Avenida Professor Mário
Werneck tem deixado comerciantes apreensivos. Somente no último mês de ou-

tubro foram três ocorrências
em três dias seguidos. Eles
pedem uma interferência do
órgão competente antes que
um acidente fatal aconteça
no local.
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Membros da Rede de Comerciantes Protegidos do
Buritis participaram de um
importante encontro com o
comando da 126ª Cia PM
neste último mês de outubro.

Foram apresentadas a eles as
novas regras que irão conduzir o grupo a partir de agora.
Desta forma, a Polícia Militar
acredita que a Rede ganhará
em força e credibilidade.
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Editorial

DIAS MELHORES
Quem disser que nas eleições de outubro passado o
povo mandou um recado aos
políticos está redondamente
enganado. Não foi um recado.
Foi uma mensagem muito forte, com endereço, nome e CPF
para toda a classe política. O
fato de ter havido mais votos
nulos, brancos e abstenções
do que votos dados ao candidato eleito, Alexandre Kalil,
foi algo inédito na capital mineira. O pior é que isso não
aconteceu somente em Belo
Horizonte. Várias outras cidades do país, principalmente
as médias e grandes, registraram o mesmo comportamento
do eleitorado. No país inteiro,
houve um aumento de mais
de 11% de eleitores que não

deram o voto de confiança a
nenhum candidato ou nem sequer foram às urnas.
Foi realmente uma eleição
marcada pelo desinteresse e
pelo pessimismo do eleitor.
Aqui no Buritis, que possui um
dos locais de votação de BH
com maior número de eleitores, o UniBH, as pessoas que
foram votar não demonstravam o menor entusiasmo. Parecia, realmente, que estavam
fazendo aquilo por pura obrigação. Cumprindo apenas uma
mera exigência da legislação
brasileira. Dava a impressão de
que se o voto fosse facultativo, como muita gente defende
em uma próxima reforma política, ninguém estaria ali. Tomara que a classe política tra-
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O JORNAL DO BURITIS é
uma publicação da
Vencer Comunicações Ltda.

dicional e até mesmo aqueles
que estão entrando no ramo
agora tenham entendido que
o eleitorado vai aumentar em
muito o seu nível de exigência
quanto às promessas feitas pelos candidatos.
Porém, mesmo com toda a
ausência de perspectiva de dias
melhores em um curto prazo,
uma eleição sempre renova um
sentimento de esperança, por
menor que seja. Há a expectativa da novidade. Aqui haverá
uma forte mudança ao menos
no estilo do prefeito. Marcio
Lacerda, sempre muito discreto, dará lugar a Alexandre
Kalil, que pelo jeito vai levar
o seu gosto pela polêmica cultivado no futebol também para
a política. O mais importante

neste momento é que Kalil não
será o prefeito apenas dos seus
eleitores. Será o prefeito de todos os belo-horizontinos. E por
mais retraída e desconfiada que
esteja a população, um voto de
confiança em um novo mandatário nunca é demais. A lamentar fica o fato de que mais uma
vez o Buritis estará sem um legítimo representante na Câmara dos Vereadores.
Além das eleições, há também outros motivos para o cidadão brasileiro abrir o coração
e tirar um pouquinho de otimismo do armário. Como mostramos em reportagem nesta
edição, o mercado imobiliário
já dá sinais de que aquela queda abrupta que marcou os últimos dois anos pelo menos deu

uma estancada. Há previsão
de que em 2017 este mercado,
tão importante para a cidade e
em especial para o bairro, volte a ficar aquecido. Outro segmento que aponta para uma
recuperação é o comércio. Em
todas as datas comemorativas
deste ano – dia das Mães, Namorados, Pais, Crianças – o
movimento foi menor do que
o ano anterior. Mas agora, no
Natal, há a esperança de que
as vendas sejam no mínimo
iguais às de 2015. Enfim, são
fortes indícios de mudanças
positivas em dois segmentos
muito expressivos que movimentam a economia da cidade e do bairro. Vamos torcer
para que dias melhores estejam chegando.

Mais uma vez: será que prevaleceu intenções individuais dos
candidatos no lugar de um posicionamento coordenado em prol
da comunidade? Quantas vezes
mais estaremos realizando o “estouro da boiada”, quando deveríamos antecipadamente, como
comunidade, indicar aqueles (1
ou 2) que nos representaria no
pleito? Por onde dar início a um
processo desse? Na associação de
bairro? Onde? E isso é possível?
Jorge Dantas

radora daqui há 20 anos e participante ativa das lutas comunitárias
junto à Associação de Moradores,
até o ano passado, sei da importância desta representação legislativa. Prova disto foi a alteração
da Lei do Uso do Solo aqui no Buritis, para diminuir o adensamento
predatório, que conseguimos em
2009. Mas, infelizmente, nestas
eleições, o que eu percebi por aqui
foi, de um lado, alguns cidadãos
candidatos, querendo se dar bem
por meio da política, com projetos pessoais ou vinculados a interesses meramente partidários ou
de grupos, sem qualquer trajetória de vida comunitária, ou ações
voluntárias de interesse coletivo e
até mesmo desconhecimento das
questões daqui e da cidade. Um
horror!!!

E, por outro, eleitores que não
se importam ou não julgam necessário termos representantes na Câmara
de Vereadores, nem querem saber.
E, pelo que eu conheço, tínhamos opção SIM de candidato com
trajetória de realizações comunitárias, voluntariamente e há décadas.
Somos o segundo bairro com a
maior população de BH e um dos
mais novos!
Eu também lamento, e muito,
continuarmos sem um representante na Câmara!! Mas daqui a 4
anos tem de novo. Srs e Sras ex
candidatos(as) mãos a obra, “bora”
trabalhar em prol da comunidade
ANTES das próximas eleições?
Voluntariamente, sem salário? Experimente, tente, faça diferente! E,
morador(a) fica atento(a)!
Fátima Gottschalg
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Cartas
EDITORIAL 1
O editorial de outubro lamenta a não eleição de um “representante do bairro” e explicita que os
moradores “precisam criar uma
consciência política”. Creio que ter
consciência política não seja eleger
representantes de bairro e também
não é assim que a Câmara de Vereadores funciona. Se fosse, quantos
representantes deveríamos ter? É
função dos vereadores representar
os cidadãos independente de onde
morem e não conceder “favores”
a quem quer que seja. Se o Buritis com toda sua importância está
com dificuldades para que um buraco seja tapado, o que esperar os
moradores dos vários bairros mais
humildes de BH? A prefeitura precisa atender as necessidades dos cidadãos com qualidade, se não atender, reclamemos para que melhore

o serviço e todos serão beneficiados. Não podemos continuar com
este raciocínio segmentado. Tenho
visto que alguns eleitos ligados ao
futebol só sabem conceder cidadania honorária a jogadores, técnicos
e etc. Que benefício a cidade ganha com isso? Consciência política
é elegermos pessoas que mostrem
algum comprometimento com a cidade, que apresentem boas ideias e
não porque torcem pelo meu time,
praticam minha religião ou morem
no meu bairro.
Carlos Canuto
Morador

EDITORIAL 2
Pois é, mais uma vez estamos
“a zero”, sendo que no total tivemos 9948 votos. O que me parece que seria suficiente para eleger
mais de um vereador do bairro.

Morador

ELEIÇÕES
Parabéns ao JORNAL DO
BURITIS pela matéria sobre o resultado das eleições para o bairro
Buritis. Lamentável SIM não termos eleito um representante na
Câmara de Vereadores. Como mo-

Moradora

CAMINHADA
A rua Henrique Badaró Portugal deveria ser uma das mais charmosas pistas de caminhada de Belo
Horizonte não fosse o descaso no
cuidado com seus canteiros. Não
bastasse isso empresas fazem do
canteiro uma oportunidade de venderem seus produtos. Lamentável!
Enquanto algumas outras empresas
adotam espaços públicos, cuidando
com zelo em manter uma bela imagem, essas empresas desconhecem
o sentido da cidadania. A elas importa apenas venderem seu “peixe”.
Importante notar que o poder público também falha ao deixar que placas e anúncios sejam indiscriminadamente colocados ao longo da via.
Deixo aqui meu apelo em nome de
todos que desejam ver a via cuidada, longe de oportunistas.
Teuler Reis
Morador
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Mercado Imobiliário

Setor volta a crescer
Apesar de não estar inserido entre os modelos mais procurados,
imóveis do Buritis continuam em alta no mercado
no acumulado de todo o ano. As
vendas residenciais do mês foram
de 32 unidades, sendo que o acumulado do ano chegou a 152. A
oferta atual de imóveis residenciais
na região é de 487 unidades.
Vice-presidente de Comunicação Social do Sinduscon-MG,
Evandro Veiga Negrão de Lima
Junior diz que este cenário é uma
reação natural do mercado diante
do desfecho do processo político e
pela iminência das medidas econô-

micas que serão tomadas pelo novo
governo. Para este fim de ano, sua
expectativa é que as movimentações imobiliárias se intensifiquem
ainda mais. “As pessoas tendem a
encerrar o ano com algumas metas
pessoais a serem cumpridas e uma
delas seria entrar no ano novo com
o primeiro, ou um novo imóvel.
Também é um período de maior
rendimento, com o 13º e maior faturamento devido as vendas de Natal’, acredita.
Gladyston Rodrigues

Alguns setores da economia
nacional começam a demonstrar
recuperação, mesmo em um ritmo
bem abaixo do que a população
gostaria. Um em especial que se
destaca - talvez o mais forte - é o
imobiliário. Em pesquisa recente,
realizada pelo Sindicato da Indústria da Construção Civil no Estado
de Minas Gerais (Sinduscon-MG),
foi demonstrado que o número de
vendas de imóveis na capital cresceu consideravelmente ao longo do
ano de 2016. As vendas líquidas
do mês de julho (quando foi feita
a última pesquisa), por exemplo,
atingiram 425 unidades residenciais e 28 comerciais, sendo que
a velocidade de vendas aumentou
em relação ao mês anterior, ficando
em 7,8% (3,4% em junho) no residencial e 4,3% (2,1% em junho)
no comercial. Já os lançamentos
de empreendimentos residenciais
apresentaram alta, saindo de 108
unidades, em junho, para 524 imóveis, em julho.
Na Regional Oeste, onde a
grande maioria dos investimentos
imobiliários se concentra nos bairros Buritis e Estoril, foram 44 lançamentos de unidades residenciais
apenas no mês de julho, sendo 60

Evandro Veiga
Negrão de Lima

CARACTERÍSTICAS particulares mantém Buritis forte no segmento imobiliário

Expectativa boa para o Buritis
As faixas supereconômico e
econômico, que compreendem
imóveis até o valor de R$ 250
mil, foram as que concentraram o
maior número de vendas em Belo
Horizonte neste período. Entretanto, o Buritis consegue fugir à regra. Com um atrativo muito grande, por se tratar de uma região
próxima à centro-sul, com forte
comércio e uma densidade populacional importante, o bairro continua atraindo clientes e empreendedores. “O Buritis será sempre um
exemplo de sucesso imobiliário.
Sua verticalização estará cada vez
mais em voga. A expectativa é de
que muitos novos empreendimentos imobiliários sejam lançados no
bairro, e todos com alta procura”,
revela Evandro.
Ainda de acordo com o representante do Sinduscon-MG, a
previsão é de que os investidores
também obtenham ganhos maiores nos próximos meses. “A gente
entende que houve um aumento no

custo de produção e que não houve
esse repasse, ficando todo o ônus
para o investidor. Com a melhora
no mercado, estes também deverão
ser recompensados”, analisa.
Corretor e proprietário da GR
Imóveis, Geraldo Vargas observa
de perto esta melhora no mercado. Para ele, as pessoas estão mais
otimistas, após as fortes mudanças ocorridas no Governo Federal, e isto reflete diretamente no
setor. “Antes estava todo mundo
com uma visão muito pessimista.
Ninguém queria se arriscar em
um grande investimento. Agora,
o pensamento parece estar bem
diferente”.
Entretanto, para o empresário
é preciso que haja uma grande mudança na economia nacional para
que o mercado imobiliário volte
a ser forte como em anos atrás.
Segundo ele, se não houver uma
queda circunstancial nas taxas de
juros, o setor ainda deverá sofrer
por algum tempo. “Taxa de juros

a 12% faz com que qualquer um
desista de investir. Ao quitar o
imóvel, após 20 anos, o comprador terá pago o equivalente a qua-

tro vezes o valor inicial, o que é
um absurdo. Uma taxa de 6% seria o justo e, neste momento, entre
7,5% e 8% aceitável”, justifica.

Para GERALDO VARGAS, redução da taxa de juros
aceleraria ainda mais a recuperação do setor

Termos gerais
Considerando que a oferta
residencial inicial em julho/16
na capital foi de 25.558 unidades e a oferta atual correspondeu a 5.020, observa-se que
19,6% dos imóveis que entraram no mercado estavam disponíveis para venda, mantendo-se
próximo da estabilidade em relação à junho (19,4%).
No segmento comercial
a oferta inicial em julho correspondeu a 4.882 unidades e
a oferta atual a 627, portanto,
apenas 12,8% dos imóveis comerciais que entraram no mercado estavam disponíveis para
venda, uma queda em relação
aos 13,3% de junho/16.
No segmento residencial o
padrão com maior disponibilidade sobre a oferta é o econômico com 25,5%. Já o padrão alto
apresenta a menor disponibilida-

de (15,8%). No comercial o padrão com maior disponibilidade
sobre a oferta é o standard com
(17,2%) e o alto possui a menor
disponibilidade (5,8%). A tipologia de 04 dormitórios é a que
apresenta a maior disponibilidade (21,7%) e 03 dormitórios
possui a menor disponibilidade
sobre a oferta inicial (16,9%).
O preço médio do m² privativo residencial fechou o mês de
julho em R$7.394. A média de
01 dormitório foi de R$9.141, 02
dormitórios de R$6.647, 03 dormitórios de R$6.491 e 04 dormitórios de R$ 9.730. Já o preço
médio do m² privativo comercial fechou o mês em R$ 9.931,
sendo que no padrão econômico
o preço médio foi de R$ 5.653,
no standard R$ 7.263, no médio
R$ 9.027, no alto R$ 10.841 e no
alto mais R$ 13.800.
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Novidade

História

Tradicional espeteria do
Buritis amplia o cardápio

Estrutura

Um dos pontos que sempre foi
destaque do Tourão Espetos é a
sua estrutura física. Localizado em
uma área de 70 m2 de construção,

GRANDE PRESENÇA de famílias é o diferencial do Tourão

ele difere dos demais espetinhos,
que são instalados conhecidamente em espaços acanhados. Para se
ter uma ideia, o bar disponibiliza
aos clientes quatro banheiros, sendo dois femininos e dois masculinos. Tem uma cozinha industrial e
uma ampla churrasqueira. “Isso foi
o que me chamou a atenção quando
conheci a loja. Vi que aqui poderia
oferecer conforto e qualidade aos
clientes”, explica Rafael.
O estabelecimento também

se tornou reconhecido no Buritis
como um ótimo local para assistir jogos de futebol. Nele, todas
as equipes mineiras são valorizadas. “Passamos jogos do América,
Atlético e Cruzeiro. Aqui todos são
bem-vindos. E, pela cordialidade,
mesmo quem não está interessado
em futebol, se sente à vontade para
estar no bar”.
Às sextas-feiras ainda acontecem shows de música ao vivo de
MPB, a partir das 19h30.

Serviço: Tourão Espetos
Endereço: Avenida Professor Mário Werneck, 1849
Funcionamento: Segunda a sexta das 17h às 00h; sábado
das 15h às 00h
Reservas: (31) 98611-2223

Uma das instituições de ensino mais tradicionais de Belo
Horizonte celebra uma importante marca este ano. A Escola
Americana (EABH), situada no
Buritis, completa, em 2016, 60
anos de uma rica história. Única
escola americana de Minas Gerais, foi fundada em 1956 por um
grupo de pais missionários e empresários com o propósito de prover programas educacionais dentro da tradição norte-americana,
empregando a língua inglesa na
educação de crianças. Se tornou
uma escola particular sem fins
lucrativos, em que toda a receita
gerada é revertida para projetos
da própria instituição, como obras
e aprimoramento de programas
educacionais. Tudo isto somado
fez com que, nos últimos anos,
a população de alunos crescesse
mais de 300% e atualmente conta
com uma fila de espera de pouco mais de 300 estudantes para o
próximo ano letivo.
A EABH não nasceu no
Buritis, porém se mudou para
cá nos anos 70. Escola e bairro cresceram e se consolidaram
juntos, o que muito orgulha sua
direção. “Temos orgulho em fazer parte da família Buritis, que
hoje conta com uma excelente
infraestrutura. Celebramos esse
casamento de sucesso com a
nossa Caminhada pela Diversidade Cultural, que acontece sempre em setembro, onde
apresentamos ao bairro a nossa
comunidade internacional, e aos
nossos pais e alunos, o entorno
da escola”, comenta a diretora
Catarina Song Chen.
O crescimento em mais de
300% nos últimos seis anos e o
reconhecimento por ser a única
escola de Minas Gerais com a
certificação de Escola do Mundo do Bacharelado Internacional foram as grandes conquistas
recentes da EABH. Para o futu-

Divulgação

Nos últimos anos, os espetinhos se tornaram uma febre na capital mineira. Por onde quer que
você passe irá se deparar com um
bar deste estilo. No Buritis eles se
destacam não somente por sua presença, mas também pelo grande
número. Talvez até por esta forte
concorrência, alguns empresários
mais visionários estão se adequando a uma nova realidade e expandindo o seu negócio. Este é o caso
do Tourão Espetos, que mais do
que os famosos espetos, agora também aposta em um cardápio com
direito a porções e guarnições.
Localizado no coração do bairro - Avenida Professor Mário Werneck, 1849, ao lado do Banco do
Brasil - o Tourão Espetos se tornou
uma referência no seguimento no
Buritis. Contudo, ao contrário das
espeterias tradicionais, que têm os
jovens como único público alvo, o
estabelecimento de Rafael Cândido sempre contou com a presença
das famílias do bairro. São vizinhos
que descem a pé e curtem o lugar
ao lado da esposa e dos filhos. Essa
“inesperada” clientela fez com que
o empresário se atentasse a novas
possibilidades. “Eles me pediam
pratos. Queriam se alimentar bem.
Como é um público fiel e que agrada o ambiente do bar, vi que era
hora de atendê-los”, recorda Rafael.
Agora, o Tourão Espetos também oferece as porções mais tradicionais e guarnições. De acordo com
o empresário, o cliente que chegar
hoje em seu estabelecimento não
pode deixar de provar a mandioca na
manteiga ou o mexidão, que, segundo ele, será muito famoso em breve.
“Mexidão tem muitos por aí, mas o
daqui é diferenciado. Quem comer
vai voltar e indicar para os amigos”.

Escola Americana de
BH celebra 60 anos

DIRETORA enaltece a união bem
sucedida entre a escola e o Buritis

Comemorações

ro, o objetivo principal da diretoria
é ampliar as instalações e receber os
alunos que estão na lista de interessados. “Essa conquista não é apenas
da nossa escola e do Buritis, mas de
Belo Horizonte. Temos a sensação
de dever cumprido, mas sabemos
que ainda temos muito para percorrer e que o excelente trabalho que fizemos ao longo destes 60 anos não
pode parar”, ressalta.

Para celebrar os 60 anos de
fundação, a diretoria da Escola
Americana programou uma série
de ações. Além da criação da nova
identidade visual, acompanhada do
slogan “EABH Connection - 60
Years”, está marcado para este mês
de novembro o lançamento de um
livro que conta a história da escola e o desenvolvimento do Buritis.
Um documentário e uma exposição
de fotos, aberta ao público, no Cine
Theatro Brasil. Os registros, que
fazem parte do precioso acervo da
escola, contam sua história que se
mistura às memórias da cidade e da
construção do nosso bairro.
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Eleições

O Buritis no segundo turno
Divulgação

O Buritis voltou às urnas no
último dia 30 de outubro para dar
sua importante contribuição na escolha do novo chefe do Executivo
Municipal, que irá comandar nossa
capital pelo quadriênio 2017/2020.
Com 628.050 votos, o candidato
Alexandre Kalil (PHS) foi o eleito pelo povo belo-horizontino.
Terminou a disputa com 52,98%
dos votos válidos. Com 557.356
votos, João Leite (PSDB) terminou em segundo lugar, totalizando
47,02% dos votos válidos. Entre
os 1.927.456 eleitores de Belo Horizonte, 438.968 não compareceram para votar (22,77%), 72.131
(4,85%) votaram em branco e
230.951 anularam o voto (15,52%).
Somando estes números temos um
total de 742.050 eleitores que não
escolheram nenhum dos candida-

tos, número maior que o conquistado pelo candidato eleito.
No nosso bairro todo o processo eleitoral transcorreu de maneira
tranquila. Apesar de muitos eleitores não esconderem a sua preferência, o clima de respeito às opiniões
contrárias foi mantido durante todo
o dia. Por aqui, o resultado das urnas acabou sendo diferente do resultado final do pleito. O candidato João Leite foi o mais votado do
Buritis com 4920 votos. Alexandre
Kalil obteve 3030 votos.

Seções do Buritis
2º turno
João Leite 		

4920 votos

Alexandre Kalil

3030 votos
Alexandre Kalil será o novo prefeito de Belo Horizonte

JB traz detalhes da votação para vereadores no bairro
Para entender melhor como foram as eleições 2016
no Buritis, o JB pesquisou como foi a votação em todas as 29 seções do bairro durante o primeiro turno.
Dos 13.130 eleitores aptos a votarem aqui no Buritis,
10.285 compareceram às urnas, portanto, 2.845 não
puderam, ou decidiram, não votar. No total, foram
7.985 votos nominais, 1.043 nulos, 748 brancos e 509
votaram em legendas.
Na edição de outubro destacamos que, mais uma
vez, nenhum candidato a vereador morador do bairro
foi eleito. A resposta talvez esteja nestes números coletados. Todos os 16 candidatos do Buritis receberam
votos nas seções do bairro, contudo, o que recebeu
maior número foi Paulo Gomide (PHS) com 651 votos, seguido por Braulio Lara (PRTB) com 496 votos.
Juntando todos os votos dos candidatos do bairro chegamos ao número de 1.727, fato que gera duas conclusões: a primeira que, apesar do grande número de
eleitores que optaram pela transferência do título para
o Buritis, a maioria ainda segue enraizada com candidatos de suas antigas regiões; a segunda é que o elevado número de candidatos também provocou uma pulverização dos votos (confira a tabela).
Dos vereadores eleitos para compor a Câmara Municipal de Belo Horizonte pelos próximos quatro anos,
os mais votados no Buritis foram: Áurea Carolina
(PSOL) com 282 e que, inclusive, foi a mais votada da

capital com 17.420 votos, o advogado Gabriel
Azevedo (PHS) com 248 votos, e o professor
Mateus Simões (NOVO) com 145.

RELAÇÃO DE VOTOS DOS CANDIDATOS
DO BURITIS NAS SEÇÕES DO BAIRRO
CANDIDATO

VOTAÇÃO

CONFIRA O RAIO-X DAS
SEÇÕES DO BURITIS (1o turno)

Paulo Gomide (PHS)

651

Votos nominais................................ 7985

Braulio Lara (PRTB)

496

Fred Papatella (NOVO)

108

Votos brancos..................................

748

Votos nulos...................................... 1043
Votos de legenda.............................

509

Comparecimento: ........................... 10285
Abstenções: .................................... 2845
Eleitores aptos: ............................... 13130

TRÊS VEREADORES ELEITOS MAIS
VOTADOS NAS SEÇÕES DO BURITIS
CANDIDATO
Áurea Carolina (PSOL)

VOTAÇÃO
282

Gabriel Azevedo (PHS)

248

Mateus Simões (NOVO)

145

Marcelo Abreu (PHS)

61

Edilson Cruz (PTC)

57

Varlei Brasil (PHS)

50

Chiquinho Santos (PMDB)

49

Hebe-Del Kader (SD)

48

Marcelo de Abreu e Lima (NOVO)

44

Lu Crepaldi (PPS)

44

Fred Prado (PV)

32

Prof. Ivo Villani (PPS)

23

Simone Penna (PEN)

18

Patrícia Guimarães (SD)

14

João Marcelo (SD)

11

Marco Aurélio Carone (PSOL)
TOTAL

4
1727
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Variedades

Torneio de handebol agita o Buritis
Os sábados de novembro no
Buritis estão sendo de muita rivalidade dentro da quadra. Durante todo o mês, acontece no
ginásio poliesportivo do Colégio
Unimaster, o primeiro torneio de
handebol feminino Meu Bairro
Buritis. No total, 12 equipes se
inscreveram para a competição,
que é uma mistura de força, garra
e, claro, muito charme.
Isabella Abreu Pereira, uma das
proprietárias da página Meu Bairro
Buritis, explica que a ideia do torneio surgiu no grupo do Facebook,
após compartilhar um post de uma
moradora que havia organizado
uma turma de amigas para jogar em
seu condomínio. Este post teve boa
repercussão e muita gente comentou que também queria participar.
Buscou saber como poderia fazer
para ajudar a formar essas turmas e
assim surgiu a ideia de fazer campeonatos informais.

“Criamos uma enquete no
grupo onde se podia votar no(s)
esporte(s) que tinha interesse em
praticar. O handebol feminino
foi o mais votado, e por isso foi
o primeiro que escolhemos para
fazer o torneio. Mas já temos planos de fazer também campeona-

tos de outros esportes que foram
bem votados nessa enquete, como
o futebol (masculino e feminino),
vôlei e peteca. Nossa intenção é
que esses torneios se repitam anualmente”, informa.
Ainda de acordo com Isabella,
a criação do torneio também tem o

objetivo de estimular a prática de
esportes e a socialização e convivência entre os vizinhos. “O Meu
Bairro Buritis já vem há algum tempo se consolidando como uma referência da região do mundo virtual,
sempre promovendo a interação entre as pessoas. Queremos agora começar a levar um pouco disso também para o ‘mundo real’”.
Como já foi informado, os jogos acontecem aos sábados, durante todo o dia, e as finais ocorrem no
próximo dia 26. É aberto ao público e a organização pretende aproveitar esta oportunidade para realizar uma ação social. O desejo é que
todos que forem assistir as partidas
levem algo para ser doado a uma
instituição de caridade. Ainda não
foi definida qual instituição será
beneficiada.
Resultados e horários dos jogos
no endereço www.facebook.com/
meubairroburitis.

Dia das Crianças na Arte Flor

PATRÍCIA PEREIRA diz que as crianças
simbolizam o espírito de sua marca: o
gosto pelas cores e pela arte

Nos 10 anos de fundação da
Arte Flor quem ganhou o presente foi
a garotada do Buritis! No dia 12 de
outubro uma grande festa, com direito a muitas brincadeiras, oficinas de
arte e guloseimas, foi montada dentro do Shopping Buritis para celebrar
o aniversário da marca e, principalmente, o Dia das Crianças. Durante
todo o dia o que não faltou foram
momentos de alegria e emoção.
A Arte Flor nasceu do sonho da
artesã Patrícia Pereira.
Uma apaixonada pelos trabalhos manuais,
tinha o desejo de conseguir tirar seu sustento através desta arte.
Com um forte espírito
empreendedor criou
a marca em 2006. Ao
longo destes 10 anos
contabilizou momen-

tos de sucesso e outros nem tanto,
mas em momento algum desistiu
de viver este grande sonho. “A palavra que eu levo sempre comigo é
acreditar. Eu acreditava no produto
que eu fazia e, por isso, corri atrás.
Nunca desisti”.
Apesar das inúmeras opções de
lazer para a criançada, uma em especial chamou a atenção. Inclusive,
dos adultos. Patrícia deixou o seu
carro em exposição para que a molecada pudesse pintá-lo. O momento inusitado divertiu a todos. “Está
muito legal. Estou me divertindo
muito”, dizia Lara de 06 anos, que
ainda contou com a ajuda do pai
Gustavo Rabelo na brincadeira. “A
Patrícia é doida, espero que depois
a Lara não queira fazer o mesmo
no carro do pai”, se diverte, ressaltando o grande evento realizado
pela organizadora.

bem estar

Márcia Campos(*)

Semelhanças e Diferenças
entre TDAH e Dislexia
Hoje iremos esclarecer algumas questões que, de fato, costumam
gerar dúvidas. Afinal, qual ou quais as diferenças entre TDAH e Dislexia? Falarei primeiramente sobre as semelhanças, já que essas fazem suscitar as dúvidas.
O Transtorno do Déficit de Atenção com Hiperatividade
(TDAH)e a dislexia têm em comum o transtorno de desenvolvimento, afetando e levando a sintomas que atrapalham a interação social
e o desempenho acadêmico, como exemplo: afetando o aprendizado
escolar.
Ambos os transtornos podem se manifestar dos primeiros anos
à vida adulta. As duas condições aumentam o risco de depressão,
transtorno de ansiedade e também suicídio. Podendo afetar a capacidade da criança de se apropriar da capacidade da leitura e escrita,
porém em graus distintos, poisa dislexia costuma ser muito mais severa neste sentido.
Agora sobre as diferenças entre ambas:
Enquanto a dislexia leva a uma dificuldade severa para a percepção de letra e som, a criança com TDAH que apresenta esse quadro
fica entre 20% e 30%. O déficit fonológico (reconhecimento e manipulação do som – palavra e fala), principalmente no que diz respeito
à identificação de um objeto e ao discernimento, no caso do disléxico, esse quadro é mais sério.
A pessoa que tem dislexia demonstra dificuldade de memorização de atividade verbal (letras, palavras e números), já no TDAH,
a criança apresenta apenas a dificuldade na memorização não verbal
(espacial). A criança com dislexia não consegue memorizar canções
e perceber rimas. No caso doTDAH não demonstram esse quadro.
Entre a prova oral e escrita, o disléxico consegue se sair muito
bem na primeira, mas não na segunda, já a criança com TDAH consegue dominar ambas. Enquanto a criança com dislexia tem dificuldades para memorizar tabuada, discernir entre direita e esquerda e
até ver as horas em um relógio analógico, a pessoa com TDAH não
manifesta isso.
Com relação ao tratamento de ambos os transtornos, é imprescindível que pais ou responsáveis pela criança saibam identificar alguns desses sinais, mas isso é possível também com a contribuição
dos educadores. O papel da escola é fundamental para esses casos,
principalmente no caso da criança com dislexia.
É extremamente importante que outros profissionais também estejam por dentro do caso da criança. O tratamento é multidisciplinar
e conta com especialistas que contribuiram muito no desenvolvimento, tanto da criança quanto do adulto.
*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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Voluntariado

Moradores realizam mutirão
para limpeza de praça
Alguns moradores do Buritis
têm dado um verdadeiro exemplo
de cidadania. Juntos, eles estão se
empenhando para manter o bom estado de conservação de espaços públicos do bairro. O primeiro local a
receber a intervenção foi a praça da
Rua Ernani Agrícola. No último dia
23 de outubro, eles se encontraram
no local, onde realizaram um grande mutirão de limpeza. Inicialmente, o desejo dos moradores era não
apenas limpar, mas também podar
a grama, plantar mudas e pintar os
bancos da praça, contudo, uma ação
tão significativa não poderia ser realizada sem um importante estudo do
local e a liberação da Prefeitura.
Um dos organizadores da iniciativa, Francisco Pimentel diz que
o movimento nasceu após os moradores notarem que a praça da Rua
Ernani Agrícola hoje, infelizmente,
encontra-se como ponto de pequenos usuários de drogas, justamente
por estar com um ar de abandono.
“Uma praça ocupada pela comuni-

moradores. “O desejo nosso inicial
era absorver a praça e tomar conta, não foi possível, mas esse intuito
continua e não somente nesta praça
da Rua Ernani Agrícola, mas também nas outras existentes no bairro”.
Segundo informações recebidas da gerência do setor de Jardins e
Áreas Verdes de BH, uma intervenção como foi planejada a princípio,
sem a liberação da Prefeitura, poderia resultar em abertura de processo judicial, bem como aplicação de
multas por ocupação de um espaço
público e detenção dos responsáveis.

ADOTE O VERDE
Caso os moradores do Buritis
queiram realmente adotar o local ou
qualquer outro espaço do bairro, a
PBH disponibiliza o Programa Adote o Verde. Os convênios são muito
simples e, basicamente, delimitam as
responsabilidades do adotante e da
Prefeitura. Ao adotante cabe manter
as áreas verdes bem limpas e cuidadas. À Prefeitura cabe o desenvolvimento do projeto de implantação ou
reforma, o pagamento de contas de
água e luz, apoio técnico e permissão
para colocação de placa no local adotado, divulgando a parceria. Qualquer
cidadão, associação de bairro, escola,
estabelecimento bancário, comércio,
sindicato, empresa, indústria, órgão
público ou ONG pode participar. Todas as pessoas físicas ou jurídicas podem firmar parcerias com a Prefeitura
no Adote o Verde. Basta procurar a
Secretaria Municipal de Meio Ambiente (telefone: 3246-0541) ou pelo
e-mail: adoteoverde@pbh.gov.br e
apresentar o local pretendido.

Dia de diversão
PEQUENOS GESTOS podem resultar em uma
grande mudança no convívio social

dade é praça sadia e ambiente agradável, e com isso os usuários de
drogas acabam se dispersando”.
Apesar de não poderem ter realizado a intervenção que gostariam,
este desejo não foi deixado de lado.

De acordo com Francisco, o mutirão
de limpeza realizado foi somente
o início e haverá outros encontros
com o mesmo intuito, até conseguirem um meio de cuidar da praça e
mantê-la limpa para ocupação dos

O movimento contou com o
apoio de uma turma de food trucks que, inclusive, vem realizando
alguns encontros na Rua Ernani
Agrícola. Com esta parceria, o dia,
que seria somente de suor e trabalho, acabou se transformando em
lazer, com o encontro de amigos
para bater-papo e saborear uma boa
gastronomia.

A importância do arquiteto
Por se tratar de um bairro em
constante crescimento, é muito
comum ver a realização de obras
em apartamentos, salas comerciais e lojas do Buritis. Contudo,
antes de iniciar a obra é importante que a pessoa saiba muito
bem o que quer. O primeiro passo
é um bom planejamento e, para
isso, contratar profissionais qualificados é essencial. Uma construção de qualidade não se dá
apenas pelo material empregado
e pela solidez construtiva, mas
também pelo conforto e funcionalidade que o espaço proporciona. É nesta hora que o serviço de

um arquiteto se torna fundamental.
Um bom planejamento, tanto financeiro quanto da obra em si,
diminui os riscos de imprevistos
durante a obra. De acordo com o
arquiteto Edgard Rezende, o profissional da sua área detém o conhecimento técnico para agregar
todas essas características a um
projeto e ainda pensar na estética. “Desde questões legais, como
recuos obrigatórios, taxas de ocupação, permeabilidade, exigências de
normas e órgãos públicos, até questões de ventilação, sistemas construtivos e detalhes, que resultam no
produto final de acordo com as ex-

pectativas do cliente”.
Ainda é muito comum a contratação de um arquiteto ser vista como
um artigo de luxo. Entretanto, o que
poucos sabem é que ele pode ajudar e muito no desenvolvimento de
um negócio. “O empresário precisa estar antenado nas novidades do
mercado para oferecer o melhor ao
seu cliente. Quem nunca entrou para
comer em um restaurante, simplesmente, porque gostou de sua aparência?”, questiona. Na construção e
reforma da casa também é de grande valia a presença do arquiteto. O
Buritis tem uma forte característica
de contar com novas famílias e é es-

sencial que este novo casal sinta orgulho em chamar o novo local onde
escolheu para morar de lar, e o arquiteto pode ser o responsável direto
em concretizar esse desejo. “É o começo de uma nova vida. E por que
não começar esta nova vida de uma
forma confortável, planejada? E ser
confortável não significa ser caro. É
possível planejar bem para todos os
bolsos”, comenta Edgard.

Acompanhamento
da obra
Edgard Rezende tem 11 anos de
profissão. Para ele, o grande diferencial de seu trabalho é o acompa-

nhamento total da obra. Muitos arquitetos não costumam acompanhar
o que está sendo realizado na obra,
seja por falta de tempo ou sobrecarga de tarefas. Porém, essa “negligência” pode determinar muitos
prejuízos mais para frente, despesas
desnecessárias, além de atrasos na
entrega. “Não podemos transformar
um sonho em frustração. Meu grande objetivo sempre é ter um cliente
satisfeito”, diz o arquiteto que ainda ressalta o orgulho que sente em
ver que a grande maioria de seus
clientes se tornou seus amigos.
Para conhecer um pouco mais
do trabalho do arquiteto Edgard

TRANSFORMAR sonho em
realidade é o que move Edgard

Rezende basta entrar em seu site
na internet www.edgarrezende.
com. O telefone de contato é o
(31) 99162-7537.
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Segurança

Trânsito

Sob nova coordenação

Comerciantes
denunciam perigo em
cruzamento do bairro

Morador do Buritis assume a
18ª Delegacia Distrital de Polícia Civil
Desde o fim do último mês de
setembro, a 18ª Delegacia Distrital de Polícia Civil, responsável
pelo atendimento a sete bairros
da região, entre eles o Buritis,
passou a contar com um novo
delegado. Flávio Grossi assumiu
o cargo que era ocupado até então pela delegada Sônia Miranda.
Em dez anos de carreira na área
da segurança, Grossi trabalhou os
primeiros cinco na Força Aérea
e nos últimos cinco na delegacia
de homicídios, em Contagem e
Belo Horizonte. Além deste forte
currículo, traz na bagagem uma
atenção especial ao nosso bairro,
pois reside aqui. Isto faz com que
ele conheça muito bem quais as
maiores necessidades dos moradores, em relação ao trabalho da
Polícia Civil.
De acordo com o novo dele-

de Minas Gerais. O efetivo conta, além do delegado, com 13 investigadores, 03 escrivães e um
profissional da área administrativa. Apesar de um
número considerável em
relação a outras delegacias,
ainda insuficiente para a
realização de um serviço de excelência, que é o
grande objetivo de Flávio.
“Com este número ainda
não consigo desenvolver
todo o trabalho que gostaria. Vou trabalhando de
acordo com a minha realidade, mas espero contar
com mais servidores no futuro”, diz o delegado, que
ainda considerou como número ideal para o atendimento à região mais 05 inFLÁVIO quer estreitar os laços com a comunidade
vestigadores e 02 escrivães.
para obter mais sucesso nos trabalhos
gado, a estrutura da 18ª Delegacia é excelente, principalmente
se comparada a outras delegacias

Forma de trabalho
Acreditando ser a melhor forma de atender ao Buritis, Flávio
Grossi decidiu dividir sua equipe
em três linhas de frente, cada uma
responsável por um tipo de crime:
furtos, roubos e de pequeno potencial ofensivo, que são os três mais
comuns no bairro. Para furtos e
roubos, uma espécie de mapeamento do crime está sendo realizada. Juntando todos os dados, o delegado acredita que seja possível
descobrir quem são os criminosos.
“O nosso trabalho é silencioso,
diferentemente da Polícia Militar.
Temos de fazer a investigação e,
através dos dados colhidos, tentaremos chegar aos infratores. É um
serviço de repressão”.
Já em relação aos crimes de
pequeno potencial ofensivo, talvez
esteja o grande projeto do delegado
neste início de trabalho. Na 18ª De-

legacia foi criado um centro para
sanar conflitos. As partes envolvidas são ouvidas e recebem orientações de investigadores, inclusive com formação em psicologia, a
fim de evitar maiores desgastes no
futuro. “São problemas muito comuns que vemos no Buritis. Brigas
em edifícios, por exemplo. Situações que, com um bom diálogo,
podem ser resolvidas sem a necessidade de interferência judicial, que
geraria um grande transtorno a ambos”, comenta Grossi.
De acordo com dados do centro
de conciliação, em torno de 80%
dos casos trabalhados na delegacia
têm um resultado positivo. “Dependendo do caso, chego a enviar
um dos meus homens até o local
para que ele possa observar de perto a situação e dar um parecer sobre
quem está com a razão”, afirma.

Do Buritis
O fato de o novo delegado ser
morador do Buritis será de grande
valia para a sua atuação. Sua relação direta com a comunidade irá
contribuir para que, juntos, todos
trabalhem em prol da segurança do
bairro. “Estou todos os dias rodando o bairro. Conversando com as
pessoas. E para que o trabalho dê
certo é preciso que os moradores
também confiem no nosso trabalho
e façam a sua parte, denunciando
os crimes ocorridos, não importa
qual grau ele aconteça”.
Ainda de acordo com Flávio,
além da denúncia, é de grande valia
que a vítima compareça à delegacia
com filmagens das câmeras de segurança, que são muito comuns no
Buritis. “Elas facilitam o trabalho
de investigação e assim contribuem
para um desfecho mais rápido do
crime”, finaliza.

Comerciantes estabelecidos
próximo ao cruzamento entre as
avenidas Professor Mário Werneck, Senador Lima Guimarães
e Rua Frei Hilário Meekes, setor
central do Buritis, alertam sobre
o perigo do trânsito no local. A
ocorrência de acidentes é frequente na intersecção, que tem o
tráfego agravado pela quantidade
de veículos e pedestres que circulam pela região, e pela falta de
uma sinalização mais adequada.
Trabalhando em frente ao
cruzamento há cerca de 11 anos,
o comerciante Eduardo Reis está
extremamente preocupado com
a situação. Segundo ele, neste
último mês de outubro chegou a
presenciar acidentes no local por
três dias seguidos. “Aqui ninguém respeita a sinalização para
não fechar o cruzamento. A placa de parar, existente apenas na
Senador Lima Guimarães, fica
muito distante, já que o problema ocorre no canteiro central.
Tudo isso somado a alta velocidade dos veículos que sobem
e descem a Mário Werneck só
pode resultar em acidente”.

Para Eduardo, a solução mais
fácil para o problema seria a instalação de redutores de velocidade (quebra-molas) nos dois
sentidos da Mário Werneck, alguns metros antes do cruzamento. “Reduzindo a velocidade os
motoristas ficariam mais atentos.
Este cruzamento contém muita
informação e uma simples desatenção gera um acidente. Felizmente, ainda não presenciei
mortes por aqui, mas é algo iminente”, alerta.
Comerciante há dez anos na
região, o cabeleireiro Arlem Pereira acredita que falta ação por
parte do setor público que responde pelo trânsito de nossa cidade.
Ele lamenta que a BHTrans esteja
presente no Buritis e mesmo assim
não observa os problemas do bairro. “Vem sempre aqui para aplicar
multa em quem está estacionado,
parado sobre a faixa de pedestre.
Para resolver o problema dos acidentes não fazem nada”, reclama.

Mão única
Outra solução para o cruzamento citada pelos comerciantes

REGISTROS de acidentes
são cada vez mais comuns

seria a transformação da Mário
Werneck, neste trecho até à chegada à Avenida Barão Homem
de Melo, em mão única. Segundo eles, a avenida se transformaria na entrada do bairro e a Rua
José Rodrigues Pereira na saída.
“A cada 25 carros que descem
aqui, apenas um sobe. O mesmo
acontece na José Rodrigues Pereira de forma invertida. Por que
não ampliar este fluxo, com duas
pistas? Acredito que daria certo”,
diz Arlem.

SEM RESPOSTA

ARLEM exige uma intervenção imediata no cruzamento

A reportagem do JORNAL
DO BURITIS entrou em contato
com a BHTrans para saber se há
algum projeto de instalação de
redutores de velocidade ou alguma outra solução para o cruzamento em questão. Até o fechamento desta edição a empresa de
trânsito não havia respondido aos
questionamentos.

9

Novembro de 2016

EDITORIAL | OPINIÃO | LAZER | EDUCAÇÃO | POLÍTICA | ESPECIAL | CULTURA | POLUIÇÃO | SAÚDE | SERVIÇOS | IMÓVEIS | PAINEL | TENDÊNCIA | SEGURANÇA

Painel

Minas é tema da Feira de Cultura do SES
Apresentar Minas Gerais aos
seus alunos. Foi com esta proposta
que a diretoria do Colégio SES escolheu como tema da feira de cultura 2016 o nosso Estado. Durante
todo o ano letivo, os estudantes desenvolveram projetos que falavam
sobre Belo Horizonte (1º ao 5º ano)
e algumas cidades históricas de
Minas (6º ao 9º ano). O resultado
final pôde ser visto por toda a comunidade escolar no último dia 29
de outubro. Entre alunos, pais e
profissionais, em torno de mil pessoas passaram pela instituição durante a realização da feira.
Diretora do SES, Zienne Chagas Pereira afirma que esse é o
maior, e mais constante projeto desenvolvido no colégio, e faz
parte do seu calendário anual.
“O que mais gosto é ver o empenho de cada aluno e como os projetos mostram o talento de cada

Mães arteiras
Além dos trabalhos dos alunos,
a feira de cultura do SES também
abriu espaço para que algumas mães
dos estudantes expusessem produtos
artesanais que fabricam. “Foi mais
uma ação para encurtar os laços entre
a nossa escola e as famílias dos alunos. Espero que essas mães consigam
mostrar sua arte e, claro, façam grandes negócios aqui”, completa Zianne.
GRUPO de Geovana retratou o Parque em detalhes

um. Além disso, todos participam.
Mesmo o estudante que é mais tímido se envolve”.
Em relação ao tema escolhido para este ano, a diretora acredita que a opção não poderia ter sido
mais acertada. Segundo ela, além de
conhecerem mais sobre o seu Estado, suas histórias e culturas, fez com

que os alunos se orgulhassem ainda
mais do lugar onde vivem. “Eles visitaram museus, conheceram pontos
turísticos, a cultura, a comida. Ficaram tão empolgados, que alguns
me disseram que vão pedir seus pais
para os levarem a cidades mineiras
durante as férias, ao invés das tradicionais praias”.

PROJETOS despertaram a atenção e curiosidade dos alunos

O grupo de Geovana Quésia,
aluna do 3º ano, teve como tema de
seu trabalho o Parque Municipal de
Belo Horizonte. Gostou tanto do
que fez que ficou com muita vontade de conhecer o parque. “Nunca
pensei em ir lá, agora quero muito
conhecer. Está tão pertinho da gente e, muitas vezes, pensamos em ir

somente para longe. Eu adorei!”
Soraia Pacheco, mãe de Davi,
aluno do 4º ano, faz questão de participar de todo o projeto ao lado do
filho. Além de colaborar na criação, sempre comparece à feira de
cultura. “Fica tudo muito lindo e, o
principal, eles aprendem a cultura, a
arte, brincando”.

Zienne orgulhosa pela
realização de mais uma feira

Mercado de acessórios automotivos segue em alta
O brasileiro é mesmo um apaixonado por carros. Prova disso é o
cuidado que grande parte dos consumidores possui com seus veículos, assim como os investimentos
em acessórios que incrementam
ainda mais o “possante”. Apesar
da grave crise que afetou diversos
setores da economia nacional, o
mercado de acessórios automotivos
segue muito forte. Um exemplo é a
Super Som que está há 18 anos no
Buritis e continua crescendo a cada
dia, assim como o nosso bairro.
Instalada em uma área de 600
m2, na Avenida Professor Mário
Werneck, bem ao lado do Supernosso, a Super Som tem como ponto forte, além do atendimento de
alta qualidade, a gama de produtos
que é oferecida aos seus clientes.
Na loja é encontrado o que há de
mais moderno no mercado e das
melhores marcas. “O bairro aqui é
diferente. O morador gosta de coisa

boa e eu trabalho para este público.
Se é acessório, se existir, nós temos”, garante o empresário Marcos
Antônio Borges, que chegou a ter
seis lojas em Belo Horizonte, mas
abriu mão das demais para focar o
trabalho apenas no Buritis.
Ainda de acordo com Marcos,
o mercado de acessórios é sempre
inovador e para se manter vivo é
preciso segui-lo. Este seria o segredo para o sucesso tão duradouro.
“Tem que acompanhar. Já foi toca-fitas hoje é CD. O xenon agora é
LED. Insulfilm daqui a pouco não
vai existir. Na Alemanha alguns
carros já saem com a opção de escurecer os vidros quando o motorista desejar”.
Além de embelezar o carro,
acessórios que possuem funções
importantes no veículo podem
ainda garantir alguns reais a mais
que farão toda a diferença na hora
da venda.

Serviço:

BOM relacionamento da equipe é um dos segredos do sucesso da Super Som

O Buritis
Marcos Antônio não esconde
a satisfação em trabalhar no Buritis. Quando inaugurou sua loja não
imaginava o quanto iria se apegar
ao bairro. Ao invés de “trabalhar” a
palavra que utiliza para o seu dia-

-a-dia é “prazer”. “Eu sou um apaixonado com o ramo, mas principalmente com os clientes que tenho.
Se tornaram grandes amigos. Sempre vou embora para casa levando
uma boa conversa na memória”.
O empresário, realmente, é um

apaixonado por carros. Trabalha
neste mercado há cerca de 50 anos.
Já fundou clubes de encontros e
coleciona alguns modelos históricos. “É uma paixão que trago no
sangue e meus filhos também a levarão consigo”.

Super Som Acessórios
Endereço: Av. Professor
Mário Werneck, 2641
Telefone: 3378-5050
Site: www.supersomacessorios.com.br
E-mail: buritis@supersomacessorios.com.br
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Por Dentro do Bairro

INAUGURAÇÃO
Em 7 de novembro o Raja Valley foi inaugurado e abriu suas portas na capital mineira. Localizado
à Avenida Raja Gabaglia, 4343,
Santa Lúcia, o local já está pronto
para oferecer o que há de melhor
para empreendedores que buscam
um espaço para trabalhar em coworking ou alugar uma sala privativa para sua Startup ou equipe de
trabalho. É um ambiente moderno,
prático e propício à inovação e desenvolvimento de negócios. O Raja
Valley é a ponte que unirá empreendedores, prestadores de serviço,
investidores e parceiros de tecnolo-

gia e inovação.
Durante a inauguração houve
também o lançamento do livro “Incansáveis - Como empreendedores
de garagem engolem tradicionais
corporações e criam oportunidades transformadoras”, de Maurício Benvenutti (Editora Gente).
O livro mostra como novos ou já
estabelecidos negócios devem ser
conduzidos dentro dessa realidade
sem precedentes, desafiando o leitor a pensar diferente e confrontar
teorias que hoje se tornaram insuficientes. Outras informações pelo
telefone 99919-1984.

ESTACIONAMENTO
Para fugir do trânsito cada vez
mais complicado no nosso bairro,
a Barbearia CG Barber aposta na
facilidade do estacionamento gratuito como mais um diferencial
para fidelizar seus clientes. Localizada dentro do Supernosso Buritis,
a barbearia traz vários diferenciais
como uma consultoria exclusiva
para cada cliente na execução dos
serviços, primeira cerveja de cortesia para os clientes e adicionalmente oferece o estacionamento
gratuito, sendo a única barbearia
do Buritis com este conforto a mais
para os seus clientes. Conheça!

GRATUITO

Em apoio à Campanha Novembro Azul, o Laboratório São
Marcos, em parceria com a Siemens, preparou uma ação especial para detecção precoce do
câncer de próstata. Em todas as
segundas-feiras do mês (7, 14,
21 e 28/11), o exame de Antígeno
Prostático Específico (sigla em
inglês de PSA) será gratuito para
os homens a partir dos 50 anos de

NOVIDADE
O Buritis acaba de ganhar mais
uma grande opção gastronômica.
No último dia 13 de outubro, foi
inaugurado o Paratella Gastronomia Italiana. Um restaurante com
ambiente aconchegante e tipicamente italiano, mas que, ao mesmo
tempo, pretende fazer com que seus
clientes se sintam em sua própria
casa. Dirigida pelo chef Matheus
Paratella, que também é um dos
sócios do estabelecimento, e que
possui sólida experiência na cozinha italiana, o restaurante se destaca
por desenvolver pratos com ingredientes e produtos genuinamente da
“Velha Bota”. “Não vamos realizar
qualquer tipo de adaptação e abrasileiramento em nossos pratos, pois o
nosso objetivo é trazer para os nossos clientes a atmosfera gastronômica e cultural italiana. Ao entrar no
restaurante, espero que o cliente se
sinta na Itália, mesmo que ele nunca
tenha ido ao país”, diz.
Com a proposta de oferecer
serviços executivos (almoço) e à la
carte (jantar), o Buritis se encaixou
muito bem no conceito, uma vez
que o bairro é considerado um dos
com maior potencial de desenvolvimento e crescimento na capital
mineira. O Paratella Gastronomia
Italiana está localizado à Avenida
Aggeo Pio Sobrinho, 420, loja 07.
O funcionamento é de terça a domingo a partir das 12h.

idade em todas as Unidades São
Marcos. O teste é realizado por
meio de uma coleta de sangue e
medição do PSA, uma proteína
produzida pela próstata que costuma ter seus níveis aumentados
na circulação sanguínea em casos
de doenças na glândula. A unidade São Marcos Buritis está localizada a Av. Prof. Mário Werneck,
1309. Participe!

FESTAS

O maior salão de beleza do
Buritis já está preparado para as
festas de final de ano. O Claudia

Outubro Rosa no UniBH
Em uma ação solidária para
levar autoestima a pacientes com
câncer de mama, o Programa Mama
Amiga, idealizado pelo curso de
Fisioterapia do UniBH, realizou
um evento no último dia 24 - dentro das comemorações do Outubro
Rosa -, cujo objetivo principal foi
arrecadar cabelos para a confecção de perucas que serão doadas a
mulheres em tratamento da doença.
Além disso, quem já teve câncer e
se recuperou teve a oportunidade
de enviar uma mensagem positiva
para pacientes que ainda estão em
tratamento, contando sua história
como forma motivacional e também ressaltando a importância de
se fazer os exames de prevenção.
Assim que soube da campanha
no centro universitário, a estudante
Sarah do Paço Ferreira não pensou
duas vezes e se dispôs a cortar 10
cm do seu cabelo para auxiliar na
confecção das perucas. Para ela,
este pequeno gesto será de grande
valia para essas mulheres. “A gente tem que contribuir com o que a
gente pode. É uma campanha muito
bonita. Uma ação que, com certeza,
irá motivar essas mulheres a não
desistirem de lutar”.
Uma cena que chamou a atenção foi a doação de cabelo da menina Paula, de apenas 9 anos de
idade. De acordo com a mãe, Érica
Vaz Ramos, a filha sempre gostou
de ficar com o cabelo curto, porém,
desta vez, disse que iria deixar
crescer para poder cortar e fazer
a doação a pacientes com câncer.
“Eu me sinto muito feliz. Acredito
que devemos plantar nas pessoas,
desde pequenas, esse sentimento de solidariedade, de ajudar o
próximo, e minha filha entendeu
muito bem esta mensagem”, emociona. Paula conta que estava muito contente, porque sabia que iria
deixar alguém feliz com sua atitude. “Quando me diziam que meu
cabelo era bonito, agradecia, mas
respondia na hora que iria cortar
para doar. Estou muito feliz e vou
dizer para as minhas amigas fazerem o mesmo”.
Curada de um câncer de mama,
Cláudia Márcio Caetano hoje faz

Guimarães Beauty é especializado em mechas de todos os estilos e aposta neste serviço para as
festas, reuniões e encontros de
final de ano. Novos profissionais
foram contratados e o salão adquiriu novos equipamentos para a
área da estética. Outra novidade é
o Bistrô que já está com um novo
e delicioso cardápio. Tudo pronto
e organizado para receber e encantar os clientes que não abrem
mão de um serviço com excelência e preços justos.

BURITIS

Legal
Pedro Américo Batista de Oliveira *

Horário de verão: Histórico e
perspectivas na atualidade

parte do grupo Pérolas de Minas,
de apoio a mulheres que têm a doença. Apesar de ter lidado muito
bem com a perda dos cabelos na
época de seu tratamento, sabe como
esta doação pode impactar a vida de
uma mulher que passa por este drama. “Quem fica careca sabe o que
é. Mexe com a mulher, que tem na
estética algo muito importante em
sua vida. Uma peruca custa cerca de
R$2 mil e muitas não têm dinheiro
para comprar. Esta ação faz toda a
diferença”, conta ela, que estava
com a incumbência de fazer os cortes das doadoras.

Organização
satisfeita
Além da doação do cabelo,
foi realizado um bazar beneficente,
em que todo o dinheiro arrecadado será revertido para o auxílio no
tratamento de mulheres com câncer
de mama. Coordenadora do Programa Mama Amiga, a professora Erica Abjaudi Cardoso não escondia
a alegria pelo sucesso da primeira
edição do evento. “Outubro Rosa é
isso: falar de câncer sem mitos, sem
tabus. Tomara que outros eventos
como este sejam realizados, e não
somente no mês de outubro”.
Quem compareceu ao auditório
do UniBH no dia 24 pôde participar ainda de palestras sobre nutrição e as mulheres que doaram os
cabelos tiveram direito a massagem, aferição de glicemia capilar e
algumas outras atividades de vários
cursos da universidade.

Nesse mês voltou a viger o horário de verão, primeiramente pensado
como forma de aproveitar a luz solar com redução de custos, em 1784, quando o norte-americano Benjamin Fraklin, sugeriu que as pessoas acordassem
mais cedo, aproveitando o “nascer antecipado” do sol, com objetivo de reduzir o consumo de velas à noite. Em 1916, na Alemanha, o horário de verão foi
instituído pela primeira vez, para economizar carvão mineral, principal fonte
de energia da época.
No Brasil, o horário teve início em 1931, sendo atualmente regido pelo
Decreto nº 6.558/08, consoante com o art. 225 da Constituição de 1988 e
com os 3 Rs da sustentabilidade (reduzir, reciclar e reutilizar). O início do
horário de verão, adiantando em 60 minutos a hora legal, vige em regra, entre
o 3º domingo do mês de Outubro e o 3º domingo do mês de Fevereiro do ano
subsequente.
Hoje seu objetivo principal não pauta tão somente a economia de recursos, mas também a demanda de energia no “horário de pico”, entre 18 e 21
horas. Segundo o ONS (Operador Nacional do Sistema Elétrico), a incidência de luz natural estendida propositalmente permite que não haja sobrecarga
no sistema, evitando os “apagões”.
Entretanto, existem posições favoráveis e desfavoráveis sobre o tema.
Os que são a favor da medida, além de sustentarem a economia, alegam a redução da criminalidade e melhora no lazer das pessoas. Neste sentido o PhD,
David Prerau, em entrevista dada ao G1 em 2009. Uma pesquisa recente no
Mato Grosso demonstrou uma redução de 14% dos homicídios cometidos
com armas de fogo no período. Por outro lado, relatos apontam maior probabilidade de cibercrimes, já que se cria uma “janela temporal” devido à falta
de sincronismo com os dispositivos eletrônicos conectados na rede.
Em posição contrária, o professor Michael Downing, em entrevista dada
também ao G1, sustentou que a medida contribui para o aquecimento global, pois aumenta o uso do ar-condicionado. Dowing ainda ressalta: “Acho
que é uma medida cínica que evita o investimento em uma política eficaz
de energia nos países.” Estudos sérios como o da Comissão de Energia da
Califórnia, divulgado pela Scientific American, também já apontaram para a
ineficiência da redução de consumo inerente ao horário.
Na área da saúde pesquisas demonstram que o organismo humano demora em torno de 14 dias para se adaptar, sofrendo com cansaço, redução
de apetite, de atenção, mau humor, elevando, inclusive, em 5 % o número de
ataques cardíacos.
A CEMIG estima que Minas Gerais gere uma economia de 108 GWh,
equivalente ao abastecimento de Belo Horizonte por nove dias. Sobre o tema,
tramita o projeto de lei 397/2007, que dispõe sobre a proibição do horário de
verão. O projeto se encontra em fase de apreciação em Plenário. No site da
Câmara dos Deputados a população pode discutir e influenciar a opinião dos
parlamentares, bastando acessar e se cadastrar no ícone E-democracia.
Assim, cabe a nós cidadãos, fazermos a nossa parte e pronunciar nossa
opinião por todos os canais possíveis, demonstrando aos nossos representantes qual medida é mais favorável aos interesses da nação.
(*) Acadêmico do 6º período noturno do
curso de Direito da Faculdade de Direito
Newton Paiva, campus Buritis.
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Cultura e Lazer

Turma do Pagode

Local: City Hall
(Avenida Tereza Cristina,
179 - Prado)
Horário: 22h
Ingressos: 2º Lote R$ 50
Vendas: Site Tickets for
Fun
O repertório, sempre
bem dançante, com referências do samba de roda e o pagode
de mesa, apresenta uma seleção
dos principais hits da Turma, como
“Lancinho”, “Camisa 10” e “Horas

12 de Novembro

Iguais”, além de canções inéditas,
incluindo “Deixa em Off”, que já
alcançou mais de 4 milhões de visualizações no YouTube.

Local: BH Hall
Horário: 22h - Ingressos: R$70
Vendas: Site Tickets for Fun
Considerado um dos maiores
sambistas do Brasil, Zeca Pagodinho tem canções gravadas por
grandes nomes do ritmo. Inclusive, sua obra foi revisitada no projeto multimídia “Sambabook Zeca
Pagodinho”, em que artistas como
Alcione, Arlindo Cruz, Diogo Nogueira, Gilberto Gil, Jorge Aragão,
Lenine, Maria Rita, Amir Guineto,

Capital Inicial
14 de Novembro

Beth Carvalho, Djavan, Marcelo
D2, Jorge Ben Jor, Mariene de Castro, Monarco e a Velha Guarda da
Portela, entre outros interpretam
músicas compostas pelo sambista.

Local: estacionamento Shopping
Del Rey
Horário: 20h - Ingressos: R$ 40
Vendas: Tickets for Fun e bilheterias do shopping
No dia 14 de novembro, véspera de feriado, o Shopping Del
Rey comemora 25 anos em grande estilo com a banda Capital Inicial. A banda de Brasília vai cantar
grande sucessos do rock nacional,
como “À Sua Maneira”, “Quatro Vezes Você”, “Eu Nunca Dis-

Fotos divulgação

11 de Novembro

Zeca Pagodinho

se Adeus”, “Vamos Comemorar”,
“Olhos Vermelhos”, “O Lado Escuro da Lua”, “Como Devia Estar”,
“Depois da Meia Noite” e “Como
se Sente”.

Rede de Comerciantes
Protegidos do Buritis
com novas regras

Com o intuito de dar mais
credibilidade aos trabalhos da
Rede de Comerciantes Protegidos
do Buritis, o comando da 126ª
Companhia realizou, no último
dia 28 de outubro, um encontro
para definir algumas situações,
em especial, a comunicação via
redes sociais. Segundo major Flávio Godinho, comandante da Cia,
as redes sociais aproximam a Polícia Militar dos cidadãos e podem contribuir significativamente
para a velocidade de atuação da
PM. Contudo, elas também podem causar problemas, como a
sua substituição pelo 190 e o uso
de maneira irresponsável, com
mensagens que fogem ao foco da
ferramenta.
Na reunião, que contou com
cerca de 60 comerciantes, ficou
definido que, a partir de agora, nenhum militar será o administrador
do grupo de WhatsApp da Rede
de Comerciantes, por motivos de
estratégia e de segurança; serão
aceitos apenas os proprietários dos
estabelecimentos (não será aceito
nenhum funcionário); se alguém
enviar uma mensagem fora do contexto, será punido com dez dias de

afastamento. Reincidindo, será banido do grupo; todos os comerciantes participantes precisarão usar
a placa do Programa Rede de Vizinhos Protegidos e quaisquer informações, destoantes do objetivo,
deverão ser comunicadas de forma
particular aos administradores.
Para auxiliar os comerciantes,
major Godinho ainda se comprometeu a encaminhar um militar
para cada empresa, que prestará
consultoria individual aos proprietários, com o intuito de aumentar a segurança de seus estabelecimentos.

Aplicativo
O comandante da 126ª Cia ainda apresentou aos empresários a
proposta de um aplicativo “Rede
de Vizinhos Protegidos”, que será
desenvolvido por meio de uma
parceria da PMMG e a PRODEMGE (empresa de tecnologia da
informação do Governo de Minas
Gerais). Nele, a PM poderá reter a
entrada de pessoas desconhecidas
e contribuirá com as demais companhias de polícia, visando maior
integração e efetividade, o que não
acontece pelo WhatsApp.
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Qualidade

Comportamento

Buritis já conta com
renomada casa de carnes

Terapeuta canina
faz sucesso

Os moradores do Buritis, apreciadores de uma boa carne, ganharam uma grande opção de compra
no bairro. Foi inaugurada em junho
deste ano, uma unidade da já renomada Casa de Carnes Aguiar. Oferecendo carnes frescas e de qualidade, além de atendimento exclusivo,
o estabelecimento coloca o que há
de melhor na mesa de cada cliente,
seja no almoço tradicional, no churrasco do final de semana, na confraternização da sua empresa ou em
todo e qualquer evento. Além dos
tradicionais cortes bovinos, suínos,
frango e peixes, oferece variedade
em carnes e cortes especiais, como
angus, ancho, chorizo, whaky, prime rib, picanhas importadas, carne
de cordeiro, galeto, entre outros.
Guilherme Souza Ferreira é o
criador da marca, que hoje já conta com quatro unidades em Belo
Horizonte. De acordo com ele, todas oferecem exatamente o mesmo
serviço, seja produto, atendimento
físico ou delivery. “São metodologias de processos muito bem estabelecidas. Tudo parametrizado.
Criamos de fato uma marca”, se
orgulha.
Para o empreendedor, o grande diferencial da Casa de Carnes
Aguiar é oferecer ao cliente produtos frescos. Todas as carnes comercializadas são de animais abatidos
no dia anterior. O processo de fiscalização sanitária e desossação é
feito durante à noite para que pela
manhã a carne chegue ao açougue.
“Desta forma ela não perde sabor,
nem nutrientes. Aqui não existe
aquela situação de comprar uma
carne de um animal que já foi abatido há dias”, diz Guilherme, que
ressalta ainda que a casa de carnes
conta com os serviços de uma médica veterinária, que é responsável
por todos os processos de manipulação dos animais.

GUILHERME SOUZA FERREIRA garante que todo o processo de criação da
Casa de Carnes Aguiar foi feito para oferecer o melhor produto ao cliente

No Buritis
A chegada da Casa de Carnes
Aguiar ao Buritis foi repleta de expectativa. A escolha do bairro não
foi um mero acaso. Uma empresa
foi contratada para fazer um estudo de viabilidade, e a região do
Buritis 2 mais precisamente, foi
apontada como a mais indicada
para a implantação. “Em cinco
anos deve haver uma expansão em
cerca de 30 mil pessoas nesta região”, comenta.
Mas, muito mais do que o número de moradores, o perfil dos
residentes do Buritis foi o maior
atrativo para o investimento. “São
pessoas que valorizam o bom produto. Querem consumir o melhor
e nossos produtos são acima da
média dos açougues tradicionais.
O que também não significa pagar
caro. Nossas carnes têm preços totalmente compatíveis com o mercado”, explica o empresário.

Delivery
Outro ponto de destaque da
Casa de Carnes Aguiar é o atendimento delivery. Este serviço é feito
de forma exclusiva para cada clien-

te, desde a forma de embalar até a
hora marcada para entrega. “Com
este serviço oferecemos exatamente
o que o cliente necessita. Se é para
uma família, embalamos de uma

forma, se é para uma pessoa que
mora sozinha e precisa congelar,
embalamos de outro jeito, ou seja,
o cliente decide como vai querer a
sua entrega”, finaliza Guilherme.

Uma profissional, em especial, tem deixado alguns lares do
Buritis muito mais calmos nos últimos tempos. Cláudia Oliveira é
terapeuta comportamental canina e
tem contribuído para mudar o temperamento de cães que apresentam
distúrbios como agitação, agressividade, fobias e ansiedade. A maioria dos problemas comportamentais
ocorre devido à dificuldade que os
donos têm em entender a psicologia canina. As pessoas costumam
humanizar a conduta dos cachorros, fazendo com que haja interpretações erradas do comportamento canino em diversas situações.
Cláudia trabalha diretamente nesta
questão e os resultados têm sido
bastante positivos.
De acordo com a terapeuta, o mais importante é entender
como funciona a mente dos cães.
Por serem animais, naturalmente
eles vivem em uma estrutura social diferente da nossa. Comunicam-se de uma maneira diferente,
apresentam comportamentos instintivos e necessidades diferentes
das nossas. “Eles não são bebês
de quatro patas e não devem ser
tratados como tal. O meu maior
trabalho é sempre com o dono”.
Cláudia Oliveira faz questão
de ressaltar que a terapia canina
não tem nada a ver com adestramento. O adestramento utiliza
técnicas para condicionar uma
resposta do animal perante um

determinado comando ou estímulo. De forma geral, o condicionamento está associado à entrega de
recompensas, como petiscos ou
brinquedos. Por exemplo: pedir
ao cão para sentar ou dar a pata
e recompensá-lo após a resposta com um alimento. Na terapia
comportamental não são utilizadas técnicas de adestramento. O
mais importante é entender a psicologia canina e buscar pela causa
que faz com que o cão apresente o
problema comportamental. “Você
não consegue ensinar um cão a
não ser agressivo ou ansioso. É
preciso avaliar o ambiente em que
ele vive, o comportamento dos
donos e sua rotina para que entenda a causa do comportamento
errado. Atuando na causa, é possível corrigir o comportamento inadequado”, diz.

ANTES de uma profissional,
Cláudia é apaixonada por cães

Resultado imediato

Serviço: Casa de Carnes Aguiar
Endereço: Avenida Aggeo Pio Sobrinho, 322. Buritis
Funcionamento: Segunda a sexta das 8h às 20h; sábado
das 8h às 18h; domingo das 8h às 13h
Delivery: Segunda a sábado das 08h às 16h
Telefone: 3243-8423

O trabalho de Cláudia é moldado de acordo com o desejo do
cliente. No caso do engenheiro Fabrício Pinheiro, dono de uma Bulldog Inglês, o objetivo inicial era fazer com que ela parasse de subir no
sofá. O desespero da cadela era tamanho, que já não havia mais possibilidade de assistir televisão na sala. Com apenas um dia de terapia, o
comportamento da cadela já havia mudado. “Quem me indicou disse
que no primeiro contato eu já ia ver a mudança. Confesso que duvidei. Mas foi isso mesmo. Agora já posso deitar no sofá que ela fica
quietinha no chão ao meu lado”.
Quem deseja contratar os serviços de Cláudia deve entrar em contato pelo telefone 9 8339-5456 ou pelo e-mail claudia.adeoliveira@
gmail.com ou ainda na página personaldogbh do Facebook.

