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Prestigiando o
Comércio Local
Poder encontrar o presente
que procura, bem perto de casa,
sem enfrentar trânsito, medo
de assaltos e com um preço
compatível com o mercado. Se
você fizer uma pesquisa entre
os consumidores para saber o
que eles querem neste Natal,
provavelmente encontrará estas respostas. Desta forma, os
moradores do Buritis podem
se considerar privilegiados por
estarem inseridos dentro desta

realidade. No nosso bairro encontramos de tudo com total
conforto e comodidade. Com a
melhora gradativa da economia
nacional, o que fortalece o poder de compra do consumidor,
os comerciantes do Buritis estão esperançosos por grandes
vendas neste fim de ano (alguns calculam um aumento de
até 50%), e assim esperam recuperar das baixas sofridas nos
anos anteriores.
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Associação Artística e
Cultural Buritis Faz Arte

A expressão cultural do
Buritis está mais forte. O
bairro acaba de ganhar a sua
primeira associação de artesãos, oficialmente reconhecida pelo município. Quem
transformou este sonho em

realidade foi o grupo Buritis Faz Arte que, a partir de
agora, entre outros benefícios, poderá ocupar espaços
públicos, organizar eventos,
movimentar recursos e firmar
convênios.
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Moradores
reclamam
de lixo

ESPORTE
Ex-profissionais
da bola estão
praticando futevôlei
no Buritis
PÁG. 4
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Especialistas falam sobre
polêmicas em condomínios

Morar em condomínios
traz facilidades para o dia a
dia. Nesses complexos residenciais, as pessoas têm mais
segurança e acesso a benefícios, como por exemplo, áreas de lazer. Porém, para que
tudo corra em ordem é preciso cuidar para que o condomínio tenha uma boa administração. Tanto síndicos quanto

moradores têm uma série de
dúvidas em relação aos seus
direitos e deveres. Nesta edição, o JB traz duas reportagens
esclarecedoras, que são de
grande interesse para quem
reside em prédios: as diferenças entre as vagas de garagem e a conta de água pelo
consumo mínimo.
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FIM DE ANO

Escola Educativa
encerra os trabalhos
escolares em
grande estilo
PÁG. 6

COMPORTAMENTO DIVERSÃO
Psicóloga fala de
como se comportar
nas festas de
confraternização

PÁG. 9

JB traz dicas de
cultura e lazer
aqui no bairro e
em Belo Horizonte
PÁG. 11
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Editorial

O NOSSO EXEMPLO
Quando alguém se refere a
algo inesquecível, todo mundo pensa em algum fato que
foi marcante positivamente.
Pois bem. Este ano de 2016
foi inesquecível, mas do aspecto diametralmente oposto.
A economia novamente patinou e passamos mais um ano
com uma brutal recessão. O
desemprego aumentou bastante e com ele a violência e
a insegurança. A crise política,
que parecia ser superada com
o impeachment da Presidente
Dilma, continua sendo alimentada toda semana. Até a simples construção de um edifício
é motivo para a queda de dois
ministros de Estado.

Nas ruas o que mais se vê
são semblantes de desesperança e completa falta de perspectiva de um futuro melhor a
curto prazo. E quem pensa assim não deixa de ter razão. Enquanto o país não voltar a crescer, enquanto a economia não
der motivos para que os empreendedores voltem a investir
no país, enquanto os políticos
não encontrarem um rumo
para fazer as reformas necessárias, não há realmente razões
para um pingo de otimismo
nesse país chamado Brasil.
Mas podemos ver um 2016
inesquecível sobre outros aspectos. Podemos enxergar este
ano como aquele que deve ser-

vir de aprendizado e que pode
dar início a uma nova era em
nossa nação. Existem fatos que
foram relevantes. A faxina que
está sendo feita no mundo político era algo inimaginável.
Quem poderia supor que um
dia políticos fossem realmente
para a cadeia juntamente com
empreiteiros que durante anos
patrocinaram a corrupção.
Tivemos o impeachment de
uma Presidente que pagou pelas promessas que fez durante
a campanha e foi incapaz de
cumprir. Tivemos a cassação
do Presidente da Câmara. E
mais do que isso: a prisão.
Temos hoje um mundo político que está muito mais próxi-

mo da cadeia do que terminar
o mandato. Enfim, começamos a enfrentar um mal que
afeta profundamente qualquer
país que realmente almeja se
transformar em uma nação
respeitada no mundo inteiro:
a impunidade.
E não precisamos ir muito
longe para ver que é possível
alimentar a esperança em dias
melhores. O Buritis mesmo deu
vários exemplos. O mercado
imobiliário do bairro voltou a
dar uma respirada e aponta para
um 2017 de recuperação. Mesmo diante do cenário adverso, o
bairro continuou ganhando uma
série de novos empreendimentos, diversificando o comércio

e a oferta de serviços e mostrando que muita gente acredita que aqui é um bom lugar
para os negócios.
No Buritis 2, por exemplo,
nasceu um dos mais novos
points gastronômicos da cidade. Em um raio de menos de
500 metros podemos contar
com mais de uma dezena de
estabelecimentos para todos
os gostos. Churrasquinhos, pizzarias, comida italiana, japonesa, alemã, mineira, botecos,
sanduíches, enfim, tem casa
para todos os gostos e idades.
É o nosso bairro, mais uma
vez, demonstrando na prática
que é possível enfrentar e superar a crise.

BHTRANS RESPONDE

de veículos e pedestres, sendo que
a Avenida Professor Mário Werneck apresenta alto volume de veículos, principalmente nos horários de
pico. O local não apresenta volumes de veículos e de pedestres que
justifiquem a implantação de semáforo, apenas pequenas concentrações nos horários de pico.
A implantação incorreta pode
acarretar paradas e atrasos desnecessários ao longo do dia, provocar acidentes, além de induzir ao
desrespeito à sinalização e provocar gastos desnecessários de recursos públicos.
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Cartas
MICOS
Não sou moradora do Buritis,
mas trabalho no bairro de segunda
a sábado e amo esse jornal. Vocês
estão de parabéns. Quando passo
na Rua Cônsul Walter com Stella
Hanriot fico muito triste. Tem uma
área verde fechada com lindos micos, porém algumas pessoas que
passeiam com cães naquela imediação estão jogando fezes e outros tipos de lixo dentro da área
fechada. Por favor, façam alguma
coisa para que não joguem lixos
e fezes no espaço que reservaram
para os micos.
Maria das Graças de Castro

POLÍCIA
No domingo, dia 27 de novembro, por volta das 16:00h, em frente ao prédio onde teve o desmoronamento do talude nas últimas
chuvas, nos deparamos com um

carro da Polícia Federal e um outro
da Militar. Pelo que verificamos, a
PF estava realizando uma perícia,
provavelmente de tiros em um veículo. Como estava com a minha família, não deu para reparar se tinha ou
não um corpo dentro. O que chamou
a atenção foi que os policiais utilizavam plaquinhas com números. Aquelas que identificam locais de tiro e,
uma delas tinha o número 5. O JORNAL DO BURITIS sabe informar
o que aconteceu? Será que tivemos
uma execução em nosso bairro?
Wladimir Fantinato
Morador

n Prezado Wladmir, fizemos as
apurações necessárias junto à
PF e PM e nos foi informado
que o veículo em questão foi
alvo de perseguição policial. Por
isso as marcas de balas. Não havia corpos dentro do carro.
JORNAL DO BURITIS

Na edição de novembro do
JORNAL DO BURITIS publicamos na página 8 uma reportagem
falando sobre o perigo do cruzamento das Avenidas Mário Werneck e Senador Lima Guimarães. A
BHTrans enviou a seguinte nota à
redação do jornal:
"A BHTRANS informa que o
cruzamento entre as Avenidas Professor Mário Werneck e Senador
Lima Guimarães encontra-se sinalizado adequadamente, com a preferência bem definida para a Avenida Mário Werneck, não existe
restrição de movimentos na interseção e há travessia sinalizada para
pedestres e caixa amarela zebrada,
reforçando a intenção de não fechamento do cruzamento.
A Avenida Senador Lima Guimarães possui característica de via
local, apresentando baixo volume

Do escasso tempo que temos
para tratar de um assunto como
este, reservei este momento para
manifestar a minha indignação
quanto a posição da gerência de
Jardins e Áreas Verdes da PBH devido a iniciativa dos moradores do
Buritis em formar um mutirão para
a limpeza da praça da Rua Ernani
Agrícola no último dia 23 de outubro, matéria publicada no JORNAL DO BURITIS - novembro /
2016. Segundo essa gerência uma
intervenção como foi planejada em
princípio - limpar, pintar os bancos, podar a grama e plantar mudas - , 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.
A matéria informa, ainda, da

existência do Programa Adote o
Verde, através do qual os moradores poderão adotar o local, cabendo a Prefeitura desenvolvimento
do projeto de implantação ou reforma, o pagamento das contas de
água e luz.
Não deixa de ser um contrassenso, visto que o Projeto “Travessas do Buritis”, resultado de
parceria da ABB - Associação dos
Moradores do Bairro Buritis e Centro Universitário Newton Paiva,
que apresentamos em reunião com
a Regional Oeste em 19/05/2016,
onde se propôs utilizar-se da filosofia do Programa Adote o Verde
para a sua viabilização, aguarda até
hoje a segunda reunião para tratar
de definições que ficaram a cargo
da referida regional, cobrado por e-mail em 14/10 e 01/11/2016 e sem
nenhum retorno.
Pedro Silva de Almeida
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Fim de Ano

Fomentando o comércio local
Empresários do Buritis investem alto para que moradores façam
suas compras de Natal no bairro, com total conforto e comodidade
Após mais um ano difícil para
a nossa economia, o Brasil conseguiu dar importantes sinais de melhora e o clima no comércio para
este mês de dezembro não poderia
ser melhor! Com a volta da confiança dos consumidores, os comerciantes se mostram preparados
para o Natal. Para eles, a data comemorativa (a principal em termos
de vendas) deverá render ganhos
bem melhores em comparação
com 2015, quando a recessão se
alastrou. No Buritis, os varejistas
reforçaram os estoques, investem
em campanhas natalinas e agora esperam que os moradores do bairro
prestigiem o comércio local.
Quem aposta nisso é Neide Araújo, proprietária da Cacau,
loja de vestuário feminino. Ela
estima um aumento de 50% nas
vendas, sendo 30% se comparado com 2015. “Eu acho que no
ano inteiro as pessoas seguraram
o dinheiro com receio do futuro.
Como o quadro não mudou muito, penso que agora os consumidores investirão em si mesmos e
vão comprar o que desejam. A
vida não é só trabalhar!”.
Quem também acredita em
um bom acréscimo nas vendas em
comparação a dezembro do ano
passado é a comerciante Adriana Lamego, dona da loja Tambora, que comercializa produtos
da linha Surf Wear. Para não decepcionar os clientes, diz que o
comércio deve se preparar, oferecendo produtos de qualidade,
com bons preços, boas formas de
pagamento e atendimento de qualidade. “Aqui na minha loja até
combino com o cliente a que horas ele quer vir. Muitos têm horários complicados ou mesmo preferem fazer suas compras de uma
forma reservada. O cliente vem
sempre em primeiro lugar”.

PROMOÇÕES PARA QUEM COMPRA

As comerciantes Neide Araújo e Adriana Lamego se
prepararam e acreditam no sucesso nas vendas de Natal

Valorizando o bairro
Mais uma vez o foco principal
de atendimento dos comerciantes do
Buritis é junto aos moradores do bairro. O nosso comércio oferece tudo o
que o consumidor deseja e a preços
compatíveis com o mercado. Por esta
razão, não haveria motivos para que o
comércio local não fosse valorizado. A
estudante Michele Mariano pensa assim. Sempre realiza suas compras no
bairro. Segundo ela, não trocaria por
nada o conforto e comodidade de poder fazer as compras perto de sua casa.
“Tenho tudo o que procuro aqui não

vejo motivos para me deslocar até
uma região central, onde iria enfrentar trânsito, riscos de assaltos, entre
outros problemas”, diz.
Moradora do bairro e empresária,
Joice Kelly Santos sabe a importância
de prestigiar o comércio local. Segundo ela, a disputa com a região central
é muito desigual, e se a comunidade
não abraçar a causa fica difícil de sobreviver no mercado. “Não estou pedindo para comprar o que não deseja,
mas se o produto é oferecido e a preços condizentes, os moradores devem
prestigiar. Fomentar o comércio local
significa ganho para todos”.

Michele e Joice fazem questão de prestigiar o comércio do Buritis

Síndica do Shopping Via Werneck, Maria Eliza Guimarães faz questão
de ressaltar todas as vantagens oferecidas pelo centro comercial e que também são vistas em todo o comércio do
Buritis. “Temos uma diversidade enorme de produtos, um espaço agradável
e limpo, segurança e fácil estacionamento”. De acordo com ela, as pessoas devem se envolver neste espírito
natalino e é isto que os comerciantes
esperam. “O povo já sofreu tanto,
agora é um momento de festa”.
Outra vantagem de se comprar
no comércio do Buritis são as inúmeras promoções. No Via Werneck
serão realizados oito sorteios de
vale-compras no valor de R$300
cada, mais diversos brindes doados
pelas lojas do shopping. “É mais
uma grande forma de incentivar o
comércio local”, finaliza a síndica.
Já no do Shopping Paragem,
até o dia 31, a cada R$300 em compras o cliente poderá trocar por um
cupom para concorrer a um veículo
Mobi Easy On. A apuração será realizada no dia 03 de janeiro de 2017.

E, até o dia 24, sempre aos sábados,
o Paragem terá a presença do Papai
Noel no segundo piso de lojas, das
12h às 18h, em um cenário lindo
para as crianças tirarem fotos gratuitas com o bom velhinho.

Maria Eliza Guimarães

Salões movimentados
E não vai ser só o setor varejista que irá lucrar neste mês de
dezembro. A proximidade do Na-

tal e do Ano Novo também deverá
movimentar os salões de beleza do
Buritis. O desejo das mulheres em
querer ficar mais bonitas para as
festas de fim de ano é um dos principais motivos que levam os salões
a aumentarem os seus serviços e
faturamento nesta época do ano.
De acordo com Cláudia Guimarães, proprietária do salão CG
Beauty, as reservas para este período de fim de ano se iniciaram já
no mês de novembro. “São muitos
eventos e as mulheres querem estar bem maquiadas, com penteados
novos. Já aumentei minha equipe
para tentar atender a todas”.
A empresária confirma que os
serviços mais procurados neste
momento são as mechas (das mais
diversas cores) e as belas tranças
aliadas a penteados. “Trabalhamos
com a técnica do visagismo, em
que buscamos extrair o melhor da
beleza de cada uma. Virar o ano
sentindo-se bela vai muito além do
estético e físico, mexe com o emocional da mulher”, conclui.

51% dos belo-horizontinos querem presentear
Pesquisa de Intenção de Consumo, elaborada pela área de Estudos Econômicos da Fecomércio
MG, mostra que mais da metade
dos belo-horizontinos (51%) pretende presentear as pessoas queridas neste Natal. O número é inferior ao apurado no ano passado,
quando 66,5% dos entrevistados
disseram que iriam às compras no
mesmo período. O tíquete médio
esperado é de R$ 100, conforme
estimativa de 80,4%. Um grande
atrativo para motivar os gastos natalinos serão as promoções e liquidações, que devem ser realizadas

por 72,3% dos empresários. Outros
20% prometem um atendimento diferenciado.
Entre as empresas que são impactadas na cidade (74% do total),
31,2% acreditam que as vendas
serão melhores, enquanto 28,4%
acham que serão iguais ao ano passado, como indica outro estudo da
entidade, o de Expectativa de Vendas, feito com empresários. O valor afetivo da celebração e as ações
promocionais nas lojas são os principais motivos apontados para as
boas expectativas. O impacto ocorre em diversos segmentos, com

destaque para tecidos, vestuário e
calçados (94,4%), outros artigos de
uso pessoal e doméstico (89,3%) e
móveis e eletrodomésticos (84%).
Os itens mais procurados serão
roupas (40%), brinquedos (29,5%),
perfumaria (18,5%) e calçados
(15%). A maior parte dos clientes
(58,3%) planeja realizar os pagamentos à vista, no dinheiro ou cartão de débito, caso obtenha descontos. Na pesquisa, também chama a
atenção o fato de 49,1% das pessoas afirmarem que deixarão para
comprar o presente de Natal após a
passagem da data.
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Eterna Paixão

Eles se aposentaram dos gramados, mas ainda continuam batendo um bolão! Alguns ex-jogadores que atuaram, principalmente
no futebol mineiro, têm se encontrado toda semana no Buritis para
uma tradicional pelada de amigos.
Contudo, o piso e o esporte praticado agora são bem diferentes do
que eles estavam acostumados. Tucho, Ruy Cabeção, Renato e Cia
escolheram o futevôlei como hobby. Eles se encontram às tardes de
quinta-feira na FT5 Beach Sports,
onde mostram que, apesar da idade
(e dos quilinhos a mais) ainda têm
muito talento para apresentar.
O futevôlei entre os amigos boleiros já existe há alguns anos. No
entanto, os encontros aconteciam
em uma quadra no bairro Floresta.
A comodidade e conforto que hoje
o Buritis oferece, e o fato de alguns
dos ex-jogadores residirem no bairro, fez com que eles se mudassem
para cá. E a decisão não poderia ter
sido mais acertada. Além da grande estrutura para praticar o esporte,
a turma tem ótimas opções de lazer para a tradicional resenha. “Os
bares e restaurantes do Buritis são
incríveis. Como sempre gostamos
de tomar uma cervejinha após o
futevôlei, não poderíamos ter feito
escolha melhor”, diz o ex meio-campo de Atlético e América, Tucho, que é morador do bairro, mas
garante que mesmo quem não mora
aqui aprovou a mudança.
Também morador do Buritis e
integrante da turma, Ruy Cabeção,
ex-Cruzeiro e América, diz que não
poderia haver lugar melhor para o
encontro. Hoje o bairro é bem diferente de quando se mudou para
cá em 2002. Segundo ele, o Buri-

tis se tornou um pólo gastronômico. “Mesmo quando jogava bola, o
mais gostoso era a resenha. Contudo, tinha a responsabilidade por ser
um jogador profissional. Agora que
a cerveja e o tira-gosto estão liberados, aqui é o lugar ideal”, ressalta o
ex-jogador que afirma não trocar o
Buritis por nenhum outro lugar.

Fotos divulgação

Ex-jogadores de futebol
se reúnem para partidas
de futevôlei no Buritis

Fora da quadra...
O horário de encontro dos ex-jogadores foge ao tradicional. As
partidas começam às 17h. Mas este
inusitado horário tem uma razão.
Eles queriam ter um tempo razoável para fazer o encontro pós-jogo
e não arrumar confusão com as esposas por chegarem tarde em casa.
Desta forma, todos saíram satisfeitos. “A gente brinca que esta pelada
é de patrão e desempregado. Mas deu
muito certo. Assim podemos chegar
em casa cedo. Para quem mora no
bairro é ainda melhor, dá para ir embora a pé”, comenta Tucho.
E não importa o tanto que eles
se encontrem, sempre existe muito assunto para o bate-papo pós-pelada. De futebol, claro, à discussões
sobre trabalho, projetos, família.
“Primeiro falamos dos erros acontecidos no futevôlei, depois sai
resenha de tudo quanto é coisa”,
se diverte.
Outros nomes conhecidos que
fazem parte da pelada do Buritis
são: o ex-zagueiro de América e
Atlético, Adriano, o ex-palmeirense Ferrugem, Léo Paulinho, ex-Cruzeiro, além de companheiros
que sempre que podem, aparecem,
como Mancini e Tiago Gosling.
“Todos são convidados a participar.
É só chegar e ir para a quadra”, finaliza Tucho.

bem estar

Márcia Campos(*)

A ARTE DE RECEBER
Compreender o conceito de receber, e vivenciá-lo, é uma arte sagrada a ser aperfeiçoada por toda a existência. Uma antiga lenda sobre
a terra de Canaã compara seus dois mares, o da Galileia, rico em peixes e vida, e o Mar Morto, sem vestígio de vida.
Qual a razão desta diferença?
A resposta: O mar da Galileia recebe através dos rios o resultado
do descongelamento das neves do Gola, e deixa fluir de si as águas do
rio Jordão, que termina no Mar Morto. Este, porém, não as deixa seguir, por não saber receber.
Pois bem, receber é estabelecer uma relação com o universo, se vivenciamos este processo como unilateral, que se limita a algo que nos
é dado, nos separamos da troca, que representa vida.
O produto de um recebimento só se completa ao deixar as águas
fluírem de si e propagarem pela cadeia da vida. Saber receber implica
ter a capacidade de estabelecer troca com o universo circundante, de
tal forma que nos inclua na corrente ecológica.
Toda a dor, angústia e ansiedade no aspecto “receptivo” da vida,
provêm de problemas de recebimento, ou seja, assim como o Mar
Morto, por vezes perdemos o equilíbrio entre as águas doces e salgadas, surgindo um desequilíbrio entre yin e yang, um excesso que não
flui. O receptáculo que não deixa fluir sofre, e gradativamente se transforma em mar de lágrimas.
Receber não é o fim de um processo, mas o inicio de outro sem
o qual não há verdadeiro recebimento. Para estarmos sadios precisamos manter desobstruídas tanto as aberturas para iniciar o recebimento
quanto as aberturas para completar este recebimento, numa expressão
de consciência da troca interminável que é a vida!
A saúde nada mais é do que a interação constante, integrada e responsável com o universo.
Compilado por Márcia Campos – Psicologia Clínica & Psicossomática
*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

Acima (esq.
p/ dir.) Leo
Paulinho,
Adriano, Tucho
e Ferrugem,
alguns dos
craques que
arrasam nas
areias do bairro
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Painel

Buritis cria sua primeira
associação de artesãos
Quem conhece e aprecia o trabalho dos artesãos do Buritis Faz
Arte, com certeza, irá ficar contente
com esta novidade. A Câmara Municipal de Belo Horizonte oficializou o grupo como uma associação
municipal. Com isso, a partir de
agora, ela poderá agir legalmente
em seu nome, podendo ocupar espaços públicos, organizar eventos,
movimentar recursos e firmar convênios com os órgãos públicos e outras instituições de financiamento.
Criado em março de 2015 com o
objetivo de conhecer quem eram os
artesãos do bairro e seus trabalhos e,
consequentemente, apresentá-los à
comunidade, o Buritis Faz Arte cresceu rapidamente e, em pouco tempo,
das cinco integrantes iniciais o grupo
passou a contar com mais de 20. Para
que o trabalho não fosse prejudicado era preciso legalizar. E a melhor
e mais real alternativa encontrada foi
criar uma associação. Como o projeto já era muito bem estruturado não
foi difícil conseguir sua aprovação, e
assim foi criada a Associação Artística e Cultural Buritis Faz Arte.
Desiree Guimarães é a presidente da nova associação do Buritis e a
grande mentora deste trabalho. De
acordo com ela, esta mudança se fez
necessária, uma vez que os projetos
do grupo estavam sendo engessados. “É nossa autonomia. A partir de
agora temos, por exemplo, respaldo
para utilizar quaisquer espaços públicos. Poderemos fazer exposições

em praças e ruas. Até então, apenas
o Parque Aggeo estava disponível”.
Com esta possibilidade de extensão, a expectativa é de que os
trabalhos dos artesãos sejam mais

conhecidos, e claro, que as vendas
cresçam. “Já somos 39 membros.
Podemos chegar ainda a 45. Acredito
que, com a associação, todo artesão
do bairro terá a sua vez”, diz Desiree.

DESIREE não mediu esforços para concretizar o sonho de criar a associação

Trabalho amplo
O extenso nome de Associação
Artística e Cultural Buritis Faz Arte
tem um motivo de ser. A associação não irá se resumir às exposições
de artesanato. O grupo, inclusive,
já conta com membros na área da
gastronomia e cultural, mas o grande objetivo é focar na capacitação.
Segundo Desiree, sua busca agora é
por um espaço, onde poderão ser realizadas oficinas de artesanato para
pessoas de todas as idades, em especial crianças. “Sou educadora e esse

é o meu maior sonho. Muitos não
acreditavam que eu poderia criar
uma associação, ela está aí. Tenho
certeza que este outro objetivo também poderá ser alcançado”.
Desde o início do ano, o Buritis Faz Arte realiza feiras no Parque Aggeo Pio Sobrinho. A princípio, uma vez por mês, agora elas
acontecem todos os sábados pela
manhã. Quem quiser conhecer um
pouco mais sobre o trabalho basta
comparecer ao nosso parque.

É hora do “Projeto Verão”
No próximo dia 21 de dezembro tem início o verão
2016/2017. Com a proximidade da estação mais quente do
ano, vem também aquela vontade de estar com o corpo em
forma. Nesta época, a procura
pela prática de atividades físicas aumenta consideravelmente, e muitas pessoas acabam
buscando academias e outros
locais públicos para a prática
de exercícios. Contudo, existe
uma grande preocupação em
relação a quem não pratica atividades regularmente e que, quando chega este período, exagera
nos exercícios, com o objetivo
de estar em forma e apresentar uma melhora estética para
a estação da “pouca roupa”.
Não somente para iniciantes, mas também para aqueles
que já incorporaram uma rotina regular, realizar exercícios
físicos em condições de calor,
com certeza, será mais desafiador para o organismo. A combinação da atividade física vigorosa e o calor excessivo é
uma situação que requer muito
cuidado. Ao ar livre, o uso de
roupas leves, protetor solar e a
constante hidratação são ações
obrigatórias. Quem prefere a
praticidade de uma academia
poderá contar com um ambiente climatizado, o que não reduz
a importância da hidratação e
de uma alimentação mais leve à
base de frutas e saladas.

1ª Feira do Shopping Buritis
Desde que foi inaugurada no
Buritis, a loja Arte Flor busca abrir
espaço para que profissionais liberais do bairro consigam vender
seus produtos. O ápice deste trabalho aconteceu no último mês de
novembro com a realização da pri-

meira Feira do Shopping Buritis.
Nada mais, nada menos, que cem
profissionais tiveram a oportunidade de expor seus produtos para
um público que surpreendeu até
os mais otimistas. “Eu não estava
acreditando. Primeiro a chegada

de tantos expositores e, após o início da feira, a chegada dos clientes, em sua maioria, famílias”,
recorda Patrícia Pereira, coordenadora do evento. A ideia principal
foi trazer as pessoas, que oferecem produtos nos diversos grupos

de Whatsapp do bairro, para a feira e, com isso, dar a elas a oportunidade de apresentarem seus
trabalhos diretamente ao cliente.
Não apenas vendas, mas grandes
negócios foram realizados durante
o encontro.

mo e seguir as orientações
de um profissional qualificado para obter sucesso
em seu projeto. “Se tiver
este foco a chance de obter bons resultados é muito grande. Começar o ano
com um corpo legal faz
bem não só ao físico, mas
melhora as questões afetivas e profissionais”.

Grande inimigo
Uma das dificuldades
para o sucesso do Projeto
Verão são as confraternizações de fim de ano. Estas festas são conhecidas
pelas farturas de comidas
e bebidas e, ao participar
delas, muitas pessoas acabam deixando a dieta um
GUTEMBERG STANNER, educador físico
pouco de lado. De acordo
com Gutemberg, que é graApesar de sempre ser ressalduado em fisiologia e cinesiotada a importância de se praticar
logia do movimento, é preciso
atividades físicas durante todo
se policiar nestes eventos. Só
o ano, o famoso “Projeto Verão”
exercícios físicos não garantem
ainda é algo bastante procurado,
uma boa saúde. Ter uma dieta
tanto que estima-se um aumensaudável é fundamental para o
to em cerca de 30% nas matrícuprocesso. A alimentação reprelas em academias neste período.
senta cerca de 70% do resulMas, se não é o ideal, o Projeto
tado, que é aliado ao exercício
Verão é importante para que muifísico. “Além de prejudicial à
tas pessoas deixem o ostracismo
saúde, o exagero poderá retarde lado e, quem sabe, através
dar o sucesso da programação.
dele, dêem início a um “Projeto
Se queria estar bem para as féTodas Estações”.
rias de janeiro ou o carnaval,
Educador Físico da Academia
vai conseguir um resultado só
A+, Gutemberg Stanner destaca a
na Semana Santa. Tem que ter
importância de se dedicar ao máxifoco”, finaliza.
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Educação

Feira encerra projeto
cultural da Educativa

ALUNOS da educativa, desde o maternal à educação infantil, realizaram belas e divertidas apresentações musicais

Através do trabalho do filho,
Thiago pôde recordar sua infância

Com o objetivo de valorizar a
cultura popular de nosso país e também de nossa região, durante alguns
meses a Escola Infantil Educativa
trabalhou junto aos seus alunos o
tema Folclore. O ponto principal do
projeto aconteceu no último mês de
novembro, quando uma feira expôs
à comunidade escolar todos os trabalhos desenvolvidos dentro de sala de
aula. O projeto contribuiu para que
os alunos desenvolvessem atividades
e vivenciassem, de maneira concreta,
as lendas, poesias e cantigas de roda,
em um trabalho coletivo.
Coordenadora pedagógica da
Educativa, Silvânia Aparecida dos
Santos acredita que um país forma
sua identidade pela tradição e pela
preservação dos costumes populares, como por exemplo o folclore que, no nosso caso, é muito rico,
uma vez que foi criado por povos que
ajudaram a criar a nossa identidade
cultural como negros e índios. “Os
pais vieram para ver a feira e ficaram
encantados com a beleza das coisas

feitas pelos alunos, elogiaram tudo e
aplaudiram seus filhos”.
Observando de perto a empolgação dos alunos com o trabalho
(inclusive os do maternal), Silvânia
diz não ter dúvidas de que por toda
vida eles valorizarão, não somente
o folclore, mas toda forma de cultura do nosso país. “É isso que realmente importa. A identidade de um
povo está na sua cultura e temos de
trabalhar dia a dia para construir
este cidadão. Acredito que estamos
fazendo nossa parte”, ressalta.
Pai do pequeno Fernando, 04
anos, Thiago Rodrigues fez questão
de comparecer à feira e acompanhou com atenção tudo que o filho
e seus colegas apresentaram. Para
ele, o projeto é um grande sucesso,
pois soube unir cultura e diversão.
“O Fernando ficou empolgadíssimo.
Contava tudo o que fazia na escola.
Eu fico muito feliz em saber que a
escola onde meu filho estuda se preocupa em colocar os alunos em contato direto com a cultura”.

Fim do ano letivo

No último dia 03 de dezembro,
a Educativa encerrou as atividades
escolares de 2016. Para fechar com
chave de ouro, uma grande festa
foi montada. Com o tema circo, os
alunos se fantasiaram, brincaram,
comeram pipoca e participaram de
apresentações musicais. Com tó-

picos muito criativos e divertidos,
as crianças arrancaram grandes
gargalhadas dos papais e mamães.
“É muita satisfação encerrar o ano
desta forma. Vendo a alegria de
toda a comunidade escolar é a prova de que fizemos um grande trabalho”, finaliza Silvânia.

Para SILVÂNIA, eventos fecharam
com chave de ouro o ano da escola
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Imóveis

As diferenças entre
vagas de garagem

Conta de água pelo
consumo mínimo é irregular

a guarda dos veículos, seja
este caracterizado como
vaga autônoma, vaga acessória determinada ou vaga
acessória indeterminada”,
explica Fernando.
Ainda de acordo com o
advogado, outro ponto relevante a ser observado é a alteração legislativa ocorrida
em 2012, que vedou a venda das vagas ou o aluguel
destas, a pessoas estranhas
ao condomínio caso não
haja autorização na convenção de condomínio. “Agora
as garagens só poderão ser
alugadas ou alienadas se
houver autorização expressa dos condôminos”, diz.

Divulgação

Um assunto que sempre gera
muita discussão durante as reuniões de condomínio são as vagas de
garagem. Com a crescente demanda por automóveis as vagas dos veículos se transformaram em bens
de expressivo valor econômico e
motivo de reclamação e desavenças
entre condôminos. Para resolver
esse potencial problema há uma
série de esclarecimentos, respaldados por lei, sobre os tipos de vagas
de garagem que podem existir ou até
mesmo coexistir em um condomínio
de edifícios. Identificar a natureza da
vaga é um requisito muito importante a ser observado no momento da
compra de um imóvel, o que também
poderá refletir na boa convivência
com futuros condôminos.
Advogado especialista em Direito Imobiliário e presidente do
Instituto Brasileiro de Estudos
Imobiliários (IBEI), Fernando Magalhães diz que é fundamental para
evitar discussões, que cada condômino saiba qual é o tipo de vaga
existente em seu edifício, se ela é:
autônoma, acessória determinada
ou acessória indeterminada. “Apesar do fácil acesso à informação nos
dias de hoje é muito comum encontrar moradores que não sabem que
existe uma diferenciação de vagas.
Essa desinformação, muitas vezes,
gera grandes conflitos”.
Apesar de não ter influência sobre qual tipo de vaga de garagem
foi estabelecida para o condomínio, o síndico tem uma grande responsabilidade, no que diz respeito
a manter o bom convívio entre os
moradores, mostrando a eles seus
direitos e deveres. “Ele deve fazer
valer as regras vigentes na convenção de condomínio para evitar
conflitos desnecessários quanto ao
regular uso dos espaços destinados

FERNANDO MAGALHÃES, advogado
especialista em Direito Imobiliário

Tipos de vagas
Vaga autônoma: é específica e
privada de cada morador, que possui título de propriedade da vaga
e pode vendê-la sem se desfazer
do apartamento. Como propriedade imobiliária autônoma (§ 1º do
art.1.331 do Código Civil), cada
vaga corresponde a uma fração ideal do terreno, devendo haver demarcação do espaço correspondente
para sua identificação, sendo designadas por número identificado na
respectiva matrícula e com a área,
localização e confrontações precisamente descritas na especificação
do condomínio como propriedade
exclusiva. Haverá a incidência de
IPTU e despesa de condomínio.
Vaga acessória determinada: a
vaga da garagem faz parte da área
total do tamanho do imóvel; ou
seja, se o imóvel tem, por exemplo,
300m2, 250 m2 seriam destinados
ao apartamento e 50m2 à vaga da
garagem. Não é uma propriedade
autônoma, está vinculada à fração

ideal da unidade autônoma principal (apartamentos, salas, etc.)
correspondente à área comum. A
venda da vaga acessória somente será possível junto com o bem
imóvel principal, ou seja, o apartamento ou a sala a que se vincula, salvo autorização expressa
da assembleia condominial (§2º
do art. 1.339 do Código Civil). O
IPTU e condomínio correspondentes incidem sobre a fração ideal do bem imóvel principal.
Vaga acessória indeterminada: condomínio sorteia posição
das vagas, geralmente para evitar
conflitos e quando há déficit de vagas. Aqui se tem apenas o direito
de usar a quantidade de vagas que
a convenção de condomínio confere a cada unidade autônoma, não
havendo, necessariamente, qualquer determinação quanto à especificidade e localização. As despesas com IPTU e condomínio são
calculadas e vinculadas à fração
ideal de cada unidade autônoma.

Divulgação

Definições podem evitar polêmicas e conflitos entre vizinhos

Um alerta para os síndicos
do Buritis. Apesar de os tribunais
de justiça estaduais e do Superior
Tribunal de Justiça já terem decidido, em diversos processos, que
os condomínios devem pagar somente o que efetivamente registra o hidrômetro, a Copasa continua cobrando a conta de água
com base pelo consumo mínimo.
Em muitos casos o valor cobrado
supera o dobro do que é realmente utilizado.
Constata-se que um expressivo número de edifícios estão
sendo prejudicados ao pagarem
a mais do que consomem, o que
configura uma injustiça diante do
fato de vários terem reduzido o
consumo esperando obter algum
benefício financeiro. Entretanto,
condomínios bem assessorados
têm conseguido junto ao Poder
Judiciário pagar apenas o valor
referente ao que realmente consomem, o que representa uma economia enorme. Além disso, são
várias as decisões judiciais que
condenam a concessionária a devolver ao condomínio, em dobro,
o valor cobrado a mais e devidamente corrigido pelo período retroativo de dez anos, com base no
Código de Defesa do Consumidor.
De acordo com o advogado
e presidente da Comissão de Direito Imobiliário da OAB-MG,
Kênio Pereira, o fato da maioria
dos condomínios serem conduzidos de forma amadora, somado
ao costume do brasileiro de evitar demanda judicial e a ausência de profissionais do Direito
que suportem as complicações de
frequentar assembleias de condomínio, tem sido um grande estímulo para as companhias de saneamento continuarem faturando
milhões de reais com a cobrança de água e esgoto que não são
consumidos e nem utilizados.
“Isso se mostra mais absurdo
ante as campanhas recentes que
forçaram os cidadãos a racionar a

Para KÊNIO PEREIRA, companhia fornecedora de água segue
ganhando milhões devido ao conformismo dos cidadãos

água, que se mostra escassa e, cada
dia mais cara”.
Ainda de acordo com o advogado, é normal um apartamento
gastar mais do que 6m3, havendo
logicamente exceções, em especial
nos apartamentos menores ocupados por solteiros. Agora, quando se
trata de edifícios com centenas de
salas, o prejuízo imposto é enorme.
“Os ocupantes de uma sala, que geralmente tem 22 m2, não gastam 6
mil litros de água por mês ao lavar
as mãos e dar descarga durante o
horário de trabalho”.

Investimento
Propor o processo judicial configura um investimento, pois muitos
condomínios têm realizado reformas e melhorias com o valor que
recebeu em dobro pelo prazo de dez
anos. Além disso, a decisão judicial
que determina a cobrança com base
no consumo real de água reduz o
valor da quota de condomínio, que
acaba estimulando a pontualidade
e ainda valorizando os apartamentos, salas e lojas, já que uma taxa de
condomínio mais razoável facilita a
locação e a venda das unidades.
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Decoração

Empresa oferece o que há de melhor
A cada dia que passa mais pessoas estão tendo a consciência de
que viver ou trabalhar em um ambiente confortável e harmonioso
faz muita diferença para o bem estar, tanto do corpo quanto da mente.
Os imóveis decorados deixaram de
ser algo extremamente glamoroso e
uma decoração simples, e acessível
a todos os bolsos, ocupa cada vez
mais espaço nos dias atuais. A escolha dos móveis é um exemplo de
como o espaço pode ser redecorado, sem gastar muito dinheiro, e se
tornou uma ótima opção.
No Buritis, a Decora Interiores

é uma referência quando o assunto
é a escolha do móvel para decorar
uma casa ou escritório. Com uma
enorme diversidade de produtos,
todos de alta qualidade, é possível o cliente elaborar exatamente
o que deseja para o seu espaço.
A loja ainda possui um projetista
para a execução de armários planejados. “Nossa maior propaganda é a satisfação do cliente, por
isso, trabalhamos ao máximo para
mostrar a ele qual a melhor compra”, ressalta a sócia-proprietária
Ilíria Carneiro.
A Decora Interiores ofere-

ce inúmeros produtos, contudo, o
sofá é a grande especialidade da
loja. Errar na escolha deste móvel pode trazer uma série de problemas como ambiente cansativo,
com aspecto menor e dificuldades
de manutenção. “O sofá é a grande estrela da sala, nele passamos
agradáveis e confortáveis momentos, seja assistindo TV, batendo
papo com amigos ou simplesmente
relaxando depois de um dia cansativo de trabalho. Ele é um dos
móveis mais importantes e indispensáveis na sala que, além de decorar, é um artigo que deve gerar

muito conforto e bem estar”, comenta Ilíria.
O sofá é a peça-chave que muitas vezes determina a decoração
do ambiente, conduzindo a decoração e ajudando a definir a escolha do restante do mobiliário.
Normalmente, este é um dos primeiros artigos a serem escolhidos
para decoração da sala de estar.
Para garantir uma boa escolha,
deverão ser levados em conta alguns aspectos importantes como
a dimensão, função, durabilidade
e o tipo de material. “É necessário analisar os variados tipos de

Qualidade e beleza dos móveis da DECORA INTERIORES ressaltam o que há de melhor em cada ambiente

sofás disponíveis no mercado e
avaliar qual o que melhor responde às exigências da função que
vai desempenhar no ambiente.
Pensar na relação custo/benefício
do produto que você está comprando também é importante. Depois disso, é definir a cor e estilo
da peça para este item brilhar na
sua decoração”, finaliza.

Serviço:
Decora Interiores
Endereço: Rua José Rodrigues
Pereira, 881
Funcionamento: Segunda a
sexta das 09h às 18h, sábado,
das 09h às 13h
Telefone: (31) 3378-1051
Site: www.decorainteriores.com.br

O sucesso das marmitas gourmet
O velho conceito de ‘quentinhas’
mudou e agora as famosas marmitas
ganharam uma roupagem mais saborosa, saudável e nutritiva. Além disso,
as vendas deixaram de ser apenas por
telefone e passaram a fazer parte do
universo tecnológico. O Whatsapp se
tornou uma ferramenta poderosa para
comunicação comerciante/cliente.
Com menos de um ano de criação, a
Marmita Mania, especializada na elaboração de marmitas gourmet, é um
exemplo de sucesso deste seguimento
aqui no Buritis, atendendo diariamente a consumidores, pertencentes às
mais diversas classes.
Ter um bom produto, com um
preço acessível e qualidade no atendimento é o que os brasileiros buscam neste momento de crise econômica. Quando se fala em algo de

necessidade diária, como a alimentação, aí que a procura deve ser incessante. Com um cardápio simples,
porém bastante saboroso, as marmitas gourmet têm ganhado cada vez
mais espaço no mercado. De olho
neste cenário, Fernando Serigad decidiu, no fim de 2015, abrir seu próprio negócio no bairro. De lá pra cá,
conquista novos clientes a cada dia.
Fernando tem nacionalidade
portuguesa, mas viveu boa parte de
sua vida na Noruega. Em um determinado momento optou por realizar trabalhos voluntários e saiu
pelo mundo para ajudar e conhecer
pessoas. Nesta época, sem família e
amigos por perto, precisou se virar
sozinho, foi quando surgiu a necessidade de cozinhar. Contudo, o que
era uma questão de sobrevivência

foi virando prazer e suas comidas
se tornaram momentos de lazer e
deliciosas refeições. Há cerca de
seis anos mudou-se para o Brasil,
onde se casou com uma brasileira.
Aqui trabalhou muito tempo como
maitre em renomados restaurantes
de Belo Horizonte. Também é sommelier de vinhos. Toda esta experiência o motivou a criar seu próprio
negócio. A Marmita Mania já nasceu com a certeza de que seria um
sucesso. “Estamos fazendo um ano
e nunca recebi uma reclamação a
respeito da comida. Pelo contrário,
ela é sempre elogiadíssima e isto é o
que me deixa mais satisfeito e me dá
coragem para continuar”.
De acordo com Fernando, não
existe nenhum grande segredo para
sua deliciosa comida. Simplesmen-

te faz como se fosse para sua casa.
“É o sabor caseiro. O arroz, o feijão, mas com o tempero que vai
agradar. O estrogonofe, por exemplo, faço com creme de leite e ervas
naturais” explica ele, que ressalta
ainda que, para oferecer toda esta
qualidade, não é necessário cobrar
um alto valor. As marmitas saem a
apenas R$12,00, tamanho normal, e
R$9,50, o prato econômico.

Dificuldades
Apesar de estar há anos no Brasil, Fernando Serigad ainda não se
acostumou com nossa realidade, bem
diferente a de países onde viveu, especialmente a Noruega, em que a
criminalidade é quase zero. “Já tive
problemas de assalto, de ser enganado, muitos prejuízos. Cheguei a ter

encomenda de seis, sete marmitas por dia. Porém, nada disso
me fez desistir e hoje costumo
atender mais de cem encomendas no dia”.
Fernando mora no Buritis
e tem no bairro o seu principal
foco de trabalho, entretanto,
suas marmitas já estão bastante
conhecidas e pedidos em bairros
como Belvedere, Sion e Lourdes
são muito comuns. “Estou tendo
esta fidelização dos clientes, o
que é fundamental para o sucesso do meu negócio”.
FERNANDO explora o sabor do tempero

Entregas

A grande maioria dos pedidos é
feita através do Whatsapp. Se juntar todos os grupos aos quais pertence, a Marmita Mania já conta

caseiro para cativar seus clientes

com cerca de 1500 clientes rotativos. Quem ficou interessado, basta entrar em contato pelo telefone
(31) 99357-4944.
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Variedades

Espaço DR de beleza é Como se comportar
inaugurado no Buritis nas festas da empresa
A realização de um grande sonho! Não há como descrever de
outra forma a inauguração do mais
novo salão de beleza do Buritis, o
Espaço DR. Após 16 anos de atendimento no bairro, o cabeleireiro
Dierley Rodrigues acaba de concretizar o seu maior desafio na carreira: construir uma sede própria,
com ampla estrutura e o que há de
mais moderno no mercado da beleza. O prédio de quatro andares,
situado à Rua Deputado Cristóvam
Chiaradia, 651, demorou cinco
anos para ser finalizado e recebeu
um investimento de cerca de R$ 5
milhões. Tudo isso para oferecer
um serviço exclusivo aos clientes,
com todo o conforto e agilidade
Amigos e clientes de mais de
duas décadas de trabalho, fizeram
questão de estarem presentes à
inauguração do Espaço DR, realizada no último dia 07 de dezembro. Um momento único, que ficará
marcado para sempre na memória
de seu empreendedor. “É a realização de um sonho que venho alimentando ao longo da minha vida
profissional. Lembrei do início difícil até chegar aqui. Estou em estado de choque. A vontade de chorar
vem e volta. Fiz tudo para que aqui
não faltasse nada, mas todo este
glamour não vai tirar minha essência simples do interior”.
Quanto a investir tanto dinheiro em um único empreendimento,
dentro de um momento de grave
crise econômica, Dierley mostra
total confiança, tanto no seu trabalho, como também no fortalecimento da economia nacional. “Se
não tivermos coragem de investir,
aí que nada realmente irá melhorar. Tenho esta veia empreendedora correndo em mim. Nunca deixo
de me capacitar, capacitar minha
equipe e investir”, afirma ele, que
informa ainda a intenção de chegar
ao expressivo número de 120 profissionais na nova sede.

“É a realização de um sonho que venho
alimentando ao longo da minha vida profissional.
Lembrei do início difícil até chegar aqui”.

Detalhes da estrutura
Neste primeiro momento, 55
profissionais irão trabalhar no imóvel de quatro andares e mais de 01
mil m2, sendo 820 deles de área
construída. O espaço mais amplo
do salão, um andar com 400 metros, será exclusivo para os cuidados com os cabelos femininos.
Uma área VIP será reservada para
as pessoas e profissionais que desejam um atendimento exclusivo.
A sede do Espaço DR também foi especialmente projetada
para oferecer um espaço VIP para
os homens. Eles terão uma barbearia exclusiva com profissionais
especializados para atender em um
ambiente onde contarão com priva-

cidade para se cuidar e ao mesmo
tempo se divertir aproveitando os
serviços de um bar.
Com vista privilegiada para
a Serra do Curral, a arquitetura
dos ambientes foi pensada para
promover a integração dos clientes e da equipe com a natureza.
Paredes de vidro e amplas áreas
abertas possibilitarão um contato
direto com a mata que circunda
o imóvel.
O Espaço DR foi um dos poucos salões brasileiros escolhidos
pelo Grupo L’Oreal para abrigar o
Salão Emotion e terá o primeiro e
mais completo Salão Emotion da
América Latina.

Cada detalhe foi definido, de forma criteriosa, para que os clientes se
sintam bem cuidados desde o primeiro momento que pisam no local

Chegou o tão aguardado
mês de dezembro e junto com
ele a temporada de confraternizações das empresas. Apesar de
ser um momento de diversão,
muitos profissionais costumam
ter comportamentos inadequados durante estas festas e, por
consequência, isto acaba por
afetar sua imagem e sua carreira. Ingestão de álcool, escolha das roupas e determinados
assuntos são alguns dos pontos
em que as pessoas costumam
errar. Para ajudar a evitar estes
deslizes, o JORNAL DO BURITIS traz uma entrevista com a
psicóloga comportamental Flávia Gontijo, que dá algumas dicas importantes de como se portar para evitar qualquer vexame
e aproveitar bem este momento
de alegria.
JORNAL DO BURITIS:
Qual o primeiro passo a
seguir?
Dra. Flávia Gontijo: É
fundamental que o trabalhador
conheça a cultura da empresa
a qual presta serviço. Se ela é
mais tradicional ou mais informal. Se esta é a primeira festa que irá participar, não tenha
vergonha de perguntar aos colegas mais antigos como ela é.
JB: Bebidas?
Dra. Flávia Gontijo: Evitar os exageros. Exagerar na
bebida é o erro mais comum
nas festas de confraternização
da empresa porque é a partir
daí que o funcionário começa
a fazer coisas que ele não deveria. E não tem essa de serem
momentos diferentes. Você será
analisado pelos seus atos sim!
JB: Roupas?
Dra. Flávia Gontijo: Esse

Dra. FLÁVIA
GONTIJO mostra
como não
transformar
a festa da
empresa em um
momento para
ser esquecido

é um cuidado mais voltado para as
mulheres. Deve lembrar que não é
balada. Muitas empresas têm uniforme e é nessa hora que as pessoas veem a oportunidade de mostrar
seu estilo, mas cuidado. Nada de ir
muito formal, nem muito à vontade, evitando roupas curtas demais
ou muito justas. Não exagere na
maquiagem e escolha um perfume
agradável, que não seja muito forte.
JB: Falar de trabalho?
Dra. Flávia Gontijo: Se acontecer, que seja com moderação.
Pode ficar inconveniente e perde
o sentido de relaxamento da festa.
Dependendo do tamanho da empresa é uma boa oportunidade para conhecer colegas de outros setores, aí
o assunto serviço pode surgir, mas
como uma forma de interação.
JB: Pedir aumento?
Dra. Flávia Gontijo: Nunca. O clima não é para um assunto
como este. Pode gerar um mal estar

desnecessário e, dependendo do
caso, um efeito contrário com a
perda de uma futura promoção.
JB: Paqueras?
Dra. Flávia Gontijo: Volto
à primeira resposta. Depende da
cultura da empresa. Se for uma
empresa que isto é normal, tudo
bem, mas se não, evite.
JB: Devo aceitar o convite
para participar do evento?
Dra. Flávia Gontijo: Com
certeza. Se o chefe está fazendo
a festa é porque enxerga você
com grande importância. Isto
tem um ônus e ele merece ser
reconhecido por isso. Se você
está insatisfeito com a empresa, existem outras formas mais
eficientes de mostrar esta sua
insatisfação, dialogando em momento oportuno. Não ir à festa
demonstra imaturidade e pode
ser uma razão para você não ser
valorizado no futuro.
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Por Dentro do Bairro

Alerta

Lixo espalhado
nas ruas preocupa
moradores

Espaço Bandas Buritis 2016

Fotos Divulgação

No último dia 26 de novembro
foi conhecido o campeão do festival Espaço Bandas Buritis 2016.
Nesse ano, o festival recebeu mais
de 200 vídeos de inscrições e, através deles, foram selecionadas oito
bandas para participarem da grande final. Após a soma das notas
dos jurados e do público, a banda

ganhadora foi a Fatmonkey, com
a pontuação total de 122,15. Em
2º lugar ficou a banda Os 4, com
112,6, e em 3º, a banda Água de
Jhow, com 108,2 pontos. Até chegar à final do festival, foram sete
sábados de disputas entre as bandas, onde as pessoas presentes no
local votavam nas suas favoritas e
assim escolheram as três finalistas. A banda vencedora
levou para casa R$3 mil em
dinheiro, troféu, um violão e
a gravação de um single no
Estúdio Gunter. O segundo
lugar ganhou troféu e uma
bolsa de estudos na Pro-Music. Já a terceira colocada levou troféu e um vale-prêmio
de R$250 da Pro-Music.

Sobrevivência
aquática

Transição

Divulgação

É campeão

Ricardo Laf

O Buritis foi palco da
transição de governo entre o atual prefeito, Marcio Lacerda, e o próximo,
Alexandre Kalil. As reuniões da equipe de transição instituída por Lacerda
aconteceram na sede do
Centro de Operações da
Prefeitura (COP), aquele
prédio grande que funciona ao lado da BHTrans.
Estão sendo realizadas
reuniões desde a primeira semana de novembro e devem
ocorrer até o próximo dia 15, quando está previsto o término dos trabalhos. Membros da equipe de
transição de Kalil ouviram relatos
de todos os secretários da atual
gestão, que passaram um quadro

geral da situação da Prefeitura. Em
termos de saúde financeira, o próximo prefeito pode dormir tranquilo. Marcio Lacerda está pagando o
funcionalismo em dia, vai quitar o
13º e já vai deixar depositado o pagamento de janeiro.

Após um mês de intensa disputa, chegou ao final,
no último dia 26 de novembro, o 1º Torneio Meu
Bairro Buritis de Handebol
Feminino. As meninas do
Social fizeram prevalecer
sua força e experiência e se
sagraram as grandes campeãs. Na decisão, vitória

Duas vezes por ano, os pequenos alunos da escolinha de natação
da Academia Imagem do Buritis
têm a oportunidade de participarem
de algumas aulas muito especiais:
trata-se da Semana Nacional de Sobrevivência Aquática. Neste período, as atividades substituem as tradicionais aulas de natação e servem
para que as crianças vivenciem e
aprendam o que fazer em situações
de risco na água, como nas piscinas, em cima de um barco, cachoeiras, ajudar um colega em perigo,
adversidades no mar, em rios, etc.
Cada exemplo é demonstrado com
explicações teóricas e práticas.
O diferencial da aula já começa com a vestimenta dos alunos. Ao
invés das sungas e maiôs eles usam
as roupas do dia-a-dia. Os óculos
e toucas também são dispensados.
Muitas vezes são empurrados na piscina. Tudo isso para retratar o máximo possível de uma situação real. “A
aula faz com que eles sintam a dificuldade de cair em uma piscina de
roupa e tudo, e como sair dessa situação. Ao tirarmos os vestuários das
aulas e os monitores, tiramos a tranquilidade deles, criamos situações

atípicas, assim
são realmente
testados”, explica a professora Gabriela Roque Macedo.
Para as crianças na faixa etária
de 10 e 11 anos também foi ensinado os procedimentos de como tirar
alguém que está com dificuldades na
água ou como puxar uma pessoa para
fora da água com ajuda de qualquer
objeto. “Estes conhecimentos poderão salvar não somente a vida deles,
mas também de um colega que esteja
em perigo”, ressalta Gabriela.
E, se as crianças aprendem as
técnicas de sobrevivência divertindo, para os pais as aulas são um
grande alívio. Saber que o filho estará preparado para uma situação
adversa, sem dúvida, deixa qualquer
pai e mãe tranquilos para também
curtirem o momento. “Aqui no Buritis é muito comum as crianças frequentarem piscinas. Saber que meu
filho vai saber lidar com situações de
afogamento me deixa bem mais relaxada para confraternizar com meus
amigos”, comenta Daniele Carvalho, mãe de Thiago, de 08 anos, e
que desde os 04 pratica natação.

por 19x14 diante da equipe do VHS.
A competição, que surgiu através de
contato via rede social, contou com
a presença de 12 equipes e um alto
nível técnico dos jogos, o que deixou a organização bastante satisfeita. A expectativa agora é que outras
edições aconteçam em breve, além
da realização de competições de
outras modalidades. “Já tínhamos

planos de fazer também campeonatos de outros esportes que foram
bem votados em nossa enquete,
como o futebol (masculino e feminino), vôlei e peteca. Com o sucesso do 1º Torneio de Handebol Feminino esta intenção se torna ainda
mais forte”, diz Isabella Abreu Pereira, uma das proprietárias da página Meu Bairro Buritis.

APARECIDA TORRES cobra mais respeito ao uso do espaço público

O acúmulo de lixo ainda
é um dos maiores fatores que
contribuem para a proliferação
do Aedes aegypti, transmissor da dengue, zika e chikungunya. O lixo depositado pela
população em lugares inapropriados tornam a luta contra
o mosquito um desafio maior
para os agentes de endemias.
Infelizmente, no nosso Buritis
ainda encontramos muita sujeira espalhada pelas ruas.
Um exemplo é na Maria
Heilbulth Surette, alvo tantas vezes de denúncias de lixo
acumulado em construções
abandonadas, mas que também
está com problemas do lado
de fora dos muros. Em frente
ao cruzamento com a Rua Eli
Seabra Filho é comum ver a
imundice espalhada no chão.
Situação que muito preocupa
os moradores.
Aparecida Torres diz que o
acúmulo de lixo no local é algo
corriqueiro. Apesar de nunca
ter contraído nenhuma doença
relacionada ao Aedes aegypti,

lamenta ver esta situação. “É
falta de educação, de berço.
Espero que as novas gerações
sejam bem diferentes”.
Além da dengue, Aparecida também mostra preocupação
com outros problemas gerados
pela sujeira jogada em sua rua.
“Junta rato, barata, escorpião.
Tenho muito medo. Um absurdo isso aqui!”, ressalta.
Segundo a Secretaria Municipal de Saúde, em 2016, até
o levantamento apresentado
no fim do último mês de novembro, foram confirmados
154.858 casos de dengue na
capital. 1.665 casos notificados ainda estavam pendentes
de resultados. Foram investigados e descartados 26.529
casos. A Regional com o
maior número de casos confirmados é Barreiro, com 25.568
ocorrências, seguida pelas
regionais Nordeste (21.024)
e Leste (20.630). Na Região
Oeste, a qual faz parte o Buritis, foram registrados 13.854
casos de dengue.
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Cultura e Lazer
Show

Belo | 16 de Dezembro
Local: City Hall - Horário: 22h
Ingressos: Pista 2º Lote - R$30 feminino, R$50 masculino
Vendas: Site e lojas Central dos
Eventos
Em turnê de seu disco mais recente, “Mistério”, Belo não deixa de
cantar as músicas mais antigas. O ál-

12 a 16, 19 a 23/12/16
16 a 20, 23 a 27/01/17
Nas férias, encontre o lugar
ideal para deixar seus filhos. Segurança, diversão, educação, princípios, passeios, novos amigos e uma
infinidade de atividades tornarão
as férias das crianças um momento
especial e inesquecível.
As férias não podem ser um momento de preocupação para os pais.
Afinal, na maioria das vezes a família não consegue agendar as férias ao
mesmo tempo. Os pais trabalham, os
avós não podem ficar com as crianças... com quem deixar os filhos?
Pois bem: o Colégio Batista
Mineiro abre inscrição para a sua
Colônia de Férias, que conta com
uma equipe qualificada de monitores, uma excelente estrutura com
parquinho, campo de futebol, quadras cobertas, piscina e um planejamento de atividades preparadas exclusivamente para que as férias das
crianças sejam adoráveis.
A Colônia de Férias do Batista
é um evento recreativo - com propostas de atividades culturais, artísticas e esportivas - oferecido pela
escola para atender os pais que trabalham durante o período de férias

dos filhos. A Colônia acontecerá
em dezembro de 2016 e janeiro de
2017 no Colégio Batista Mineiro
Unidade BH Floresta e BH Buritis.
Para crianças do Berçário aos
12 anos, alunos ou não do Batista,
a Colônia oferece, além de cuidado
e carinho, atividades variadas, como
recreação, esporte, excursão e diversas oficinas: artes, defesa pessoal,
expressão corporal, mestre-cuca e

outras. A oferta de atividades varia
de acordo com a faixa etária e o número de participantes inscritos.
Também estão inclusos a camiseta da Colônia, o almoço (para os
inscritos no período integral) e o
lanche (manhã e/ou tarde).
Aos pais o Colégio Batista oferece o mais importante: um local
seguro e aconchegante, com uma
equipe acolhedora, preparada para
receber, cuidar e divertir o filho enquanto
trabalham.

As inscrições
podem ser feitas
para o horário
integral
(7h30 às 17h30)
ou parcial
(7h30 às 12h ou
13h às 17h30).
Outras
informações
no site www.
redebatista.edu.br
ou nos telefones
(31) 2516.7252
(31) 3657.6777

Fotos Divulgação

Os filhos, as férias e eu

bum tem como destaque as faixas
“Porta Aberta”, “Tatuagem”, “Voyer” e
“Linda Rosa”. O cantor surgiu na década de 90 fazendo um estrondoso sucesso como líder da banda de pagode
Soweto. Em 2000, ele enveredou pela
carreira solo e acabou conquistando o
público com o álbum “Desafio”.

Almir Sater, Renato Teixeira e Sérgio Reis
17 de Dezembro
Local: BH Hall - Horário: 22h
Ingressos: 1º Lote R$ 130
Vendas: Site Tickets For Fun
O BH Hall recebe os cantores Almir Sater, Renato Teixeira e Sérgio Reis com o show
Tocando em Frente. A ideia
para a turnê nasceu após o lan-

çamento do primeiro disco de
inéditas de Almir Sater, em
parceria com Renato Teixeira, “AR”, lançado no início do
ano. Depois disso, resolveram
refazer a parceria, mas dessa
vez adicionando o grande amigo Sérgio Reis, escrevendo mais
um capítulo em suas carreiras já
tão consagradas.

Teatro

A Verdadeira História do Papai Noel
		

17 e 18 de Dezembro

Local: Espaço Cultural Luchini (Rua Osório de Morais, 274 - Ouro Preto)
Ingressos: R$ 15 - Vendas: Bilheterias do evento
Quando criança, Joselma ficava na porta da sorveteria de seu pai e
esperava pelo velhinho, que sempre lhe trazia um brinquedo.

Ricardo Bello - Stand-up
Comedy e Personagens
26 de Dezembro

Local: Restaurante Maria das Tranças (R. Estoril, 938, B. São Francisco)
Horário: 20h - Ingressos: R$20 - Vendas: Site Central dos Eventos
Diversão garantida para toda a família!
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