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O Dia das Mães abre ofi-
cialmente as datas comemo-
rativas do ano, que contri-
buem muito para fomentar 
as vendas no comércio. A 
poucos dias da comemora-
ção, as lojas do Buritis estão 
preparadas para atender bem 
os consumidores, aumentan-
do seus estoques, decorando 
as vitrines e investindo em 
promoções especiais. Podem 

ser produtos de alto valor ou 
apenas pequenas lembran-
cinhas, tudo se encontra no 
nosso bairro. A expectativa 
dos lojistas é grande, uma 
vez que a estimativa da Con-
federação Nacional do Co-
mércio (CNC) é que a data 
seja a melhor em vendas nos 
últimos cinco anos. Então, 
vamos às compras, porque a 
mamãe merece!

Enquanto os craques não 
entram em campo, uma 
turma do Buritis já curte a 
Copa do Mundo de outra 
forma: preenchendo o álbum 
de figurinhas do Mundial. A 
tradição de trocar figurinhas 

está movimentando o bairro 
desde o último mês de abril. 
Crianças e adultos se encon-
tram em busca de conseguir 
as tão sonhadas figuras que 
ainda faltam no álbum.

A notícia que muitos 
moradores do Buritis aguar-
davam ansiosos, enfim che-
gou! O Parque Aggeo Pio 
Sobrinho, principal espaço 
de lazer público do bairro, 
foi reaberto após três meses 
de interdição. Contudo, ain-

da temendo risco de proli-
feração da Febre Amarela, a 
Prefeitura restringiu a entra-
da somente a quem apresen-
tar o cartão de vacinação em 
dia, assim como já acontece 
no zoológico municipal.

Troca de figurinhas é 
sucesso no bairro

Parque Aggeo Pio 
reabre ao público Festa da Família 

Unimaster

eXemPlo
garotada do        
américa do Buritis 
conhece ídolo

Uma grande confraternização marcou a Festa 
da Família Unimaster 2018. Centenas de pessoas, 
que fazem parte da comunidade escolar SEB, 
compareceram à Esplanada do Mineirão no último 
sábado (5), onde puderam vivenciar um dia repleto 
de cultura, esporte e diversão. Sem dúvida, um 
momento único de integração família/escola, que 
causa importante impacto na vida de cada estudante.
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Editorial

R

2018 certamente será 
um ano atípico na história 
do Brasil. Neste século 21 
fomos do céu ao inferno. 
Vivemos tempos de mui-
ta bonança. O aumento do 
poder de consumo passou a 
ser o parâmetro de um novo 
Brasil que estava surgindo. 
Muita gente passou a ter 
acesso a produtos que an-
tigamente eram restritos a 
apenas uma parcela reduzi-
da da nossa população. Mas 
este status de emergente não 
se sustentou apenas com o 
aumento do poder de com-
pra. O crescimento do país 
não foi sustentável e nos 
últimos três anos a recessão 
sugou todos os ganhos de 

oito anos de vacas gordas.
Neste ano, a sangria ao 

menos estancou. Indicadores 
da economia apontam para 
um novo ciclo de crescimen-
to. Não nos índices otimistas 
alardeados pelo governo. 
Mas pelo menos estaremos 
andando para a frente. A ins-
tabilidade política está fre-
ando a vontade da economia 
de voltar a crescer em um 
ritmo mais veloz. Estamos a 
apenas cinco meses das elei-
ções e temos mais de uma 
dúzia de candidatos a presi-
dente que não falam com a 
franqueza necessária o que 
defendem para realmente 
construir um novo Brasil. 
Mas neste 2018, após a de-

finição da vontade popular 
expressa nas urnas, necessa-
riamente teremos um divisor 
de águas.

Mas enquanto estes pró-
ximos seis meses duram 
uma eternidade, nós, pobres 
mortais, temos que nos vi-
rar. E neste mês de maio 
pode estar a oportunidade 
para muita gente vislum-
brar novos tempos. Começa 
agora a temporada de datas 
comemorativas que incenti-
vam o consumo, geram ren-
da e estimulam a criação de 
novos empregos. O Dia das 
Mães dá a largada para este 
período que vai até o final do 
ano, com Namorados, Pais, 
Crianças e Natal. Até o mês 

de julho, que não tem nenhu-
ma data comemorativa, pode 
ser encarado como uma boa 
oportunidade, pois teremos 
parte das férias escolares. Pe-
ríodo que também aumenta o 
movimento em diversos seg-
mentos da economia.

Mas não basta apenas a 
chegada das datas comemo-
rativas para que o ambiente 
de negócios melhore no co-
mércio. Os estabelecimentos 
precisam se entregar cada 
dia mais à tarefa de con-
quistar os consumidores. O 
Buritis é um bairro onde o 
comércio é muito forte. Mas 
é bom lembrar que a concor-
rência da vizinhança é forte. 
A menos de dez minutos do 

hora da arranCada 
bairro está o principal sho-
pping da cidade. Portanto, 
temos que ser criativos, atra-
tivos e competentes.

Quando um consumidor 
entrar em uma loja, o co-
merciante não pode enxergar 
aquele ato apenas como um 
simples desejo de fazer uma 
compra. É preciso ver na-
quela pessoa um parceiro do 
seu negócio, um consumidor 
a ser cativado, a ser fideliza-
do com bons produtos, preços 
acessíveis e, principalmente, 
com um atendimento que faça 
a pessoa repercutir o boca 
a boca tão importante para 
qualquer negócio. Chegou a 
hora não apenas de vender, 
mas de conquistar o cliente.

 ESTRANGEIROS
Parabenizo toda equipe do JOR-

NAL DO BURITIS pela brilhante 
reportagem sobre os estrangeiros que 
vivem aqui no nosso querido Buritis. 
Li atentamente o texto e percebe-se 
a felicidade daqueles que escolhe-
ram viver no nosso bairro. Eu tam-
bém sou estrangeiro e moro aqui há 
4 anos. Apesar de não ter sido entre-
vistado para a matéria me senti como 
se fizesse parte dela. Sim, aqui é um 
bairro acolhedor. Aliás, o povo mi-
neiro, o povo brasileiro é muito aco-
lhedor. Quando cheguei da Holanda 
para morar definitivamente no Bra-
sil, nunca imaginaria o quão feliz se-
ria por aqui e agora o Buritis também 
faz parte da minha vida.

Christoffel onrust
Morador 

EMPRESAS
Antigamente aqui em Minas 

Gerais para abrir uma empresa de-
morava mais de dois meses. Este 
tempo reduziu drasticamente e em 
até 10 dias já se pode ter o CNPJ. 
No inicio do ano a Junta Comercial 
estava de greve e prejudicou mui-
ta gente que queria abrir sua em-
presa. Muitos querem ter seu pró-
prio negócio. Esta é uma decisão 
de grande responsabilidade, sendo 
necessários diversos processos que 
necessitam de atenção, principal-
mente, nos detalhes mais técnicos. 
Alguns pontos de destaque são ela-
boração do contrato social, a esco-
lha do tipo de tributação da empre-
sa, a escolha do imóvel, obtenção 
de alvará. O importante nisto tudo 

é escolher sempre um escritório de 
contabilidade sério e que dará as 
devidas informações para que nada 
saia do previsto.

Paulo Melo
Morador

 CALOTE
Quem tem o desejo de tirar 

a carteira de habilitação deve to-
mar alguns cuidados para não ver 
este sonho se tornar um pesadelo. 
No Buritis alguns alunos tiveram 
muitos problemas ao contratar a 
autoescola Centro Vip, que após 
passar por constantes mudanças 
na administração, acabou fechan-
do as portas e não ofereceu o ser-
viço ofertado. Pior, nem mesmo o 
dinheiro pago antecipadamente foi 
devolvido. Entrei com uma ação 

contra a autoescola, tentei nego-
ciar diretamente e amigavelmente 
com o dono, fiz até uma proposta 
de me devolver menos do que me 
deve, mas, infelizmente, não tive 
nenhuma resposta. Fiz uma denún-
cia no Detran contra a autoescola, 
quando descobri que, até um dia 
antes de fechar as portas, o centro 
de formação de condutores ainda 
vendia pacotes, mesmo já estando 
sem cadastro no departamento, ou 
seja, estavam enganando os alunos, 
falando que as aulas estavam sendo 
contabilizadas, mas na verdade, não 
tinham nenhuma confirmada junto 
ao órgão. É por tudo isso que faço 
um grande alerta para quem busca 
tirar a primeira habilitação. Primei-
ramente confira junto ao Detran se 
a autoescola está regularizada, se 

há alguma pendência. Faça uma 
consulta e peça recomendações em 
fontes como grupo do bairro, esta-
belecimentos próximos. Na atual 
situação claro que olhamos preço, 
mas se for muito baixo suspeite, 
pois pensando pelo lado do empre-
sário, eles ganham em cima das ta-
xas e aulas e se cobrar muito pouco 
não conseguem pagar as contas.

Mariana Martinelli.
Moradora

 CADEIA
Até que enfim conseguiram 

prender o vereador Wellington Ma-
galhães. Nos bastidores da políti-
ca o seu nome é forte e sempre se 
ouviu falar em maracutaias e apro-
priação indevida de verbas públi-
cas, porém naquela época sem con-

firmação. Agora a polícia tem em 
mãos provas contundentes contra o 
parlamentar que já está desde o dia 
24 de abril na penitenciária. O en-
graçado nisto tudo é que todo o seu 
gabinete na Câmara foi exonerado, 
contudo o Wellington ainda conti-
nua a receber o seu salário de mais 
de 16 mil reais mensais. Isto é um 
absurdo. Nossa legislação é muito 
falha. Recentemente vi também que 
um deputado federal preso em pre-
sidio de Brasília recebe salário inte-
gral da Câmara dos Deputados. Uma 
aberração. Voltando aqui para BH 
vamos fazer pressão em cima dos de-
mais vereadores para que o Welling-
ton Magalhães perca definitivamente 
seu mandato. Somente eles poderão 
fazer com que isso aconteça.

nair Minardi
Economista
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Vendas 

Comércio do Buritis se prepara para
o início das datas comemorativas

no bairro”.
E o Buritis, de fato, disponibi-

liza uma enorme possibilidade de 
compra ao cliente que não se res-
tringe ao setor da moda. A Velas 
Colonial, por exemplo, comercia-
liza de velas aromatizadas, a sa-
bonetes, bibelôs e imagens sacras. 
Presentes que falam por si só ou 
que podem simplesmente acom-
panhar outro. “Tudo o que for dar 
para a mãe ainda é pouco. Aqui na 
loja o Dia das Mães é, realmen-
te, especial. Cada peça que tenho 
aqui acredito que tem um jeitinho 
de mãe”, comenta o proprietário 
Márcio Garcia, que ressalta ain-
da que na Velas Colonial existem 
produtos para todos os bolsos. 
“Vai de R$1 a mais de R$ 2 mil. 
Ou seja, não tem desculpa para 
não fazer este gesto de carinho 
para a mãe”, finaliza.

A temporada mais aguardada 
pelo comércio, enfim, chegou! No 
segundo domingo deste mês,13, 
será comemorado o Dia das Mães, 
primeira data comemorativa a mo-
vimentar o comércio e considera-
da a segunda em vendas, perdendo 
apenas para o Natal, no fim do ano. 
Contudo, entre uma data e outra, 
ainda temos o Dia dos Namora-
dos, em junho, o Dia dos Pais, em 
agosto, e o das Crianças, em ou-
tubro. Com a economia ainda em 
uma situação delicada, muitos con-
sumidores têm aguardado as datas 
para fazer suas compras. Por isso, 
os comerciantes do Buritis esperam 
aproveitar este momento mais pro-
pício para alavancar suas vendas, 
renovando estoque e conquistando 
novos clientes.

O Dia das Mães é sempre 
aguardado com muito entusiasmo 
por quem trabalha no comércio. 
Muitas vezes, ele expressa como 
será todo o restante do ano para 
o setor. Segundo projeções da 
Confederação Nacional do Co-
mércio (CNC), o desempenho da 
data este ano deve ser o melhor 
desde 2013, especialmente por 
causa da inflação baixa. O Dia 
das Mães deve movimentar R$ 
9,4 bilhões em produtos e servi-
ços, uma cifra 4,3% maior em re-
lação às vendas de 2017. Esta boa 
expectativa também é vista no 
comércio do Buritis!

Ligiane Almeida e Isabella 
Oliveira são lojistas no Shopping 
Villa Buritis, um dos mais impor-
tantes pontos da moda do bair-

ro. Segundo elas, para 
atender bem a maior 
demanda investiram no 
estoque, que conta com 
produtos modernos, uma 
tendência das mamães 
do Buritis, mas que tam-
bém conta com itens 
tradicionais, para as 
mães mais conservado-
ras. “Temos variedade, 
numeração. São produ-
tos lindos e de extrema 
qualidade. Tudo isso 
aliado a um ótimo pre-
ço”, diz Isabella. “Nes-
te Dia das Mães nada 
de qualquer coisinha ou 
produto para casa. Va-
mos presentear as mães 
como elas merecem”, 

completa Ligiane.

EXPECTATIVA
Gerente da Constance do Bu-

ritis, tradicional marca de bolsas e 
sapatos femininos, Karina Mene-
zes não esconde a felicidade com a 
chegada da data que, segundo ela, 
em sua loja supera até mesmo o 
Natal. “As vendas já aumentaram 
desde o último mês de abril. Muita 
gente precisa viajar para passar o 
dia com a mãe que mora em outra 
cidade e por isso antecipa a com-
pra. Estamos com ótimas expecta-
tivas para este ano”.

Karina ressalta ainda a força 
do comércio do Buritis e que os 
moradores não têm motivos para 
procurar outro bairro para faze-
rem suas compras. “A Constan-
ce mesmo é uma grande marca e 
está aqui. Temos outras muitas no 
bairro, além dos lojistas que ofe-
recem sempre muita qualidade e 
preço justo. Vale a pena comprar 

ligiaNe e isaBella investiram alto 
para atender a maior demanda

KariNa garante que tudo o que o 
morador busca encontrará no Buritis

dia da mães é a data mais rentável 
na Velas Colonial, diz márCio

dia das mÃes está presente em todos os cantos do bairro

Para atrair ainda mais os clien-
tes, o Shopping Villa Buritis tam-
bém investiu em promoções. Du-
rante todo este mês de maio, nas 
compras acima de R$50 o cliente 
ganha um cupom para concorrer 
a um pacote de 10 sessões de dre-
nagem corporal; um pacote de 10 
sessões de massagem lipomodela-
dora e uma limpeza de pele. A ad-
ministração do Villa Buritis afirma 
que também fará promoções para 
as demais datas comemorativas ao 

longo do ano.
O Shopping Via Werneck não 

fica atrás e está com uma excelen-
te promoção de Dia das Mães que 
promete agitar o Buritis. A cada 
R$ 50,00 em compras e/ou atendi-
mentos nas lojas do mall, a cliente 
receberá um cupom para concorrer 
a R$ 1.800,00 em vales-compra. 
Serão três ganhadoras, ou seja, três 
prêmios no valor R$ 600,00 cada. 
O sorteio será no dia 12 de maio, às 
12 horas, no próprio shopping.

PROMOÇÕES
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Diversão

Há pouco mais de um mês para 
o início da Copa, a garotada que é 
fã de futebol tem se concentrado 
em outro “esporte”: completar o 
álbum de figurinhas do Mundial e 
trocar as repetidas. No Buritis, ban-
cas de revistas e alguns pontos de 
encontro estão movimentados des-
de que o álbum oficial do torneio 
da Rússia foi lançado. Fica até di-
fícil saber qual a maior expectativa 
nos últimos quatro anos, a Copa do 
Mundo ou o lançamento do álbum 
de figurinhas do Mundial.

Desde o último mês de abril, as 
noites de sexta-feira no restaurante 
Italiana e as tardes de sábado na es-
cola de tecnologia Buddys têm sido 
de troca de figurinhas. A molecada, 
e os pais (às vezes é complicado sa-
ber quem gosta mais da brincadei-
ra), se encontram em busca da gran-
de missão: preencher o álbum. 

Pedro, de 12 anos, está em sua 
segunda Copa como colecionador. 
De acordo com ele, iniciou a brin-
cadeira durante o torneio de 2014 
simplesmente porque os outros co-
legas estavam fazendo. Mal sabia 

que ali iniciava uma grande paixão. 
“Eu gosto de tudo. Desde as figuri-
nhas a esta brincadeira da troca. É 
emocionante quando consigo en-
contrar uma figurinha que parecia 
impossível”. Mãe de Pedro, Joana 
Galvão sempre participa da brin-
cadeira com o filho. Além de curtir 
o momento, lembra que a troca faz 
muito bem para o bolso. “O álbum 

possui 700 figurinhas. Cada paco-
te custa R$2. Aí aparecem inúme-
ras repetidas. Se não fossem esses 
encontros de trocas ficaria difícil 
completar o álbum”.

Hudson Asth levou a esposa 
Natália, o filho Miguel e os sobri-
nhos Rafael e Manuela para o en-
contro de troca de figurinhas. Na 
verdade, não dava para saber quem 

a Copa já começou no Buritis
é que estava mais empolgado com 
a brincadeira, os pais ou as crian-
ças. Colecionar álbuns de figuri-
nhas da Copa era uma paixão de 
Hudson quando criança. Ao ir cres-
cendo acabou deixando de lado. 
Contudo, agora vê esta paixão re-
ascender através do filho. “Eu fico 
doido, pena que não posso abrir o 
pacotinho. Essa emoção tenho que 
deixar para ele. É uma brincadei-
ra saudável que pretendo deixar 
viva em nossa família por muito 
tempo”, garante. A esposa Natália, 
que na infância colecionava os ál-
buns da Barbie, ressalta a facilida-
de que é fazer a troca nos dias de 
hoje. “Pelas redes sociais você al-
cança um universo de pessoas. Na 
minha época era somente entre a 
roda de amigas. Está muito mais 
fácil completar um álbum agora”. 
Além de abrir o pacotinho, Miguel, 
de sete anos, conta as outras coisas 
que mais gosta da brincadeira. “É 
muito legal encontrar e colar as fi-
gurinhas dos melhores jogadores. 
O que eu mais gosto é o Messi, e já 
tenho ele”.

Proprietária do res-
taurante Italiana, Patrí-
cia Pereira conta que a 
ideia de abrir as por-
tas de seu restaurante 
para a troca de figu-
rinhas surgiu ao per-
ceber a quantidade de 
moradores do Buritis 
que estavam se des-
locando para outros 
bairros para fazer a 
troca. “Pensei, aqui é 
seguro, um local para 

a família, seria perfeito. Divulguei o 
encontro e rapidamente recebi a res-
posta que muita gente ia participar. 
Foi muito legal”.

PONTOS DE ENCONTRO
filho até a região da Pampulha para 
que ele pudesse trocar suas figurinhas. 
“Nossa, saber deste encontro aqui no 
bairro facilitou demais a minha vida. 
Ganhei em tempo e dinheiro”. 

O restaurante Italiana fica loca-
lizado no Centro Comercial Riviera, 
Rua Eli Seabra Filho, 510, loja 7. 
As trocas irão acontecer até o fim da 
Copa. A escola de tecnologia Buddys 
fica na Mário Werneck, 3282, loja 2. 
No sábado, 12 de maio, véspera do 
Dia das Mães, não haverá a troca. 

Além dos dois locais citados, 
outro ponto de troca de figurinhas 
no Buritis acontece nas manhãs de 
sábado em frente à banca do Shop-
ping Espaço Buritis. 

o número de ColeCioNadores aumenta a cada encontro

Pedro e a mamãe 
JoaNa celebram 
a conquista de mais 
figurinhas inéditas

Carolina Diniz, sócia-proprietária 
da Buddys, não esconde o entusiasmo 
com a realização da brincadeira na es-
cola de tecnologia. “Na nossa opinião 
trocar figurinhas é um hobby antigo 
que alegrou a infância de muita gen-
te. Então, como não proporcionar a 
essa nova geração esses momentos 
únicos de troca e compartilhamento? 
Além disso, tem tudo haver com a 
Buddys. Os nerds antigamente quan-
do não existia nem TV nem os com-
putadores pessoais se divertiam cole-
cionando figurinhas”. 

Marcos Vinícius Santos, pai do 
Lucas de oito anos, foi um dos gran-
des beneficiados com os pontos de 
encontro no Buritis. Antes, levava o 

Troca de figurinhas movimenta o bairro

Alimentar, dar carinho e, va-
cinar. Manter as vacinas dos pets 
em dia é um ato de amor e cuida-
do, que faz toda a diferença para 
a saúde, bem-estar e qualidade de 
vida dos amiguinhos de quatro 
patas, assim como daqueles que 
convivem com eles. A vacina-
ção é a melhor forma de proteger 
cães e gatos contra doenças in-
fecciosas causadas por vírus, bac-
térias e outros microrganismos. 

Nos cães o recomendado é 
que o programa de vacinação 
tenha início a partir de 45 dias 
e término da última dose na 16ª 
semana de vida. Caso não te-
nham sido vacinados o correto é 
que não saiam de casa até que o 
médico veterinário autorize após 
o término do protocolo, pois 
existem muitas doenças virais 
que podem acometer os cachor-
ros. Elas podem levar até a mor-
te, principalmente quando ainda 
são filhotes. A primeira vacina 
que os cães devem receber são a 
V10 ou V8. A V10 ou V8 imuni-
za o animal contra dez diferen-
tes agentes causadores das prin-
cipais doenças, como cinomose, 
parvovirose, coronavirose, ade-
novirose, parainfluenza, hepatite 
infecciosa canina e leptospirose. 

Já a raiva canina é uma zoo-
nose, doença que pode ser trans-
mitida aos humanos e a vacina-
ção é obrigatória por lei em cães e 
gatos. Além dessas duas vacinas, 
também é possível imunizar o ca-
chorro contra a traqueobronquite 
(tosse dos canis), giárdia e leish-
maniose. A médica veterinária e 
moradora do Buritis, Laís Ribei-
ro Horta, ressalta a importância 
da vacinação. “Infelizmente vi-
vemos em uma área com vários 
casos de leishmaniose, por isso é 
muito importante vacinar seu cão 
e usar a coleira repelente’’. 

Já em relação aos gatos, o 
recomendado é que sejam vaci-
nados com a tríplice, quádrupla 
ou quíntupla, de acordo com o 
protocolo do médico veterinário 
e estilo de vida do animal. 

Apesar da importância em 
ter este conhecimento, é fun-
damental que as vacinas sejam 

 Vacinação: um ato 
de amor pelo seu pet 

aplicadas por um profissional 
capacitado. Para ser vacinado 
o pet deve estar em boas condi-
ções, que só o médico veterinário 
qualificado pode identificar. “O 
exame físico é de extrema impor-
tância, assim como o histórico do 
animal. O cão pode ser adotado, 
por exemplo, e somente o profis-
sional será capaz de saber as suas 
condições de saúde. Ele irá fazer 
o acompanhamento antes, durante 
e depois, uma vez que também irá 
observar possíveis reações vaci-
nais” explica Laís Horta.

Além da saúde do animal, 
outro detalhe importante a ser le-
vado em consideração é a dispo-
sição e o ambiente em que a vaci-
na é mantida. “O armazenamento 
das vacinas deve ser rigoroso e 
sempre seguindo a orientação do 
fabricante, principalmente em re-
lação à higiene e temperatura. O 
que não pode é levar o seu pet 
para ser vacinado em um balcão, 
de qualquer forma como, infe-
lizmente, ainda vemos muito por 
aí”, ressalta a médica veterinária.

Para mais informações a res-
peito de vacinas e outros cuida-
dos com a saúde dos pets, o con-
sultório da médica veterinária 
Laís Ribeiro Horta fica na Rua 
Henrique Badaró Portugal, 287, 
loja 10, aqui no Buritis. O telefo-
ne de contato é 98337-2420.

segundo laís, além de 
garantir a boa saúde do 
animal, a vacina também é 
um alívio para o bolso, uma 
vez que o tratamento de uma 
doença é muito mais oneroso
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Estudantes, familiares, educa-
dores e demais profissionais que 
compõem a comunidade escolar 
Unimaster, estiveram na manhã de 
sábado, 5 de maio, na Esplanada 
do Mineirão para participarem de 
mais uma grande edição da Festa 
da Família. Novamente, o evento 
teve como finalidade valorizar as 
relações entre família, escola e co-
munidade, promovendo momentos 
de lazer, esporte, saúde, reflexão, 
informação, discussão de assuntos 
de interesse social, educacional e 
familiar. A festa também teve como 
objetivo orientar e estimular os pais 
e responsáveis para que tenham um 
papel sempre ativo na vida de seus 
filhos, assumindo suas responsa-
bilidades e tendo o conhecimento 
para atuar com eficiência na grande 
missão de formar e educar. A famí-

lia e a escola formam uma equipe e 
é fundamental que ambas sigam os 
mesmos princípios e critérios, bem 
como a mesma direção em relação 
às metas que desejam atingir.

Para este ano, o tema escolhi-
do para a festa foi “Família, nosso 
maior patrimônio”. Cuidar do pa-
trimônio foi o tema escolhido para 
a campanha da UNESCO. De acor-
do com a professora Eliane Veloso, 
diretora geral das unidades do UNI-
MASTER, o Grupo SEB valoriza e 
reconhece a família como maior pa-
trimônio e é por isso que devemos 
fazer tudo para cuidar muito bem 
dela. “A escolha do Mineirão, que 
fica na Pampulha, patrimônio cultu-
ral da humanidade, para nossa Fes-
ta da Família, simboliza tudo o que 
queremos passar para nossos alunos 
e familiares”, comenta a diretora.

Família, nosso maior patrimônio
Com grande participação da comunidade escolar, Festa 

da Família Unimaster, mais uma vez, é um sucesso

Formar e Educar

Eliane Veloso afirma que va-
lorizando nossas famílias estamos, 
simultaneamente,  cuidando do in-
divíduo e da sociedade. “Esta é a 
oitava edição da Festa da Família 
e em todas elas colhemos grandes 
frutos para esta nossa busca pela 
integração família/escola”, diz. 

A escolha da Esplanada do Mi-
neirão também visou à prática de 
atividades físicas ao ar livre. As 
crianças e familiares levaram pa-
tins, patinetes, bicicletas, skates, 
bolas e passaram uma manhã intei-
ra longe dos aparelhos eletrônicos. 
“O Unimaster tem esta diretriz de 
trabalhar muito com a tecnologia 
em sala de aula, mas não abrimos 
mão de incentivar nossos alunos à 
prática dos esportes. E nada melhor 
do que este espaço no Mineirão 
para retratar isto. Além do mais, 

As famílias não apenas mar-
caram presença no evento. Todos 
participaram efetivamente de tudo 
o que estava acontecendo ali. He-
loísa Salles, mãe das alunas Valen-
tina, oito anos, e Isadora de cinco, 
por exemplo, ministrou aulas de 
alongamento e ballet aeróbico para 
o público. “Participo da Festa da 
Família há sete anos. Eu adoro a 
escola, o que buscam passar para as 

minhas filhas. Além formar a edu-
cação, propõem qualidade de vida 
e saúde. Estou muito feliz em po-
der contribuir de alguma forma”.

Cristiano Guisso, pai de Eduardo 
Lucas, seis anos, se sentiu uma crian-
ça novamente ao lado do filho duran-
te o evento. Ambos levaram seus pa-
tinetes e brincaram a valer. “Eu vim 
do interior e estou sentindo como se 
estivesse lá. Uma brincadeira muito 

saudável que, infelizmente, está cada 
vez mais difícil de praticar em Belo 
Horizonte. Parabéns a toda a direto-
ria do Unimaster por esta grande ini-
ciativa”, ressalta. “Nossa está muito, 
muito legal”, gritou Eduardo.

O pequeno Matheus, de três 
anos, teve a felicidade de estar na 
festa com os pais Leandro Araújo e 
Mariana Souza, e a vovó Ana. “Esta 
festa é um momento ímpar de inte-

gração entre família e escola, além 
de ser fundamental para comunica-
ção e socialização dos alunos”, diz 
Mariana. “Eu não deixo de participar 
de nenhum evento com eles. Quero 
acompanhar todo o seu crescimen-
to”, ressalta a vovó. “Esse conceito 
de amor à família passamos para ele 
desde pequeno, pois acreditamos que 
é o principal que levamos na vida”, 
completa Leandro. 

E, engana-se quem pensa que 
a Festa da Família acaba no dia do 
evento. Na semana seguinte ela é o 
principal tema em todas as rodas de 
conversa da escola. Os professores, 
claro, aproveitam para explorar ao 
máximo o assunto. Professora de 
artes, Aline Guerra já prepara como 
irá trabalhar a matéria com seus 
alunos. “O que eles vivenciam aqui 
é uma realidade bem diferente da 
sala de aula, então, tudo é muito in-
teressante. Eles, e também nós pro-
fessores, temos a oportunidade de 

conhecer a criança, e não apenas o 
aluno. Vamos pintar tudo isso, com 
certeza”, brinca.

Aline ressalta ainda a impor-
tância do evento para conhecer 
toda a família dos alunos, não so-
mente mãe ou pai, como é natural 
no dia a dia. “Conhecendo o am-
biente que eles vivem, os conhe-
cemos melhor e, vice-versa. É uma 
grande oportunidade para todos os 
familiares também nos conhecerem 
e entender o que queremos passar 
para suas crianças”.

PARTICIPAÇãO E ELOGIOS

muita gente ainda não conhecia 
o novo estádio e foi uma grande 
oportunidade”, destaca a diretora. 

RESuLTADOeliaNe Veloso celebra o sucesso de 
mais uma Festa da Família Unimaster

entre as diversas atrações do dia uma CamiNHada 
em volta do mineirão, o gigante da Pampulha

a mamãe Heloísa colocou a turma, literalmente, para pular

a Família UNimasTer teve uma manhã recheada de grandes atividades. Cultura, esporte e lazer juntos em um só lugar
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Aniversário  

A comemoração dos 17 anos 
do Espaço DR de Beleza foi em 
grande estilo! Durante dois dias 
(14 e 15 de abril), as clientes do 
salão puderam cuidar da beleza 
ao som de violino, desfrutando de 
champanhe, petiscos, entre outros 
mimos. Esta foi a forma que o pro-
prietário Dierley Rodrigues encon-
trou para celebrar a marcante data 
e homenagear quem tornou este so-
nho possível.

Desde o final de 2016, o Es-
paço DR funciona em um luxuoso 
prédio de mil m2 de área construí-
da na Avenida Deputado Cristóvam 
Chiaradia, 610. Um projeto que du-
rou seis anos para ser concretizado. 
No ano passado, as coisas no novo 
salão ainda estavam se acertando 
e assim não foi possível fazer uma 
comemoração como gostariam. Po-
rém, agora, um ano e quatro meses 
depois, completamente adaptado, 
tudo ocorreu como Dierley sonhava, 
na verdade, melhor. “Foi maravilho-
so, emocionante. Tivemos mais de 
300 clientes por dia aqui no salão, 
e todas foram atendidas sem atraso. 
Tenho 76 colaboradores e ainda pre-
cisei contratar alguns de forma ter-
ceirizada para atender todo mundo. 
Uma correria, mas que no fim valeu 
muito à pena”, diz.

Mas, além desta celebração 
interna, o Espaço DR comemorou 
outro grande presente de aniversá-
rio. O salão foi indicado para o Prê-
mio Cabelos & Cia, simplesmente 
o maior da categoria no país, e, tro-
cadilhos à parte, fez bonito. Ficou 
entre os 10 finalistas, sendo o úni-
co representante de Minas Gerais. 
“Para se ter uma ideia, quem apre-
sentou o prêmio foram as atrizes 
Luciana Gimenez e Flávia Alessan-
dra. Estavam presentes ainda vá-
rios famosos e os melhores salões 
e cabeleireiros do país. Para minha 
surpresa, a maioria conhecia o Es-
paço DR. Falavam da estrutura. 
Simplesmente inacreditável”.

A crise política e econômica (2015/2018) gerou uma onda de instabili-
dade no mercado e demissões em massa em diversos setores. Com isso, o 
mercado imobiliário, sobretudo da construção civil, sentiu diretamente os 
impactos do declínio dos indicadores econômicos.

Com a crise muitas famílias tiveram seu planejamento financeiro desestrutu-
rado, seja pela redução de renda ou pelo desemprego. Por outro lado, algumas 
construtoras não conseguiram captar financiamentos para manter seu cronogra-
ma de obras o que provocou atrasos na entrega das unidades vendidas.

A consequência inevitável deste cenário foi o aumento exponencial de 
rescisão dos contratos de compra e venda, em razão da incapacidade de 
pagamento por parte dos compradores e dos atrasos constantes dos em-
preendimentos.

Surge, assim, um grande impasse contratual entre as partes do contrato 
(comprador/construtor) que, em regra, acaba por ser decidido nos Tribunais.

Da rescisão do contrato por culpa do comprador
É preciso lembrar, se o comprador/investidor não puder honrar o con-

trato, ainda, estará protegido pelo Código de Defesa do Consumidor 
(CDC). Portanto, mesmo inadimplente, as cláusulas abusivas podem e de-
vem ser modificadas judicialmente, como preveem os incisos IV e VI, do 
artigo 6° do CDC.

Via de regra, as cláusulas contratuais que tratam da rescisão contratual 
são extremamente abusivas. Os advogados militantes em direito imobiliá-
rio se deparam, em seu dia a dia, com multas absurdas que chegam a 30% 
do valor do contrato. Neste percentual, tem-se uma multa rescisória de 
20% mais “despesas administrativas” e comissão de corretagem.

Felizmente, nossos Tribunais têm aplicado rigorosamente as regras do 
CDC e da Lei de Incorporações, contra os abusos praticados por algumas 
de construtoras. O Superior Tribunal de Justiça entende de modo pacífico: 
que o percentual de retenção, pelo vendedor, seja arbitrado entre 10% e 
25% das parcelas efetivamente pagas.

Da rescisão do contrato por culpa do construtor
Por sua vez, quando a rescisão se dá por culpa do construtor (vícios na 

obra/atraso na entrega) muitos deles tentam convencer os compradores a 
receber os valores pagos em suaves parcelas e sem qualquer correção mo-
netária, o que é um absurdo.

Essa conduta abusiva não é mais aceita pelo STJ, que determina a devolu-
ção imediata e integral dos valores pagos, conforme sua Súmula 543 de 2015.

Em ambos os casos, aqui tratados, se o comprador possuir um bom 
conjunto de provas e motivos relevantes, é plenamente possível pedir ao 
juiz, já no início do processo, a suspensão das parcelas e, até mesmo, o 
depósito em juízo dos valores pagos, devidamente corrigidos.

Por se tratar de tema complexo é necessário que o advogado tenha 
conhecimentos específicos em direito imobiliário, o que potencializa as 
chances de êxito do comprador.

Direito 

Imobiliário

A rescisão de contratos e 
os abusos de construtoras

(*) Advogado especialista e Direito Imobiliário, Ex-Membro da Comissão de Direito 

Imobiliário da OAB/MG, Consultor em Incorporações e Negócios Imobiliários, 

Consultor em Gestão e Administração de Condomínio

Sugestões de temas ou demais informações pelo e-mail 
contato@vianaecunha.com.br - Tel.: (31) 3243-6143

tiago Cunha (*)

Espaço DR comemora 17 anos
como um dos melhores do país

Nestes 17 anos, que começou 
com um salão de 70m2 na Rua 
José Rodrigues Pereira, passan-
do para um de 300m2 na Senador 
Lima Guimarães, até chegar ao 
novo Espaço DR, Dierley cole-
cionou não apenas clientes, mas 
grandes amigos e amigas. É o caso 
da representante comercial Rita 
Fernandes, cliente de Dierley an-
tes mesmo da abertura do primei-
ro salão. Acompanhou de perto o 

crescimento do amigo e garante 
que tudo o que ele conquistou foi 
muito merecido. “Eu sou suspei-
ta para falar. Estou com ele des-
de que ele tinha cabelo comprido 
(risos). Aqui o trabalho de todos é 
de excelência. Do fundo do meu 
coração, desejo que cresça ainda 
mais e mais e que outros 17 anos 
venham por aí”.

A paisagista Denise d’Ávila 
é cliente do Espaço DR há exatos 

quatro anos. A primeira vez que foi 
ao salão foi, justamente, em uma 
festa de aniversário. Aprovou o ser-
viço de imediato e se tornou cliente 
fiel, tanto que não poupa esforços 
para ser atendida no local. “Moro 
no Alphaville, em Nova Lima, 
mas faço questão de vir até aqui. 
O atendimento é altamente capaci-
tado e com algo que prezo muito: 
pontualidade. Parabéns ao Dierley 
e toda a sua equipe”.

NOVIDADE
No Espaço DR agora a clien-

te poderá cuidar além da estética. 
No local acaba de ser inaugurado o 
DR Store, uma loja móvel que co-
mercializa vestuários e acessórios. 
“Esta loja já era um plano que 
havia elaborado antes da inaugu-
ração do novo espaço e agora foi 
concluído. Ela está sendo geren-
ciada por uma consultora de modas, 
que irá indicar para a cliente qual o 
produto que mais lhe combina. Ago-
ra, a cliente poderá chegar aqui de 
qualquer jeito que sairá pronta para 
uma grande festa”, brinca Dierley.

CLIENTES ACOMPANhAM O SuCESSO
riTa e deNise prestigiaram a festa de aniversário do espaço dr. e, claro, aproveitaram para cuidar da beleza
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Qualidade 

Bolos, tortas, pães artesanais, 
salgados, refeições, pizzas, sandu-
íches, culinária japonesa, caldos, 
entre outros. Não estamos falando 
de uma área de alimentação de um 
shopping, mas sim de uma padaria 
da nossa região que deixou de ofere-
cer apenas o clássico pãozinho fran-
cês e hoje inclui em sua carta muitos 
outros serviços e itens de qualidade, 
além de atendimento de primeira.

A Padaria São João, localiza-
da no fim da Avenida Dom João 
VI, 1883, no bairro Palmeiras, bem 
pertinho do Buritis II, foi reestrutu-
rada há um ano e hoje disponibiliza 
inúmeros produtos em uma loja de 
cerca de mil m2 de construção, com 
ambiente totalmente climatizado, de 
fácil acessibilidade a cadeirantes, e 
estacionamento interno e externo. 
Tudo isso para o maior conforto e 
comodidade de seus clientes!

A Padaria São João foi inaugu-
rada há cerca de cinco anos. Ape-
sar de nunca ter deixado de ofere-
cer um serviço de excelência, seus 
coordenadores sempre estiveram 
atentos às exigências do mercado. 
Viram a importância de investir 
em novos produtos e qualidade no 
atendimento. Com o lançamento do 
novo espaço, acreditam que conse-
guiram alcançar todos os seus obje-
tivos. “O cliente que vem aqui hoje 
pode tomar café, almoçar, fazer o 
lanche da tarde e a refeição da noi-
te. Ele ainda pode passar em nossa 
área de mercearia e fazer a compra 
do que falta em casa, sem precisar 
de ter o desgaste de ir a um super-
mercado. É uma comodidade que 
faz muita diferença no corre-cor-
re dos dias atuais”, explica Zilma 
Souza dos Santos, uma das geren-
tes da Padaria São João.

Ela afirma que o estabeleci-
mento conta com profissionais al-
tamente qualificados em todos os 
setores, especialmente no gastro-
nômico, o que tornou possível essa 

Padaria São João conquista
moradores do Buritis

Uma atração a mais para o 
cliente da Padaria São João são os 
festivais. A cada dia uma delícia 
estará em destaque. Na segunda, 
cakes; terça, pães e roscas espe-
ciais; quarta, bolos com preços es-
peciais; quinta, massas com música 
ao vivo a partir das 17h30; e sexta, 
pães de queijo. “Os nossos festivais 
já se tornaram um 
grande atrativo. 
Tem cliente que 
já tem anotado 
na agenda o que 
vamos oferecer a 
cada dia”, diz a 
gerente.

A Padaria São 
João, localizada 
na Avenida Dom 
João VI, 1883, 
bairro Palmeiras, 

diversificação no cardápio. “Temos 
uma grande variedade de receitas 
em confeitaria. Você ter pães ar-
tesanais, almoço com grelhados, 
pizzas a qualquer hora e culinária 
japonesa, todos de alto padrão, em 
um mesmo ambiente, não é tarefa 
das mais fáceis. É preciso coragem 

em apostar e, principalmente, ter 
ao lado ótimos profissionais”, diz.

A última novidade da padaria 
é a culinária japonesa que já está 
fazendo o maior sucesso entre os 
clientes. E com a chegada do frio a 
padaria também disponibilizará de-
liciosos caldos de sabores variados.

FESTIVAIS
funciona todos os dias, inclusive 
feriados, das 05h40 às 22h. O café 
colonial é oferecido de segunda a 
sexta das 06h às 10h e sábado, do-
mingo e feriados das 06h às 11h. O 
almoço é servido das 11h às 15h. A 
culinária japonesa a partir das 11h. 
Já as pizzas são feitas a partir das 
08h, sempre na hora!

Obras

O mês de abril começou 
com uma ótima notícia para os 
moradores do Buritis. Depois 
de uma grande mobilização da 
comunidade, foram iniciadas 
as obras de revitalização do 
ponto mais crítico da Aveni-
da Professor Mário Werneck, 
entre as ruas Aluísio Rocha e 
Maria HeilbuthSurette. Ho-
mens e máquinas trabalham 
diariamente no local com o 
intuito de fazer com que as 
obras sejam finalizadas den-
tro do prazo de 60 dias - que 
termina no início de junho. 
Contudo, enquanto os traba-
lhos prosseguem, a população 
precisa conviver com alguns 
transtornos e o maior deles, 
sem dúvidas, é na Rua Tere-
za Mota Valadares, local para 
onde foi desviado o pesado 
trânsito da avenida.

Quem antes gozava de um 
lugar que transpirava muita 
paz e tranquilidade hoje tem 
de se conformar em viver em 
um ambiente com tráfego in-
tenso de automóveis, ônibus e 
outros veículos pesados. Sem 

Sobrou para a 
tereza mota

obras na mário WerNeCK desviam trânsito para a 
rua e transforma a pacata rotina dos moradores

contar a grande quantidade de po-
eira advinda das obras.

Morador na Tereza Mota Vala-
dares há quatro anos, o universitá-
rio Luis Felipe Martins, tem visto 
com certa estranheza a mudança 
de perfil da rua. Não tem uma hora 
em que saia de casa e não se de-
pare com longas filas de veículos. 
Apesar de saber que toda obra 
gera transtorno, lamenta os pro-
blemas surgidos a partir de sua re-
alização. “Tem barulho, o trânsito 
está muito complicado e a poeira 
está demais. O meu prédio é todo 
fechado em vidro na entrada e, 
mesmo assim, o hall está sempre 
cheio de poeira”.     

A dona de casa Tainá Weler-
son, mãe do pequeno Luiz Va-
lentim de oito meses, está incon-
formada com o que está vendo. 
Segundo ela, está impossível tran-
sitar com o seu bebê no carrinho. 
“Antes de terem dado início às 
obras deveriam ter feito um estu-
do no local. O intenso movimen-
to fez com que aqui ficasse muito 
perigoso. Por exemplo, um pedaço 
da rua continua sendo de mão du-
pla, só que muitos motoristas não 
percebem e o risco de acidentes é 

constante. Não consigo passar em-
purrando o carrinho do meu filho, 
imagina para um cadeirante. Sei 
que estão fazendo um trabalho sé-
rio na Mário Werneck, mas penso 
que faltou planejamento”.

Há 20 anos residindo no Buri-
tis, sendo os últimos 10 na Tereza 
Mota Valadares, Pedro Henrique 
Mendes ressalta que era um antigo 
desejo seu ver esta obra na Mário 
Werneck. Tem sentido muito a mu-
dança em sua rua, mas acredita que 
será por um bem maior. “Pelo me-
nos já recapearam a rua, porque ela 
estava repleta de crateras em razão 
do trânsito pesado. Vamos torcer 
para que tudo dê certo e as coisas 
voltem ao normal”      

Os moradores da rua ao me-
nos conquistaram uma recompen-
sa para os transtornos. O desvio 
da obra na Mário Werneck jogan-
do todo o trânsito na Tereza Mota 
praticamente acabou com o asfalto 
da rua, que já estava bastante pre-
cário. E no final do mês passado a 
prefeitura resolveu fazer um reca-
peamento em toda a via e também 
na Rua Vereador Washington Wal-
frido, que dá acesso à Rua Maria 
Heilbuth Surette. 

NoVa loJa oferece todo conforto e qualidade a seus clientes

TaiNá teme por riscos de 
acidentes em sua rua
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Atração 

A estações mais charmosas do 
ano acabaram de chegar e o Shop-
ping Villa Buritis deu uma grande 
contribuição para que você faça 
bonito neste período! No último 
dia 19 de abril, o shopping rea-
lizou o Desfile Outono/Inverno, 
quando mostrou todas as tendên-
cias para este ano de 2018. Lindas 
modelos apresentaram os looks 
que vão brilhar e, o melhor, todos 
eles você encontra aqui no bairro, 
nas lojas do Villa Buritis!

O desfile, realizado em plena 
calçada em frente ao shopping, 
chamou a atenção de quem pas-
seava pela Mário Werneck. Todos 
paravam para dar uma “espia-
dinha”, o que, justamente, era a 
maior intenção dos organizadores. 
Produtor do evento, Erick Feitosa 
diz que o resultado superou todas 
as expectativas e que o objetivo 
era dar o primeiro passo para fa-
zer com que o Buritis assuma uma 
identidade no segmento da moda. 
“Precisamos disseminar moda. 
Aqui dentro do Shopping Villa 
Buritis, por exemplo, temos lo-
jas extraordinárias, que oferecem 
o que há de mais atual no merca-
do, e muitos moradores ainda não 
conhecem. Vamos trabalhar muito 
para trazê-los aqui para dentro”.

Administradora do Villa Bu-
ritis, Miriam de Oliveira Torres 
ressalta que o desfile foi impor-
tante para abrir ainda mais as por-
tas do shopping para a comunida-
de. Além disso, divulga as lojas e 
apresenta suas peças. “Publicidade 
é fundamental para o sucesso de 
quem trabalha com vestuário. Um 
desfile bem organizado, como foi 
este Outono/Inverno, não tenho 
dúvidas que trará bons resultados 
para os lojistas”.

desfile outono/Inverno 
do Villa Buritis é sucesso

Consultora de moda e imagem, 
Amanda Borges foi a encarregada 
em produzir os looks das modelos. 
Durante o desfile não faltaram mo-
letons, jaquetas, sobretudos, jeans, 
botas e boinas. O vermelho conti-
nua em alta, assim como as cores 
fortes e misturadas em uma pega-
da kitsch. “O clássico está de volta, 

bre o look trazem um toque de 
refinamento quase instantâneo. 
O xadrez é muito cíclico, vai e 
volta. As botas over knee tam-
bém seguem em alta. Estas são 
as tendências que vieram lá de 
fora para esta estação e que, com 
certeza, farão muito sucesso”.

E mesmo quem está sem 
dinheiro para inovar o armário 
poderá fazer bonito com o que 

já tem dentro do guarda-roupas. De 
acordo com Amanda, qualquer pre-
tinho básico com um jeans faz su-
cesso. “Essa combinação não tem 
erro. A mulher estará elegante para 
o charme da estação. Lembrando 
sempre que o principal é o brilho 
natural que cada uma traz dentro de 
si”, conclui.   

O Desfile Outono/Inverno foi 
apenas o primeiro evento promo-
vido pelo Villa Buritis para forta-
lecer os laços com a comunidade. 
Muitos outros já estão sendo plane-
jados. “O próximo será na linha in-
fantil. Iremos realizar no dia 17 de 
maio o concurso Top Model Kids 
Teen, que com certeza, também 
será um sucesso “, revela Erick.

Tendências

mais elegante do que nunca. Tren-
chCoats bem longos, jogados so-

Após a con-
gratulação de 
Miriam Reis 
com o prêmio 
“Comenda Mu-
lher”, mais um 
morador do nos-
so Buritis esteve 
na Câmara Mu-
nicipal de Belo 
Horizonte para 
receber uma im-
portante homena-
gem. No último 
dia 12 de abril, o morador, vice-
-presidente de Relações Públicas 
e Sociais da Câmara de Dirigen-
tes Lojistas de Belo Horizonte 
(CDL/BH), Marcelo de Souza 
e Silva, foi contemplado com o 
“Diploma de Honra ao Mérito”.  
A indicação foi do vereador Ju-
liano Lopes (PTC), em reconhe-
cimento ao trabalho exercido por 
Marcelo em prol dos setores de 
comércio e serviços.

Marcelo é uma dessas pesso-
as que, com seu talento e o com-
promisso com o coletivo, contri-
bui com a promoção de soluções 
para o comércio varejista, para 
o desenvolvimento social e eco-
nômico de nossa cidade. Esteve 
à frente de importantes projetos 
na capital mineira, como a nego-
ciação e implantação do Progra-
ma Olho Vivo, em parceira com 
Polícia Militar, Prefeitura de BH 
e Secretaria do Estado de Defesa 
Social. Coordenou o projeto de 
revitalização do espaço urbano 
do hipercentro em parceria com 
a PBH e esteve, também, enga-
jado na negociação e, consequen-
te, transferência dos ambulantes 
para os shoppings populares de 
Belo Horizonte.

Sua imensa qualificação no 
trabalho o levou a exercer na 
Prefeitura, de 2013 a 2016, os 

Virou rotina 

Mais um morador 
do Buritis é 

destaque na cidade

cargos de Secretário Adjunto de 
Desenvolvimento Econômico, 
Secretário Adjunto de Trabalho 
e Emprego, Secretário de Desen-
volvimento Econômico e, por 
fim, Secretário da Regional Cen-
tro Sul. Antes do trabalho no pre-
feitura, Marcelo também desem-
penhou outras funções na gestão 
pública. No Governo do Estado 
atuou, de 2007 a 2009, como di-
retor de projetos da Junta Comer-
cial de Minas Gerais – JUCEMG, 
onde implantou e coordenou o 
Projeto “Minas Fácil”, responsá-
vel pela agilização e simplifica-
ção de processos.

Em toda sua trajetória de vida 
priorizou o diálogo constante com 
os lojistas, pois acredita que esta 
troca permanente de informações 
é determinante na construção da 
democracia.

“Fico muito feliz em receber 
este Diploma, pois ele representa 
o reconhecimento de um trabalho 
que contribui não somente para o 
comércio, mas que tem reflexos 
positivos para toda a população. 
Sou um apaixonado por Belo 
Horizonte e sempre estarei en-
gajado em causas coletivas para 
melhorar a nossa cidade”, afir-
mou Marcelo, que é casado com 
Silvana e pai de dois filhos, Hen-
rique e Gabriela.

Na iniciativa privada e na gestão 
pública, o trabalho de marCelo tem se 
destacado em BH nos últimos 20 anos

o produtor eriCK (esq.), ao lado de reNaTo e 
miriam Torres, administradores do shopping

amanda dá as principais dicas 
para não fazer feio na estação
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Esporte 

O sonho de quase toda criança 
que faz parte de uma escolinha de 
futebol é um dia se tornar um jo-
gador profissional, como os ídolos 
que acompanham nos estádios e 
pela televisão. Ter a oportunidade 
de conhecer um destes ídolos de 
perto, sem dúvida, é algo que ali-
menta ainda mais seus sonhos. E, 
foi isto o que aconteceu na festa de 
inauguração da Escola Oficial do 
América do Buritis, no último dia 
09 de abril, na La Bombonera II. 
A garotada da escolinha pôde co-
nhecer o atacante da equipe pro-
fissional do Coelho, Rafael Mou-
ra, o He-man. Muito simpático, 
o atleta atendeu às crianças e os 
pais corujas, com quem conver-
sou e tirou fotos.  

Durante a ilustre visita, um mo-
mento muito especial. Rafael Mou-
ra contou para as crianças todo o 
esforço que fez em sua vida para 
chegar a ser um jogador profissio-
nal. Além da dedicação e persistên-
cia, foi obrigado a abdicar de muita 
coisa, como momentos de confra-
ternização com amigos e família. 
“Muitas vezes pensei em desistir, 
especialmente na adolescência, 
mas superei todas as incertezas e 

he-man no BaIrro
Atacante do América, Rafael Moura, visita alunos da Escola Oficial do Coelho no Buritis

segui meu sonho, contando sempre 
com a minha família ao meu lado. 
Estes foram os alicerces para o 
meu sucesso”.

Rafael Moura comenta que, 
assim que recebeu o convite para 
encontrar com a garotada da Es-
cola de Futebol do América do 
Buritis, não pensou duas vezes 
em aceitar. Ele destacou a im-
portância destes meninos terem 

um lugar tão sério para darem os 
primeiros passos em busca deste 
sonho. “O América é referência 
em futebol de base. Temos aqui 
na escolinha ex-jogadores como 
professores. Pessoas altamente 
capacitadas. E, além de grande 
revelador de craques, o América 
trabalha a formação da criança 
que, nos dias de hoje, se tornou 
muito mais importante que qual-

quer outra coisa. Daqui pode-
rá sair um ou outro profissional, 
mas, com certeza, todos serão 
grandes cidadãos”, destaca.

FOCO
Consultor da Escola Oficial 

do América, Elói Assis, que tam-
bém foi treinador de Rafael Moura 
quando ele ainda era infantil no Mi-
nas Tênis Clube de Belo Horizonte, 
onde jogou por mais de quatro anos 
o futsal , ressaltou a importância da 
garotada conhecer um ídolo de per-
to. “O Rafael representa onde todos 
eles querem chegar. Sua presença 
aqui faz parecer tudo mais real. E, 
tanto os garotos, quanto os pais que 
estiveram aqui, puderam perceber a 
seriedade do trabalho que é desen-
volvido nas escolas do América”.

Somente no ano de 2017 mais 
de quatro mil crianças das escolas 
oficiais de futebol do América fo-
ram observadas pelos professores 
para poderem quem sabe um dia, 
integrar a base do clube. Elói diz 
que seria um grande sonho ver um 
dia um dos meninos da escolinha 
do Buritis estando no lugar do ata-
cante do América. “O importante é 
formar pessoas de bem, mas fare-

mos de tudo para lapidar o 
melhor de cada um e quem 
sabe ajudá-los a alcançar 
este grande sonho”.

Rafael Moura finaliza di-
zendo que em seu tempo jo-
gava bola na rua e não tinha 
como ninguém do clube o co-
nhecer. “Esta garotada já tem 
esta larga vantagem. Cabe 
aos pais os apoiarem e enten-
der que as crianças devem ser 
felizes acima de tudo”. 

raFael moUra atendeu cada criança da escolinha com atenção e carinho

elói participou da formação de 
raFael e espera poder fazer o mesmo 

com os garotos do Buritis
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Por Dentro do Bairro

Liberdade de Impostos
Atenção consumidor! Anote na agenda. No próximo dia 24 de 

maio será realizada a edição 2018 do Dia da Liberdade de Impostos, 
uma ação do comércio para conscientização sobre a alta carga tribu-
tária brasileira que incide em produtos e serviços. Neste dia, comer-
ciantes dos mais variados segmentos comercializam produtos com o 
desconto referente ao valor dos impostos incidentes. Durante a cam-
panha, os tributos serão pagos pelas lojas patrocinadoras, mas não re-
passados aos consumidores. De acordo com a Câmara de Dirigentes 
Lojistas de Belo Horizonte (CDL-BH), em 2017, 153 dias de trabalho 
foram necessários apenas para pagar impostos e sem o devido retorno 
para o desenvolvimento do país. 

Vacinação
“Pra enfrentar a Gripe, vacine-

-se”! É com este slogan que a Secre-
taria de Estado de Saúde de Minas 
Gerais realiza a Campanha de Va-
cinação Contra Influenza até o pró-
ximo dia 1º de junho. Para a imu-
nização, basta comparecer ao posto 
de saúde mais próximo da sua casa. 
Aqui no Buritis os moradores têm 
duas opções: Centro de Saúde Ha-
vaí (Rua Manila, 432, Estrela Dal-
va) e Centro de Saúde Palmeiras 
(Av. Dom João VI, 1821, Palmei-
ras). É preciso estar com o cartão de 
vacinação em mãos. Se você perdeu 
ou não sabe onde o deixou, é possí-
vel fazer outro na unidade de saúde 
em que for vacinar.

Nesta campanha, além de indi-
víduos com 60 anos ou mais, serão 
vacinadas crianças na faixa etária de 

6 meses a 5 anos, gestantes, puérpe-
ras (até 45 dias após o parto), traba-
lhadores da saúde, professores das 
escolas públicas e privadas. Também 
estão no grupo os povos indígenas, 
portadores de doenças crônicas não 
transmissíveis e outras condições clí-
nicas especiais, adolescentes e jovens 
de 12 a 21 anos sob medidas socio-
educativas, população privada de 
liberdade e funcionários do sistema 
prisional. Em Minas Gerais espera-se 
vacinar 5.034.284 indivíduos.

Uma grande no-
tícia para a seguran-
ça de nosso bairro 
e região. No último 
dia 12 de abril, o 5º 
Batalhão de Polí-
cia Militar recebeu 
41 policiais milita-
res recém-formados 
para aumentar a sua 
capacidade preven-
tiva e de resposta 
imediata à ocorrência de eventuais 
delitos, por meio da intensificação 
das diversas ações e operações já 
executadas diariamente. Nesse 
sentido, esses policiais foram em-
pregados nos serviços de Base de 
Segurança Comunitária, Moto Pa-
trulhamento e policiamento à pé 
nos principais centros comerciais, 

Mais efetivo

locais de incidência criminal e em 
patrulhamento dos logradouros in-
ternos dos bairros, neles incluídos 
os Buritis e Estoril. Essa metodo-
logia de emprego do efetivo visa a 
interação direta com a população, 
além de blitzen nos principais aces-
sos desses bairros conhecidamente 
identificados como rotas de fuga. 

JORNAL DO BURITIS: 

Quais são os principais pro-

blemas referentes ao contrato 

de locação? Quais os cuida-

dos que os proprietários de-

vem ter ao redigi-lo?

Tiago Cunha: O ponto 
é este! Sabemos que muitos pro-
prietários são ótimos comercian-
tes, empresários de sucesso, mé-
dicos, engenheiros ou professores 
universitários. Por isso, ante sua 
seleta formação são seduzidos a 
utilizar modelos de internet e, com 
isso, dispensam o serviço da imo-
biliária e de um advogado. Ocorre 
que essa economia pode sair muito 
cara ao final. É muito comum, em 
nosso escritório, vermos contratos 
de locação residencial assinados 
com período de 12 meses. Para se 
ter uma ideia, a Lei 8.245/91 dis-
põe que, nesses casos, vencido o 
período de um ano, o locador não 
poderá retomar o imóvel, podendo 
fazê-lo somente após cinco anos! 
Outra armadilha diz respeito às ga-
rantias locatícias. É muito comum 
o locador, sem instrução jurídica, 
exigir uma caução, normalmen-
te, três meses do valor do aluguel. 

cientes para solucionar tal proble-
ma. É preciso lembrar: o mercado 
imobiliário é cíclico. Contudo, se 
comparado com outros investimen-
tos, como a bolsa de valores, ain-
da é bem mais seguro. Não pode-
mos esquecer que de 2009 a 2013 
os preços de imóveis subiram as-
sustadoramente. Penso, vemos um 
reajuste no mercado imobiliário 
quanto a seus preços e valores. Em 
outras palavras, a venda e locação 
alcançaram patamares exorbitan-
tes, e alguns anos para cá, estão 
“entrando nos trilhos” novamente. 

JB: Com base no que acabaram 

de dizer, quais as opções dos in-

vestidores? Como evitar que um 

imóvel fique desalugado?
aurélio Viana: Em pri-

meiro lugar, o proprietário preci-
sa entender a lógica de mercado. 
Alguns são teimosos. A verdade 
é que o mercado regula os preços, 
isso deve ser compreendido como 
uma lei! Portanto, não adianta pedir 
mais do que vale a locação. Da mes-
ma forma, se o imóvel está alugado 
e o inquilino pede uma negociação, 
uma redução ou congelamento do 
aluguel, é preciso avaliar com cal-

ma e olhar ao redor, isto é, pesquisar 
imóveis parecidos. Se o aluguel es-
tiver distante da realidade, sem dú-
vida, o imóvel ficará vago.

Tiago Cunha: Outro as-
pecto é que muitos proprietários 
procuram aumentar a lucratividade 
da locação ao deixar de contratar 
um administrador. Com as facili-
dades da internet e a existência de 
sites e aplicativos para locação de 
imóveis, acreditam que a assessoria 
de uma imobiliária ou de um advo-
gado especialista em Direto Imo-
biliário é dispensável. Não é bem 
assim. As imobiliárias possuem 
uma carteira de clientes que pode 
abreviar o tempo de espera para lo-
cação. Do mesmo modo, ainda que 
seja feita uma locação direta com o 
proprietário, é de fundamental im-
portância contar com uma assesso-
ria jurídica especializada. Não se 
trata de gasto, é investimento.

Para mais informações a res-
peito de Direito Imobiliário, o Es-
critório Viana e Cunha Advocacia e 
Consultoria Imobiliária fica na Rua 
Cura D’ars, 871, Prado. Telefone 
(31) 3243-6143, e-mail: contato@
vianaecunha.com.br.

Especialistas em Direito Imobiliário falam 
dos cuidados para locação de imóveis

É fato que muitos proprie-

tários de imóveis procuram 

aumentar a lucratividade da 

locação ao deixar de contra-

tar um administrador. Com 

as facilidades da internet e a 

existência de sites e aplicati-

vos para locação de imóveis, 

acreditam que a assessoria de 

uma imobiliária ou de um ad-

vogado especialista em Dire-

to Imobiliário é dispensável. 

Contudo, não é bem assim. As 

imobiliárias possuem uma car-

De longe, é a pior escolha que ele 
poderia fazer, pois, a existência de 
uma garantia locatícia impede o 
deferimento de uma liminar de des-
pejo em 15 dias. 

O inquilino pode ficar inadim-
plente por anos, utilizando o imó-
vel e a caução de três meses de 
aluguel, nesse caso, não compen-
sará todos os prejuízos do locador. 
Por isso, é importante saber que se 
a garantia não for realmente boa e 
integral, apta a cobrir todos os en-
cargos da locação, é melhor não 
exigir. Enfim, o contrato de locação 
deve ser feito sob medida, por um 
profissional especializado, que re-
almente entenda do assunto. 

JB: Com a chegada da crise, 

a impressão que se tem é que 

muitos imóveis estão sem alu-

gar, talvez pelo excesso de es-

toque, gerando prejuízos aos 

investidores. Qual a impres-

são de vocês sobre o assunto?

aurélio Viana: Histo-
ricamente, no Brasil, temos um 
déficit na construção civil, no que 
se refere aos imóveis destinados à 
moradia. Os programas habitacio-
nais do governo não foram sufi-

teira de clientes que pode abre-

viar o tempo de espera para 

locação. Do mesmo modo, ain-

da que seja feita uma locação 

direta com o proprietário, é de 

fundamental importância con-

tar com uma assessoria jurídi-

ca especializada. Não se trata 

de gasto, é investimento, como 

podemos perceber na entrevista 

dos advogados Tiago Cunha e 

Aurélio Viana, sócios do Escri-

tório Viana e Cunha Advocacia 

e Consultoria Imobiliária.
Tiago CUNHa aUrélio ViaNa

Entrevista
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Ozzy Osbourne
18 de Maio
local: Esplanada do Minei-
rão  / horário: 21h  
ingressos: R$ 300,00  / 
Vendas: www.ticketsfor-
fun.com.br

O Príncipe das Trevas 
está de volta! Ozzy Osbour-
ne anuncia “turnê de despe-
dida” para 2018 e BH será o 
palco de um dos shows. O pai do heavy metal promete encerrar a car-
reira cantando “Mr. Crowley”, “Crazy Train” e muito mais em grande 
estilo em vários shows pelo mundo até 2020.

Cultura e Lazer

Milton Nascimento 
19 e 20 de Maio

local: Palá-
cio das Artes    
horário: Sab 
21h / Dom 19h
ingressos: R$150   
Vendas: 
www.ingresso-
rapido.com.br

Festival Brasil Sertanejo 2018
12 e 13 de Maio
local: Esplanada Mineirão  
horário: 15h  
ingressos: R$70 
Vendas: 
www.nenetyeventos.com.br
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Há pouco mais de três meses, 
os moradores do Buritis conviviam 
com uma triste realidade. Um dos 
cartões-postais mais visitados pelas 
famílias do bairro, o Parque Aggeo 
Pio Sobrinho, encontrava-se com os 
portões fechados para o público. A 
Prefeitura de Belo Horizonte tomou 
a medida em razão do surto de febre 
amarela que atingiu a cidade alguns 
meses atrás, e o parque foi conside-
rado como zona de risco para proli-
feração da doença. Contudo, a espe-
ra, enfim, acabou! Na quinta-feira, 
dia 3 de maio, o Aggeo Pio foi rea-
berto ao público. Assim como acon-
tece no zoológico municipal, a úni-
ca exigência para visitação é que as 
pessoas estejam munidas do cartão 
de vacinação, comprovando o rece-
bimento da dose contra a febre ama-
rela, tomada há pelo menos 10 dias.

Antes mesmo da reabertura do 
parque, a expectativa já era gran-
de por parte de alguns moradores. 
Roberta Almeida cuida do pequeno 
Heitor, de quatro anos. Como o Ag-
geo é o único local público de lazer 
do bairro que conseguia levar o ga-
roto para brincar, ficou órfã quan-

Fim da Espera

Parque do Buritis é 
reaberto para visitação

do ele foi fechado. A notícia dada 
alguns dias antes de que ele seria 
reaberto para visitação a deixou 
bastante empolgada. Não perdeu 
tempo, e já no primeiro dia foi ao 
local. “Estava fazendo muita fal-
ta. Não tinha para onde ir. Acaba-
mos ficando muito tempo dentro do 
apartamento, que não é nada legal 
para uma criança. Que bom que te-
mos nosso parque de volta”.

Para o aposentado Marcos Araú-
jo, a reabertura do parque teve um 
sabor duplo. Isto porque foi, sim-
plesmente, a primeira vez que ele 
entrou no local. Apesar de possuir 
um apartamento no Buritis há oito 
anos, somente no início deste é que 
se mudou para o bairro. Com o fe-
chamento, não havia tido a oportu-
nidade de conhecê-lo. Ficou encan-
tado com tudo o que viu. “Ver uma 
beleza como esta no meio da selva 
de pedras do Buritis é fantástico. É 
ótimo saber que o lugar onde es-
colhi para morar tem um espaço 
de paz e lazer como este. Entendo 
que o fechamento foi por uma boa 
causa e celebro a sua reabertura. 
Serei um frequentador assíduo a 
partir de agora”.

ESPORTE
Uma das principais característi-

cas do Parque Aggeo é a sua utiliza-
ção para a prática de esportes. Caio 
França pratica slackline no local há 
cerca de três anos. Por isso, a notícia 
da reabertura foi bastante comemo-
rada. “Eu estava no Canadá quando 
soube que ele havia sido fechado. 
Voltei para cá e ele ainda estava fe-
chado. Para praticar o slackline esta-
va tendo de ir até a UFMG, na Pam-

pulha. A notícia da reabertura foi a 
melhor que poderia ter recebido”, 
diz ele, que pratica a atividade no 
parque três vezes por semana.

PROJETO RENASCE
Mas, se tem um morador que 

pode expressar tamanha felicidade 
com a reabertura do parque é Car-
los Vasconcelos, o Karlinhos. Fre-
quentador do Aggeo Pio há mais de 
20 anos, é fundador e coordenador 
do projeto Bom na Bola, Bom na 
Vida, que ministra suas atividades 
no parque desde 2009. O morador 
explica que o local é fundamen-
tal para o bom andamento do pro-
jeto. “As crianças menores, por 
exemplo, que vinham pela manhã 
com babás ou os pais, não vinham 
até a quadra. O parque não é só 
uma quadra. É todo um ambiente 
agradável”.

Karlinhos comenta que durante 
o tempo em que o parque ficou fe-
chado foi importante para perceber 
o quanto ele é importante para a co-
munidade de toda a região, não só 
do Buritis. “Observei três fatores: a 
importância do parque; a importân-
cia do projeto; e a importância do 
projeto no parque. Voltaremos com 
todo o gás, recadastrando a garota-
da, implantando novas modalida-
des. Vai ser maravilhoso”, finaliza.

KarliNHos não vê a hora de 
retomar com o seu projeto social

marCos conheceu o parque pela 
primeira vez e ficou encantado

Com o retorno do parque, rotina de atividades de Caio voltou ao normal

roberta matou a saudade de 
brincar no aggeo com Heitor
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