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A poucos dias do início 
da Copa do Mundo as cores 
verde e amarelo começam a 
dar o tom no Buritis. Mais 
uma vez o bairro irá se unir 
para a maior festa esportiva 
do planeta e daqui, de muito 
longe, mandaremos ótimas 
energias para a nossa Seleção 
lá na Rússia. Os bares e res-
taurantes estão se preparando 

não apenas para mostrar um 
jogo, mas sim, para que os 
torcedores desfrutem de um 
grande evento. Serão telões, 
música ao vivo, sorteios de 
brindes, entre outras atra-
ções. A festa está armada, a 
“arquibancada Buritis” pron-
ta. Agora, é aguardar pelo 
show da Seleção Canarinho!

obras na avenida mário Werneck 
prejudicam rua eli seabra Filho
O alto fluxo de veículos, em virtude do desvio das obras na Mário Werneck, fez com que a Rua Eli 

Seabra Filho mudasse de perfil. Antes tranquila, a via agora convive com tráfego perigoso e repleta de 
buracos. Os moradores aguardam ansiosos pelo fim do serviço e, desde já, cobram um recapeamento 
total da rua, assim como aconteceu na Tereza Mota Valadares.

Beleza que desafia 
os padrões

A mais nova Miss Plus Size de Belo Horizonte é do 
Buritis. A modelo e digital influencer Dominique Ferreira foi 
a grande vencedora do concurso, edição 2018, e disputará 
a coroa de Miss Plus Size 
Minas Gerais em julho. 
Com a autoestima 
sempre em alta, ela 
desafia os padrões 
e faz a moda 
render-se à beleza 
em qualquer 
tamanho.

PÁG. 8

Crianças que não tinham 
grandes perspectivas para 
o futuro estão vendo isto 
mudar, através de um gran-
de trabalho socioeducativo 
que está sendo idealizado 
no Buritis. O Instituto Relu-
te tem o propósito de gerar 
uma transformação e pro-

mover o desenvolvimento 
cognitivo de crianças e ado-
lescentes por meio das ar-
tes, do esporte, da música e 
principalmente por valores e 
princípios, oferecendo assim 
um ambiente acolhedor e 
propício para a formação de 
homens de bem.
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Pesquisa DataFolha realiza-
da no início deste ano mostrou 
uma brusca queda do interes-
se dos brasileiros pela Copa 
do Mundo. Em 2009, um ano 
antes do Mundial da África 
do Sul, 19% dos entrevistados 
declararam não ter nenhum in-
teresse na competição. Na pes-
quisa mais recente, passadas 
a Copa da África em 2010 e a 
do Brasil daquele fatídico 7 a 
1 aqui no Mineirão em 2014, 
este índice mais do que do-
brou. Nada menos do que 42% 
das pessoas não estão nem aí 
para a Copa do Mundo da Rús-
sia que começa no dia 14 deste 
mês e vai até o dia 15 de julho. 
E olha que desta vez temos 
uma seleção altamente compe-
titiva e que realmente chega ao 

torneio na condição de favorita 
não apenas pela tradição, mas 
pelo bom futebol mostrado des-
de que Tite assumiu o comando 
da equipe.

O levantamento do Data-
Folha mostra um aumento do 
desinteresse não somente pela 
Copa, mas pelo futebol de um 
modo geral no país. Vários 
motivos podem explicar este 
desencantamento do brasilei-
ro pela tão propalada paixão 
nacional. A violência nos está-
dios, a corrupção que também 
toma conta do esporte – dos 
três últimos presidentes da 
CBF um está preso e dois estão 
foragidos -, a elevação do es-
porte do povo a artigo de luxo 
e a própria qualidade do fute-
bol apresentado pelas equipes. 

Nossos melhores jogadores não 
resistem à primeira proposta da 
Conchinchina e por aqui vão fi-
cando os “Patrics” da vida.

Este desinteresse está claro 
nas ruas. Aquela tradição de os 
vizinhos se juntarem para  en-
feitar as ruas, de o comércio se 
vestir de verde e amarelo e as 
pessoas fazerem planos para 
assistir aos jogos até agora não 
apareceram. Quem anda pelas 
ruas de Belo Horizonte ainda 
não sente clima de Copa do 
Mundo. Mas aqui no nosso Bu-
ritis a situação já está um pou-
co diferente. Um bairro com 
muita movimentação comercial 
e repleto de barzinhos não po-
deria ser diferente. Já há sinais 
de Rússia no Buritis e isso é 
uma boa notícia.

Apesar da greve dos cami-
nhoneiros e da crise de abas-
tecimento que afetou diversos 
produtos, o principal deles o 
combustível, a “corrente pra 
frente” já começa a dar sinais 
de vida no bairro. Vários bares 
e restaurantes estão se progra-
mando para proporcionar ao 
torcedor o clima para assisti-
rem aos jogos. Estabelecimen-
tos comerciais também vão aos 
poucos se rendendo ao maior 
evento do planeta e fazendo as 
suas promoções. E vamos tor-
cer para que no dia 15 de julho 
possamos estar comemorando o 
tão esperado hexacampeonato 
que não vem desde 2002.

No entanto, o mais impor-
tante de tudo é que o futebol 
não nos desligue da nossa rea-

torcer sem se esquecer 
lidade. A grande Copa do Mun-
do mesmo está por vir depois 
do torneio da Rússia. E nela 
não dependeremos de Neymar 
e seus asseclas. Seremos nós e 
as urnas. Diz a lenda que uma 
vitória da seleção na Copa do 
Mundo faz com que o povo es-
queça dos seus problemas reais. 
Está mais para lenda mesmo. 
O Brasil foi campeão em 2002 
e nem mesmo a avassaladora 
conquista do penta em 2002 
ajudou o candidato governista 
a ganhar a eleição. Que venha 
a conquista da Copa. Mas a 
grande vitória mesmo será uma 
boa escolha nas urnas em ou-
tubro para que possamos ter a 
esperança de sermos campeões 
onde hoje no máximo só fre-
quentamos a repescagem.

 ASFALTO
Com relação a edição de 

maio/2018, onde cita os transtor-
nos da obra na Av. Mário Werneck, 
gostaria de reforçar a falta de pla-
nejamento das obras. Não só a rua 
Tereza Mota Valadares foi impac-
tada. A rua Stella Hanriot também 
está recebendo um grande fluxo 
de veículos. Ela também possibili-
ta uma ligação da Mário Werneck, 
logo após o posto Shell, com o fi-
nal da Tereza Mota Valadares para 
virar a direita e pegar a Maria Hei-
buth Surette. Todos os dias, pela 
manhã e a tarde forma um peque-
no engarrafamento nesse trecho. A 
Rua Stella Hanriot está com o as-
falto todo rachado, vários buracos 
apareceram depois dessa obra e até 
agora nada da prefeitura fazer uma 

vistoria, mandar tapar os buracos. 
Várias pessoas, tanto para sair da 
Mário Werneck, quanto quem vem 
pela Tereza Mota Valadares ou Ma-
ria Heibuth Surette pegam esse tre-
cho da Stella Hanriot, mesmo com 
a subida forte para quem pega essa 
rua pela Mário Werneck. A Stella 
Hanriot também precisa de um re-
capeamento, o asfalto que está todo 
trincado está se soltando e forman-
do vários buracos ao longo da rua.

Francisco Elson

Síndico e Morador da Stella Hanriot
  

CAMINHONEIROS
 O governo federal não perce-

beu a gravidade do problema e o 
risco que o país corre em virtude da 
greve de caminhoneiros. A entou-
rage do presidente Michel Temer 

convencida de que a solução é a 
mera redução de R$0,46 no preço 
do diesel, ignora o recado da po-
pulação. O diesel é a ponta do ice-
berg. Não enxergaram que a popu-
lação, mesmo prejudicada, apoiou 
a greve e segue insatisfeita com o 
litro da gasolina a R$5,00. Reduzir 
o preço do diesel, garantir combus-
tíveis nas bombas e mercadorias 
nas prateleiras dos supermercados 
não é o suficiente a esta altura do 
campeonato para barrar a insatisfa-
ção popular. O que poderia arrefe-
cer os ânimos é a redução imedia-
ta de tributos sobre a gasolina e o 
álcool. Lembro que a previsão or-
çamentária proveniente de impos-
tos não tinha como prever a alta do 
dólar e nem tampouco o aumento 
do preço do barril de petróleo no 
mercado internacional. Portanto, 

os recursos a mais provenientes de 
impostos sobre a diferença na ele-
vação projetada no preço do barril 
não deveriam ser computados, pois 
não eram previsíveis. E isso revela 
entre outras coisas que a Petrobras 
está usando recursos a mais não 
previstos para diminuir os prejuí-
zos provocados pelos desvios bilio-
nários descobertos pela lava-jato. 
Com efeito, existem sim margens 
para a redução de tributos que hoje 
é de 48% e faz a gasolina brasileira 
ser uma das mais caras do mundo.

José aparEcido ribEiro

Jornalista

NATURAL

Os produtos de beleza e cosmé-
ticos naturais chegaram com tudo 
por aqui. Além das marcas impor-

tadas, as fabricantes brasileiras 
também estão investindo pesado 
nesse novo nicho. São diversas 
opções para cabelo, pele, unhas 
e cuidados de beleza capazes de 
atender a todos os tipos de gos-
tos, bolsos e exigências. A subs-
tituição de insumos derivados de 
animais ou sintéticos por matéria-
-prima natural não só ganhou es-
paço, como já é uma das mais for-
tes tendências dos últimos anos na 
área de cosméticos. Estudos com-
provam o sucesso do seguimen-
to e o interesse dos consumidores 
pela temática, no entanto, apesar 
do crescimento de oferta do setor 
e a facilidade de acesso, é preciso 
ficar atento para não cair em ne-
nhuma estratégia de marketing e 
acabar comprando gato por lebre. 
Aqui no Buritis já temos alguns 

salões que oferecem a novidade 
e estou gostando demais. Quanto 
mais natural, melhor e essa valo-
rização do ativo natural é muito 
benéfica para o corpo e só tem a 
acrescentar à saúde, afinal mui-
to do que usamos externamente 
é absorvido pelo organismo por 
meio da pele. A dica que eu dou 
é que para muitos consumidores 
um produto natural é automatica-
mente sinônimo de um produto 
saudável, no entanto, especialistas 
afirmam que, na prática, é preciso 
se atentar a alguns detalhes antes 
de bater o martelo. Por mais que 
o princípio ativo do produto seja 
um ingrediente natural, outros 
componentes podem reduzir seu 
potencial saudável e, até mesmo, 
torná-lo nocivo à saúde.

laisa salEs
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Futebol

Faltando poucos dias para o 
início da Copa do Mundo, cres-
ce a expectativa dos torcedores 
para a maior competição de fute-
bol do planeta. A nossa Seleção já 
está pronta para o desafio, e o que 
não vai faltar para nossos atletas 
são boas vibrações vindas aqui do 
Brasil. No Buritis, onde já exis-
te uma grande tradição de reu-
nir torcedores para acompanhar 
jogos de futebol dos clubes, ba-
res, restaurantes e outros setores 
do comércio estão se preparando 
para oferecer o melhor serviço. 
As cores verde e amarelo darão o 
tom da festa!

Um dos points da “torcida Bu-
ritis”, mais uma vez, será o Chur-
rasquinho do Manuel, na Rua 
Vitório Magnavacca, 49. No esta-
belecimento, os clientes poderão 
acompanhar os jogos em um super 
telão e em mais cinco grandes TVs 
espalhadas pelo local. Ao final das 
partidas da nossa seleção, ainda 
haverá música ao vivo. “Nós sem-
pre damos muita atenção à Copa. 
Sabemos da paixão dos brasilei-
ros pela competição e queremos 

Estabelecimentos estão preparados para fazer do bairro uma verdadeira arquibancada

a rússia pertinho de você

proporcionar a eles um momento 
ainda mais agradável. E estaremos 
abertos todos os dias de jogos, in-
clusive, os que irão acontecer pela 
manhã”, explica o proprietário 
Denílson Perez.

Outro estabelecimento que 
também promete grandes atrações 
para os dias de jogos da Seleção 
é a Butequeria Baianeira. Locali-
zado no Buritis II, região que tem 
ganhado notoriedade pelas ótimas 

opções gastronômicas, o bar irá in-
vestir para que os dias de jogos do 
Brasil se tornem grandes eventos. 
“Será um atendimento persona-
lizado. Iremos fechar o nosso es-
paço e aqui dentro teremos sam-
ba, espaço kids e algumas outras 
surpresas que, com certeza, irão 
agradar o público”, diz o sócio-
-proprietário Leonardo Barbosa, 
que garante que o local será ideal 
para levar a família.

E como a Copa foge dos pa-
drões tradicionais, alguns locais 
também irão se transformar para o 
evento. Um exemplo é o Shopping 
Villa Buritis. Além de toda a orna-
mentação do espaço, nos dias de 
jogos da Seleção de Tite, que não 
seja no domingo, um grande telão 
será montado na calçada e mesas e 
cadeiras serão colocadas, quando 
haverá atendimento de bar. “Será 
um atendimento vip. Comida de 
boteco e chopp gelado. Vai ser ino-
vador, agradável e sem contar que 
o torcedor ainda terá uma grande 
oportunidade para conhecer todas 
as novidades das lojas”, comenta 
Erick Feitosa, relações públicas do 
Villa Buritis.

Números nacionais
Um estudo realizado pelo 

Serviço de Proteção ao Crédi-
to (SPC Brasil) e pela Confe-
deração Nacional de Dirigen-
tes Lojistas (CNDL), revelou 
que três em cada dez (33%) 
micro e pequenos empresários 
dos ramos do comércio e ser-
viços estimam que as vendas 
dos setores como um todo au-
mentem no período dos jogos. 

Outros 19% enxergam uma 
queda no volume de vendas, 
enquanto 47% acham que o 
torneio não terá impacto no 
resultado dos segmentos. En-
tre os que projetam cresci-
mento nas vendas da própria 
empresa (20%), a estimativa 
é de que o volume médio de 
vendas seja 27% superior ao 
mês anterior do mundial.

Equipando 
o torcedor

A Copa do Mundo é um 
evento grandioso e, sem dúvida, 
movimenta o comércio, que se 
aproveita da ocasião para atrair 
o consumidor com produtos e no-
vidades alusivas à competição. 
Na loja de fantasias e variedades 
Nice foi montado um cantinho es-
pecial para a Copa com camisas, 
chapéus, chaveiros, cornetas, en-
tre outros artigos para o torcedor 
arrasar na comemoração. “Temos 
até buzinas a gás. Tudo para uma 
grande festa verde e amarela. Aí é 
só torcer para a equipe não decep-
cionar em campo”, comenta o só-
cio-proprietário Gabriel Soares.

Ainda de acordo com Ga-
briel, por todas as dificuldades 
encontradas nas últimas sema-
nas, a preparação para a Copa 
não aconteceu dentro do tempo 
esperado, mas agora está tudo 
correndo bem. “Nossa estimati-
va é de incremento de 30% nas 

ChUrrAsqUiNho do MANUEl pronto para mais uma Copa do Mundo

lEoNArdo preparou seu estabelecimento para 
atender bem toda a família em dias de jogos

vendas e se o Brasil for avançan-
do na competição, a tendência é 
de as vendas aumentarem”, diz, 

destacando que o produto mais 
vendido na loja são as camisas 
infantis da seleção. 

EriCk espera que o shopping 
se torne o mais novo point do 

torcedor no Buritis
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Variedades 

Um problema que tira o sono 
da grande maioria dos síndicos 
são as infiltrações no edifício. Sem 
anunciar, de repente, elas apare-
cem, seja nas garagens, nos jar-
dins, piscinas, nas áreas internas, 
ou até dentro dos apartamentos. 
Ao constatá-las a primeira imagem 
que vem à mente é de uma grande 
obra a ser feita que irá atrapalhar 
a vida de todos os condôminos e 
gerar um alto custo financeiro. En-
tretanto, uma empresa em especial 
tem acabado, em parte, com este 
problema. A Superveda, empresa 
instalada na região do Buritis, é es-
pecializada em impermeabilização 
e utiliza em seu serviço um méto-
do de injeção de resina, que elimi-
na todas as infiltrações, causando o 
mínimo possível de impacto ao dia 
a dia dos condôminos.

A Superveda está há cinco 

sem quebradeira e sujeira
Empresa realiza serviços contra infiltrações em edifícios através da alta tecnologia de injeção de resina

anos no mercado, entretanto, ela é 
resultado de uma junção entre duas 
renomadas empresas, Pires Gio-
vanetti Guardia (PGG) e G-Maia, 
que atuam no tratamento e solução 
completa de infiltrações em gran-
des empreendimentos há mais de 
30 anos. Acostumados a trabalhar 
com essa tecnologia em grandes 
barragens, adaptaram o serviço 
para atendimento em menor es-
cala, como em edifícios. “Temos 
uma tecnologia alemã com produ-
tos certificados pela norma euro-
peia. Estamos sempre antenados 
para oferecer o melhor, e menos 
impactante, serviço. Muitas vezes, 
os condôminos nem percebem que 
estamos no prédio. Não existe que-
bradeira ou sujeira. Ainda assim, o 
serviço acaba sendo mais vantajoso 
financeiramente”, explica o diretor 
Gustavo Maia.

Há alguns anos, o empreiteiro 
Fernando Anselmo decidiu contra-
tar a Superveda e não se arrependeu, 
tanto que, hoje, não abre mão dos 
serviços da empresa. “Tenho usado 
injeção de resina há muito tempo e 
em 100% dos casos nós consegui-
mos sucesso. Atingimos nosso obje-
tivo. Além disso, o atendimento que 
me é dispensado pela Superveda é 
nota 10. Se tornaram parceiros. Esse 
tipo de tratamento de fissura, trinca, 
realmente é de excelência e o custo/
benefício excepcional”.

O importante de eliminar as in-
filtrações é que a estrutura não se 
degrada, pois com a ação da umi-
dade a ferragem que fica dentro do 
concreto pode oxidar (enferrujar) e 
quando isso ocorre ela expande e 
desplaca o concreto, iniciando um 
processo perigoso de degradação 
estrutural. “A impermeabilização 

predial é uma importante etapa da 
manutenção da segurança da es-
trutura. A displicência com esse 
processo pode custar caro ao con-
domínio no futuro, no caso de se 

precisar de um reforço estrutural”, 
conclui Gustavo.

A Superveda fica na Rua Olym-
pio Teixeira Guimarães, 60, no 
Estoril. O contato pode ser feito 

através do 0800 580 3631 ou pelo 
99392-9334. Na internet o serviço 
pode ser conhecido pelo www.su-
perveda.com.br e através do e-mail: 
superveda@superveda.com.br.

sUPErVEdA utiliza alta 
tecnologia alemã em seus 
serviços, ressalta Gustavo

Um jovem morador do Buritis 
foi um dos estudantes selecionados 
pela escola do Sebrae para partici-
par do projeto Missão Nova York, 
edição 2018. Em uma das mais 
efervescentes capitais do mun-
do, palco das últimas tendências 
em marketing, publicidade e va-
rejo, André Luís Matosinhos teve 
a oportunidade de participar do 
mais importante evento de business 
game para jovens do ensino médio 
do mundo, o Global Business Chal-
lenge. Realizado dos dias 13 a 22 
de abril, nosso morador realizou vi-
sitas técnicas a grandes empresas e 
desenvolveu habilidades empreen-
dedoras na Feira Internacional de 
Empresas Simulada.

Durante o Global Business 

Challenge os jovens, vindos de 
diversas partes do mundo, foram 
divididos em grupos, quando de-
veriam elaborar e solucionar um 

muito satisfeito com o resultado fi-
nal do nosso grupo”.

Outro desafio proposto para os 
alunos foi durante a International 
Trade Show, uma das maiores fei-
ras de empresas simuladas do pla-
neta, com mais de 150 empresas 
expositoras. Eles tiveram de simu-
lar práticas reais do mundo empre-
sarial. Os alunos do Sebrae repre-
sentaram o Brasil no estande da 
AGEX, que sagrou-se como refe-
rência mundial em empresa simula-
da e como um dos melhores estan-
des da feira, dentre os mais de 120 
países presentes. “Foi um grande 
desafio. Tivemos de convencer os 
empresários a comprar nossos pro-
dutos. Que bom que eles gostaram. 
Vender é muito difícil”.

Mas, nem só de competições 
foi feita a missão a Nova York. Os 
estudantes fizeram um tour de vi-
sitas a importantes centros comer-
ciais, empresas e pontos de venda 
com o propósito de benchmarking 
para os projetos, além de referência 

excepcional para projetos empreen-
dedores para o resto da vida. “Tudo 
o que passei contribuiu para a mi-
nha decisão sobre a carreira que 
pretendo seguir, no caso na área de 
administração de empresas”, revela 
o morador do Buritis André Luis.

Visitas técnicas e crescimento

case de negócios e apresentá-lo 
a uma banca de executivos. Uma 
oportunidade para desenvolverem 
competências em planejamento e 

negociação, além de 
fazerem networking 
com estudantes de ou-
tros países. No início 
eram 28 grupos, que 
foram reduzidos à sete, 
até a escolha dos três 
finalistas. O de André 
ficou entre os sete. Eles 
abordaram os temas 
realidade aumentada e 
pokemón go. “Foi uma 
experiência única. Pre-
cisávamos centralizar 
os problemas e encon-
trar soluções. Fiquei 

Aprendizado nos Estados Unidos irá 
marcar o futuro profissional de ANdré

MORAdOR dO BURITIS NA MISSãO NOVA YORk
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Obras

As obras de revitalização do 
trecho mais danificado da Ave-
nida Professor Mário Werneck 
estão chegando ao fim. Ao lon-
go de mais de dois meses acom-
panhamos de perto o intenso 
trabalho de homens e máquinas 
no local. E, como já era de se 
imaginar, uma obra tão grande, 
na principal via do bairro, traria 
transtornos aos moradores. Além 
dos congestionamentos, algumas 
ruas que foram utilizadas para 
desvio tiveram sua realidade 
bastante modificada: maior trân-
sito e surgimento de buracos. 
Na Tereza Mota Valadares e na 
Vereador Washington Walfrido, 
um alento. As ruas passaram por 
uma importante obra de recapea-
mento. Agora, a expectativa é se 
a Rua Eli Seabra Filho também 
passará pelo mesmo processo.

eli seaBra tamBém 
quer recapeamento

Obras na Mário Werneck prejudicam rua e moradores 
esperam ter a mesma atenção que outras vias do bairro

Quem mora na Eli Seabra Fi-
lho há alguns anos está assusta-
do com a mudança do perfil da 
rua. Antes pacata e com um bom 
asfalto, agora a via é muito mo-

vimentada, uma vez que tem ser-
vido de acesso à região do Bu-
ritis II, Anel Rodoviário e bairro 
Palmeiras, e está repleta de bu-
racos. O funcionário público Al-
berto Araújo entende a necessi-
dade do desvio, mas aguarda do 
poder público a mesma ação de 
melhora como ocorreu nas ou-
tras vias. “Lá na Tereza Mota 
ficou muito bom. Tenho amigos 
que moram lá e gostaram bastan-
te. Espero que a Eli Seabra não 
seja a única esquecida ao final 
da obra”.

Ainda de acordo com Alber-
to, na Eli Seabra Filho passam 
três linhas de ônibus, fato que 
por si só já deveria despertar 
para a importância de manter a 
rua com um bom asfalto. “É um 
tráfego pesado e os passageiros 
merecem esse conforto”.

Já para as moradoras Ma-
rise Oliveira e Elizabeth Ni-
cácio, a grande preocupação 
é com a segurança. Segundo 
elas, desde que a rua recebeu 

A greve dos caminho-
neiros, que parou o Brasil na 
última semana de maio, tam-
bém afetou a obra na Mário 
Werneck. Durante o período 
da paralisação, foi possível 
realizar apenas pequenas 
ações no local, o que atrasou 
novamente o prazo para en-
trega. Inicialmente estima-
da para ser finalizada em 60 
dias, obra encontrou proble-
mas em sua primeira etapa e 
com o novo imprevisto de-
verá ser entregue com atraso 
superior a 15 dias.

Greve causa 
novo atraso

o desvio, o trânsito está muito 
perigoso. “Além do maior nú-
mero de veículos, os motoris-
tas que não sabem dos buracos 
freiam em cima deles, ou pior, 
desviam para o lado com o sus-
to. Com isso, toda hora surgem 
situações de perigo aqui”, diz 
Marise. “A rua é mão dupla e 
quando um carro joga para o 
lado quase se choca com o que 
vem vindo em direção contrá-
ria. Sem contar a dificuldade 
que hoje encontro para sair de 
casa. Dependo da boa ação dos 
motoristas, quando esta não 
ocorre tenho de me arriscar a 
sair entre os carros. Pelo me-
nos proibiram de estacionar em 
um dos lados. Antes a rua es-
tava ainda mais estreita e, por 
consequência, mais perigosa”, 
comenta Elizabeth.

Para AlBErto, a Eli seabra Filho 
merecia ser vista com mais atenção 
do poder público, antes mesmo de 

ser utilizada como desvio

MArisE teme que um acidente seja 
registrado em sua rua durante este 

período de trânsito intenso

Ao transitar pela rua, MotoristAs precisam de grande atenção para não cair em BUrACos e evitar riscos de acidentes
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Serviço

A aquisição da casa própria é a realização de um sonho para a maioria dos 
brasileiros. Contudo, ao receber um imóvel novo, o comprador pode se depa-
rar com surpresas desagradáveis.

Problemas como infiltração, rachaduras, má qualidade da fachada e do piso 
da garagem, erros de projeto e execução do muro de arrimo, ausência de manta 
de impermeabilização nas lajes, áreas de lazer etc, ocorrem com certa frequên-
cia, o que cria riscos aos condôminos e desvalorização da propriedade.

dA IMPORTÂNCIA dA VISTORIA ESPECIALIZAdA 
Quando se tratar de imóveis recém-entregues, é fundamental que o primeiro 

síndico eleito contrate engenheiro especializado para realizar uma vistoria mi-
nuciosa das áreas comuns do prédio, como forma de identificar e destacar os 
problemas na construção. 

Esse cuidado, também, deve ser tomado pelos compradores quando da vis-
toria de entrega das chaves, pois existem vícios que somente podem ser identi-
ficados pelo olhar clínico de um perito.

O laudo pericial deverá conter detalhes sobre os defeitos e patologias da 
construção, informar as soluções cabíveis e, se possível, os custos necessários 
para realização dos reparos. Portanto, é importantíssimo para elaboração de 
estratégias judiciais e extrajudiciais, sendo prova aceita nos Tribunais. 

QUANdO AGIR E OS PRAZOS LEGAIS
Acionar a construtora sem a orientação/acompanhamento de advogado é um 

erro. As construtoras, em regra, possuem uma assessoria altamente qualificada e 
treinada para confundir e desestimular os condôminos a buscarem seus direitos. 

Não raro, os advogados de construtoras alegam que em razão do tempo al-
guns vícios não são mais de sua responsabilidade, inexistindo o dever de repa-
rar ou indenizar.

Pois, bem. O entendimento pacífico de nossos Tribunais é no sentido de 
que, a partir da entrega das chaves ou expedição do Habite-se, iniciam-se os 
prazos de 05 anos para exigir os reparos na obra e, posteriormente, o de 05 
anos para exigir a indenização, como preveem os artigos 205 e 618 do Código 
Civil. Assim, o prazo dado aos condôminos/compradores para exigirem seus 
direitos é de 10 anos. 

dA INdENIZAÇãO E HONORÁRIOS dE AdVOGAdO
O TJMG, em recente (19/04/18) e brilhante decisão, condenou uma constru-

tora a reparar os vícios de construção e indenizar moralmente o comprador de 
uma unidade repleta de vícios. 

Além disso, condenou a construtora a devolver os honorários contratuais 
pagos ao advogado do comprador: “aquele que deu causa ao ajuizamento da 
ação deve restituir os valores despendidos pela outra parte, como despesas 
com honorários contratuais” (Apelação Cível n° 1.0024.11.149752-5/001).

Entendimentos como esses facilitam a contratação de advogado e perito es-
pecializados e, ainda, contribuem para a solução extrajudicial dos conflitos en-
tre construtora e condomínio/comprador, pois os custos envoltos serão avalia-
dos para medir os riscos da demanda, facilitando um eventual acordo.

Direito 
Imobiliário

(*) Advogado especialista em Direito Imobiliário
Membro da Associação Brasileira de Advogados do Mercado Imobiliário

Consultor em Incorporações, Gestão e Administração de Condomínio
Sugestões de temas ou demais informações pelo e-mail 

contato@vianaecunha.com.br - Tel.: (31) 3243-6143

Tiago cunha (*)

Os vícios de construção 
e o dever de indenizar

Não é segredo para nin-
guém, especialmente para quem 
mora ou trabalha no Buritis, que 
o condomínio virou uma em-
presa. Alguns, inclusive, che-
gam a ter receita de até R$500 
mil ao ano. E, assim como toda 
empresa que se preze, é preci-
so que sejam administrados por 
profissionais da área. Hoje está 
ficando cada vez mais claro que 
um síndico profissional externo 
é a melhor opção para condu-
zir um grande edifício. Ele es-
tará ali somente para fazer seu 
trabalho e não terá vínculo ne-
nhum com os moradores, tra-
tando todos com igualdade.

O trabalho do síndico pro-
fissional funciona de várias 
maneiras como: visitas de ro-
tinas; prevenção em manuten-
ções do condomínio; criação de 
regimentos; gestão de conflitos 
entre moradores. Ele ainda res-
ponde juridicamente e civil por 
tudo que está relacionado ao 
edifício onde atua.s “Em BH, a 
profissão ainda é uma novidade, 

síndico profissional se torna uma 
necessidade nos condomínios

mas em capitais como São Pau-
lo e Rio esse serviço é bastante 
conhecido e cada vez mais so-
licitado”, comenta Tiago Pinho, 
sócio-proprietário da empresa 
Avante Síndico Profissional. 

Também sócio da empresa, 
Marcelo Soares diz que entre 
as inúmeras vantagens de se 
contratar o síndico profissio-

nal, vale destacar a comodi-
dade que é passada aos condô-
minos. “Saber que seu prédio 
está sendo administrado e bem 
cuidado por um profissional 
que estudou a fundo o tema e 
que está ali para fazer o que 
for melhor para ele, para a boa 
convivência, além de buscar 
o que tem de melhor no mer-

cado e caiba no orçamento fi-
nanceiro de cada condomínio, 
é algo que faz valer cada cen-
tavo do investimento”.

PARCERIAS 
Para oferecer o melhor ser-

viço, a Avante Síndico Profis-
sional conta com importantes 
parceiros, o que proporciona, 
além de um serviço de qualida-
de, agilidade na resolução. “Se 
uma bomba estragar domin-
go à tarde, um carro esbarrar 
no portão, um profissional será 
acionado e irá imediatamente 
solucionar o problema. São al-
guns benefícios que o síndico 
comum não conseguiria”, diz 
Tiago. “Na nossa empresa pro-
curamos sempre trabalhar com 
nossos parceiros de mercado 
porque ali sabemos que pode-
mos confiar em seus serviços. 
Nessa área de condomínios 
tudo se torna mais caro e nós 
estamos sempre atentos a isso”, 
conclui Marcelo.  

É importante ressaltar que 
quem contrata o síndico profis-
sional são os moradores por vo-
tação em assembleia. Sempre a 
metade mais um voto dos pre-
sentes elege o prestador de ser-
viços. O síndico profissional 
pode ser contratado tanto para 
condomínios comerciais quan-
to residenciais. 

Serviço: 
AVANTE SíNdICO PROFISSIONAL
telefones: (31) 4109-0689 e 
              9 9334-1342
www.avantesindico.com.br

tiAGo e MArCElo possuem uma larga experiência na área 
e garantem inúmeras vantagens ao contratar o serviço
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Visual

Foi o tempo em que os homens 
se contentavam em comprar uma 
simples peça de roupa, em qual-
quer loja da esquina, apenas para 
preencher o armário. Hoje, eles 
estão cada vez mais preocupados 
com a aparência e em utilizar rou-
pas e acessórios bonitos e confor-
táveis. De olho neste novo merca-
do, o empresário Rodrigo Melgaço 
inaugurou, há cerca de três me-
ses, na região do Buritis II, a With 
Class, loja totalmente especializada 
em moda masculina. 

Profissional no ramo imobiliá-
rio, Rodrigo nunca escondeu o de-
sejo em empreender em um negó-
cio que fosse bem diferente ao de 
sua atuação. No ano passado come-
çou a fazer um estudo de mercado 
e, em setembro, decidiu no quê iria 
investir. A partir daí, foram seis me-
ses de muito trabalho, desde a esco-
lha do local, à realização de obras 
estruturais e a busca pelos parceiros. 
Muito esforço, mas que no fim está 
sendo recompensado. “Está do jeito 
que planejei, desde o layout da loja 
às marcas de roupas e acessórios 
que aqui são oferecidos. Produtos 
nacionais, de alta qualidade e, prin-
cipalmente, legitimidade”.

O Buritis II se tornou nos úl-
timos anos um point de encontro, 
não só de moradores do bairro, 
mas de toda a região. Para Rodri-
go, a With Class foi montada de 
uma forma que se insere perfeita-
mente dentro desse universo. Tan-
to que uma das grandes atrações 
da loja é a existência de uma bar-
bearia. “Aqui, o homem se sente 
ambientado a sair da mesa do bar 
e entrar na loja. Além disso, ele sai 
completo. Apesar de mais preocu-
pados com a aparência, os homens 
ainda não gostam da ideia de andar 
por várias lojas para encontrar tudo 
o que precisa. Na With Class ele 
compra o calçado e corta o cabelo. 

loja especializada em moda 
masculina é sucesso no bairro

serviço: WITH CLASS
Endereço: Avenida Aggeo Pio sobrinho, 411 
Funcionamento: segunda a quarta das 09h às 19h;   
    quinta a sábado das 09h às 21h 
Telefones: (31) 3309-7567 / 9 8361-0030
Facebook e Instagram: /withclassbh   

Dos pés à cabeça, literalmente. Ah, 
e saboreando uma cerveja bem ge-
lada por conta da casa”, ressalta.

Gerente da With Class, Bruno 
Ruggeri destaca a grande quantida-
de de produtos ofertados na loja. De 
acordo com ele, os looks são altera-
dos mensalmente, acompanhando 
com dinamismo as tendências da 
moda masculina. “A cada vinda aqui 
na loja o cliente irá se surpreender. E, 
para facilitar a sua vida, em caso de 
dúvida, damos a ele toda uma con-
sultoria de moda. Tenho certeza que 
ele sairá daqui com classe”.

dia dos 
Namorados

O Dia dos Namorados será a 
primeira data comemorativa que 
atende ao público alvo da With 
Class. A expectativa de vendas na 
loja é muito grande, uma vez que a 
presença de mulheres no local já é 
muito comum. “Chego a dizer que a 
entrada aqui é 50% a 50%. Elas vêm 
na loja, escolhem tudo, e depois 
chamam o companheiro apenas para 
experimentar”, brinca o gerente.

Solidariedade
E nesta época de baixas tem-

peraturas, a gerência da With 
Class entrou na campanha “O frio 
não pode ser maior que o nosso 
calor humano”. Desde o fim do 
mês passado, a loja está arreca-
dando agasalhos em geral, que 
estão sendo distribuídos a mora-
dores de rua de Belo Horizonte. 
“Se a pessoa vem aqui comprar 
uma roupa de frio, teoricamente 
um espaço irá se abrir no seu guar-
da-roupas. Nós queremos mediar 
essa troca. Então ele faz aqui sua 
compra, deixa a roupa velha e nós 
fazemos a entrega, que irá trazer 
muita alegria aos mais necessita-
dos”, explica Rodrigo.

rodriGo (acima) e BrUNo investiram em qualidade 
de produtos e na inovação para atrair o público

hEiTor silva (*)

(*) Heitor Silva é Diretor da HS Sommelieria de Cervejas, 
Diretor e Editor do Beer Blog Cervejas e Sabores. 

Site: www.cervejasesabores.com.br / E-mail: heittorssilva@gmail.com

Em meio a esta ainda intensa combustão de novidades no mer-
cado de cervejas, existe uma faceta que tem sido cada vez mais inte-
ressante e divertida de se observar: a utilização de ingredientes inu-
sitados e os resultados surpreendentes que eles vêm promovendo em 
nossas experiências como consumidores.

Além dos quatro insumos fundamentais para a fabricação da cer-
veja – água, cereais, lúpulo e leveduras – o que se tem visto, com certa 
facilidade, diga-se de passagem, é a presença significativa de frutas, 
especiarias, vegetais, extratos e outros vários elementos aos quais os 
mestres cervejeiros têm recorrido, com cada vez mais frequência, em 
busca de novas perspectivas de aromas e sabores para suas criações.

Aqui mesmo, bem no nosso quintal, podemos listar alguns exem-
plos desta rica variedade, que vem conquistando muitos paladares e 
se destacando em alguns rótulos locais e regionais. Capim-Limão, 
Laranja da Terra, Mexerica, Sálvia, Morango, Jabuticaba e Pequi. 
Café, Gengibre, Goiabada (sim, o doce!), coquinho e ainda, a acla-
mada madeira de amburana, já consagrada pelo seu tradicional uso 
no armazenamento e envelhecimento de nossas célebres cachaças. 
Isto quando o próprio barril de cachaça não dá espaço para receber a 
cerveja em si, amadurecê-la, descansá-la e oferecer a ela toda a bele-
za de sua natureza e de sua complexidade sensorial.

Saindo de Minas e caminhando Brasil afora, encontramos outra 
infinidade de marcas e estilos que levam este perfil de ingrediente 
não usual. É cerveja com malte de cevada defumado, frutas de todos 
os tipos, origens e cores, cacau, flores, temperos, raízes, especiarias 
e assim por diante. Aliás, contextualizando um pouco mais com o 
aspecto cultural, e dando um exemplo mais visível, é legal ressaltar o 
papel relevante que a cidade de Belém do Pará desempenha sob esta 
ótica. É lindo de se ver diversas receitas de cervejas locais, quase 
todas utilizando ingredientes amazônicos. Já imaginou no que daria 
o casamento de uma tradicional Stout irlandesa (que é uma cerve-
ja predominantemente escura, seca e com aromas e sabores desta-
cados de café) com a poupa do açaí? E o que daria uma cerveja de 
trigo com adição de frutos de guaraná? Tem muita cerveja bacana 
com essa pegada, Minas e Brasil afora. Vale muito experimentar e se 
jogar sem medo nestas descobertas.

Mas é importante lembrar também de um detalhe: com raras ex-
ceções, a maioria desses ingredientes contribuem de forma marcante 
para a personalidade da cerveja. Ou seja, procure ler bem o rótulo 
ou o suporte de algum especialista. Isso evita experiências gustativas 
desagradáveis e faz com que você possa usufruir destas versões de 
cervejas com maior prazer e satisfação.

Ingredientes inusitados, 
resultados surpreendentes

serviço de 
BArBEAriA é um dos 
destaques da loja
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Beleza

Ele abre a porta para você, 
guarda a sua correspondência, 
sabe quem entra e quem sai do 
seu condomínio, conhece todos 
por nome, e é sempre o primeiro 
a dar um educado “bom dia” pela 
manhã e um “boa noite” ao final 
do expediente. O porteiro tem 
uma importância única para o edi-
fício. Além de manter um bom re-
lacionamento com os condôminos 
e estar sempre atento para resolver 
aqueles probleminhas de todo pré-
dio, ele é o responsável em auto-
rizar a entrada e saída de qualquer 
pessoa, zelando pela segurança. Por 
tudo isso, nada mais justo do que 
eles terem um dia no ano reservado 
só para eles. Em 9 de junho se co-
memora o Dia do Porteiro.

Cosme Tomáz trabalha como 
porteiro há cinco anos no Buri-
tis. Ciente da responsabilidade 
que carrega no dia a dia investiu 
em treinamento e capacitação. 
Segundo ele, além de ter os cur-
sos obrigatórios, um porteiro bem 
treinado pode fazer toda a dife-
rença diante de uma situação de 
risco, como por exemplo, uma 

Porteiro: mais que 
profissão, um amigo

tentativa de assalto. “É preciso es-
tar sempre preparado para agir da 
forma mais correta. O porteiro deve 
fazer seu trabalho e ainda olhar pela 
segurança e o bem social do edifí-
cio. Tudo isto requer muita respon-
sabilidade”, afirma.

O contato diário com os con-
dôminos faz com que a figura do 
porteiro vá muito além do compro-

misso profissional. Cosme diz que, 
ao longo dos anos, criou grandes 
amizades por onde trabalhou. “Se 
tornam amigos, principalmente 
em edifícios comerciais. Muitos 
inquilinos acabam tendo somente 
a gente para conversar. Aí é papo 
sobre futebol, notícias do país e 
até mesmo situações particulares. 
É sempre muito gratificante”.

Estendendo a mão
Recentemente, 

uma notícia aqui de 
Minas Gerais ga-
nhou repercussão 
nacional. Na cidade 
de Juiz de Fora, uma 
cadeirante conquis-
tou na Justiça o di-
reito de ser ajudada 
pelos porteiros do 
prédio onde mora, a 
subir uma rampa ín-
greme que dá acesso 
da garagem aos ele-
vadores. O porteiro 
André Sena lamen-
ta que um fato como 
este tenha de ter para-
do na Justiça. Para ele, 

auxiliar os moradores é muito mais que 
sua profissão, faz parte de seu caráter. 
“Eu ajudo os idosos, as pessoas que es-

tão com dificuldade de locomoção. 
E sempre com um largo sorriso, por-
que fazer o bem ao próximo tam-
bém me faz muito bem”.

dIFICULdAdES
Mais do que celebrar, estas 

datas comemorativas também são 
muito importantes para apontar os 
problemas vividos pelos profis-
sionais. De acordo com Cosme, a 
grande dificuldade que ainda sente 
no dia a dia é referente à falta de 
educação de algumas pessoas, que 
não entendem as regras do seus 
serviço. “Muitas vezes quem está 
do outro lado não concorda com 
as normas e acaba descontando 
na gente. Eu lamento muito por-
que sempre trato todos com muita 
educação e tudo o que é feito é em 
prol do bem-estar deles”. 

CosME investiu em cursos para oferecer o melhor serviço ao condomínio

Elas passam longe das araras 
com manequim 36, são maioria no 
Brasil, mas ainda têm dificuldade 
em encontrar roupas que se encai-
xem perfeitamente aos seus corpos. 
Aos poucos, porém, a indústria de 
confecção vem descobrindo,  e va-
lorizando, as chamadas consumi-
doras plus size, e isto muito se deve 
a atitude de algumas mulheres. No 
Buritis, temos uma linda represen-
tante desta classe, a modelo plus 
size e digital influencer Domini-
que Ferreira. Atuando na área des-
de 2012, quando este mercado ainda 
recebia uma visão preconceituosa, 
Dominique encarou de frente o de-
safio e neste último mês de maio ob-
teve sua maior conquista: foi eleita 
Miss Belo Horizonte Plus Size.

Desde pequena Dominique con-
vive com os números “fora do pa-
drão” definidos pela sociedade, 
porém, o seu belo rosto parecia sur-
preender. Por inúmeras vezes ouviu 
a frase: “você é gordinha, mas tem 
um rosto lindo. É tão fotogênica”. 
Entretanto, se engana quem pensa 
que isto a incomodava. Sempre foi 
feliz com seu corpo e quando acon-
selhada por uma prima a entrar 
para o mercado de modelos plus 
size, topou o desafio. 

miss Bh plus size 
é moradora do bairro

 

No início foi tudo muito com-
plicado. O mercado era escasso. 
Os empresários tinham medo em 
apostar. Mas, aos poucos, foi ga-
nhando espaço e hoje se sente 
completamente realizada no que 
propôs a fazer. “Era muito difícil. 
Além de não encontrar muitas lo-
jas, quando achava oferecia o meu 
trabalho em troca de roupas. De-
vagarzinho fui conquistando espa-
ço e minhas redes sociais ficaram 
fortes. Teve empresário que na 
época fechou as portas para mim 
e tempos depois me procurou para 
sermos parceiros. Isso me enche 
de orgulho”, diz.

A participação no Miss Belo 
Horizonte Plus Size veio através 
do incentivo das amigas. No fim 
do ano passado, Dominique enca-
minhou algumas fotos ao concur-
so e, após alguns meses, recebeu 
a notícia de que havia sido a eleita 
pelo júri. Agora, terá o direito de 
disputar o Miss Minas Gerais Plus 
Size, que irá acontecer em julho, 
no hotel Ouro Minas. “Quem sabe 
este concurso não possa ser minha 
ponte para vôos mais altos. Ser a 
Gisele Bündchen plus size. Tudo é 
possível para todo mundo, basta se 
dedicar e ter identidade com o que 
propõe”, ressalta.

Apesar dos quilinhos a mais, 
Dominique não descuida da saúde. 
Ela faz natação, academia, tem um 
personal trainner, vai ao nutricio-
nista. Segundo ela, não é qualquer 
mulher que está acima do peso que 
pode ser considerada plus size, assim 
como não é qualquer pessoa magra 
que pode ser modelo. “Eu sou mais 
gordinha, mas não sou pelancuda (se 
diverte). Preocupo com minha saúde 
e aconselho todas as pessoas que me 
seguem a se cuidarem também. Só 
não dispenso minha carne e a cerve-
jinha do fim de semana”.

Atualmente, mais de 18 mil 
pessoas seguem Dominique no 

seu Instagram. Nele, ela dá dicas 
de moda, maquiagem e fala do seu 
dia a dia. Para muitas mulheres, a 
modelo plus size é vista como um 
exemplo. “Eu colocar um short 
curto, um biquíni, não ter medo de 
me expor, incentiva muitas mulhe-
res. Mostro a elas que não deve-
mos ter vergonha de nós mesmos, 
e quem nos apontar o dedo deve ser 
ignorado. Já fui repreendida muitas 
vezes, até dentro de casa, mas isto 
nunca me abalou”.

Para acompanhar Dominique 
nas redes sociais, o Instagram é 
@domiferreira e o site www.domi-
niqueferreira.com.br.

Saúde

Coroação no CoNCUrso pode significar o início de uma carreira promissora
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Beleza de doMiNiqUE chama 
a atenção por onde passa
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ANdré é sempre 
muito atencioso com 
todos no prédio
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Conhecimento

A comunidade escolar da Vila 
Buritis Sistema Educacional se 
reuniu, no último dia 26 de maio, 
para acompanhar a Mostra Literá-
ria, edição 2018. O evento marcou 
o fim dos trabalhos desenvolvidos 
com os alunos em sala de aula, que 
acontecia desde o mês de fevereiro. 
A Mostra homenageou o escritor 
Monteiro Lobato. Os alunos pude-
ram viajar nas maravilhosas histó-
rias do Sítio do Pica-Pau Amarelo. 
Emília, Narizinho, Pedrinho e toda 
a turma foram lembrados em pai-
neis, fantasias, apresentações musi-
cais, culinária e livros.

A grande presença e, principal-
mente, participação dos pais, foi fun-
damental para o sucesso da Mostra 
Literária. Além do que foi aplicado 
em sala de aula, as crianças levaram 
tarefas para a casa para serem traba-
lhadas com a família. O resultado foi 
mais uma ação família/escola, que 
faz toda a diferença no aprendizado 

mostra literária vila Buritis
e desenvolvimento dos alunos. “A 
escola sempre desenvolve este tipo 
de trabalho que envolve os pais e eu 
sinto o quanto isto é importante para 
minha filha. Ela fica extremamen-
te empolgada com as histórias, com 
este ambiente de fantasia. Mais uma 
vez superou todas as expectativas”, 
comenta Sarah Rodrigues, mãe da 
Isabela, 03 anos, que adorou a histó-
ria do Reino das Águas Claras. 

Pais de Francisco, 02 anos, e 
Luiza, 04, Pedro Souza e Natiel-
le Luise não escondem a felicidade 
em participar da Mostra Literária 
da Vila Buritis. Eles enumeram os 
benefícios trazidos por este traba-
lho. “Desenvolvimento intelectual, 
socialização, criatividade, interação 
com os pais. Tudo isto é fomenta-
do durante o trabalho de criação 
da Mostra”, explica Pedro. “Temos 
que lutar para criar o hábito da leitu-
ra nos nossos filhos desde novos, e 
esse trabalho contribui demais com 

isto”, completa Natielle.
Com tanta tecnologia à disposi-

ção desta nova geração, é uma tare-
fa árdua fazer com que as crianças 
se interessem pelos livros. Fazer 
com que eles gostem de ambos 
é um dever da família e escola. 
Douglas Oliveira, pai do Matheus, 
03 anos, destaca este trabalho. “A 
criança tem que adorar o livro, e 
ela vai adorar, basta deixá-la em 
contato com ele. Se você deixar por 
conta dela, aí é bem provável que 
não tenha acesso e interesse. Na 
minha casa, por exemplo, a escola 
indica o livro e a gente lê com ele”. 

Douglas ressalta ainda a ótima 
escolha feita pela diretoria da Vila 
Buritis para o tema da Mostra Lite-
rária deste ano. “Criança tem que ter 
contato com Monteiro Lobato. É um 
clássico, atemporal. Acabou que foi 
um conhecimento para o Matheus e 
uma recordação para mim. Foi um 
momento muito especial”.

O respaldo dado pelos pais 
à Mostra Literária é o resultado 
que a diretoria da Vila Buritis 
buscava. Cristiane Valadares e 
Maria Beatrix Barrios fizeram 
questão de agradecer a grande 
e, ativa, participação dos pais, 
e também o comprometimento 
de toda a equipe educacional. 
“Temos que agradecer todo o 
prestigio e carinho das famílias 
com a Mostra e os funcionários 
por todo o empenho. Vestiram 
a camisa, alguns a fantasia, e 
fizeram um dia muito especial. 
Agora, já é começar a pensar 
no tema para a edição 2019”, 
disseram as diretoras.

diretoria 
satisfeita

As diretoras Maria Beatrix 
Barrios e Cristiane Valadares 
não escondiam o sorriso no 
rosto pelo sucesso de mais uma 
edição da MostrA litErÁriA
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Mostra em homenagem a  
MoNtEiro loBAto foi um dia de 

diversão para as crianças e de 
grande recordações para os pais
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Por Dentro do Bairro

Legal
BURITIS

(*) KarEn FErnanda  |  (**) lara náiadE 

(*)  Acadêmica do 3º período matutino do 
Curso de Direito do Centro Universitário 

Newton Paiva – campus Buritis.
  (**) Acadêmica do 3º período matutino do 

Curso de Direito do Centro Universitário 
Newton Paiva – campus Buritis.

A inserção da mulher no mercado de trabalho se diferencia da-
quela do homem no momento inicial, ou seja, na participação neste 
entreposto. A taxa de participação das mulheres é mais baixa do que a 
dos homens, refletindo uma diferença anterior à entrada no mercado. 
A chegada das mulheres teve destaque durante o período da Revolu-
ção Industrial, no qual o trabalho feminino tornou-se mais acessível 
aos olhos dos empregadores sendo aproveitado em larga escala, devi-
do a mão de obra ser bem mais barata. Entretanto, além dos salários 
baixos as empregadas tinham péssimas condições de trabalho. Mes-
mo com a preferência pela mão de obra feminina pelos empregado-
res naquela época, a mulher sempre foi pouco valorizada na história, 
tanto na sociedade quanto no trabalho, isso porque a preferência pela 
mulher no mercado de trabalho era tão somente em razão do baixo 
custo pela sua mão de obra. Sendo perceptível que a mulher mesmo 
contribuindo no mercado, sofria preconceito e discriminação, o que 
fez dela alvo de desigualdades no decurso do tempo. 

E por mais que a sociedade tenha evoluído, ainda hoje, mesmo 
que as mulheres representem maior porcentagem da população em 
idade produtiva, elas representam menor escala da população economi-
camente ativa, sendo que, este maior número de “inativas” está relacio-
nado àquelas que ocupam funções de donas de casa, mulheres grávidas 
ou mães solteiras que optam por não estar no mercado de trabalho. A 
menor taxa de participação, somada à maior taxa de desemprego femi-
nino, leva a uma taxa de ocupação menor das mulheres. 

Entretanto, entre os ocupados, a taxa de assalariamento das mu-
lheres é maior do que a dos homens. A situação dos assalariados in-
dica uma inserção mais complicada das mulheres no mercado de tra-
balho. A taxa de formalização, com carteira assinada também é mais 
baixa para as mulheres do que para os homens, indicando uma in-
serção mais precária das mulheres assalariadas, sendo que, elas estão 
mais inseridas nas ocupações que apresentam remuneração menor, 
como no trabalho doméstico, especialmente o sem carteira.   

Por fim, os rendimentos médios são menores para as mulheres 
do que para os homens em todas as ocupações, sendo mais próximos 
no trabalho doméstico com carteira e mais distantes no setor público 
com carteira o que nos leva a crer que ainda precisamos lutar pela tão 
clamada igualdade constitucionalmente garantida. 

“A força contida no grito das trabalhadoras mulheres, é mais forte 
que as algemas da injustiça do capital.”

A MULHER E O 
MERCAdO dE TRABALHO

Pista invertida
Os frequentadores da pista de cooper da Rua Henrique Ba-

daró Portugal devem ficar atentos à nova sinalização feita no 
local. Para que haja mais segurança aos pedestres, desde o úl-
timo dia 26 de maio, a pista está com nova demarcação. A uti-
lização agora passa a ser na contramão de direção dos carros, 
aumentando assim a visibilidade do caminhante e reduzindo 
os riscos de atropelamentos.

Seminário

Toni Garrido no Buritis
No último dia 25 de maio, o 

Buritis recebeu a ilustre presença 
de Toni Garrido, vocalista da ban-
da Cidade Negra e ícone da músi-
ca brasileira, para um interessante 
bate-papo musical, seguido de uma 
pequena apresentação. A presença 
do artista foi mais uma atração do 
Campus Aberto, desenvolvido pelo 
UniBH no bairro.

Durante o evento, o cantor fa-
lou sobre os problemas vividos 
pela sociedade brasileira, como por 
exemplo, o impacto da greve dos 

caminhoneiros e nas falhas da edu-
cação. Quando a palavra foi aberta 
ao público, brincou e cantou can-
ções que lhe foram pedidas. Um 
momento muito especial.

Além da cultura, o evento tam-
bém abriu espaço para a solidarie-
dade. O projeto de extensão Fazer 
o Bem Faz Bem arrecadou itens 
como fraldas geriátricas, leite, rou-
pas, produtos de higiene pessoal e 
biscoitos que foram doados para 
o Núcleo Assistencial Caminhos 
Para Jesus.

O Curso de Medicina Veteriná-
ria do UniBH realiza no próximo 
dia 13 de junho, das 14h às 18h, 
no campus Estoril, um seminário 
com o tema: Apicultura: Expecta-
tiva x Realidade. Na ocasião, ha-
verá abertura para debate entre os 
envolvidos pertencentes aos setores 
de fiscalização, apoio técnico e pe-
quenos produtores (podendo ser re-
presentados por cooperativas e / ou 
associações).

O objetivo do projeto é desen-
volver um trabalho interdisciplinar 
que envolva atividades de estudos e 
pesquisa, sob a temática geral “Ci-
ência para a redução das desigualda-
des”. No caso do Curso de Medicina 
Veterinária a intervenção visa a qua-
lificação técnica do pequeno produ-
tor e otimização da saúde e produ-
ção animal, podendo ser trabalhados 
outros temas dentro da temática ge-
ral. A entrada é gratuita.

Desde o final do mês passa-
do, os usuários do transporte pú-
blico coletivo do Buritis contam 
com mais um ponto de embarque 
e desembarque de passageiros no 
bairro. Em caráter experimental, a 
Empresa de Transportes e Trânsito 
de Belo Horizonte (BHTrans) im-
plantou o novo ponto na subida da 
Avenida Professor Mário Werneck, 
na altura do número 1962, entre as 
ruas Professora Bartira Mourão e 
Ernani Agrícola. 

De acordo com a BHTrans, o 
intuito com a ação é facilitar o aces-
so de usuários do transporte público 
à Rua Ernani Agrícola, que conecta 
às ruas das partes mais altas do bair-

ro, além de ser uma boa opção de 
descida no meio do morro. 

Moradora na Rua José Heme-
tério Andrade, a aposentada Ivone 
Braga ficou surpresa e, ao mesmo 
tempo muito contente, ao saber da 
implantação do novo ponto de em-
barque e desembarque de passagei-
ros. “Eu pensei que o motorista do 
ônibus tinha parado aqui para faci-
litar a caminhada de uma moça que 
estava com uma criança. Eu desci 
junto porque para mim ficar aqui é 
muito bom”.

Dona Ivone comenta as difi-
culdades que tinha de enfrentar ao 
ter de descer nos pontos existentes 
anteriormente. “Não é que a distân-
cia seja longa, mas é um morro mui-
to forte. Ter de subir ele, ainda mais 
com sacolas na mão, era uma grande 
dificuldade. Tomara que este caráter 
experimental se torne definitivo. Vai 
ser muito bom para os moradores 
dessa parte do bairro”, ressalta.

Antes da implantação do novo 
ponto, os usuários tinham apenas 
as opções de descerem no ponto 
que fica em frente ao Banco Itaú, 
altura do número 1686, ou somen-
te na altura do número 2138, já em 
frente à Praça Aroldo Tenuta, de-
pois do morro.

O novo ponto de ônibus está 
sinalizado com cavaletes da cor 
laranja.Moradora aprova a iniciativa

Novo ponto na 
Mário Werneck
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Cultura e Lazer
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Festas juninas vão esquentar o Buritis
O mês de junho chegou e com ele aquele friozinho ótimo para curtir as festas juninas, um programa perfeito para fazer com a família e/ou amigos. No Buritis vai ter muita animação com festas em escolas, espaços comerciais 
e também da Paróquia de Santa Clara de Assis. Quentão, pamonha, pé-de-moleque, arroz doce, canjica, paçoca e bolo de fubá. O que não vai faltar são as delícias tradicionais das festas juninas. E, se está a fim de brincar, 
tem barraca do beijo, prisão, pau-de-sebo, correio-elegante, pula fogueira. Momentos especiais para as crianças e os pais. O JORNAL DO BURITIS apresenta a agenda das festas no bairro. Confira onde, quando e participe: 

O point mais gastronômi-
co do Buritis não poderia deixar 
uma das festas típicas mais famo-
sas do país passar despercebida. 
O Centro Comercial Riviera pre-

para uma grande festa junina, que 
contará com a presença da Qua-
drilha Pipoca Doce, uma das mais 
vitoriosas do tradicional Arraial 
de Belô. Vale a pena conferir! 

18º Forró Magnum Buritis
09 de junho

Endereço: Rua José Hemetério Andrade, 850  /  Horário: 10h

O mundo mágico de Monteiro 
Lobato será o tema da edição 2018 
do Forró Magnum Buritis. Será 
uma festa repleta de alegria, cores 
e sabores tipicamente brasileiros! 
E, como não poderia deixar de ser, 
para a diversão ficar completa, será 
realizado um grande Concurso de 

Quadrilhas! 
A diretoria da escola promete, 

mais uma vez, proporcionar aos 
pais, alunos, educadores, familiares 
e aos moradores, uma festa de mui-
ta qualidade, promovendo, assim, 
a integração de toda a comunidade 
do bairro.

09 de junho
Endereço: UniBH – Portaria 2 (Rua Líbero Leone, 259)

Horário: 10h às 16h  /  Ingressos: R$15 na portaria do evento

As festas juninas da Vila Bu-
ritis são temáticas e dizem muito 
sobre o trabalho realizado durante 
o semestre. Para este ano, a escola 
irá abordar as histórias do Sítio do 
Pica-Pau Amarelo. A diversidade 
dos assuntos evidenciada na festa 

junina instiga a curiosidade dos pe-
quenos, dão sentido ao que fazem 
no dia a dia, permite que comecem 
a se localizar no seu espaço, na 
comunidade, no Brasil. A festa na 
Vila Buritis “é conhecimento, além 
da alegria”. 

Centro Educacional Vila Buritis
24 de junho

Local: Arena Estrela D’alva 
- Somente para alunos e famílias da Vila Buritis 

A décima edição do Arraiá dos 
bairros Buritis e Estoril, evento que 
é promovido pela Paróquia Santa 
Clara de Assis, está marcada para 
o próximo dia 07 de julho. A fes-
ta, mais uma vez, irá acontecer no 
Galpão de Eventos do UniBH e terá 
estacionamento gratuito. A expecta-
tiva dos organizadores é reunir em 
torno de 2 mil moradores no Arraiá. 

Os convites podem ser adqui-
ridos ao valor de R$ 10,00 nos 

seguintes locais: Secretaria da Pa-
róquia Santa Clara de Assis (Rua 
Alessandra Salum Cadar, 650), 
Bom Sabor Bar e Restaurante (Av. 
Mário Werneck, 2020), Daya-
na Resende Estética e Laser (Rua 
Walter Guimarães Figueiredo, 231, 
loja 13) e Duke “N” Duke (Rua 
Henrique Badaró Portugal, 147). 
Outras informações sobre o even-
to podem ser obtidas pelo telefone 
3378-7120.

Paróquia Santa Clara de Assis
07 de julho

Endereço: Rua Líbero Leone, 259 (UniBH)  /  Horário: 12h às 22h 

Festa Junina do Riviera
07 de junho

Endereço: Rua Eli Seabra Filho, 510  /  Horário: 19h

O Forró SEB tem uma característica de trabalhar com os temas 
transversais que são discutidos dentro da sala de aula. Neste ano o 
assunto da festa gira em torno do Ano Internacional do Patrimônio 
Cultural Europeu. Serão muitas brincadeiras, dança, comidas e be-
bidas típicas, dentro de um universo de viagens. A direção da escola 
faz questão de enfatizar que a instituição é laica, ou seja, não confe-
re qualquer caráter religioso à festa.

Forró SEB 

E muito mais em junho
dia 10
Festa Tradicional Italiana
Horário: 11h às 21h
Local: Pça Diogo de Vasconcelos, s/n - Savassi
Ingressos: 1kg de alimento não perecível

4º Festival 
Blues e Jazz
Horário: 11h às 19h  
Local: Praça JK

dia 16

God Save the Queen
Local: KM de Vantagens Hall  
Horário: 22   /  Ingressos: R$80
Vendas: www.ticketsforfun.com.br

CPM 22
Local: Music Hall
Horário: 21h  /  Ingressos: R$70
Vendas: www.ticketsbrasil.com.br

dia 23

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

dia 30

Baile do dennis
Local: Mineirão  /  Horário: 22h  
Ingressos: R$90  / Vendas: www.sympla.com.br



12 Junho de 2018

EDITORIAL | OPINIÃO |  LAZER | EDUCAÇÃO | POLÍTICA | ARTE |  CULTURA | ARTIGO | SAÚDE | SERVIÇOS | IMÓVEIS | PAINEL | TRANSPORTE| SEGURANÇA 

instituto socioeducativo 
é lançado no bairro

Além de todas as qualida-
des que todos nós já conhecemos 
muito bem a respeito do nosso 
Buritis, o bairro agora também 
conta com um importante traba-
lho social. Desde o último mês 
de março, são realizadas as ati-
vidades do Instituto Relute,  uma 
organização da sociedade civil 
de interesse público, sem fins lu-
crativos, dedicado às causas so-
cioeducativas de grande impacto, 
alinhado ao desenvolvimento in-
tegral de crianças e adolescentes, 
de 06 a 14 anos, em situação de 
vulnerabilidade social. 

O Instituto Relute é um com-
plexo muito bem estruturado, 
localizado na Avenida Profes-
sor Mário Werneck, 1064. Nele, 
é possível ministrar oficinas de 
artes plásticas, percussão e mu-
sicalização, práticas esportivas 
como futebol, skate e muay thai, 
e aulas de informática, robótica e 
idiomas. Além de uma disciplina 
que tem um apelo mais que espe-
cial: cidadania e valores. “Trata-

mos como fundamental a questão 
da família e respeitar o próximo. 
Lidamos com crianças que, em 
sua maioria, não têm este vínculo 
afetivo. Mas, através da educação 
e do amor conseguimos fazer a 
transformação”, explica Alexan-
dra Santos, diretora de projetos 
do instituto. 

Atualmente, 189 crianças e 
adolescentes das comunidades da 
Ventosa e Morro das Pedras são 
atendidas pelo Relute. Alexandra 
destaca a resposta positiva que já 
estão obtendo, mesmo com tão 
pouco tempo de trabalho. “Os 
pais, professores, todos vêm nos 
dizer o quanto as crianças estão 
diferentes. Mais amorosas, dedi-
cadas aos estudos. Não tenho a 
menor dúvida que estamos mu-
dando o destino delas”.

O BURITIS
Apesar de não ter o perfil do 

público atendido, a escolha do 
Buritis pela instalação do ins-
tituto não foi em vão. O bairro 

está em uma região estratégi-
ca e possui uma ótima estrutura. 
Além disso, segundo a diretora 
de projetos, os trabalhos do Re-
lute também já estão influencian-
do no dia a dia do Buritis. “Cerca 
de dez crianças que ficavam nos 
semáforos da Av. Mário Werneck 

agora estão conosco e não abor-
dam mais motoristas e pedestres. 
Algumas delas, inclusive, me 
confidenciaram que chegaram a 
cometer crimes contra moradores 
do bairro. Hoje, contam isto com 
uma vergonha enorme”.

Jean Felipe, de 14 anos, é um 
dos socioeducandos mais dedica-
dos do Relute. Não deixa de com-
parecer às aulas um dia sequer. 
Seus estudos prediletos são in-
formática e inglês. Para ele, está 
sendo uma grande oportunidade 
para almejar um futuro melhor. 
“Eu gosto de tudo, principalmen-
te dos professores, que têm uma 
atenção especial com a gente. E, 
além de me divertir, tendo estes 
estudos vou conseguir um bom 
emprego no futuro. Já trouxe vá-
rios amigos para cá e vou conti-
nuar trazendo”, afirma. “Esse é 
o nosso objetivo. Deixarmos um 
legado de lutas pelos direitos e 
interesses de crianças, jovens e 
adolescentes menos favorecidos”, 
finaliza Alexandra.

JEAN já é um dos destaques nas aulas do instituto 
e mostra que tem um grande futuro pela frente

AUlAs sempre muito dinâmicas prendem a atenção das crianças

Exemplo Sabores

Uma das culinárias mais 
apreciadas pelos mineiros ganhou 
um ponto muito especial no Buri-
tis. Desde o último mês de maio, 
o bar A Butequeria, que já ofere-
cia um extenso cardápio de pra-
tos a seus clientes, passou a dis-
ponibilizar também o melhor da 
comida baiana. Através de uma 
parceria com a já renomada mar-
ca Baianeira, o estabelecimento 
agora apresenta aos seus clientes 
os temperos fortes, as influências 
africanas e portuguesas, além da 
tradição dos peixes e frutos do 
mar do estado nordestino.

 A ideia de unir duas grandes 
marcas é um novo conceito de 
worked. Uma tendência de merca-
do que tem alcançado grandes re-
sultados nos últimos tempos. Ape-
sar da potência gastronômica do 
Buritis, foi observado que o bairro 
não gozava de um local que ofere-
cesse a culinária baiana e de frutos 
do mar em geral. Os moradores 
que desejavam os pratos tinham 
que se deslocar até outros bairros 

da capital para desfrutarem do sa-
bor. Então, a Baianeira se propôs 
a vir para o Buritis e atender esta 
demanda, e encontrou na A Bute-
queria, já enraizada na região, a 
parceria ideal.

 Apesar das delícias da co-
mida baiana como acarajé, mo-
quecas em geral e muito mais, a 
Butequeria Baianeira oferece um 
cardápio bastante diversificado, 
que conta com todos os petiscos 
de frutos do mar, e mantém as de-
lícias de antes da junção, como as 
carnes e tira-gostos. A cada ida ao 
estabelecimento, sem dúvidas, o 
cliente terá a oportunidade de ex-
perimentar algo novo!

A Butequeria Baianeira fica 
na Avenida Aggeo Pio Sobrinho, 
417, no Buritis II. Funcionamen-
to de terça a sexta-feira das 18h 
às 00h. Sábado, domingo e feria-
do das 12h às 00h. Telefone de 
contato é 3234-3401. Nas redes 
sociais acesse @butequeriabaia-
neira e confira muitos mais sobre 
o estabelecimento.

A Bahia é aqui 
no Buritis

Moqueca de 
CamarãoAlExANdrA sANtos, 

diretora de projetos


