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Por Dentro do Bairro

Educação no trânsito

Fest Gosto
Os moradores do Buritis e Estoril, que
não dispensam uma boa comida de boteco,
não podem deixar de prestigiar o Fest Gosto,
primeiro festival de tira-gostos realizado pela
Paróquia Santa Clara de Assis. Ao todo, 16
barracas irão oferecer o que há de mais especial da tradicional comida mineira como tropeiro, costelinha, frango à passarinho, fígado
com jiló entre outras delícias da nossa culinária. Para a garotada será montado um espaço
kids. O evento acontecerá no sábado, dia 14 de
novembro, das 12h às 22h, no galpão de eventos do UniBH, localizado à Rua Líbero Leone,
259. A entrada custa R$10 e pode ser adquirida
na secretaria da paróquia (Rua Alessandra Salum Cadar, 650, tel: 3378-7120), na Zilá Aviamentos (Av. Prof. Mário Werneck, 1480, loja
107, tel: 3378-2999) e na Vila Nobre Imóveis
(Av. Prof. Mário Werneck, 2100, tel: 33772020). Crianças até 10 anos de idade entram de
graça. Toda a renda arrecadada será revertida
para construção do templo físico da igreja.

A Prefeitura de Belo Horizonte,
nos últimos tempos, tem demonstrado acreditar que educar para o trânsito é a chave para melhorar a qualidade de vida na cidade. Pensando
nisso, a BHTrans mantém um programa permanente de educação para
o trânsito, que desenvolve ações com
diversos públicos, desde crianças até
a terceira idade, com o objetivo de
transformar comportamentos, criar
novos conceitos em relação à mobilidade, permitindo que os cidadãos se
movimentem com segurança e preservando o meio ambiente. No dia 16
de outubro a comunidade do Buritis
pôde conhecer um pouco deste trabalho. Um grupo de jovens encenou
uma peça teatral na Avenida Mário
Werneck, que chamou a atenção para os cuidados que se deve ter no trânsito. De uma forma muito divertida, conseguiram despertar a curiosidade de
quem transitava pela avenida e passar a importante mensagem.

Outubro Rosa

Organização
em

Foco
Matheus Xavier*

Vença seus medos!
Ter alguns temores é absolutamente natural para qualquer ser
humano, porém isso não pode se tornar um empecilho para o seu
crescimento profissional. Todos sentem um arrepio na espinha no
momento inesperado, seja ele um assalto ou uma reunião marcada
pelo seu chefe de última hora.
Existem inúmeras situações consideravelmente perigosas que
podem trazer alguma sensação de desconforto. Exemplo forte, a crise econômica do Brasil esse ano. Porém, o medo deve ser um aspecto positivo para aumentar a produtividade.
Suponha que em meio à crise sua empresa está em fase de cortes. Tente ser mais cauteloso e assertivo. Os seus medos devem te
ajudar a compreender o que deve ser mudado para que você dê conta
dos novos desafios.
Algumas pessoas ao invés de reagirem de forma positiva, agindo cautelosamente, agem de forma contrária, paralisando-se. O ideal
nesse momento é buscar ajuda externa. As pessoas podem ver pontos a serem trabalhados que você possivelmente ainda não viu. O
olhar externo vale muito nesses momentos.
Pessoas em situações de dificuldade não podem ser omissas e
isso na maioria das vezes é o que acontece. Medo de pedir ajuda, de
expor as suas dificuldades e ideias, muitas vezes poderá te levar a
tomar decisões erradas. É uma pratica do profissional ter a mania de
querer resolver tudo de forma rápida quando esta com medo. O certo
é aprender a conviver com esse sentimento e agir com calma.
É normal as pessoas cometerem erros durante a carreira, porém é
necessário cuidar para no dia em que a falha acontecer, ela não se torne desculpa para não agir novamente.

Quem passeou pelo Buritis no
último mês de outubro, mais precisamente em frente à antiga Chopperia Zero Grau, na Avenida Mário Werneck, deve ter percebido
uma coloração muito especial. É
que, em comemoração ao Outubro
Rosa, a Central Locações decidiu
personalizar algumas de suas caçambas com o tema da campanha e
as disponibilizou em alguns pontos
de Belo Horizonte. Um dos pontos selecionados foi o nosso bairro.

“Optamos pelo Buritis por se tratar
de um bairro de destaque e de grande importância na cidade”, explica
Graziele Tavares, gerente administrativa da empresa. O Outubro
Rosa foi criado para estimular a
participação da população no controle do câncer de mama. A data é
celebrada anualmente com o objetivo de compartilhar informações sobre o câncer de mama e promover a
conscientização sobre a importância da detecção precoce da doença.

Procure sempre embasamento para as decisões que irá tomar,
isso certamente te dará mais segurança. Ainda assim algumas coisas
não sairão da forma esperada, mas não se espante tão pouco desanime. Na próxima vez redobre a atenção sobre o que irá fazer.
Procure realizar suas tarefas com atitudes diferentes e, sempre,
com segurança. Isso irá te tirar da zona de conforto. Enfrente seus
medos e tenha certeza que você é bem maior do que eles.
*Matheus Xavier é Gerente Geral Imagem Academia
Graduado em Administração
Pós-graduado em MBA Executivo de Negócios
CRA-MG 01-056597/D
E-mail: gerencia@imagemacademia.com.br
matheusxavier-1009@hotmail.com
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Variedades

Empresa contribui por
um bairro mais limpo
Trabalhar por um bairro mais
limpo tem sido um dos grandes objetivos do JORNAL DO BURITIS
nos últimos tempos. Mais do que
denunciar os ‘sujões’, a nossa intenção é tentar mostrar ao morador
e/ou comerciante, quais as atitudes tomar para contribuir com o
bem-estar do nosso bairro. Dentro
desta linha, iremos apresentar o trabalho de uma empresa que está ajudando muito o Buritis.
A Reciclagem Brasil é uma
empresa localizada na Vila São
Paulo, em Contagem, contudo, faz
um importante trabalho aqui no
Buritis. Durante alguns dias da semana, profissionais comparecem
ao nosso bairro e recolhem, gratuitamente, todo o tipo de vidro dos
comércios locais. A maior demanda
é de garrafas dos bares e restaurantes. Além disso, também recolhem
lixos eletrônicos, como tubos de
TV, monitores de computador, etc.
Todos estes produtos são separados
da forma correta e encaminhados
para reciclagem.
Sócio-proprietário da empresa,
Gilcélio Gomes coordena pessoalmente o recolhimento dos mate-

GILCÉLIO espera o apoio dos
moradores para expandir o
trabalho de reciclagem

Após 12 anos de expectativa,
o desejo de muitos moradores da
região central do Buritis se tornará realidade. O trecho do Córrego
do Cercadinho, que fica no final da
Rua Pedro Laborne Tavares entre a
Avenida Engenheiro Carlos Goulart
e a Rua Senador Lima Guimarães
passou por uma grande obra e dentro de alguns dias a rua dará acesso
aos veículos a estas duas importantes vias de acesso ao bairro. A perspectiva é de melhorias para o trânsito local, além de maior segurança e
bem-estar à comunidade.
A obra, que irá gerar um custo
em torno dos R$200 mil aos cofres
do município, consiste em pavimentar este trecho restante da rua, contudo, não foi simplesmente alinhar
o terreno e jogar o asfalto. Antes foi
preciso canalizar a parte do córrego
que corre por baixo da via. Um trabalho mais delicado que necessitou
de uma demanda maior de tempo.
Os serviços estão perto do fim e irão
durar cerca de 45 dias.
Sandra Begonha, Diretora do
Colégio Batista Mineiro, que fica
bem em frente ao local da obra, comemora a realização dos serviços.
Nos últimos anos ela acompanhou
de perto todos os problemas ocor-

TRABALHO da Reciclagem
Brasil é aprovado pelos
ógãos ambientais

riais. Mais do que uma forma
de ganhar dinheiro, sente que
seu trabalho é importante
para que possamos viver em
um mundo melhor. “É uma
conscientização ambiental.
Falamos tanto em sustentabilidade, mas o que fazemos de fato no dia-a-dia?”,
questiona.
Acompanhamos de perto o recolhimento de centenas de garrafas long neck no
Alvis Beer, na Rua Vitório
Magnavacca. Lá, todo o material é devidamente embalado para que os profissionais tenham maior facilidade e segurança
para recolhê-los. Proprietário do
estabelecimento, Alvimar Gaspar
dos Reis diz que é importante esta
parceria, já que, além de manter
seu bar limpo, sabe que o produto
recolhido terá uma destinação adequada. “Eu poderia deixar aqui e o
caminhão de lixo da prefeitura pegaria. Mas fui lá na empresa deles,
conheci o trabalho, e sei que passando para eles estarei contribuindo muito com o meio ambiente”.
Além dos estabelecimentos
comerciais, a intenção da empre-

Rua Pedro Laborne será
totalmente pavimentada

sa é expandir o trabalho por todos
os cantos do bairro, alcançando os
inúmeros prédios do Buritis. “Se
o síndico organizar uma separação
deste lixo, passaremos lá e iremos
recolhê-lo, sem qualquer custo.
Sem dúvidas, uma ação inovadora
e que contribuiria muito pelo bem-estar do bairro”.
Para entrar em contato com a
Reciclagem Brasil basta ligar nos
telefones 98589-6965 ou 997343457. Os profissionais combinam
com o interessado dia e horário que
irão passar no local para recolher
os materiais.

OBRAS ESTÃO sendo feitas de forma segura e moderna

ridos em virtude da exposição do
córrego no local. “Era muito lixo jogado aqui, o que gerava um enorme
mal cheiro e facilitava a proliferação
de pragas. Na época de chuvas então, era sempre uma apreensão com
receio de inundações. O colégio
nunca teve problemas porque temos
dois pontos de escoamento de água,
mas o Mc Donald’s aqui ao lado já
sofreu bastante. Além disso, ouvimos muitos casos de marginais que
utilizavam o local para fugas”.

De acordo com Sandra, os pais
dos alunos sempre se preocuparam
com a saúde dos filhos pelo colégio
estar próximo ao córrego aberto. Para
amenizar o problema, a própria escola
mandou que uma grade fosse instalada em volta do trecho não pavimentado. O acesso das crianças foi restrito,
porém o lixo continuou sendo jogado
no local. “Infelizmente ainda existem
pessoas que não têm esta consciência
ambiental. Espero que com a realização da obra tudo se resolva”.

Vereador também comemora

Vereador Elvis Côrtes e a
diretora Sandra Begonha
celebram a realização da obra

Nos últimos três anos algumas
reuniões com moradores, comerciantes e lideranças políticas da região foram realizadas para debater o
problema da Rua Pedro Laborne Tavares. Houve um consenso que a solução imediata seria a pavimentação
do restante da rua. No entanto, entre
a ideia e a resolução parecia haver
uma distância maior que o córrego.
Mas, com muita insistência, a obra
saiu do papel, o que deixou bastante
satisfeito o vereador Elvis Côrtes.
O parlamentar entrou na briga pela realização da obra desde o
início do seu mandato. Foram dois

anos e meio de muitas reuniões, pedidos e cobranças ao Executivo. “A
dificuldade foi tanta que um dia cheguei a dizer: não termino meu mandato sem esta ponte. Me arrisquei,
mas a palavra realmente tem força.
Esta é uma conquista de toda a comunidade do Buritis”.
Elvis Côrtes acredita que, além
de todas as melhorias já citadas, a
obra, segundo ele, moderna e segura, irá valorizar ainda mais a região.
“O Buritis é um bairro nobre, central e não poderia conviver com uma
situação como esta, que não deve
existir nem em periferia”, ressalta.
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Painel

Belo Horizonte entra na
Campanha Novembro Azul
Após o sucesso da campanha
Outubro Rosa, que é voltada para
a atenção da mulher quanto à prevenção do câncer de mama, agora é a vez da realização de uma
campanha em prol da saúde dos
homens. O mês de novembro é
dedicado a eles, mais especificamente à conscientização daqueles com mais de 45 anos sobre a
importância do autocuidado e do
diagnóstico precoce do câncer de
próstata, segunda maior causa de
mortalidade entre a população
masculina no país.
Por meio da iluminação especial em monumentos e prédios e
outras ações, a Campanha Novembro Azul está presente em
várias partes do mundo e Minas
Gerais participa pela segunda
vez. Em 2015, foi lançada a campanha “Saúde é Atitude! Campanha de Promoção à Saúde do
Homem”. A proposta é conscientizar os homens acerca das boas
práticas de saúde que contribuem
para melhorar a qualidade de
vida e que podem estimular hábitos saudáveis.
Entre as ações planejadas, haverá a distribuição de laços azuis
e folders informativos que servirão de apoio para palestras, encontros e seminários com os mais
diversos parceiros da sociedade.

Ainda alguns prédios
públicos de Belo Horizonte como a Praça da
Estação, o Palácio da
Liberdade e o Museu
de Artes e Ofícios terão a iluminação azul
como forma de estimular a conscientização da
população em torno da
campanha. O movimento surgiu na Austrália,
em 2003, durante o Dia
Mundial de Combate ao
Câncer de Próstata, em
17 de novembro.

Fatores de risco:

Dados preocupantes
Estudo realizado este ano
pela Sociedade Brasileira de
Urologia apontou que 51% dos
homens nunca consultaram um
urologista. Doença mais prevalente no sexo masculino, o câncer de próstata tem estimativa
de 69 mil novos casos ao ano,
ou seja, 7,8 novos casos a cada
hora.
A doença não tem prevenção, no entanto, seu diagnóstico
precoce é essencial para o tratamento curativo. Hoje em dia é
possível até mesmo não retirar o

tumor quando ele é classificado
de baixo risco, apenas acompanhar sua evolução, o que é chamado de vigilância ativa.
Os centros de saúde do
município são capacitados
para realizar os exames de prevenção, bem como esclarecer
quaisquer dúvidas dos pacientes. O Centro de Saúde Havaí,
que atende os moradores da região do Buritis, fica localizado
na Rua Manila, 432 - Estrela
D’alva. Telefone de contato é o
3277-6484.

• Idade (cerca de 62% dos
casos são de homens
a partir dos 65 anos)
• Histórico familiar
• Raça (maior incidência
entre os negros)
• Alimentação inadequada,
à base de gordura
animal e deficiente
em frutas, verduras,
legumes e grãos
• Sedentarismo
• Obesidade

Sintomas

(só aparecem nos casos
avançados):
• Vontade de urinar
com urgência
• Dificuldade para urinar
• Levantar-se várias
vezes à noite para
ir ao banheiro
• Dor óssea
• Queda do estado geral
• Insuficiência renal
• Dores fortes no corpo

Planejamento
Participativo
Regionalizado
Desde o ano de 2011, o belo-horizontino está tendo a grande oportunidade de participar diretamente das
ações públicas a serem desenvolvidas
na capital. Esta participação se dá
através do processo de Planejamento
Participativo Regionalizado (PPR),
iniciativa lançada pela Prefeitura, que
visa incorporar o conceito de planejamento em médio e longo prazo entre
os moradores de BH. Para a realização do PPR, a Prefeitura tomou como
referência os 40 Territórios de Gestão
Compartilhada nos quais a cidade é
dividida, levantando e analisando,
durante as dezenas de reuniões realizadas em 2011 e 2012, cerca de
2.500 propostas apresentadas pelos

cidadãos de cada localidade.
Dando continuidade ao PPR e
visando estreitar ainda mais a relação com o cidadão, a Prefeitura, por
meio da Secretaria Municipal de Governo e da Secretaria Municipal Adjunta de Gestão Compartilhada, deu
início, em outubro deste ano, a uma
série de reuniões com os moradores
dos 40 Territórios de Gestão Compartilhada. O objetivo principal dos
encontros é apresentar um balanço
do status atual das sugestões apresentadas, levando ao conhecimento
dos cidadãos de que forma a administração municipal incorporou as
propostas às ações executadas em
Belo Horizonte.

ENCONTROS
A primeira reunião na região
Oeste será no próximo dia 17 de novembro, às 19h, na Escola Municipal
Hugo Werneck (Rua Oscar Trompowsky, 1.372, Vila São Jorge) referente ao território O3, que compreende
os bairros Alpes, Barão Homem de
Melo Primeira Seção, Barão Homem
de Melo Segunda Seção, Barão Homem de Melo Terceira Seção, Chácara Leonina, Leonina, Pantanal,
Santa Sofia, São Jorge Primeira Seção, São Jorge Segunda Seção, São
Jorge Terceira Seção e Vila Antena.
Os próximos encontros da re-

gião estão agendados para o próximo ano, nos dias 26/01 (território
O2), 08/03 (território O4), 12/04
(território O1) e 03/05 (território
O5). O Buritis está inserido no território 5, logo a reunião está prevista
para maio de 2016. Porém este cronograma está sujeito a alterações.
As informações sobre as ações
do programa em cada território,
bem como as agendas de reuniões
do PPR também podem ser acompanhadas pelo Portal da Gestão
Compartilhada: www.gestaocompartilhada.pbh.gov.br.

30 de novembro: Dia do Síndico

MARCELO acredita que
tranquilidade e conhecimento são
os segredos de um bom síndico

Somente é capaz de entender um síndico quem
já atuou verdadeiramente
como um. Pois, não basta
carregar o nome da função
de representante do condomínio, mas assumir a
responsabilidade com empenho, disponibilidade, estudo e disposição. A função
de administrar um condomínio pode ser equiparada
às exigências de quem ocupa cargo de gestão em uma
empresa. Sendo, no entanto, um diferencial do síndico a disponibilidade integral do dia durante todo o
ano, sem feriados ou turnos
de descanso. Por esta razão,
nada mais justo que um dia

do ano seja dedicado a eles: 30 de
novembro.
Agir na ocorrência de um cano
que estoura, um portão que quebra na madrugada, uma briga entre vizinhos. São vários os fatos
que podem acontecer dentro de
um condomínio. Para ser síndico
é preciso ter vocação. Cada vez
mais se distancia da possibilidade
do amadorismo, já que o sistema
condominial requer, a cada dia que
passa, mais informação, habilidade
e experiência por parte do gestor.
Prova disto é a história de Marcelo Soares que já soma 20 anos de
experiência na função. O que para
a maioria é uma obrigação por morar em edifício, para ele se tornou
um ofício. Além do condomínio
em que reside, o Bressane, Marce-

lo também é síndico profissional de
outro prédio no Buritis, o Tages.
Marcelo conta que durante todos esses anos aprendeu uma série
de conhecimentos técnicos necessários para o andamento da organização. O síndico precisa ter responsabilidade, buscar se atualizar
constantemente dos assuntos e das
novidades de interesse à coletividade. O perfil do ocupante desse
cargo deve estar preparado para resolver conflitos, e ter, além de tudo,
equilíbrio emocional. “Fiz cursos
de síndico profissional para atender
com mais eficiência as demandas
do condomínio. Dediquei-me totalmente à função. Ela consiste em
ter habilidade na área de gestão de
pessoas. Isso é fundamental. Fico
feliz e satisfeito durante esses anos

com o reconhecimento por parte
dos condôminos”.

Dia-a-dia
As famosas brigas de vagas
de garagem, cuidados com os animais e mais recentemente a falta de
água, seguem sendo os problemas
mais comuns para os síndicos,
porém muitos outros podem surgir. Para Marcelo, o fundamental
é o síndico manter a tranquilidade e compreender que cada pessoa é diferente. “Aprendi a lidar
com as pessoas, entendendo que
cada um tem a sua individualidade. Gosto muito das amizades
que fiz com os condôminos, dos
laços que fortaleço. Para quem
almeja ser síndico um dia, eu recomendo que reconheça em si o

tino para a administração, tenha interesse, se prepare, estude, conheça a legislação aplicada a condomínio e domine o
regimento interno”, diz.
Com as edificações cada vez
maiores, abrigando famílias que
passam a conviver e compartilhar de áreas comuns, o que se
percebe é a formação de uma
grande sociedade dentro dos
condomínios. E como toda sociedade, os habitantes de um
condomínio também precisam
de uma organização para que
possam fluir no dia-a-dia em
harmonia. Caso contrário, tudo
é o caos. Daí a importância do
síndico, um representante eleito
para manter a vida do condomínio em perfeita ordem.
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Comunidade

“Bazar sem Fronteiras”

Japão (*)

Estudantes do UniBH se unem pelo bem
Durante dois dias o auditório do UniBH recebeu um evento diferente. Desta vez, nada de
apresentações de palestras ou artísticas. O astro principal foi a
solidariedade. Alunos que fazem
parte da pasta de Projetos Sociais
do Centro Acadêmico de Medicina, juntamente com membros
da Liga de Saúde e Espiritualidade (Liase), realizaram o primeiro
“Bazar sem Fronteiras”. O intuito
foi de ajudar a ONG Fraternidade
sem Fronteiras, que tem por objetivo desenvolver projetos buscando a transformação da vida de
crianças e adolescentes que se encontram em situação de risco ou
de extrema pobreza em Moçambique, na África.
Os estudantes conheceram o
projeto durante a participação em
um Congresso no estado do Mato
Grosso. Lá, eles conheceram um
dos líderes da ONG, se encantaram pelo trabalho, e decidiram
ajudar a causa. “Ficamos sabendo que as crianças de lá comiam
biscoito de argila. Por causa do
projeto, hoje elas têm pelo menos uma refeição digna por dia.
Além de poderem ter acesso à
educação e cultura”, explica
a estudante Ludmila Almeida,
membro da pasta.
Durante cinco meses, os jovens se dedicaram ao máximo
para conseguir realizar o bazar e
o resultado foi além de suas expectativas. “Só no primeiro dia
vendemos cerca de R$ 2 mil.
Toda a universidade, alunos e
profissionais abraçaram a causa”,
ressalta Ludmila.

Economia
O aposentado João Evangelista ficou sabendo da realização
do bazar solidário e correu para o
auditório da universidade para ver

Intenção dos alunos é realizar
mais eventos sociais durante o ano

se encontrava uma bermuda a um
bom preço. Não só encontrou a
bermuda, como levou muitas outras peças para casa. “Encontrei o

que procurava, outras coisinhas, e
ainda terei a oportunidade de ajudar estas crianças que tanto necessitam. Valeu muito a pena”.

Daniele Teixeira também
aproveitou o bazar. A veterinária
esteve na universidade, ficou sabendo do bazar e decidiu dar uma
conferida nas peças. Resultado,
levou uma sacola cheia para casa.
“Me surpreendi. Tem muita coisa
legal, nova. Estou levando até o
que não preciso. Comprei muito e
gastei pouco”.
Os profissionais do UniBH
também não perderam a oportunidade de ajudar. A professora Paula
Huaccho comprou alguns dos saborosos cookies que foram preparados pelos estudantes. “Tem que
prestigiar muito este tipo de ação.
Incentivar o trabalho humanitário
destes jovens. Estão todos de parabéns”, elogia.
Devido ao sucesso do bazar,
a intenção dos membros da pasta de Projetos Sociais do Centro
Acadêmico de Medicina é, a partir
de agora, realizar pelo menos dois
eventos por ano.

japao@byjapao.com.br

Acessórios que não
podem faltar na sua bike
Muito se fala na mobilidade urbana e a bicicleta é um dos principais veículos, mas você esta preparado para isto? Andar de bicicleta é uma delícia.
Além de ser um meio de transporte limpo, por não produzir gazes poluentes,
pedalar faz muito bem à sua saúde. Mas antes de comprar a sua bicicleta e sair
andando por ai, é preciso saber quais acessórios são essenciais para deixar sua
pedalada mais segura e eficiente. Por este motivo listamos abaixo oito itens
que não podem faltar na sua bike.

Capacete

Começo este texto falando da importância deste item que não é da
bicicleta, mas é essencial para quem
pedala: o capacete. Apesar de não ser
considerado um acessório obrigatório pelo Código de Trânsito Brasileiro, transitar de bicicleta sem capacete
pode ser considerado uma irresponsabilidade, visto que esta atividade
não está livre de pequenos acidentes,
mesmo que sejam causados por momentos de distração. Só o capacete
vai proteger sua integridade após
uma queda ou um acidente mais grave, por isto não deixe de adquirir um
destes quando for comprar sua bike.

intenção é a mesma do refletor dianteiro, que é identificar a bicicleta em
períodos noturnos e sem iluminação.

Retrovisor

Fechando a lista de itens obrigatórios
na sua bicicleta vem o retrovisor. Este
item é tão importante quanto o espelho retrovisor de um carro, já que ele
é a maneira mais segura de transmitir
ao ciclista o que está ocorrendo atrás
de sua bike. Só com ele é possível ultrapassar ou mudar de faixa com segurança em cima de uma bicicleta.

Roupas coloridas

Ciclistas devem, sempre que possível,
utilizar vestimentas leves e com cores
fortes e chamativas. Como a bicicleta
é um meio de transporte veloz e, muitas vezes, pouco visível, a utilização
destas roupas facilita a identificação
de ciclistas por carros e pedestres, diminuindo riscos de acidentes.

Sinalização dianteira

Outro item obrigatório pelo Código Brasileiro de Trânsito é a sinalização dianteira da bicicleta, para
períodos noturnos. Esta sinalização deve ser de coloração branca
e pode piscar ou não. A intenção
é alertar motoristas e pedestres
sobre a presença de uma bicicleta
naquele local, visto que este meio
de transporte não tem iluminação
própria, dificultando sua visualização a noite.

Kit segurança

Sinalização traseira e lateral

Você ainda pode ajudar
Em Moçambique existe mais de um milhão de órfãos e você pode ser padrinho ou madrinha de
um deles. A ONG já possui 1250 crianças atendidas, mas existe uma multidão esperando uma vaga.
Faça a sua doação: Banco do Brasil Ag.: 2959-9 C/c. 26224-2 e Banco Itaú Ag.: 0091 C/c. 53286-1.
Mais informações podem ser obtidas através do e-mail contato@fraternidadesemfronteiras.org.br.

Assim como a sinalização dianteira, o refletor traseiro e lateral também são itens obrigatórios pelo
Código de Trânsito Brasileiro. A

Você já parou pra pensar que, ao andar de bicicleta, você pode ser pego
de surpresa por algum pneu furado
ou algum problema no mecanismo da
bike? Por este motivo, muitas lojas
de esporte estão começando a vender kits de segurança, que comportam
desde pequenas bombaspara pneus
furados, até itens de primeiros socorros, caso seja necessário fazer algum
pequeno curativo.

* Técnico de corrida, ciclismo e triathlon, além de consultor técnico da By
Japão Assessoria Esportiva e da By Japão Sport & Marketing. Japão é atleta
de ciclismo e corrida e é autor do livro "Indoor cycling guia prático para
pedalar em casa" Livraria Leitura.
www.byjapao.com.br

-

www.facebook.com/byjapao
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Aniversário

Kinoko completa três anos
de muito sucesso no Buritis

SERVIÇO de esteira caiu rápido no gosto do cliente

Abrir um restaurante de comida japonesa no Buritis, à primeira
vista, não parece ser um empreendimento inovador. Mas, imagine que este restaurante tem três
anos e na época de sua inauguração existia apenas um do ramo no
bairro. Somado a isto, visualize
que este estabelecimento implantou uma moderna esteira para servir os clientes, algo novo não só
no Buritis, mas em Belo Horizonte. Pois bem, é por tudo isto que a
gerência do Kinoko tem celebrado
muito estes três anos de fundação
e, principalmente, de credibilidade

e satisfação junto aos clientes, se
tornando referência em comida japonesa, não só no bairro, mas na
capital.
Ao contrário do que possa parecer a quem conhece o restaurante, o Kinoko nunca foi um plano.
A ideia de sua construção, na verdade, surgiu por um acaso do destino. O hoje empresário Cássio
Arantes, no ano de 2010 trabalhava como relações comerciais no
ramo de restaurantes. Devido ao
seu grande trabalho foi recompensado com uma viagem ao exterior.
Escolheu ir a Paris. Ao descer em

bem estar
Por Márcia Campos*

DESEJO X NECESSIDADE

DESEJO de Cássio era oferecer um japonês diferenciado no bairro

uma estação próxima a Torre Eiffel, procurou um lugar para comer e conheceu um restaurante
japonês que trabalhava com a esteira. Encantou-se. Um ano depois
viajou a Londres e, mais uma vez,
teve a oportunidade de usufruir
deste tipo de atendimento. Como
já pensava em abrir o próprio negócio e sempre foi um admirador
de comida japonesa, estudou a
possibilidade de implantar o projeto em BH. Enxergou que era viável, importou os equipamentos e
conseguiu colocar em prática este
desejo. “Eu ficava estudando e fa-

EQUIPE do
Kinoko sempre
disposta a
oferecer o melhor
atendimento

Promoções
Para comemorar o aniversário de três anos de inauguração, uma grande promoção foi realizada.
Três felizardos clientes foram contemplados com um ano de japa grátis no restaurante. A coordenação
do Kinoko decidiu não ficar somente com esta promoção e já lançou uma nova. Agora, quem enviar
um Whatsapp para o número (31) 99990-8636 com a data do seu aniversário, terá direito a um rodízio
totalmente grátis. “Não é sorteio. Assim que a mensagem chegar ao nosso marketing uma resposta é
enviada de imediato cadastrando o aniversariante. Depois é só aguardar essa data tão especial de aniversário e vir comemorar”, explica Cássio.

zendo comida japonesa em casa
para aprimorar a técnica. Sabia
que queria trabalhar com esta milenar e saudável culinária. A esteira foi a cereja do bolo que esperava encontrar e, graças a Deus, tudo
deu muito certo”, lembra.
Já a escolha pelo Buritis não
foi nenhum acaso. Além de residir no bairro, o que é bom para a
logística de seu trabalho, Cássio
sempre observou o gosto requintado dos moradores. Muitos apreciam a culinária japonesa e necessitavam de um bom produto no
bairro. “Para comer um bom japonês tínhamos que ir a outros bairros. Quis oferecer este serviço aos
moradores do Buritis. Hoje já posso me orgulhar de ter clientes fieis
e até mesmo de outros bairros da
cidade”, comenta.
Para garantir este bom atendimento, o Kinoko trabalha com
um espaço interno agradável, com
porta fechada, ar condicionado e
som ambiente. “Frequento o Kinoko desde que foi inaugurado.
Adoro este sistema de esteira e
a comida japonesa, a qual tenho
grande apreço, é muito saborosa”,
diz a bancária Francine Almeida.

Serviço:
Kinoko Gastronomia
Japonesa
Rua José Rodrigues Pereira, 1274.
Telefone: (31) 2535-2550

“

Procure perceber que os desejos são muitos, mas as necessidades são poucas.
As necessidades podem ser satisfeitas...
Os desejos nunca.
Desejo é uma necessidade que enlouqueceu. É impossível satisfazê-lo.
Quanto mais você tentar satisfazê-lo, mais ele pedirá.
Conta uma história Sufi que, quando Alexandre – O Grande, morreu e chegou ao paraíso, ele estava carregando todo o seu peso: Todo o
seu reinado, ouro, diamantes...
É claro que não em realidade, mas como uma ideia.
O guardião do portal do paraíso começou a rir e perguntou:
“Por que você está carregando tanto fardo”?
E Ele respondeu: “Que fardo”?
Então o guardião lhe deu uma balança e em um de seus pratos colocou um olho e pediu a Alexandre para colocar no outro prato todo o
seu peso, sua grandeza, seus tesouros e o reinado.
Mas aquele olho ainda permaneceu mais pesado do que todo o
reino de Alexandre.
O guardião disse: “Esse é um olho humano. Ele representa o desejo humano e não pode ser satisfeito, não importa o tamanho do seu
reino e a intensidade de seus esforços.”
Depois, o guardião jogou um pouco de poeira no olho, que imediatamente piscou e perdeu todo o seu peso.
Uma pequena poeira de entendimento precisa ser jogada no olho
do desejo.
O desejo desaparece e permanece somente a necessidade, que não
é pesada.
As necessidades são muito poucas e são belas.
Os desejos são feios e transformam os seres humanos em monstros: Eles criam loucos.
Assim que você começar a escolher a serenidade, um pequeno
quarto será suficiente, uma pequena quantidade de comida será suficiente, poucas roupas serão suficientes e apenas uma pessoa amada
será suficiente.
Osho.

”

Acrescento: Amar o Próximo, e, para amar o próximo é preciso
compreender a si próprio.
*Márcia Campos é Psicóloga/Terapeuta-Reiki/Massoterapeuta
e-mail: camposyoga@hotmail.com - (31) 9143-9162 (Vivo) / 9174-1419 (Tim)
Página Facebook: Márcia Campos Psicologia&Terapias Integrativas

FGTS das domésticas
começa a ser recolhido
As empregadas domésticas têm
muito o que comemorar. Desde o
dia 1° de outubro tornou-se obrigatório o pagamento do Fundo de
Garantia por Tempo de Serviço
(FGTS) para esta categoria, devidamente registrada em carteira de
trabalho. O recolhimento do FGTS
está baseado na Lei Complementar
n°150 regulamentada na Emenda
Constitucional 72. Com esta vitória ficou estabelecida a igualdade
de direitos para os trabalhadores
domésticos como hora-extra, seguro desemprego, adicional noturno,
indenização em caso de demissão
sem justa causa, além de outros benefícios trabalhistas. A guia de recolhimento pode ser emitida no site
www.esocial.gov.br e quitada até o
dia 30 de novembro.
De acordo com o advogado Altamir Nery, todos os pagamentos
aos empregados domésticos deverão ser feitos em uma guia única,
emitida pelo sistema Simples Doméstico, o que irá facilitar os re-

a multa em caso de demissão sem justa causa
e 0,8% para uma espécie
de seguro para acidentes
de trabalho”.
Além do recolhimento do FGTS, os empregados domésticos terão
direito a mais outros dois
importantes
benefícios
que são o seguro acidente
e a antecipação de multa
para casos de demissão
sem justa causa. “É uma
grande vitória da classe.
Um direito merecido a
um profissional que presta
relevantes serviços à sociedade”, ressalta Altamir.
ADVOGADO alerta os patrões
De acordo com o Misobre as novas responsabilidades
nistério do Trabalho, cercolhimentos do empregado. “Com
ca de três milhões de empregados
a nova lei, a alíquota referente ao
domésticos trabalham na informaINSS a ser recolhida pelo empregalidade, sem carteira assinada, sem
dor caiu para 8%, mas ele passará a
recolhimento de INSS, o que acaba
recolher também 8% para o FGTS,
dificultando e atrasando o pedido da
3,2% para o fundo que arcará com
aposentadoria no futuro.
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Cultura e Lazer

Teatro

shows

Prêmio da Música Brasileira

O Teatro Mágico
14 de novembro

15 de novembro
FOTOS DIVULGAÇÃO

Local: Chevrolet Hall
Horário: 22h
Ingressos: Pista / arquibancada 1º lote - R$ 90;
2º lote - R$ 100
Vendas: Site Tickets
For Fun
Criado pelo músico Fernando
Anitelli em 2003, O Teatro Mágico
se consolidou como referência na
América Latina com uma estética
própria, que reúne a música com
as artes performáticas. Em seus 11
anos de carreira, a banda lançou
quatro álbuns de estúdio: “Entrada

Para Raros”, “Segundo Ato”, “A
Sociedade do Espetáculo”, e “O
Grão do Corpo”, lançado em Maio
de 2014. Foram lançados também
três DVDs (“Entrada Para Raros”,
“Segundo Ato” e “Recombinando
Atos”) e um álbum ao vivo (“Recombinando Atos”).

Gal Costa
27 de novembro
Local: Sesc Palladium
Horário: 21h
Ingressos: Setor I: R$ 200; Setor II:
R$ 160; Setor III: R$ 130
Vendas: Site Ingresso.com
Em maio deste ano Gal lançou o
CD Estratosférica, em parceria com
a Sony Music, trazendo canções inéditas que mostram um lado seu mais
jovial, enérgico e até roqueiro. O recém-lançado projeto não poderia ser
diferente, em busca de algo novo, assim como o álbum anterior, Recanto
(2011), que apostou no eletrônico de forma densa. Na turnê Estratosférica,
Gal Costa se reinventa. Com uma pegada mais leve e jovem, fazendo um
passeio pelas canções inéditas e brindando o público com uma retrospectiva histórica dos seus grandes sucessos.

Pearl Jam Local: Mineirão - Horário: 18h
Ingressos: Camarote Vip R$ 800;
cadeira inferior leste R$ 350; cadeira Inferior oeste R$ 500; cadeira inferior sul R$ 300; cadeira
superior R$ 200; Pista Premium
R$ 600 (inteira); pista R$ 300
Vendas: Bilheteria do Chevrolet
Hall e site Tickets For Fun. Camarote vip somente na sede da
Nó de Rosa Produções (Rua Alagoas, 1460 - Funcionário).

20 de novembro

A banda norte-americana Pearl Jam vai balançar o Mineirão. O
grupo foi criado na década de 90 e
já esteve no Brasil três vezes (2005,
2011 e 2013). No entanto, esta será
a primeira vez que a capital mineira será contemplada com o show da
banda, considerada um dos ícones
do rock alternativo.
Entre os sucessos assinados
pelo Pearl Jam estão hits como
“Alive”, “Even flow” e “Jeremy”.

Local: Chevrolet Hall
Horário: 20h
Ingressos: Mesa Premium Banco do
Brasil R$ 250; mesa setor 1: R$ 200;
arquibancada: R$ 150
Vendas: Bilheteria do Chevrolet
Hall e site Tickets For Fun
O Prêmio da Música Brasileira
comemora mais uma edição, com
grandes ícones da música nacional
interpretando canções em shows
itinerantes, que passarão por seis
cidades brasileiras. O show terá a
participação de Maria Bethânia, homenageada do ano, Arlindo Cruz,
Zélia Duncan, João Bosco, Lenine e Camila Pitanga.

Marcos & Belutti
28 de novembro

14 de novembro
Local: Cine Theatro Brasil
Vallourec
Horários: 18h e 21h
Ingressos: R$100
Vendas: Bilheteria do teatro
ou pelo site 		
www.compreingressos.com.
Os humoristas Rafinha
Bastos, Marcelo Marrom e
um convidado especial da
noite prometem divertir o público
em um show de stand-up comedy.
Cada um apresenta diferentes tipos
de humor, fazendo uma mistura de

irreverência, sarcasmo, improviso
e música. O repertório reúne casos
do cotidiano, experiências pessoais
e fatos da atualidade.

feira

Experimente - Feira de Cervejas
Artesanais e Gastronomia

Local: Chevrolet Hall
Horário: 22h
Ingressos: Mesa Setor I - R$560;
Mesa Setor II - R$440; Arquibancada/ Pista 1º lote - R$60,
2º lote - R$70, 3º lote - R$80

14 de novembro
Local: Praça dos Quatro Elementos, s/n - Jardim Canadá
Horário: 11h às 18h - Entrada franca

Vendas: Bilheteria do Chevrolet
Hall e site Tickets For Fun
Sensação do sertanejo universitário, Marcos e Belutti se
diferenciam pelo estilo próprio,
moderno e irreverente. A dupla
paulista apresenta sucessos da
carreira e o novo DVD, “Marcos

Rafinha Bastos, Marcelo
Marrom e Convidado

& Belutti - Acústico”, lançado
em março deste ano. Um projeto
intimista, priorizando a simplicidade e o potencial vocal, com a
participação do cantor Marciano
e da dupla Fernando & Sorocaba.
Atualmente, somam três DVDs,
quatro CDs, uma indicação ao
Grammy Latino e média de 20
shows por mês.

A
Praça
dos Quatro Elementos recebe
a Feira de Cerveja Artesanal
e Gastronomia.
Na ocasião, o
projeto completa
um ano de vida.
A programação conta com cervejarias de diversas partes do Brasil, chefs
convidados, programação para crian-

ças, shows, feira de produtores e muito
mais. No comando do som, as bandas
Led III, Black Machine e Mandrix.

Foliões devem ficar atentos:
Belotur abre cadastramento para Blocos de Rua
A Prefeitura de Belo Horizonte abriu, no último dia 23 de outubro, o cadastramento para blocos
de rua que pretendem desfilar no
Carnaval 2016. O preenchimento do
formulário servirá como base para a
Belotur planejar a infraestrutura do
evento, fornecendo banheiros químicos, segurança, fechamento de
trânsito, mobilidade e limpeza urbana durante a folia do ano que vem.
Para participar, os representantes dos blocos devem preencher
um formulário online, disponível
no site www.carnavaldebelohorizonte.com.br, com informações
como local de concentração do
bloco, data, horário e percurso do
desfile. O cadastramento fica aberto até o dia 22 de novembro.

Ensaios

Assim como no ano passado, a
prefeitura vai disponibilizar espaços para que os blocos de rua façam seus ensaios. Entre as opções
estão cinco centros culturais e o
galpão da Avenida Cristiano Machado, que já vinha sendo utilizado para tal fim desde 2014. Para
outras informações e marcação de
horários para a utilização dos espaços, os interessados devem enviar
e-mail para carnaval.belotur@pbh.
gov.br.
Quanto à eleição da Corte Real
Momesca, que abre simbolicamente o período de carnaval, a Belotur
ainda não definiu a data para abertura das inscrições.

Locais para realização
dos ensaios dos blocos:
• Centro Cultural Padre Eustáquio Rua Jacutinga, 821, Pe Eustáquio
• Centro Cultural Lagoa do Nado
- Rua Hermenegildo de Barros,
904, bairro Itapoã
• Centro Cultural Vila Marçola Rua Mangabeira da Serra, 320,
Serra
• Centro Cultural Liberalino Alves
de Oliveira - Rua Formiga, 140,
Lagoinha
• Centro Cultural Pampulha - Rua
Expedicionário Paulo de Souza,
185, Urca
• Galpão da Avenida Cristiano Machado - Avenida Cristiano Machado, 3.450, União
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Em Dia

Presença em toda
vida escolar
Após sucesso na educação dos anos iniciais,
Colégio SES passa a contar com o ensino médio
A cada ano que passa o Colégio SES se consolida como
referência quando o assunto é
ensino de qualidade em nossa
região. A instituição, que acaba
de completar nove anos, começou como uma escola infantil,
instalada no bairro Havaí. Algum tempo depois inaugurou
sua segunda unidade, no bairro
Palmeiras, para alunos do ensino fundamental. E agora parte
para mais um grande passo: o
ensino médio.
A partir de 2016 o Colégio
SES também irá oferecer aulas
para o ensino médio na unidade II. De acordo com a diretoria pedagógica, o espaço já está
potencialmente estruturado para
receber os novos estudantes,
tanto fisicamente quanto em seu
quadro de profissionais.
“Estamos crescendo gradativamente assim como os nossos
alunos. Tínhamos o desejo de
estar com eles durante toda a
sua formação escolar, alguns inclusive desde o berçário, e agora podemos realizar este sonho.
Mais uma grande vitória com
certeza”, celebra a coordenadora Joyce Silva Nogueira Botinha.
Apesar deste objetivo inicial, de manter os alunos do
SES durante todo o período escolar, a coordenadora ressalta
que a instituição irá oferecer o
ensino médio a todos os estudantes que desejarem ingressar
na escola. “Observamos que
há uma necessidade de esco-

Para Joyce Botinha, o
ensino médio é uma demanda
que ainda falta na região

las de ensino médio na nossa região. Como faltam vagas, muitos
alunos ao saírem dos anos iniciais
são obrigados a estudarem longe de
suas casas. Com esta iniciativa esperamos suprir parte desta demanda”, explica.
Ainda de acordo com Joyce

Botinha, o foco do Colégio SES
com o ensino médio é o sucesso no ENEM, possibilitando aos
estudantes ingressarem nas universidades que tanto sonham.
As matrículas para o ensino
médio, bem como todos os outros períodos escolares oferecidos nas duas unidades do Colégio SES, já estão abertas. Os
interessados devem entrar em
contato pelo telefone 3504-3501
ou na própria sede da unidade
II, localizada à Rua Professor
Carlos Tunes, 362, bairro Palmeiras, das 08h às 17h. A unidade I fica na Rua Maria Beatriz,
962, bairro Havaí. O telefone de
contato é o 3373-8723.

Home office cresce
cada vez mais no Brasil
O home office hoje é um dos
grandes temas quando o assunto
é trabalho do futuro. O principal
atrativo é a realização do sonho,
acalentado por muitos, de ser o seu
próprio patrão. É gratificante do
ponto de vista pessoal e na maioria das vezes vantajoso economicamente, mas também apresenta
algumas dificuldades. A montagem
de um escritório doméstico oferece
vantagens e desvantagens que devem ser analisadas criteriosamente
dos pontos de vista familiar, profissional e empresarial.
Na tentativa de ilustrar todas estas situações a reportagem do JORNAL DO BURITIS conversou com
a moradora do bairro Christina Victor Carore. Ela é engenheira de alimentos, mas se tornou uma empresária dentro da própria casa há pouco
mais de um ano. Christina pontuou
as coisas mais importantes para ela e
viu que estar com o filho, hoje com
seis anos, era a principal delas. A partir daí não teve mais dúvidas de que
iria trabalhar em casa. Começou um
empreendimento e hoje quase não se
lembra da vida que tinha antes. “Estou plenamente satisfeita com a escolha que fiz. Hoje consigo conciliar
muito bem minha vida. Mulher, mãe
e profissional. Tenho horários flexíveis. Posso dar toda atenção a meu
filho. Além disso, meus gastos são
pequenos, não tem aluguel, transporte, refeições externas, dentre outros”.
Outro ponto bastante positivo
na visão de Christina tem sido a
possibilidade de mostrar seu dia-a-dia para a família. Segundo ela, ao
saber da sua rotina, do seu esforço,
o filho mostra um grande respeito
ao seu trabalho e contribui dentro
do possível. “Já o ouvi dizendo
para os amiguinhos: aqui não pode
entrar é o local de trabalho da mamãe. É vital que todos respeitem
o seu espaço quando você estiver
trabalhando e que não afetem o seu

serviço com interrupções”, explica.
E é justamente as interrupções
a grande desvantagem de se trabalhar em casa. Ao permanecer em
sua residência, a pessoa está alheia
a tudo que acontece ali. Ao sair para
trabalhar existe uma espécie de bloqueio dos problemas da casa e isto
vale para o inverso, já que os problemas do serviço também ficam
por lá. “A pessoa deve saber conciliar esta situação. Dizer que vai se
enclausurar e não vai saber o que
acontece em volta é utopia. É fundamental saber lidar bem com a situa-

ção e tentar ao máximo estabelecer
horários”, diz Christina Carore.

Espaço
Se você pretende trabalhar em
casa, será necessário adaptar o espaço escolhido para a realização do
serviço. Isso significa comprar os
móveis corretos para atender aos
requisitos de saúde e mobilidade.
Se você vai passar muito tempo em
frente a um computador, precisará
de uma mesa na altura certa e de
uma cadeira que possa dar o apoio
necessário para as suas costas.

CHRISTINA
apostou no
trabalho em
casa e não se
arrependeu

Opção na crise
Apesar de no caso de Christina a motivação para trabalhar em
casa tenha sido participar mais da
vida do filho, uma razão forte para
o crescimento do home office nos
últimos tempos tem sido a crise financeira. Ele surge como boa alternativa para enfrentar o problema. Segundo pesquisas feitas pela
empresa de recrutamento Robert
Half, nos últimos três anos, 44%
dos diretores de RH no Brasil aderiram a inclusão desse novo formato de escritório. Além da economia,
os motivos pelos quais esse método foi adotado são: autonomia, fle-

xibilidade e rendimento. Ainda é
encarado como uma forma de economizar custos com escritório, locomoção e tempo.
O home office também contribui para qualidade de vida. Segundo um estudo do Global Evolving
Workforce, entre os profissionais
brasileiros que trabalham em casa,
49% sentem menos estresse, 45%
dirigem menos, 33% dormem mais
e 52% têm mais tempo para a família. Além disso, 54% consideram que são mais produtivos ao realizar o trabalho remoto e o home
office.

