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Deixar o animal de esti-
mação para trás é um dilema 
para muitas famílias que de-
sejam fazer uma viagem de 
férias. Os tradicionais hotei-
zinhos, muitas vezes, causam 
transtornos aos pets, que não 
se sentem bem na presença 

Uma das grandes expec-
tativas na Câmara de Ve-
readores de Belo Horizonte 
neste ano de 2018 é a possí-
vel aprovação do novo Plano 
Diretor da capital. Tramitan-
do no Legislativo há mais de 
dois anos, o projeto traz im-
portantes modificações, es-
pecialmente no que se refere 
ao Coeficiente de Aproveita-
mento Básico (CA). Encami-
nhado pelo ex-prefeito Mar-
cio Lacerda, para o Buritis, 

a aprovação do novo Plano 
terá fatores consideráveis: 
aliviaria a ocupação popula-
cional de algumas áreas do 
bairro, ajudaria na preserva-
ção ambiental e daria maior 
condição de tráfego para 
entrada e saída do bairro. 
Por tudo isso, vale a pena os 
moradores se atentarem para 
todas as discussões da Câma-
ra e cobrarem ação dos seus 
representantes.

Após anos de muita expectativa, a BHTrans, enfim, se mexeu e definiu 
algumas alterações no trânsito do Buritis. Foram mudanças de tráfego, 
especialmente com a redução de retornos, e a implantação do estacionamento 
rotativo. Ainda em período de adaptação, os moradores opinam sobre o que 
foi positivo e o que acreditam que ainda pode ser melhorado.

Um importante prêmio 
para o nosso Buritis. Uma 
moradora do bairro foi con-
templada com o troféu IAB 
- MG de Gentileza Urbana. A 
empresária Gracielle Torres 

foi homenageada em virtude 
de seus projetos contra pedofi-
lia na internet e em prol da se-
gurança do bairro. O simples 
ato de fazer o bem sem pedir 
nada em troca.

Na tranquilidade do lar
de outros animais ou mesmo 
por estarem em local des-
conhecido. Pensando nisso, 
uma terapeuta canina tem 
feito sucesso ao oferecer no 
Buritis o serviço de cuidador 
na própria casa do animal en-
quanto a família passeia.

Moradora é exemplo 
de gentileza urbana

Como ficou 
o trânsito 

no buritis?
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Editorial
R

O povo brasileiro passou 
por muitas decepções nos úl-
timos três anos. Em um cur-
tíssimo espaço de tempo, viu 
o tempo de vacas gordas e 
bonança se transformar em 
uma crise política, econômica 
e moral jamais vista em nossa 
história. Todos aqueles sonhos 
que foram acalentados durante 
o período em que finalmen-
te o Brasil do futuro parecia 
estar chegando acabaram se 
transformando em pesadelo. 
A euforia da ascensão social e 
a autoestima estufada no peito  
deram lugar à frustração e à 
desesperança.

Desde o final das eleições 
de 2014 foram pancadas uma 
atrás da outra. O esteliona-
to eleitoral da última disputa 

para presidente cobrou uma 
fatura muito alta. Desemprego 
em massa em quase todos os 
setores, economia em recessão, 
ameaça da volta do fantasma 
da inflação, o impeachment de 
uma presidente da república, 
crise institucional entre os po-
deres, escândalos e mais escân-
dalos de corrupção causando 
espanto e profunda desilusão 
das pessoas com a política.

Acompanhando o noticiá-
rio político policial todo dia a 
nação inteira estupefata se per-
guntava: “até tu?”. Que a fama 
e a imagem dos políticos não é 
boa existe em todo o mundo. 
Não é um privilégio do nação 
tupiniquim. Mas no Brasil dos 
últimos três anos o descrédito 
com a classe política perfurou 

o fundo do poço. O ódio, a rai-
va e o sentimento de profunda 
traição fizeram até mesmo boa 
parte da população jogar a toa-
lha com a democracia e querer 
de volta os tempos sombrios 
da ditadura.

Não há como criticar 
quem tenha adotado este tipo 
de comportamento, por pior 
que ele representa em termos 
de evolução da sociedade. A 
imensa maioria dos brasileiros 
é de gente honesta, que acorda 
cedo todos os dias para garan-
tir o sustento da família e tra-
balhar para melhorar de vida. 
E de repente esse cidadão chu-
tou o balde com o sistema e a 
repulsa contra os políticos e a 
política tomou conta do cora-
ção do povo brasileiro.

Mas 2018 chegou. E ele 
não está para brincadeiras. 
É hora de deixar o fígado de 
lado. Não podemos mais nos 
dar ao luxo de continuar fa-
zendo papel de coadjuvante 
nessa história. Temos que ser 
os protagonistas, os autores 
do nosso próprio destino. Ter 
ojeriza com a política é perfei-
tamente compreensível. Mas 
isso não vai resolver a nossa 
vida em absolutamente nada.

Daqui a dez meses tere-
mos um novo encontro com 
as urnas, onde vamos eleger 
presidente, governadores, se-
nadores, deputados federais e 
estaduais. Daí a importância 
de deixar para trás essa repulsa 
com os políticos. Em outubro 
reencontraremos uma valio-

ainDa teM JeitO 
sa oportunidade para mudar o 
rumo da nossa história e de-
volver ao país a chance de se 
transformar em uma nação de-
cente e respeitada.

Mesmo com todas as ad-
versidades que enfrentamos 
nestes últimos três anos, 2018 
começa com uma luzinha pis-
cando no fim do túnel. Volta 
do emprego, inflação em que-
da, retorno da confiança de 
investidores, aumento da ati-
vidade econômica, todos es-
tes indicadores ressuscitam a 
esperança de que o Brasil tem 
jeito. Agora, vai ter jeito mes-
mo se a gente puser a mão na 
consciência e valorizar o mo-
mento em que formos apertar 
aqueles dígitos da urna eletrô-
nica. Só depende de nós.

PERIgO
Olá pessoal do JORNAL DO 

BURITIS. Gostaria de sugerir 
uma reportagem sobre Pit Bull e 
demais cães soltos sem focinhei-
ra e sem coleira no bairro. Na rua 
Cônsul Walter, por exemplo, um 
rapaz tem andado com dois ca-
chorros dessa raça sem proteção 
alguma. As pessoas estão recla-
mando, pedindo para ele evitar 
essa ação, mas o dono não respei-
ta os pedidos nem a lei sobre esse 
caso. A polícia já foi chamada, 
mas nunca chega a tempo para re-
preender o rapaz. Obrigada.

Mariana rossi, via Facebook

n Olá Mariana, tudo bem? 
Agradecemos a sua sugestão 
de pauta e informamos que 
já foi veiculada essa reporta-
gem na edição de dezembro 
2017 na página 11. Confira lá 
no nosso site www.jornaldo-
buritis.com.br. Boa Leitura!

 BURACOS
O Bairro inteiro está cheio de 

buracos. A maioria das ruas está 
com o primeiro asfalto de quando 
criaram o Buritis. De lá para cá, só 
operação tapa buraco. E o IPTU 
subindo!
Márcio LaMbertucci, via Facebook

IMPOSTOS
Janeiro chegou e com ele o 

IPTU, IPVA, além de material 
escolar, matricula, etc, etc. Tem 
que se programar, pois senão o 
dinheiro não dá. O governo de 
Minas continua com aquela po-
lítica de descontos de 3% para 
quem paga a vista o IPVA. Ago-
ra a prefeitura de BH, não sei 
porquê, deu o desconto de 5% 
no IPTU para quem paga duas 
ou mais parcelas. Lembrando 
que tradicionalmente sempre foi 
7%. Ah prefeito Kalil... gover-
nando para quem precisa? Estou 
de olho!

Mateus Mesquita, via e-mail

BOM NA VIDA
Parabéns Karlinhos pelo tra-

balho excepcional que você faz 
no bairro! Muito orgulho em tê-
-lo como amiga e colaboradora! 
Que Deus te retribua pela atitude 
nobre com nossas crianças.

Gracy torres, via Facebook 

SILÊNCIO
Sou contra a flexibilização 

da lei do silêncio. Uma vergo-
nha o que os vereadores querem 
fazer na Câmara Municipal. Te-
mos que ficar de olho. Tinha era 
que diminuir o barulho e não au-
mentar. Bairros como o Buritis, 

Lourdes, Santa Tereza e alguns 
outros já sofrem demais com o 
barulho advindo dos bares. Nâo 
à flexibilização.

bianca Maris, moradora

ROTATIVO 1
É uma vergonha ter faixa 

azul aqui no Buritis. É simples-
mente para arrecadar, pois temos 
que pagar as contas da PBH.

Márcia soares, via Facebook

ROTATIVO 2
Inicialmente o Buritis não 

podia ter prédios de mais de três 
andares, assim como o Bairro 
Santa Lúcia. Nossa cidade sem-

pre teve Planos Diretores que fo-
ram sistematicamente burlados 
através de prefeitos irresponsá-
veis. Alguém andou molhando a 
mão de alguém.

João Alhais, via Facebook

ENCHENTE
Lixos e entulhos jogados por 

nós cidadãos nas ruas entopem 
os bueiros e  causam as enchen-
tes. Neste caso, conscientização é 
regra básica. Agora no período de 
chuva aumenta demais esta chan-
ce. Se a população não ajuda, 
depois não adianta chorar o leite 
derramado.

inácio tourinho, morador
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Cidade 

Há mais de dois anos segue em 
tramitação na Câmara Municipal 
de Belo Horizonte a proposta para 
implementação do novo Plano Di-
retor do município. Apesar de ter 
sido bastante discutido em Comis-
sões, o projeto, encaminhado pelo 
ex-prefeito Marcio Lacerda, nun-
ca foi debatido em plenário. Com 
a chegada da gestão Kalil, o novo 
prefeito prometeu avaliar a propos-
ta antes de retomar as votações no 
Legislativo. Mas, afinal, caso apro-
vado, o que o novo Plano Diretor 
poderia impactar no Buritis?   

O principal ponto de discordân-
cia no texto é referente ao Coeficien-
te de Aproveitamento Básico (CA). 
O índice tem por objetivo regular o 
tamanho máximo de área construída 
que um loteamento da cidade pode 
ter. A polêmica seria a autorização 
a donos de lotes para construírem 
apenas o equivalente a área do terre-
no, com a redução do CA em todo o 
município para 1. Em um terreno de 
500 m2, por exemplo, seria permitida 
a construção de edificação com área 
total de até 500 m2. Para aumentar 
esse limite, que pode chegar ao CA 
4, dependendo da área, seria preciso 

buritis e o novo Plano Diretor de bH 

pagar um adicional à prefeitura, via-
bilizado por meio de uma outorga 
onerosa do direito de construir.

Representante da Associação 
do Bairro Buritis (ABB) no Conse-
lho Municipal de Política Urbana 
(COMPUR), Paulo Gomide acom-
panha as discussões desde que o Pla-
no foi encaminhado à Câmara. De 
acordo com ele, este ponto de maior 
polêmica não teria qualquer influên-
cia no Buritis, uma vez que o bairro 
se encontra na categoria 0 e não há 
áreas para construir, ou já existem 
projetos em andamento para as que 
ainda podem ser exploradas. Contu-
do, ele acredita que a sua aprovação 
poderia causar um importante alívio 
ocupacional. “Esse é o melhor Plano 
que já foi produzido. Ele democrati-

Álvaro Damião (PSB)  ...................- Contatos: 3555-1128 / 1211 
 .......................................................ver.alvarodamiao@cmbh.mg.gov.br
Arnaldo Godoy (PT)   ....................- Contatos: 3555-1164 / 1165 
 .......................................................ver.arnaldogodoy@cmbh.mg.gov.br
Áurea Carolina (PSOL)   ...............- Contatos: 3555-1149 / 1150 
 .......................................................ver.aureacarolina@cmbh.mg.gov.br
Autair Gomes (PSC)   ....................- Contatos: 3555-1307 / 1308 
 .......................................................ver.autairgomes@cmbh.mg.gov.br
Bim da Ambulância (PSDB)  .........- Contatos: 3555-1193 / 1204
 .......................................................ver.bimdaambulancia@cmbh.mg.gov.br
Bispo Fernando Luiz (PSB) ...........- Contatos: 3555-1305 / 1306 
 .......................................................ver.bispofernando@cmbh.mg.gov.br
Carlos Henrique (PMN)  ................- Contatos: 3555-1159 / 1160
 .......................................................ver.carloshenriquedias@cmbh.mg.gov.br
Catatau da Itatiaia (PSDC)  ............- Contatos: 3555-1147 / 1148
 .......................................................ver.catataudaitatiaia@cmbh.mg.gov.br
Cida Falabella (PSOL)  ..................- Contatos: 3555-1205 / 1192 
 .......................................................ver.cidafalabella@cmbh.mg.gov.br
Cláudio da Drogaria Duarte (PMN)  - Contatos: 3555-1143 / 1144 
 .......................................................ver.claudioduarte@cmbh.mg.gov.br
Doorgal Andrada (PSD)  ................- Contatos: 3555-1175 / 9055 
 .......................................................ver.doorgalandrada@cmbh.mg.gov.br
Dr. Nilton (PROS)  .........................- Contatos: 3555-1200 / 1201 
 .......................................................ver.drnilton@cmbh.mg.gov.br
Edmar Branco (AVANTE)  ............- Contatos: 3555-1330 / 1207 
 .......................................................ver.edmarbranco@cmbh.mg.gov.br
Eduardo da Ambulância (PODE)  ..- Contatos: 3555-1102 / 1228 
 .......................................................ver.eduardodaambulancia@cmbh.mg.gov.b

Elvis Côrtes (PSD)  ........................- Contatos: 3555-1107 / 1126 
 .......................................................ver.elviscortes@cmbh.mg.gov.br
Fernando Borja (AVANTE)  ..........- Contatos: 3555-1184 / 1185 
 .......................................................ver.fernandoborja@cmbh.mg.gov.br
Flávio dos Santos (PODE)  ............- Contatos: 3555- 1188 / 1189 
 .......................................................ver.flaviodossantos@cmbh.mg.gov.br
Gabriel Azevedo (PHS)  ................- Contatos: 3555-1303 / 1304 
 .......................................................ver.gabriel@cmbh.mg.gov.br
Gilson Reis (PCdoB)  ....................- Contatos: 3555-1166 / 1167 
 .......................................................ver.gilsonreis@cmbh.mg.gov.br
Hélio da Farmácia (PHS)  ..............- Contatos: 3555-1186 / 1187 
 .......................................................ver.heliodafarmacia@cmbh.mg.gov.br
Henrique Braga (PSDB)  ...............- Contatos: 3555-1157 / 1158 
 .......................................................ver.henriquebraga@cmbh.mg.gov.br
Irlan Melo (PR)  .............................- Contatos: 3555-1153 / 1154 
 .......................................................ver.irlanmelo@cmbh.mg.gov.br
Jair di Gregorio (PP)  .....................- Contatos: 3555-1168 / 1169 
 .......................................................ver.jairdigregorio@cmbh.mg.gov.br
Jorge Santos (PRB)  .......................- Contatos: 3555-1182
 .......................................................ver.jorgesantos@cmbh.mg.gov.br
Juliano Lopes (PTC)  .....................- Contatos: 3555-1301 / 1302 
 .......................................................ver.julianolopes@cmbh.mg.gov.br
Juninho Los Hermanos (PSDB)  ....- Contatos: 3555-1151 / 1152 
 .......................................................ver.juninholoshermanos@cmbh.mg.gov.br
Léo Burguês (PSL)  .......................- Contatos: 3555-1202 / 1203 
 .......................................................leoburguesdecastro@cmbh.mg.gov.br 
Marilda Portela (PRB)  ..................- Contatos: 3555-1172 / 1173 
 .......................................................ver.marildaportela@cmbh.mg.gov.br

Mateus Simões (NOVO)  ...............- Contatos: 3555-1145 / 1146
 .......................................................ver.mateussimoes@cmbh.mg.gov.br
Nely (PMN)  ..................................- Contatos: 3555-1155 / 1156 
 .......................................................ver.nely@cmbh.mg.gov.br
Orlei (AVANTE) - .......................... Contatos: 3555-1161 / 1163 
 .......................................................ver.orlei@cmbh.mg.gov.b
Osvaldo Lopes (PHS)  ...................- Contatos: 3555-1194 / 1195 
 .......................................................ver.osvaldolopes@cmbh.mg.gov.br
Pedrão do Depósito (PPS)  .............- Contatos: 3555-1198 / 1199 
 .......................................................ver.pedraododeposito@cmbh.mg.gov.br
Pedro Bueno (PODE)  ....................- Contatos:  3555-1191 
 .......................................................ver.pedrobueno@cmbh.mg.gov.br
Pedro Patrus (PT)  ..........................- Contatos: 3555-1352 
 .......................................................ver.pedropatrus@cmbh.mg.gov.br
Preto (DEM)  .................................- Contatos: 3555-1176 / 1177 
 .......................................................ver.preto@cmbh.mg.gov.br
Professor Wendel Mesquita (PSB) - Contatos: 3555-1323 / 1224 
 .......................................................ver.professorwendel@cmbh.mg.gov.br
Rafael Martins (PMDB)  ................- Contatos: 3555-1170 / 1171 
 .......................................................ver.rafaelmartins@cmbh.mg.gov.br
Reinaldo Gomes (PMDB)  .............- Contatos: 3555-1180 / 1181 
 .......................................................ver.reinaldogomes@cmbh.mg.gov.br
Wesley Autoescola (PHS)  .............- Contatos: 3555-1178 / 1179 
 .......................................................ver.wesleyautoescola@cmbh.mg.gov.br
Wellington Magalhães (PODE)  ....- Contatos: 3555-1209 / 1413
 .......................................................ver.wellingtonmagalhaes@cmbh.mg.gov.br 

Mesmo com o considerável nú-
mero de 16 candidatos “do bairro” 
e mais de 13 mil eleitores aptos a 
votar, em 2016 o Buritis, mais uma 
vez, saiu de uma eleição municipal 
derrotado. Uma mostra clara de que 
o trabalho a ser realizado no bairro 
nos próximos anos, tanto pelos possí-
veis candidatos, quanto dos próprios 
eleitores, no que se refere à busca por 
conhecer seus projetos, deve ser  in-

saber como encontrá-los. 
Com a renovação de 56% dos 

edis é provável que grande parte dos 
moradores ainda não identifiquem 
todos os seus representantes na 
Câmara, mesmo um ano após ocu-
parem os cargos. O JORNAL DO 
BURITIS então, agora lista (veja 
quadro abaixo) os nomes dos 41 
vereadores de BH e seus contatos. 
Guarde estas informações!

 

za a cidade. Incentiva investimentos 
imobiliários em bairros que possuem 
boa infraestrutura, mas ainda não são 
bem vistos pelas construtoras. Por 
exemplo, ele pode minimizar a ocu-
pação do Buritis II, pois abre novas 
opções de moradia, em locais mais 
próximos do trabalho”.

MEIO AMBIENTE
Outro ponto de destaque do 

novo Plano Diretor de BH, que im-
pactaria positivamente no Buritis, 
seria a implantação do corredor 
ambiental ao longo dos córregos 

do Cercadinho e Ponte Queimada. 
Além dos benefícios ambientais, 
com a conservação da fauna e no-
vas entradas e saídas do Buritis. 
“O visual do bairro iria melhorar, 
teríamos redução do barulho e ain-
da novas rotas de passagem. É um 
projeto de muitos anos, mas que só 
de estar no Plano já é para come-
morar”, ressalta Paulo.

O Poder Executivo ainda não 
deu sinais das alterações que apre-
sentará no teor do projeto. Até o 
momento, os únicos indícios são de 
que a Prefeitura pretende tornar a 
leitura do texto mais simples. 

tensificado. Contudo, este resultado 
frustrante nas urnas não pode sig-
nificar que estamos abandonados! 
Afinal, os vereadores eleitos devem 
zelar por toda a cidade, e não apenas 
para os seus respectivos currais elei-
torais. Se temos um problema no Bu-
ritis temos de acioná-los e devemos 
ter um retorno de nossa demanda. 
Mas, para isso, é importante co-
nhecer cada um dos legisladores e 

Moradores do bairro devem cobrar dos vereadores

Paulo considera o novo Plano o 
melhor já elaborado pela Prefeitura

CM
BH

: D
iv

u
lg

a
çã

o

Votação do novo Plano Diretor deve ser prioridade na Câmara em 2018
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Muitos trabalhadores ainda 
nutrem dúvidas relacionadas ao 
período de férias. É muito co-
mum as discussões referentes ao 
tema. Isso se dá pela confusão 
de conceito do trabalhador de 
que, por ser seu direito, as fé-
rias poderiam ser aproveitadas 
quando bem desejar, o que não 
é verdade. 

Por mais que seja um di-
reito do trabalhador, o período 
a ser tirado é determinado pelo 
empregador. Assim, se o em-
pregado quiser tirar as férias em 
outubro e a empresa decidir por 
dezembro, vale o que o empre-
gador quiser, explica o advoga-
do Gilberto de Jesus Bento Ju-
nior. “Assim como em todas as 
outras discussões trabalhistas, o 
ideal é sempre buscar um acor-
do amigável”.

Quem define o 
período de férias?

Tranquilidade 

Divisão
Existe ainda os casos em que os trabalhadores podem dividir suas 

férias, mas isso também dependerá de um acordo com o patrão, lem-
brando que isso só ocorre em casos que as férias forem individuais. 
Mesmo assim a divisão terá que ser no máximo em dois períodos, não 
podendo ser nenhum deles menor que 10 dias. “Já nas férias coletivas 
pode haver fracionamento mesmo que não haja anormalidade, logo, o 
tratamento das férias coletivas é diferente”, finaliza Gilberto Bento. 

Outro ponto que causa gran-
de confusão em relação ao tema 
é a possibilidade de venda de 
férias. Essa é sim possível, des-
de que a solicitação seja do tra-
balhador, com objetivos de au-
mentar a renda. O empregador 
não pode impor a venda desse 
período. “Caso o trabalhador 
opte pela venda, ele deverá co-
municar a empresa até 15 dias 
antes da data do aniversário do 
contrato de trabalho. Resta ao 
empregador decidir o período 
do ano em que as férias serão 
concedidas, pagando o valor 

proporcional aos dez dias que o 
funcionário vai trabalhar. Impor-
tante é que o período máximo de 
férias permitido para se vender é 
de um terço”, pontua.

Mas é bom ficar atento. Mui-
tas empresas sequer consultam 
os empregados para saber se este 
quer ou pode sair 20 ou 30 dias, 
simplesmente emitem o aviso e 
recibos de férias já com 10 dias 
convertidos em abono, os quais 
sentindo-se constrangidos em 
negar o pedido, acabam cedendo 
à vontade da empresa por conta 
da manutenção do emprego.

Venda

gilBerto Bento, 
advogado trabalhista

Apesar de considerarem o pet 
como um verdadeiro membro da fa-
mília, na hora de viajar alguns ani-
mais ainda precisam ser deixados 
para trás. Uma situação que causa 
muita angústia aos donos e, muitas 
vezes, reflete no sucesso da viagem. 
Porém, para quem mora no Buritis 
este não é mais um problema. O 
bairro conta com o serviço “Pet in 
house” da terapeuta comportamen-
tal canina Cláudia Oliveira, que tem 
feito o maior sucesso. Enquanto os 
donos curtem as férias ela fica res-
ponsável por todo o tratamento do 
pet, na própria residência do animal.

Tudo começa com uma visi-
ta dias antes da família viajar. Ali, 
Cláudia analisa as necessidades do 
animal, temperamento e até aspec-
tos estruturais da casa. Ela troca a 
água, limpa, dá comida, remédios 
caso necessário, brinca, leva para 
passear, dá banho. Tudo para que 
o dono possa viajar tranquilo, seja 
a negócios ou final de semana na 
praia ou campo.

Segundo Cláudia, os animais são 
territorialistas e não gostam de ser ti-
rados do seu ambiente. Deixá-los em 
hotéis pode lhe causar estresse, além 
do risco ao mantê-los em contato 
com outros bichos. “Em casa ele tem 

Serviço de cuidar do animal de estimação em seu lar, enquanto 
os donos viajam, tem feito maior sucesso no Buritis

Pet in HOuSe

segurança, sente o cheiro dele, a co-
mida, o espaço. Garanto que o dono 
sente mais a falta do pet do que o 
contrário”.

Uma das partes mais relevan-
tes do trabalho de 
Cláudia é quando 
envia fotos e víde-
os do animal para 
os donos que estão 
longe. Isso dá uma 
sensação de alívio 
para eles e faz com 
que aproveitem me-
lhor a viagem, sem 
preocupações com o 
bicho de estimação. 
“Eu gravo absoluta-
mente tudo, desde a 
chegada, mostrando 

como está o pet, a casa, até as brin-
cadeiras, a comida, a limpeza do 
espaço. Para uma cliente indiquei 
até mesmo a instalação de uma câ-
mera na casa, assim ela poderia sa-
ber tudo o que estava acontecendo 
24 horas”, diz.

CONFIANçA
Ao contratar o serviço, o cliente 

não estará deixando apenas o ani-
mal de estimação nas mãos de um 
“desconhecido”, também lhe dará 
as chaves de sua casa, o que exige 
uma grande relação de confiança. 
Cláudia se diz muito contente em 
conseguir estabelecer este laço.  “É 
preciso que o profissional seja bem 
conceituado, com referências, por-
que a atividade demanda confiança. 

Dúvida 

E minha maior propaganda tem sido 
a indicação de quem conhece meu 
trabalho”, se orgulha.

Teodoro, um cãozinho da raça 
Lhasa, é o primeiro pet na casa da 
empresária Simone Patrícia. Ado-
tado, chegou à família com muitos 
problemas de comportamento, uma 
vez que sofria de maus tratos do an-
tigo dono. Assim que fez a primeira 
viagem, Simone deixou o pet na casa 
da mãe. Apesar de todo o zelo, o ani-
mal, fora de seu habitat, não comia e 
se mostrava extremamente estressado. 
Foi quando ouviu falar do trabalho da 
Pet in House e decidiu conhecer. “Não 
poderia ter feito melhor escolha. É in-
crível. O Teodoro adora a Cláudia e 
nós podemos viajar tranquilos. Ela faz 
duas visitas diárias e aguardamos an-
siosos pelos vídeos. Indico o serviço 
de olhos fechados”.

Desde que contratou Cláudia, os 
passeios ficaram muito mais agra-
dáveis para o filho Bruno. “Eu tinha 
medo dele ficar triste aqui sozinho. 
Agora quando vejo os vídeos mos-
trando que ele está bem fico muito 
feliz e me divirto mais na viagem”, 
ressalta. A última viagem feita pela 
família foi para os Estados Unidos,  
quando ficaram 20 dias fora de casa, e 
uma nova já está planejada. “Meu ma-
rido é o primeiro a dizer: liga para a 
Cláudia e pede ela para marcar a data 
na agenda”, brinca Simone.   

Até o momento, o negócio de 
Pet in House está sendo bom para 
Cláudia, que relata ser bastante so-
licitada, principalmente no período 
de férias. “Não tenho férias, feria-
do. Enquanto os donos se divertem 
longe de casa, me divirto com meus 
amiguinhos de quatro patas”. Vale 
ressaltar que o serviço é para cães 
e gatos. Interessados em conhecer 
o trabalho devem entrar em contato 
através do 98339-5456.

Durante o serViço, Cláudia faz de duas a três visitas diárias ao pet

CláuDia já é considerada como um 
membro da família de simone e Bruno
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Há pouco mais de um mês, 
quem estaciona em determinados 
pontos da Avenida Professor Mário 
Werneck e Rua José Rodrigues Pe-
reira, no Buritis, precisa arcar com 
os custos do Faixa Azul. O sistema 
foi implantado pela BHTrans, após 
a empresa constatar que na região 
havia um déficit de vagas. Contu-
do, como já era esperado, a nova 
cobrança gerou muitas críticas. 
Agora, pouco mais de um mês após 
a sua implantação, a reportagem do 
JORNAL DO BURITIS foi verifi-
car junto aos usuários qual a ava-
liação do rotativo.

 Empresário e músico, Johnny 
Klein não apenas aprovou a co-
brança do rotativo, como diz que 
ela chegou de forma tardia. Mora-
dor no Buritis há 15 anos acredita 
que o sistema é muito importante 
para o convívio social. “Foi corre-
to. Antes não achava lugar para es-
tacionar porque tinha gente que dei-
xava o carro aqui o dia inteiro. Os 
carrinhos de food truck então, era 
um absurdo. Ficavam estacionados 
na rua a semana inteira”, comenta.

Mobilidade 

Moradores avaliam 
como ficou o trânsito 

após as mudanças

Outra novidade no trânsito do Bu-
ritis foi a instalação de uma nova sina-
lização nos cruzamentos considerados 
mais perigosos da Mário Werneck. 
Além da implantação de semáforos, 

 O empresário Gustavo Resen-
de é morador no bairro Belvedere, 
no entanto, vem com frequência ao 
Buritis fazer compras. Ele também 
aprovou a instalação do rotativo, 
mas pensa que a BHTrans ainda 
deve encontrar outras formas de 
aumentar o número de vagas nas 
ruas do bairro. Mesmo com o Faixa 
Azul diz que não tem encontrado 
lugar para parar. “Hoje, felizmente 
encontrei. Acho que é preciso um 

trabalho de conscienti-
zação, pois muitos mo-
toristas estão vendo a 
questão como pagar e 
não como uma forma de 
gerar vagas”.

 A maioria dos co-
merciantes do bairro, 
desde o início, foi favo-
rável à implantação do 
sistema. A aposta era de 
que, com a rotatividade 
de vagas, seria possível 

aumentar o número de 

Deu CertO?

clientes. E é exatamente isto o que 
está acontecendo. Gerente da Outlet 
Lingerie, Valéria Marinho observa 
a maior facilidade dos clientes para 
estacionar, e um cliente satisfeito 
consequentemente é sinal de boas 
vendas. “E o rotativo ainda chegou 
no mês do Natal. Creio que para to-
dos os comerciantes aqui da região 
foi muito bom”, pontua.

CRíTICAS

 Mas, nem só de elogios foram 
marcadas as entrevistas com os 
usuários. Um ponto em especial foi 
alvo de muitas críticas dos motoris-
tas: a falta de local para comprar o 

Faixa Azul. Como já foi observado 
em outros bairros da capital onde o 
rotativo foi implantado, encontra-se 
muita dificuldade para adquirir o ta-
lão. “Parei aqui há uns 10 minutos. 
Minha irmã já foi em duas bancas 
e lojas aqui perto e nada do talão”, 
reclama Carlos Henrique Carneiro.

 Johnny Klein, que como vimos 
na matéria aprovou a implantação 
do sistema, também reclamou da 
dificuldade para encontrar o Faixa 
Azul. “As autoridades não podem 
exigir que a gente ande com um ta-
lão dentro do carro. Não posso ficar 
a mercê de levar uma multa porque 
eles não fizeram a parte deles. Em 

Alteração em cruzamentos perigosos não agradou 
lizada como retorno, diminuindo 
o percurso dos motoristas. Comer-
ciante próximo ao local, Evaldo 
Silva acredita que esta será uma 
boa alternativa. “O novo sempre 
causa um certo transtorno, os mo-
toristas, de fato, estão tendo de 
percorrer maiores distâncias para 
chegar ao destino, mas acredito que 
aos poucos irão se acostumare vão 
ver que as mudanças vieram para 
o bem”, diz. Morador na Avenida 
Mário Werneck, o aposentado Má-
rio Figueiredo viu com bons olhos 
as alterações, apesar de achar que 
ainda está longe dos 100%. “Ficou 
mais seguro. Não ouvimos mais 
cantadas de pneu, xingos e batidas, 
que eram constantes por aqui. Pen-
so que a sinalização ainda é ruim. 
O motorista precisa ser orientado geralDo rosa, aposentado

Johnny Klein, músico

gustaVo resenDe, empresário

Valéria Marinho, gerente

Mário figueireDo, aposentado

Motoristas devem ficar atentos aos pontos de retornoenContrar uma vaga no Buritis ficou menos complicado

Nova Lima tem aqueles parquíme-
tros que não deixam este problema 
acontecer. Acredito que aqui deve-
ria ser feito o mesmo”.

 Sobre a falta de talões do sis-
tema de estacionamento rotativo 
no Buritis a BHTrans informou 
através de nota que “atualmente 
existem nove postos de venda do 
talão/folha do rotativo no bairro e 
semanalmente é feita a reposição. O 
número de locais de venda será au-
mentado gradativamente na medida 
em que houver interesse do comér-
cio. Importante lembrar que o talão 
também pode ser adquirido pela In-
ternet sem custos adicionais”.  

foram definidas mudanças no tráfe-
go. Estas modificações acabaram não 
agradando muitos moradores, que es-
tão se sentindo “ilhados” ao saírem de 
carro devido a falta de retornos. “Está 
horrível isso aqui. Tive que dar uma 
volta enorme para chegar neste ponto 
e ainda não achei uma vaga para es-
tacionar. Então, dei novamente uma 
volta enorme para poder parar mais 
atrás. Está ruim demais. Ao invés de 
melhorar, conseguiram piorar”, re-
clamou o aposentado Geraldo Rosa, 
que precisava estacionar na Rua Cé-
lio de Andrade.

Em relação a este problema, 
a BHTrans anuncia como medida 
a mudança na Rua Paulo Roberto 
Surette em mão única, no sentido 
Avenida Mário Werneck / Rua Te-
reza Mota Valadares, para ser uti-

para pegar o melhor caminho e não 
infringir as leis de trânsito. Ainda é 
comum ver alguns fazendo retornos 
em locais que agora é proibido”.  
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Imóveis 

Comprar um apartamento em 
um prédio novo deveria significar 
uma tranquilidade ao proprietário. 
Na prática “deveria”, mas infeliz-
mente muitas vezes não é isto o 
que acontece. Mesmo com pouco 
tempo de entrega, é comum ouvir 
relatos de imóveis novos que co-
meçaram a apresentar danos es-
truturais, o que gera revolta aos 
compradores. Para reaver seus di-
reitos, a construtora responsável 
pela obra é autuada judicialmente. 
Contudo, em razão da morosidade 
da Justiça, os próprios condômi-
nos costumam se unir e arcar com 
as despesas das obras temendo até 
por um mal maior, como a inter-
dição e  desabamento do prédio. 
No entanto, uma boa notícia a este 
respeito vem daqui do Buritis. Um 
condomínio da Rua Eli Seabra Fi-
lho teve uma causa ganha contra a 
construtora apenas um mês após 
entrar com uma ação judicial.

Um alerta para os síndicos do 
Buritis. Apesar de os tribunais de 
justiça estaduais e do Superior 
Tribunal de Justiça já terem deci-
dido, em diversos processos, que 
os condomínios devem pagar so-
mente o que efetivamente regis-
tra o hidrômetro, a Copasa con-
tinua cobrando a conta de água 
com base pelo consumo mínimo. 
Em muitos casos o valor cobrado 
supera o dobro do que é realmen-
te utilizado. 

Constata-se que um expressi-
vo número de edifícios está sendo 

CONTA DE ágUA PELO CONSUMO MíNIMO é IRREgULAR

Condomínio do buritis tem causa ganha 
contra construtora em tempo recorde

prejudicado ao pagar a mais do que 
consome, o que configura uma in-
justiça diante do fato de vários te-
rem reduzido o consumo esperando 
obter algum benefício financeiro. 
Entretanto, condomínios bem as-
sessorados têm conseguido junto 
ao Poder Judiciário pagar apenas o 
valor referente ao que realmente 
consomem, o que representa uma 
economia enorme. Além disso, 
são várias as decisões judiciais 
que condenam a concessionária a 
devolver, em dobro, ao condomí-
nio, o valor cobrado a mais, de-

vidamente corrigido pelo período 
retroativo de dez anos, com base 
no Código de Defesa do Consu-
midor. 

De acordo com o advogado e 
presidente da Comissão de Direi-
to Imobiliário da OAB-MG, Kê-
nio Pereira, o fato de a maioria dos 
condomínios ser conduzido de for-
ma amadora, somado ao costume 
do brasileiro de evitar demanda ju-
dicial e a ausência de profissionais 
do Direito que suportem as compli-
cações de frequentar assembleias 
de condomínio, tem sido um gran-

de estímulo para as companhias 
de saneamento continuarem fatu-
rando milhões de reais com a co-
brança de água e esgoto que não 
são consumidos e nem utilizados. 
“Isso se mostra mais absurdo ante 
as campanhas recentes que força-
ram os cidadãos a racionar a água, 
que se mostra escassa e, cada dia 
mais cara”. 

Ainda de acordo com o advo-
gado, é normal um apartamento 
gastar mais do que 6m3, havendo 
logicamente exceções, em especial 
nos apartamentos menores ocupa-

dos por solteiros. Agora, quando se 
trata de edifícios com centenas de 
salas, o prejuízo imposto é enorme. 
“Os ocupantes de uma sala, que ge-

ralmente tem 22 m2, não gastam 6 
mil litros de água por mês ao lavar 
as mãos e dar descarga durante o 
horário de trabalho”. 

INVESTIMENTO
Propor o processo judicial configura um investimento, pois muitos con-

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

Ainda 
na 

Justiça
Infelizmente, após 

a realização das obras, novas 
infiltrações surgiram no prédio, 
dando claro sinal de que elas 
foram mal realizadas. O con-
domínio, mais uma vez, entrou 
na Justiça contra a construtora. 
“É um fato lamentável. Agora 
ela terá de arcar com as multas 
destinadas pela Justiça. Con-
tudo, isto em nada interfere a 
satisfação em ter vencido a pri-
meira causa, dentro de um pra-
zo curto”, salienta Leonardo.

O prédio em questão foi 
entregue no mês de março de  
2012. Logo com as chuvas do 
fim do mesmo ano começaram 
a aparecer as primeiras infiltra-
ções na área da garagem. Os pro-
blemas foram se arrastando por 
mais dois anos, até que em 2015 
o atual síndico do edifício, o ad-
vogado Leonardo Schayer Dias, 
decidiu fazer uma notificação 
extra-judicial à construtora. A in-
tenção era solucionar o problema 
sem a necessidade de uma ação 
na Justiça. Mas, nenhuma res-
posta foi dada e a abertura de um 
processo foi inevitável.

Em razão do imóvel ter sido 
entregue em um prazo menor que 
cinco anos, o Código Civil de De-
fesa do Consumidor dá amplo di-
reito ao comprador. Como o con-
domínio ainda alegou urgência 
para o conserto, já que os vícios 
na construção poderiam gerar ris-

co de ruína e, consequentemente 
perigo aos moradores, o juiz res-
ponsável pelo processo deferiu em 
cerca de apenas 30 dias ganho de 
causa ao condomínio e a reparação 
dos danos em um prazo máximo 
de dois meses. “O juiz ainda de-
terminou que, se a construtora não 
fizesse os reparos dentro do prazo 
estipulado, teria de arcar com uma 
multa diária de R$5 mil, limitada a 
R$100 mil, sem prejuízo de futura 
majoração, ou seja, este valor se-
ria cobrado além da realização das 
obras”, explica o síndico.

De acordo com Leonardo, an-
tes do fim do prazo de 60 dias, a 
construtora já havia enviado pro-
fissionais para reparar os danos 
do edifício. “Foi uma grande vi-
tória e acredito que o nosso caso 
serve de exemplo para muitos ou-
tros condomínios, inclusive aqui 
do Buritis, que passam pelo mes-
mo problema”.

“foi uma 
grande 
vitória e 
acredito 

que o nosso 
caso serve 

de exemplo 
para muitos 

outros 
condomínios, 
inclusive aqui 

do Buritis, 
que passam 
pelo mesmo 
problema”
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Variedades 

CHegOu 
O verãO: 

O verão já está a todo vapor e a 
expectativa para a estação este ano 
é de que as temperaturas sejam as 
mais elevadas dos últimos tempos. 
Esta promessa de dias quentes rea-
cende uma velha preocupação dos 
dermatologistas: a intensa expo-
sição ao sol. Nesta época, aumen-
tam as atividades realizadas ao ar 
livre, o risco de queimaduras e, 
principalmente, do surgimento de 
doenças mais graves, como o cân-
cer da pele. Por isso, quem quiser  
aproveitar a estação mais quente do 
ano, sem colocar a saúde em risco, 
deve mudar os hábitos e adotar al-
guns cuidados.

O câncer de pele é o de maior 
incidência em todo o mundo. São 
200 mil novos casos por ano e, só 
no Brasil, cerca de 2 mil pessoas 
morrem desta doença, que pode ser 
impedida antes que se manifeste. 
Para orientar sobre os principais 
cuidados que devem ser tomados 
com a pele, o JORNAL DO BURI-
TIS fez uma entrevista com a mé-
dica dermatologista da Vista Cli-
nic, Dra. Liliam Carrão. Confira:

JORNAL DO BURITIS: Qual 
é o tempo máximo de exposi-
ção ao sol seguro, mesmo com 
protetor?
Dra. LILIAM CARRãO: Não 

existe limite, a não ser de horá-
rio. Evitar o sol entre as 10h e as 
16h é o ideal. E sempre com um 
filtro solar de fator mínimo 30, 
que deve ser reaplicado a cada 

Veja quais são os principais cuidados com a pele

três horas. Além do protetor, 
também deve haver a proteção 
física como chapéu, boné, óculos 
e blusas especiais, principalmen-
te em crianças, que ficam mais 
expostas aos raios.

JB: A alimentação pode in-
fluenciar na saúde da pele?
Dra. LILIAM: Com certeza. 

Nesta época é fundamental aumen-
tar a ingestão de água e sucos, por-
que a hidratação da pele depende 
muito da quantidade de água que 
a gente bebe, ou seja, ela também 
precisa ser hidratada de dentro para 
fora. Já em relação à comida, fo-
car nas frutas e verduras. Deve-se 
evitar alimentos gordurosos e ricos 
em açúcar. Ficar atento também 
se os alimentos estão frescos, uma 
vez que as bactérias crescem muito 
nesta época do ano.

JB: As pessoas, em especial 
as mulheres, se preocupam 
muito com o ressecamento da 
pele. Quais os cuidados que 
elas devem tomar?
Dra. LILIAM: No verão a pele 

tende a ficar ainda mais ressecada 
por conta da exposição ao sol. O 
certo é começar a intensificar o uso 
de hidratantes corporais e óleos de 
banho, que ajudam a evitar a per-
da hídrica. Evite também banhos 
quentes.

JB: Em relação a procedimen-
tos estéticos como o bronzea-
mento artificial. Existe alguma 
contraindicação?

Dra. liliaM lamenta o alto índice de 
incidência de câncer de pele no país

Dra. LILIAM:  Existem diver-
sos tipos de bronzeamento. Aquele 
feito nas câmaras, através de ra-
diação, é contraindicado, pois já foi 
comprovado que ele pode aumentar 
em até 50% o risco de melanoma. Já 
os cremes de bronzeamento e o bron-
zeamento à jato não trazem qualquer 
risco de câncer. É preciso ficar atento 
apenas quanto a possíveis alergias e 
grávidas não devem usar. 

JB: Quanto ao protetor solar 
oral, que muita gente ainda 
desconhece, ele é eficaz?
Dra. LILIAM: Sim. Estas cáp-

sulas fornecem substâncias ricas 
em ativos antioxidantes que poten-
cializam o uso do protetor tradicio-
nal, ajudando a prevenir o desen-
volvimento de doenças de pele, 
combatendo manchas e outros 
efeitos nocivos do sol. Entretan-
to, temos que ressaltar que elas 
são indicadas somente com pres-
crição médica.

Já o segundo troféu é refe-
rente ao COMSEBB. O comitê 
foi criado com o intuito de me-
lhorar a segurança pública no 
Buritis, através da maior apro-
ximação com a Polícia Militar e 
também orientando os morado-
res sobre como se comportar na 
tentativa de prevenir crimes. 

Apesar de o projeto ter 
nascido há cerca de um ano e 
meio, e já ter realizado impor-
tantes ações (a principal delas, 
a interferência na Rua Vitório 
Magnavacca, quando uniu PM 
e Coordenadoria Regional para 

combater os abusos no local), 
o COMSEBB ainda não foi 
lançado oficialmente, fato que 
deixou Gracielle ainda mais or-
gulhosa. “Ser lançado oficial-
mente e já com um prêmio des-
se na bagagem, com certeza, 
nos faz acreditar que o comitê 
será um grande sucesso e a co-
munidade irá abraçá-lo”.

A cerimônia de entrega do 
24º IAB - MG de Gentileza Urba-
na aconteceu no último dia 11 de 
dezembro, no auditório do Museu 
Histórico Abílio Barreto. “Foi 
um momento único de reconheci-

Moradora do Buritis vence 
prêmio de cidadania

mento de toda a minha dedicação 
a estes trabalhos sociais. É mais 
um grande incentivo para conti-
nuar e oferecer ainda mais e me-
lhor”, pontua. 

Saiba mais sobre o projeto 
de Gracielle Torres no combate 
à pedofilia e pornografia infantil 
online no site www.protejaseufi-
lhonainternet.org. 

Apesar de ainda não ter sido 
lançado oficialmente, já é possí-
vel obter informações a respeito 
do Comitê de Segurança do Bair-
ro Buritis através do e-mail: con-
tato@consebb.org. 

troféus simbolizam o reconhecimento do 
trabalho responsável e sério de gracielle

Criado há mais de duas décadas pelo Ins-
tituto de Arquitetos do Brasil, o prêmio IAB - 
MG de Gentileza Urbana já se consolidou como 
um dos mais importantes do Estado quando se 
trata de homenagear quem trabalha pelo bem-es-
tar de nossa sociedade, e o principal, sem pedir 
nada em troca. Para o orgulho do nosso Buritis, 
este ano uma moradora do bairro foi uma das 
premiadas com o troféu. Ou melhor, os troféus. 
A empresária Gracielle Torres teve dois projetos 
contemplados na categoria “Cidadania”: Proteja 
seu Filho na Internet e Comitê de Segurança do 
Bairro Buritis (COMSEBB). 

Proteja seu Filho na Internet é um projeto 
criado por Gracielle no ano de 2000, cujo ob-
jetivo é conscientizar, educar e orientar os pais 
no uso seguro da internet por seus filhos e com-
bater a pedofilia e pornografia infantil online. 
Através dele, a empresária acredita ser possí-
vel diminuir as estatísticas de delitos cometi-
dos contra crianças a partir do momento que se 
conscientiza as pessoas quanto aos fatores que 
as tornam vulneráveis às ações de criminosos, 
e assim coibi-los. “Quando soube do prêmio me 
derramei em lágrimas. Esse projeto é de formigui-
nha mesmo. Entregando cartilhas nas ruas, con-
versando com as pessoas. Acredito que com esta 
visibilidade do prêmio consiga chegar a muito 
mais pessoas”, celebra.

SEgURANçA
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Educação

Depois de um ano de muito 
trabalho e dedicação é hora de 
colher os frutos. A diretoria da 
Escola Infantil Vila Buritis ce-
lebrou o fim de mais um ano 
de sucesso com a realização de 
grandes eventos para toda a sua 
comunidade escolar. Teve a tra-
dicional Cantata de Natal, que 
acontece no mês de dezembro 
para despertar nas crianças o 
espírito natalino; a Mostra Li-
terária, culminância do projeto 
“Conhecendo Ruth Rocha”, de-
senvolvido durante todo o ano, 
assim como a Mostra de Artes, 
que trabalhou o tema “Vamos 
dar a Volta ao Mundo”, estu-
dando os países, suas culturas e 
diversidades. 

Por fim, a encantadora For-
matura dos alunos 2º Período, 
que este ano encenaram a his-
tória “A Primavera da Lagarta”, 
de Ruth Rocha, que teve como 
foco trabalhar as diversidades e 
diferenças. “É um compromis-
so nosso priorizarmos sempre 
o respeito à diversidade e indi-
vidualidade dos alunos, estimu-
lando sempre suas capacidades 
e potencialidades”, ressaltam as 
diretoras Maria Beatrix César 
Barrios e Cristiane Gomes Al-
ves Cordeiro Valadares. 

É com esta alegria que a 
Vila Buritis vislumbra um 
2018 repleto de novas con-
quistas e realizações! “Temos 
mesmo que celebrar porque 
trabalhamos muito para fazer 
a diferença na vida de todos 
aqueles com os quais convive-
mos”, dizem as diretoras.

vila buritis fecha 2017 
com chave de ouro

*Márcia Campos é Psicóloga/Terapeuta-Reiki/Massoterapeuta
e-mail: camposyoga@hotmail.com -  (31) 9 9143-9162 (Vivo) / 9 9174-1419 (Tim) 

- Página Facebook: Márcia Campos Psicologia&Terapias Integrativas

bem estarbem estar Márcia caMpos(*)

 
Estava procurando textos reflexivos para auxiliar meus pacientes em 

seus processos de autoconhecimento, quando me deparei com este escritor 
que nos faz ir de encontro com o mais profundo de nosso Ser, iluminando 
nossas sombras.

Por se tratar de um conto longo, extraí alguns excertos para aprecio 
dos leitores.

Aproveito para deixar um Feliz Natal a todos, lembrando que o Natal 
representa Luz nas Consciências dos homens.

“Todas as vezes que sentimos raiva ou mágoa significa que tive-
mos o ego atingido pelas escolhas alheias. Ao permitir que tais som-
bras assumam o controle das nossas vontades perdemos poder sobre 
nós e nos afastamos da luz”.

“As maneiras de reagir são várias e definem quem ainda não so-
mos. Uns se utilizam de ofensas, lamentos e maledicências; outros, ne-
gam a mágoa e se dizem ‘apenas decepcionados’ e usam a violência do 
desprezo para satisfazer o orgulho ferido. Muitos ficam incomodados 
pela imagem que o fato reflete, como um espelho, mostrando a insen-
satez do ego exacerbado ou a mentira que a vaidade, usada como ma-
quiagem, escondeu; alguns tentam se ocultar na ilusão de que o mundo 
não é um bom lugar e as pessoas são nocivas, então, optam por se re-
tirar da realidade pelo medo que têm de enfrentá-la. Assim, terminam 
desanimados perante a vida”.

“É preciso aprender a lidar com as próprias frustrações. Esta é a 
razão dos relacionamentos serem fontes de preciosas e indispensáveis 
lições. Os nossos desejos, por mais puros que sejam, nem sempre estão 
no diapasão das escolhas alheias. Aceitar isso como algo natural e de 
modo tranquilo é um importante passo para a conquista da plenitude. 
É uma atitude de respeito para consigo e para com o mundo”.

“As decepções podem ser um tiro mortal capaz de lhe tirar defi-
nitivamente de combate. No entanto, pode, também, ser a porção má-
gica que despertará em você habilidades e poderes desconhecidos até 
aquele momento, capazes de transformá-la em uma pessoa diferente e 
melhor. Como prosseguirá a narrativa dessa história é uma escolha da 
maturidade. É a definição pelas sombras ou pela luz que habitam em 
você”.

“A mágoa ou a decepção pela decisão de alguém, principalmente 
quando me afeta de alguma maneira, revela que ainda existem deser-
tos em meu ser”.

“Cada pessoa mora dentro de si. Desertos ou jardins são obras in-
ternas e individuais. Compartilhamos flores ou tempestades de areia com 
o mundo, a depender da obra a que nos dedicamos”. Interrompi para 
dizer que não tinha entendido. O Velho foi didático: “Em resumo, tudo se 
define se nos empenhamos na vitória diante dos outros e do mundo ou se 
nos dedicamos às conquistas pessoais. Aquela traz a fama e os aplausos; 
esta te oferece a verdadeira riqueza da vida, a plenitude, traduzida em 
seus cinco estados: liberdade, paz, felicidade, amor e dignidade”.

“As reverências e homenagens do mundo, não raro, agigantam as 
sombras, fragilizando o ser, ao torná-lo, cada vez mais suscetível às 
ofensas, melindres, mágoas, decepções e tristeza. O aprimoramento do 
ser traz a cura para toda a dor. É a luz transmutando as sombras, como 
flores que germinam na aridez do deserto até que se torne um belo jar-
dim e as tempestades de areia desapareçam por completo”.

Prezado leitor para acessar o texto em sua íntegra acesse: www.yoskhaz.com

OS DESERTOS DO SER

além de encantar, as atividades desenvolvidas pelos alunos aproximam ainda mais os pais da escola
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Férias 

O tão aguardado mês de janeiro 
chegou! Muitas famílias aprovei-
tam o período de férias escolares 
e as altas temperaturas do verão 
para poderem fazer um grande pas-
seio. E se a opção for por uma via-
gem de carro, não deixe de fazer 
um planejamento prévio. Reser-
ve algum tempo e um pouco de 
dinheiro para realizar a revisão 
preventiva nos principais itens 
do veículo. Isso ajuda a reduzir o 
risco de acidentes e paradas for-

serviço: JAPA ÓLEOS
Endereço: rua Paulo Piedade Campos, 200
Telefones: 3378-1110 / 3378-1114
Endereço eletrônico: www.japaoleos.com 

çadas ao longo do trajeto.
Mecânico de manutenção da 

Japa Óleos, Ivandro da Silva ex-
plica que uma inspeção dos níveis 
de óleo, líquido do radiador e flui-
do de freios, além da checagem do 
estado das correias, cabos e ve-
las, pode evitar muitos problemas. 
“Além disso, a suspensão, bastante 
exigida em trajetos sinuosos como 
serras, também deve ser verificada 
por um profissional”.

Ainda de acordo com o me-

vai pegar a estrada? 
não esqueça da revisão

Itens de 
segurança
Macaco, chave de roda e triângu-

lo de sinalização precisam estar dis-
poníveis para emergências – aprenda 
com antecedência como utilizá-los. 
A falta dessas ferramentas é conside-
rada infração gravíssima e sujeita o 
motorista a sete pontos na CNH.

Verifique com atenção o estado 
e o nível de calibragem dos pneus 
para saber se estão em ordem. Não 
se esqueça de tomar os mesmos 
cuidados em relação ao estepe.

Observando todos estes deta-
lhes e fazendo uma pilotagem se-
gura, apenas boas lembranças de-
verão ser trazidas na mala!

cânico, outro item que não pode 
deixar de ser verificado é o amor-
tecedor. Se eles falharem, não con-
trolarão de forma eficiente a os-
cilação da carroceria, o que pode 
comprometer o controle adequa-
do do carro em manobras bruscas, 
com risco de provocar acidentes. 
“A checagem desses itens, que 
deve ser feita em revisões periódi-
cas, é ainda mais importante no pe-
ríodo que antecede longas viagens 
com o carro”, diz.

Em virtude das constantes chu-
vas deste período, o alinhamento 
da direção e o balanceamento das 
rodas é uma providência essencial 
a se tomar. “Se o volante estiver 
trepidando ou “puxando” para um 
dos lados, é sinal de problemas. 
Como alguns deles ficam mais evi-
dentes apenas em velocidades al-
tas, há risco de o motorista só per-

Chuvas e buracos
ceber que há algo errado quando já 
estiver na estrada”, alerta Ivandro.

Com uma simples volta atenta ao 
redor do veículo é possível verificar 
o estado de vários itens importantes 
que garantem a segurança, especial-
mente na chuva. Cheque o funciona-
mento de faróis, lanternas e luzes de 
seta, além dos limpadores e lavado-
res do pára-brisa e vidro traseiro. 

MeCâniCo garante que observações simples podem fazer uma grande diferença

Eventos

Já faz algum tempo que pre-
parar a festa da criançada deixou 
de ser um passatempo de fim de 
semana para se tornar um grande 
negócio. Segundo dados levan-
tados pelo Serviço Brasileiro de 
Apoio às Micro e Pequenas Em-
presas - Sebrae, o segmento de 
casas de festas voltadas para o 
público infantil cresce algo em 
torno de 30% ao ano. Esta razão 
também exige que, para se man-
ter no mercado, as empresas se 
qualifiquem ainda mais, inves-
tindo em estrutura, tecnolo-
gia e mão de obra capacitada. 
Em BH, podemos citar como 
um bom exemplo a Kitutes da 
Duda, empresa que atua neste 
mercado desde 2009 e que che-
ga a atender 40 festas por mês, 
muitas delas aqui no Buritis.

Não focar somente em um 
único público alvo é um dos se-
gredos do sucesso da Kitutes da 
Duda. O atendimento inclui todas 
as classes sociais, disponibilizan-
do desde serviços simples a bu-
ffet completo e elegante. “Temos 
um kit promocional que engloba 
um pacote completo de salga-
dos, doces, bebidas, decoração, 
recreadores, brinquedos e equipe 
de garçons com valor que supe-
ra qualquer oferta”, revela Karin 
Caetano, sócia-proprietária.

Apesar de o carro-chefe da 
empresa serem as festas infantis, 
a Kitutes da Duda é estruturada 
para atender os mais variados 
eventos desde festas de empre-

Kitutes da Duda se destaca no
mercado de festas infantis

serviço: KITUTES DA DUDA
Telefone: (31) 97588-7077
E-mail: kitutesdaduda@hotmail.com
Facebook: kitutesdaduda / Instagram: @_kitutesdaduda

sas, casamentos, 15 anos, jantares, 
churrascos, comida de boteco, fes-
tas de final de ano a aniversários 
de todas as faixas etárias. “Procu-
ramos sempre nos atualizar com 
cursos de capacitação e oferecen-
do novidades com temas de deco-
ração atuais para garantir total sa-
tisfação e atender as expectativas 
nestas datas tão importantes”, res-
salta o também sócio-proprietário, 

Leonardo Souza.

HISTÓRIA
A origem do Kitutes da 

Duda se deu quando Karin ha-
via encerrado as atividades 
de sua loja de roupas e des-

pretensiosamente foi organizar o 
aniversário de sua filha caçula. 
Fez alguns cupcakes, brigadei-
ros, bombons, um bolo e cachor-
ro quente. Os quitutes excederam 
a expectativa dos convidados e 
as pessoas na festa começaram a 
fazer inúmeras encomendas. Foi 
então que Karin descobriu um ni-
cho de mercado e acabou fazen-
do um curso na renomada Maria 
Chocolate. 

Há cerca de um ano e meio, 
para enriquecer mais a oferta de 
serviços, Karin contava com um 
prestador terceirizado, o Leonar-
do Souza, que fornecia o aluguel 
de brinquedos como cama elásti-
ca, piscina de bolinhas, algodão 
doce etc. A parceria foi um suces-
so e desde então sua empresa “LS 
Eventos” se fundiu à Kitutes. “Se 
o cliente quer uma festa divertida, 
personalizada, com compromisso 
e ótimo atendimento é só procurar 
o  Kitutes da Duda. Na nossa em-
presa o cliente sonha e nós realiza-
mos”, garante Leonardo.

Karin e leonarDo comandam uma equipe que 
está sempre disposta a oferecer o melhor serviço
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Por Dentro do Bairro

r As atividades oferecidas na co-
lônia de férias na Vila Buri-
tis oportunizam a socialização 
com outras crianças da mesma 
faixa etária, ao mesmo tempo 
em que desenvolve atividades 
de pura riqueza tanto para o 
intelecto quanto para o corpo, 
podendo desta forma externar e 
desenvolver as suas qualidades. 
A mesma acontece em janeiro 
para os alunos da escola. In-
formações nos telefones 3377-
3044 / 3586-3533.

r A colônia de férias da Educa-
tiVa acontece de 08 de janeiro 
a 02 de fevereiro. Serão ofereci-
das brincadeiras, oficinas, pula-
-pula, jogos recreativos, culiná-
ria e muito mais. Informações 
no telefone 3378-7552.

Em outubro os cidadãos bra-
sileiros voltarão às urnas. Desta 
vez, para escolherem seus candi-
datos em âmbito estadual e fede-
ral. No Buritis, três nomes já sur-
gem como postulantes à disputa de 
cargos. O consultor de engenharia 
Hegel José Bernardes (DEM) e o 
ex-administrador Paulo Gomide 
(PHS) demonstraram interesse em 
competir por uma vaga na Assem-
bleia de Minas, enquanto o orto-
pedista Bernardo Ramos (NOVO) 
deve brigar por uma cadeira na 
Câmara dos Deputados, em Brasí-
lia. Recentemente eles estiveram 
no 1º Fórum Buritis na Política, 
promovido pela Associação do 
Bairro Buritis (ABB), quando ti-
veram a oportunidade de expor 
alguns de seus pensamentos so-
bre o que pretendem fazer pela 
população.

Mesmo as eleições estando 
ainda distante para uma grande 
parte da população, para a ABB 
é importante já iniciar nestas dis-
cussões, afim de possibilitar aos 
moradores do Buritis um conhe-
cimento amplo para a escolha de 
seu candidato na hora de votar. 
“O intuito é evitar o que chama-
mos de pára-quedistas. Aqueles 
candidatos que ninguém nunca viu 

1º Fórum Buritis na PolíticaBairro com ótimas opções 
para colônia de férias

As férias estão aí e não 
existe época melhor para desen-
volvimento de atividades recre-
ativas. Sabe-se da relevância do 
lazer no contexto atual e que há 
uma crescente procura por es-
paços e opções que despertem 
no indivíduo o lúdico e a vi-
vência dos conteúdos culturais. 
Nas férias, as crianças neces-
sitam de um programa de ati-
vidade que lhes proporcionem 
uma recreação organizada com 
aproveitamento desejável. Elas 
precisam preencher o seu tem-
po e interagir com a sociedade 
e viverem novas experiências. 
No Buritis, algumas escolas in-
fantis oferecem ótimas opções, 
confira:

r A colônia de férias do colé-
gio Batista é um evento 
recreativo, com propostas de 
atividades culturais, artísticas 
e esportivas. Para crianças do 
maternal aos 10 anos, alunos ou 
não do Batista. A colônia ofere-
ce, além de cuidado e carinho, 
atividades variadas, como re-
creação, infláveis, esporte, ex-
cursão e oficinas: arte, cabelo 
criativo, Batista Gourmet, in-
formática e outros. A oferta de 
atividades varia de acordo com 
a faixa etária e o número de par-
ticipantes inscritos. Também es-
tão inclusos a camiseta da colô-
nia, o almoço (para os inscritos 
no período integral) e o lanche 
(manhã e/ou tarde). Informa-
ções no telefone 3657-6777. 

no bairro e, de repente, aparecem 
faltando algumas semanas para 
as eleições”, revela Braulio Lara, 
presidente da associação.

Além de se apresentarem, os 
pretensos candidatos tiveram a 
oportunidade de falar o que pen-
sam sobre determinados assuntos 
que afetam toda a sociedade. Con-
tudo, este foi apenas um primeiro 
encontro e eles serão convidados 
ao longo dos próximos meses a 
participarem de novos debates, 
quando terão a oportunidade de 
discorrerem mais sobre cada tema. 
“Teremos mais momentos para 

dialogar com esses pré-candidatos 
que poderão ser nossos represen-
tantes políticos se assim fizerem 
por merecer”, finaliza Braulio.

INSCRITOS
Com um bairro com mais de 

30 mil habitantes e que teve 16 
candidatos a vereador em 2016, o 
número de inscritos para o Fórum 
foi abaixo do esperado pela ABB. 
No entanto, a associação viu a 
iniciativa bastante positiva e tam-
bém como uma forma bem clara 
de mostrar aos moradores quem, 
de fato, está disposto a contribuir 
pela melhora do nosso bairro. 
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fotos Divulgação

Authenctic games ao vivo
13 de Janeiro
local: Shopping Partage (BR 381 – Rod. Fernão Dias, Km 492, 601 - 

2018: mais um ano com 
muitos feriados prolongados

Em 2017 tivemos um núme-
ro recorde de feriados prolonga-
dos, fato que agradou muito as 
famílias do Buritis, uma vez que 
puderam planejar alguns bons 
passeios. Agora, o ano acabou 
e bateu a tristeza de imaginar 
como seria o seguinte. Porém, 
novamente abrimos o calendá-
rio e descobrimos que, em 2018, 
também vai haver vários feria-
dos prolongados. Dos 13 feria-
dos oficiais comemorados em 
Minas, quatro cairão na terça 
ou quinta-feira, com isso, pode 
haver aquele “enforcamento do 
bem” de mais um dia. Já ou-
tros quatro serão na sexta-feira, 
o que também é garantia de um 
fim de semana estendido. Não 
contando os recessos do Carna-
val, outros dois feriados cairão 
no sábado e um na quarta, além 
do 1º de Janeiro, que foi na se-
gunda-feira e já celebramos.

Com tantas opções, mais 
uma vez, será possível planejar 
uma boa viagem em família ou 
com amigos. E este planejamen-
to deve ser já! Deixar a deci-
são de viajar para a última hora 

não costuma ser uma boa escolha 
e pode prejudicar o orçamento. É 
simples: perto da data do feriado, 
ainda mais se ele for prolongado, 
os preços de passagem, hospeda-
gem e passeio costumam ficar mais 
altos do que o normal. Por isso, 
preparar-se com antecedência aju-
da a evitar dor de cabeça lá na fren-
te. “Por exemplo, pense em uma 
viagem que fará no feriado de 7 
de setembro. Até lá, você terá 
tempo de sobra para se organizar 
em tudo o que precisar”, orienta a 
agente de viagens da CVC Buri-
tis, Kelly Moraes.

Alguns fatores são importantes 
para tornar a viagem mais barata e 
interessante. Um deles é a época 
escolhida: “Viajar para Salvador no 
Carnaval é caro e lotado. Já na bai-
xa temporada, pode ser agradável e 
muito mais em conta”. 

Quem se organiza com antece-
dência tende a viajar com tranqui-
lidade, mesmo em períodos mais 
caros, como feriados prolongados. 
Uma estratégia valiosa é economi-
zar e deixar o dinheiro rendendo 
até a data da viagem. Com isso, 
você terá a quantia necessária para 

pagar à vista, o que pode gerar 
bons descontos. “Devido à re-
cessão econômica que o país 
está enfrentando, o setor teve 
um recuo em suas atividades. 
Enfrentamos grandes dificulda-
des, mas este ano de 2018 esta-
mos com grandes expectativas 
e apesar das pessoas tomarem 
cuidado com o dinheiro, elas 
não deixarão de fazer compras 
nas viagens. Pesquise os pas-
seios interessantes e faça cota-
ções. O que puder comprar an-
tes, melhor “, diz Kelly. 

Boa Viagem 

Calendário de feriados BH 2018

w Confraternização Universal – 1º de Janeiro (Segunda)
w Carnaval e Quarta-feira de Cinzas - 13 e 14 de Fevereiro 

(Terça e quarta até o meio dia)
w Paixão de Cristo – 30 de Março (Sexta)
w Tiradentes – 21 de Abril (Sábado)
w Dia do Trabalho – 1º de Maio (Terça)
w Corpus Christi – 31 de Maio (Quinta)
w Assunção de Nossa Senhora  - 15 de Agosto (Quarta)
w Independência do Brasil – 7 de Setembro (Sexta)
w Nossa Senhora de Aparecida – 12 de Outubro (Sexta)
w Finados – 2 de Novembro (Sexta)
w Proclamação da República - 15 de Novembro (Quinta)
w Nossa Senhora da Conceição - 8 de Dezembro (Sábado)
w Natal – 25 de Dezembro (Terça)Para Kelly, 2018 pode ser um ano 

de fortalecimento do turismo

Cultura e Lazer
Shows

11 de Janeiro
local: Clube Chalezinho
Horário: 22h  /  ingressos: R$45
Vendas: www.sympla.com

2018 no Chalezinho começa com o baile funk 
de “verdade”. Todos os gêneros do ritmo passarão 
pela noite no clube referido. Serão 8 horas de mú-
sica com o funk das antigas, o melody e atualidade. 
Presenças confirmas de: Bloco Funk You e MC’s 
Xuxu; Rond; Stoll e Lauro Malloy.

Baile Funk Ousadia

Roupa Nova
20 de Janeiro
local: KM de Vantagens Hall
Horário: 22h  /  ingressos: R$ 90
Vendas: Tickets for Fun

Com quase 40 anos de carreira e vários hits, a 
banda Roupa Nova se apresenta mais uma vez em 
BH. O grupo traz à capital mineira o show Todo 
Amor do Mundo. A banda apresenta canções que fi-
zeram muito sucesso nos anos 1980, como as clássi-
cas Dona e Coração Pirata, e também composições 
do mais recente trabalho!

Festival Planeta 
Brasil 2018
27 de Janeiro
local: Esplanada Mineirão
Horário: 12h  /  ingressos: R$ 120
Vendas: www.sympla.com

O verão de BH já tem data e local marcados 
para começar! Dia 27 de janeiro a Esplanada do Mi-
neirão será palco para a edição de número sete do 
Festival Planeta Brasil. Este ano com muito mais 
música, diversidade e arte. Serão cinco palcos, 
mais de 30 atrações nacionais e internacionais, pra-
ça de alimentação, lounges, espaço de arte e muito 
mais. Passarão pelos palcos as bandas Phoenix; O 
Rappa; Soja; Vintage Culture; Anavitória e 1kilo. 
Gabriel, o Pensador; Mayer Hawthorner; The Be-
autiful Girls; Zimun; Graveola e O Lixo Polifônico; 

DV Tribo; Orquestra Atípica de Lhamas e Quarto Amado 
& Mais Dub Por Favor. Encontros inéditos entre Criolo 
e Mano Brow; Gabriel Elias e Mariana Nolasco; Orien-
te e Iza; Maneva e Tati Portella; Lagum e Gabriel Gon-
ti. Para fechar os DJ’s Cat Dealers; Chapeleiro; Ftampa; 
Devochka; Manimal; KVSH; Dirty Loud; Lothief; Ricci 
e Guido

Eventos

Bairro São João, Betim)
Horário: 18h30
ingressos: R$ 50
Vendas: Site Central dos Eventos

Parque Funny Planet
Sábados, domingos e 
feriados    
(até 4 de fevereiro)
local: Esplanada do Mineirão  
Horário: 10h às 20h
ingressos para os brinquedos: R$ 5
Vendas: bilheteria local
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Dezembro é um mês que tra-
dicionalmente desperta fortes 
emoções. O espírito do Natal faz 
revigorar na maioria das pessoas 
o sentimento de amor e generosi-
dade. E, quando este sentimento é 
acompanhado de lindas apresenta-
ções, aí que o coração quase não 
cabe dentro do peito e as lágrimas 
não conseguem se conter! Foi exa-
tamente este o cenário vivido na 
Igreja Batista Getsêmani, missão 
Buritis, nos dias 15 e 16 passado. 
A Cantata de Natal promovida pela 
igreja contou com um coral de 200 
vozes, além de canto, teatro infan-
til e muita dança. O grande público 
aplaudia de pé a cada encenação.

“Nasceu em Belém”, músi-
ca tema da Cantata deste ano, foi 
interpretada pelo cantor Vinícius 
Melo. Apesar de não ser mais ne-
nhuma novidade para ele se apre-
sentar na igreja (são sete anos de 
carreira e três CDs lançados), Vi-
nícius confirma que a emoção da 
chegada do Natal é sempre dife-
rente. “É  mesmo a paz que Jesus 
nos traz. É algo maravilhoso. E 
espero ter conseguido passar todo 
este meu sentimento ao público 
em cada palavra cantada”.

Painel

Cantata de natal 
emociona o público

Organização 

Com sua bela voz  ViníCius 
encantou o público

O uso da tecnologia para o 
conforto e benefício das pesso-
as não é novidade, porém, o su-
cesso de uma plataforma depen-
de diretamente da sua eficiência 
em desempenhar o que promete 
e realmente facilitar a vida do 
usuário. O avanço dos disposi-
tivos móveis também vem con-
tribuindo para a criação de apli-
cações cada vez mais práticas 
para o dia-a-dia, revolucionan-
do a maneira como as pessoas 
se interagem, se comunicam e 
até mesmo contratam e ofertam 
serviços. Um exemplo especial, 
que tem ganhado destaque nos 
últimos meses é o Canihelp 
(lê-se “kenairrélp”). A platafor-
ma, disponível para android e 
também na web, disponibiliza 
ofertantes não apenas de uma 
especialidade, mas de várias, 
desde dentista até motoboy ou 
pedreiro. Além de tudo isto, 
conta com um sistema de ge-
olocalização, um auxílio a 
mais quando se necessita de 
um profissional que esteja por 
perto. Não é de se admirar que 
a plataforma tenha recebido 
tanto destaque recentemente.

Para utilizar o sistema (no 
celular ou na web), é simples e 
rápido: basta informar o serviço 
desejado, a localização e pron-
to! A plataforma exibe uma lista 
de profissionais e seus perfis em 
ordem de proximidade. Então, é 
só escolher a forma de interagir 
com o candidato, seja por men-
sagem de texto ou por telefone 
para acertar detalhes, valores e 
eventual contratação. “Já con-
tamos de mais de 10 mil ofer-
tantes de serviços. Tenho certe-
za que o cliente irá encontrar o 
que procura”, revela o criador 
do Canihelp, o empreendedor 
André Flor.

Plataforma digital 
facilita a vida de quem 

contrata serviços

SEgURANçA
A segurança e tranquilidade do 

usuário são prioridade no Canihelp 
e estão em foco mesmo na hora do 
cadastro de ofertantes. Validação 
de contato telefônico, informações 
específicas e documentos são al-
gumas das exigências e visam jus-
tamente minimizar preocupações 
com credibilidade e qualidade dos 
serviços ofertados. Além disso, os 
perfis dos prestadores possuem um 
espaço de avaliações com depoi-
mentos de clientes. Existe também 
o profissional com o selo de reco-
mendado, um usuário testado e de 
idoneidade comprovada por equipe 
selecionada. “Estamos desenvol-
vendo novas ferramentas que vão 
dar ainda mais segurança a todos os 
usuários. O que já é seguro vai ficar 
ainda mais, este é um dos nossos 
principais objetivos”, relata André.

HELP
Se você já achou as caracterís-

ticas do Canihelp fantásticas, espe-
re até conhecer esta funcionalida-
de. O “Help” é um espaço em que 
o usuário envia uma solicitação 
de serviço ou um pedido de orça-

mento para diversos ofertantes de 
uma só vez. Ao receber as respos-
tas, fica fácil então, saber quem 
tem a melhor proposta ou aptidão 
para o serviço. “Nele você tem a 
oportunidade de uma comunica-
ção ainda mais ampla, negocia 
sem interferências com os pres-
tadores e no final, pode escolher 
que mais lhe agrada”, ressalta.

Segundo André, o Canihelp, 
tanto sua versão android quanto 
a web, tem tido sua usabilida-
de aprimorada cada vez mais. O 
atendimento acontece em toda 
Grande BH e também na Grande 
São Paulo. “Estamos tendo um 
feedback incrível, especialmen-
te do Help. Diferente dos outros 
aplicativos que se vê por aí, não 
há taxas para cadastro ou limita-
ções dos tipos de serviços ofer-
tado. Além de rápido e prático, 
também é seguro. Sem dúvidas, 
temos muitos diferenciais”.

Para fazer parte do Ca-
nihelp basta acessar o site 
www.canihelp.me ou baixar o 
aplicativo disponível na Goo-
gle Play. Conheça!

Se o sentimento era forte em 
cada pessoa que estava presente 
à igreja, imagina como estava o 
coração do pastor Alysson Ara-
gão, o principal responsável em 
organizar a Cantata de Natal e 
que cuidou de cada detalhe com 
muito esmero. Ele buscou ofere-
cer um grande espetáculo, mas 
garantiu que o principal não era 
simplesmente apresentar, mas 
sim viver intensamente o que es-
tava sendo passado. “As pessoas 
ficam mais sensíveis nesta épo-
ca. Isto é muito bom porque as-
sim estão mais preparadas para 
receber a palavra”, diz.

Para o pastor da Igreja Batis-
ta Getsêmani do Buritis, o prin-
cipal destaque da Cantata ficou 
por conta das apresentações das 
crianças. Preocupado com os ca-
minhos pelos quais as pessoas 
estão levando o Natal, enxerga 
nos pequenos a grande salvação. 
“Meu filho um dia me falou: Na-
tal é Jesus, e nas lojas não tem? 
Temos que mudar isso, e que as 

pessoas reconheçam Jesus todo o 
tempo, não apenas no período do 
Natal”, indaga. 

Ainda de acordo com pastor 
Alysson Aragão, a tarefa de le-
var os ensinamentos de Jesus está 
cada vez mais difícil, principal-
mente com a desigual concorrên-
cia da violência e da intolerância. 
“Temos que conquistar os cora-
ções para Jesus. Só com o amor 
de Deus conseguiremos”.

Pastor alysson acredita ter 
conseguido levar o verdadeiro 

sentido do natal

Cada aPresentação era um novo momento de fé e emoção

CanihelP já está disponível em toda região metropolitana. 
objetivo é alcançar todo o estado


