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O NATAL DA PROMOÇÃO
O Natal é considerado a
data mais quente do comércio
no ano, até por isso é comum
que os lojistas aproveitem a
festividade para aumentarem
os preços de seus produtos
e assim conseguirem faturar mais. Entretanto, para os
moradores do Buritis o Natal
deste ano será bem diferente.
Com o objetivo de fomentar as vendas e driblar a cri-

se econômica, os lojistas do
bairro decidiram antecipar as
ofertas de janeiro, de queima
de estoque, e estão oferecendo grandes promoções aos
clientes. O resultado desta
iniciativa: nosso comércio
deverá ser um dos mais movimentados e lucrativos dos
últimos anos. “Vai ser difícil
Papai Noel passar pela chaminé com tanto presente”.
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Mamma Fit atrai adeptos
ao Parque Aggeo Pio

Uma nova atividade acaba de
chegar a Belo Horizonte e já está
fazendo o maior sucesso no Buritis. O Mamma Fit deu oportunidade às novas mamães de praticarem
exercícios físicos e recuperar a forma na companhia de seus filhos.

Entre outras atividades, a técnica tem a capacidade de transformar um instrumento de uso diário,
o carrinho de bebê, em uma ferramenta indispensável para o bemestar das mães.
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Novidade
nas ruas

VIAGEM

ESTRUTURA

CONDOMÍNIOS EM CENA

Agora é a hora de
verificar itens nos
veículos para viajar
em segurança

Nova sede do Espaço
DR ficará pronta ainda
no primeiro semestre
de 2016

Especialista esclarece
sobre responsabilidades
dos síndicos em casos de
acidentes
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Frequentadores do
Parque Aggeo Pio
Sobrinho desfrutam de
sessão de cinema
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Em 2016 tem mais edição
da "Feirinha Aproxima"

Os moradores do Buritis, amantes da boa culinária,
terão a oportunidade de, pela
segunda vez, provar as mais
diversas delícias da cozinha
mineira. A itinerante “Feiri-

nha Aproxima” volta ao bairro
em 2016, e junto com ela traz
novamente a sua mistura de
cheiros, temperos e sabores.
Tudo isso em um ambiente
aconchegante e familiar.
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Projeto Bom de Bola Bom
na Vida completa 6 anos
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Editorial

COMÉRCIO INTELIGENTE
Desde o início do processo
de redemocratização iniciado
em 1985, o país nunca passou
por uma crise econômica e política com este patamar. Sobram
incertezas políticas, desconfiança nas instituições e pessimismo
generalizado. O cenário tende
a piorar com a abertura recente
do processo de impeachment da
Presidente Dilma, que vai postergar ainda mais qualquer iniciativa de recuperação da economia brasileira.
A situação agora é pior porque não houve um período de
transição entre as vacas gordas
e as magras. Passamos rapidamente da euforia do crescimento da renda e do consumo

para uma recessão que devora
empregos e alimenta a inflação,
que está bem próxima dos dois
dígitos, algo que não acontecia
desde 2004. Muita gente que
passou a ter capacidade de consumo e ascensão social agora se
depara com a possibilidade de
perder tudo aquilo que conquistou nos últimos anos.
Porém, pessimismo exagerado nunca foi caminho para
encontrar soluções para a crise. Enquanto o mundo político
se envolve em embates sobre
a permanência ou não da atual
presidente, o mundo real precisa buscar alternativas para
enfrentar as adversidades do
momento. E o nosso Buritis vai

dando alguns exemplo de como
superar os obstáculos.
Na reportagem principal
desta edição, mostramos que o
nosso comércio, por exemplo,
está procurando se adaptar a
este momento de crise. O período do ano mais movimentado
para o setor, que é o Natal, está
mostrando algumas novidades.
De maneira muito inteligente,
alguns estabelecimentos já estão adiantando as promoções
que geralmente eram feitas para
queima de estoque nos meses
de janeiro e fevereiro.
Os empresários compreenderam que a capacidade de consumiu reduziu, seja por causa
da queda dos salários ou pelo

aumento do desemprego. E
diante desse cenário, nosso comércio local está tentando conquistar o consumidor exercendo
a criatividade, diminuindo preços, qualificando o atendimento. Tudo isso para incentivar as
pessoas a consumir no bairro
neste período de Natal.
Muitas lojas já começaram
suas promoções já em novembro e alcançaram bons resultados, numa demonstração que é
melhor ter um lucro menor vendendo mais do que permanecer
com os mesmos preços e com
as prateleiras cheias. Que estas iniciativas, simples, porém
bem produtivas, sejam cada vez
mais presentes na maioria das

lojas do bairro, cujo comércio é
um dos mais atrativos de Belo
Horizonte.
E já que teremos um Natal
de novidades, é bom que estes
comerciantes também pensem
coletivamente. Desde a sua fundação, em 2004, o JORNAL
DO BURITIS defende que seja
criada no bairro uma entidade
que reúna o comércio local. Segundo especialistas, 2016 também será um ano muito difícil,
talvez até pior do que 2015. E
nada melhor do que a união e
o associativismo para buscar
soluções conjuntas para que o
comércio do bairro fique ainda
mais atraente. Fica mais uma
vez a nossa sugestão.

nhamento das Cartas enviadas ao
Papai Noel do Projeto e doações de
roupas, alimentos, calçados. Convidamos-lhe para curtir a nossa Fan
Page facebook.com/projetocriancafelizbh e conhecer um pouco mais
sobre o Projeto Criança Feliz, nossas ações, novidades e conquistas.
Com elevado apreço, colocamo-nos
à disposição para esclarecimentos e
desde já agradecemos a atenção.
Chéuri Pâmela

passados, pois já não existe tanta
alegria como antigamente - chegava a ser contagiante.
Por alguns segundos, mergulho
num mundo de lembranças transportada para um tempo, em que natal era festa, confraternização, luz e
vida. Do interior das lojas a tradicional ‘Jingle Bells’ e Noite Feliz,
ecoavam fazendo harmonia com
vozes e risos de crianças. As vitrines enchiam os olhos de qualquer
pessoa e muitos podiam comprar
pequenas lembranças, grandes presentes e a mesa era farta.
Como em um filme retrospectivo, imagens passam rápido por
minha mente; crianças que corriam nas ruas calmas e mostravam
presentes como bolas, bicicletas,
bonecas e até cadernos e livros. O
cheiro de festa pairava no ar. Papai Noel, com suas longas barbas
brancas, passeava pelo céu de tre-

nó puxado por exóticas renas...
para depois descer pela chaminé;
e aqueles que não tinham a chaminé, os presentes eram deixados
na janela, ou atrás da porta dentro
dos sapatinhos. Pinheiros verdes ou
galhos de árvores cuidadosamente
escolhidos eram a arte criada pela
imaginação em cada lar. Abraços,
sorrisos e sinceros votos de feliz
natal vinham dos corações. Havia
trocas de presentes carinhosamente embrulhados e enfeitados com
laços. As guloseimas, a tradicional
ceia... e o encantamento da mais
singela verdade na grandeza de um
menino deitado numa manjedoura, o símbolo do renascimento da
vida o foco principal: “JESUS”; o
renascimento, o amor, e a união caminhando lado a lado no entrelaçar
sincero de mãos.
De repente, as lembranças são
bruscamente interrompidas pelo
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Cartas
PICHAÇÕES
Uma pena ver as pichações no
bairro. Ontem fui no shopping em
frente ao Supermercado Dia e fiquei bem triste em ver o que escreveram na fachada do prédio. Seria
interessante pedir para os responsáveis pelos prédios pichados que
providenciassem a retirada da tinta o mais rápido possível, mesmo
sabendo que haverá reincidência.
Sugiro que pesquisem no Google a
“Teoria das Janelas Partidas” para
entenderem o que falo.
Cláudia Araujo de
Oliveira e Silva

PROJETO
Quero apresentar o Projeto
Criança Feliz, que tem como principal objetivo levar alegria e esperança às crianças que vivem em situação de vulnerabilidade, vivendo

nas cidades mais pobres do nosso
estado, no Norte de Minas. O Projeto Criança Feliz visa arrecadar
alimentos, roupas, calçados, livros,
brinquedos, através de doações,
para levar às mais de 2 mil crianças que enviam cartinhas ao “Papai
Noel” do Projeto Criança Feliz. Em
2013, proporcionamos um Natal
mais feliz e farto para as crianças,
e suas famílias, da cidade de Curral de Dentro. Em 2014, as cidades
contempladas foram Itinga e Jequitinhonha. Este ano, 2015, a cidade
escolhida para o Natal Solidário é
Setubinha, localizada no Vale do
Mucuri. Tal escolha se deve ao fato
de esta ser considerada uma das
cidades mais pobres de Minas Gerais. Gostaríamos, portanto, de solicitar o precioso apoio deste jornal
na divulgação de nossas ações: Rifas das Camisas Oficiais do Cruzeiro e Atlético autografadas, Apadri-

Projeto Criança Feliz

CRÔNICA
“MESMO ASSIM
É NATAL”
Hoje, ao ligar a televisão, deparei-me com um anúncio de natal.
Depois deste, penso que, virão outros, nem tanto quanto alguns anos

anúncio de um jornal. Uma represa rompeu-se. Vejo a destruição
escorrendo veloz por um vilarejo,
vidas afogadas numa catástrofe que
será inesquecível.
O gosto amargo no Rio Doce
para sempre manchado. Histórias
levadas pelo lamaçal de uma represa de rejeitos de minério, que
ficará para sempre na memória de
cada um.
Os burburinhos nas ruas, um
pisca-pisca de luzes coloridas
numa loja, uma árvore enfeitada,
me fazem parar para pensar naquelas pessoas que passeiam na sua
própria história, enquanto olham
rastros de um lamaçal deixados
para trás. Estamos no ano de 2015,
está chegando dezembro e com ele
o Natal. Daí eu pergunto: por que
deixaram acontecer?
Maria Gabriella
Moradora
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Natal

Lojistas do Buritis investem
nas ofertas para driblar a crise
Se depender dos comerciantes do bairro, a árvore de Natal de
2015 será recheada de presentes.
Para não deixar que a crise econômica também afete a data mais
quente do ano no comércio, os
empresários do Buritis inovaram e
lançaram grandes promoções para
este mês de dezembro. Tradicionalmente os preços dos produtos
ficavam mais caros nesta época e,
em janeiro, havia um saldão do que
restava nas prateleiras. Com a nova
aposta, os comerciantes deverão
conseguir manter as boas vendas
de fim de ano e muitas famílias que
deixavam o Natal passar em branco para fazer as compras apenas no
mês seguinte poderão ter uma noite
“muito mais feliz”.
Na BStore, loja de moda feminina localizada dentro do shopping
Espaço Buritis, as ofertas vão desde os vestidos mais comuns, para
serem usados no dia-a-dia, até os
de alta estirpe, para festas de gala.
De acordo com o proprietário João
Alexandre Brioschi esta é uma iniciativa nova, que surge devido ao difícil cenário econômico do país, mas
que tem tudo para dar muito certo e
ser repetida nos próximos anos. “É
nestes momentos que temos de arriscar, saber lidar com a situação. As
promoções estão aí e agora é esperar
a resposta dos clientes. Estou confiante que este Natal será o renascimento do nosso comércio”.
Quem convive diariamente
com uma mulher sabe muito bem
o que a palavra promoção desperta
na maioria delas. A administradora
Eliana Maria Teixeira não perdeu
tempo e já fez as compras de Natal para a família e amigos. Com
as ofertas ainda aproveitou para se
autopresentear. “Qual mulher resiste à tentação de um presente? Com
essas promoções vou sair repleta
de sacolas”. A filha Vitória também
não perdeu tempo e já fez a escolha do presente que quer ganhar
da mãe. “Acabei de achar a bolsa
que eu queria em uma loja daqui do
bairro. É linda e o preço em conta. Vou ficar muito feliz e não vou
esvaziar o bolso da minha mãe”, se
diverte.
Na Sketch, marca referência
em todo país no mercado de moda
masculina, a inovação foi ainda
maior. Uma grande campanha foi
realizada já no mês de novembro,
quando a loja disponibilizou para
os clientes descontos de até 20%
na aquisição de produtos durante a

“Black Week” (23 a 29), uma versão maior da famosa Black Friday.
“Foi um grande sucesso. Conseguimos movimentar a loja já no mês
de novembro. Antecipamos o Natal
de muita gente”, diz Luiz Antônio
Sanson, proprietário da Sketch Buritis, que fica no piso 1 do Shopping Paragem.
E, para dezembro, a aposta
continua sendo nos produtos de
preços acessíveis a todos os bolsos.
Segundo o empresário, com cerca de R$100 o homem sai da loja
pronto para uma festa. “Estamos
muito confiantes no sucesso das
vendas. Este será o primeiro Natal com a Sketch no bairro e tenho
certeza que as esposas, mães e filhos irão aproveitar para comprar o
presente dos homens de suas vidas
aqui”, completa.

Comércio no Buritis já recebe grande movimento

Luiz Sanson confiante no sucesso de vendas neste Natal

Apoio total ao comércio do bairro
Os moradores entenderam
este grande esforço dos lojistas do
bairro e estão prestigiando cada
vez mais o comércio local. Foi o
tempo em que para encontrar um
determinado produto, a um preço
condizente com o mercado, era
preciso sair do bairro. As famílias
agora podem fazer suas compras
bem pertinho de casa, economizar,
e ainda aproveitar para encontrar
com os amigos. “Que bom que
eles tomaram esta iniciativa das
promoções. A cada dia que passa
o Buritis tem mais vida própria.
Acredito que todos irão ganhar.
O Papai Noel vai trabalhar muito

este ano”, brinca o empresário Felipe Lamego.
Zeny Teixeira mora em New
Jersey (Estados Unidos) e toda vez
que vem ao Brasil visitar os seus
familiares aproveita para fazer
compras no Buritis. E a cada nova
visita se impressiona com o crescimento do comércio local. São
produtos diversificados, de qualidade, e agora, de baixo valor. “Eu
acho ótimo comprar aqui. Muito
tranquilo e confortável. Espero
que os moradores do bairro façam
o mesmo”, diz.
A administradora Adriana Primoli mora há mais de 20 anos no

Buritis e acompanhou de perto o
crescimento comercial do bairro.
Ela lembra muito bem do tempo em que precisava se deslocar
para outras regiões de BH para fazer suas compras, e não quer mais
passar por todas aquelas dificuldades. Por isso, pede para que os
moradores não deixem de prestigiar o comércio local. “Já comprei
os presentes de Natal da família
aqui no bairro. Produtos de alta
qualidade e melhor, em promoção.
Tudo isto ainda sem precisar enfrentar o trânsito do centro da cidade. Vale muito a pena comprar
no Buritis”, ressalta.

Zeny voltará aos EUA com
as malas cheias de presentes

ADRIANA já comprou os presentes
dos filhos Davi e Samuel

De olho na sorte

Sorteio de um UP 0km é a aposta do Paragem

E as promoções no Buritis não
se resumem aos preços nas vitrines.
As campanhas para sortear prêmios
também devem causar grande impacto nas vendas. No Shopping
Paragem, por exemplo, nas compras acima de R$300 o cliente ganha um cupom para concorrer a um
Volkswagen UP 0Km. Os cupons
poderão ser deixados na urna até o
dia 31 de dezembro. O sorteio está
marcado para o dia 5 de janeiro de
2016. A coordenadora financeira do
shopping, Marcela Lima, diz que a
expectativa da administração é que

a campanha alavanque ainda mais
as vendas de fim de ano. “A oportunidade do nosso cliente ser contemplado é muito maior que em
promoções de outros shoppings,
uma vez que a circulação de pessoas aqui é bem menor. Tenho certeza
que isto fará com que muitas pessoas optem por fazerem suas compras aqui”.
Este é o segundo ano que o
Paragem realiza a promoção, mas
agora ela conta com uma grande
novidade. Os vendedores que mais
tiverem seus nomes em cupons

também serão contemplados com
prêmios de R$1 mil, R$600 e
R$400. “O vendedor é o nosso
maior divulgador. Se eles incentivarem o cliente a concorrer ao sorteio, temos certeza que a urna ficará
lotada e o movimento no shopping
irá aumentar”, comenta Marcela.
Outra atração que promete lotar as dependências do Paragem
neste mês de dezembro é a presença do Papai Noel. O “bom velhinho” estará no shopping aos fins de
semana, onde irá tirar fotos e fará a
alegria da garotada.
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Enquete

Você é contra ou a favor do novo
estatuto do desarmamento?
Em vigor há quase 12 anos, o Estatuto do Desarmamento pode estar com os dias contados. A comissão especial da Câmara dos Deputados que analisa
o assunto aprovou no fim do mês de outubro, o
texto-base de uma nova proposta que afrouxa as regras para o porte e a compra de armas de fogo. Batizado de “Estatuto de Controle de Armas de Fogo”,
o projeto ainda precisa passar por pelo menos duas
votações para virar lei.
O novo estatuto reduz de 25 para 21 anos a idade
mínima para a compra de armas no país. O texto também estende o porte para outras autoridades, como

Irma Luciana
Barbosa

“Sou totalmente contra a
proposta de mudança no estatuto. Armar o cidadão não
é a solução para o problema
da segurança pública, pelo
contrário, só vai gerar mais
violência. Nossos representantes, mais uma vez, estão
tomando medidas que não
serão benéficas para a população. Tenho três filhos e
não quero que eles cresçam
em uma sociedade armada”.
— Segurança do trabalho

deputados e senadores, e autoriza a posse e o porte
para pessoas que respondam a inquérito policial ou a
processo criminal.
O texto propõe ainda que o porte de armas tenha validade de dez anos (atualmente tem que ser renovado
a cada três). A proposta também prevê que o cadastramento de armas seja gratuito, para acabar com a imensa quantidade de armas existentes na clandestinidade.
E como não poderia deixar de ser, antes mesmo de
ser aprovado, o novo estatuto já causa muita polêmica. E os moradores do Buritis? Será que são a favor ou
contra a proposta?

Sheila Mônica
“Para mim uma decisão
como esta somente irá gerar
mais crimes e violência. O governo primeiro deveria dar mais
educação e cultura à população, para depois ver se é preciso armá-la. Ao invés de revólver, dê um livro, dê teatro. Isto
sim vai transformar o nosso
país em um lugar mais seguro
para se viver”.
— Nutricionista

Pedro Krettli

Rogério de Almeida

“É uma questão polêmica. É
verdade que com o cidadão armado, o marginal irá pensar muito antes de cometer o crime. Mas,
será que o cidadão comum tem
condições de ter uma arma? Ele
será treinado como um policial
para ter esta destreza? A medida é
para combater a violência, tomara que ela não fique ainda maior.
O problema é que o Brasil continua sendo o país que tenta resolver os efeitos e não as causas”.
— Economista

“A proposta tem que ser
aprovada. Como a segurança
pública não consegue coibir que
armas ilegais cheguem às mãos
dos bandidos, pelo menos, deixe a população em condições
de se defender. Acredito ainda
que facilitando o porte, o governo irá conseguir reduzir de
forma considerável o número
de armas contrabandeadas que
entram no país”.
— Administrador

Sabrina Lacerda
“Concordo com a criação
do novo estatuto pela questão
da segurança mesmo. Acredito que tem que ter um critério
bem rigoroso para a permissão,
que inclui exame psicológico e
físico, os quais sejam possíveis
identificar se a pessoa quer a
arma para sua proteção e não
para cometer crimes. Mas eu me
sentiria mais segura se tivesse o
direito de portar uma arma”.
— Autônoma

Eleno Joaquim
Emídio

Cristina Aparecida
“Não tem que facilitar o
porte de arma. A grande maioria das pessoas não está apta a
ter uma arma de fogo. Eu, por
exemplo, me achava uma mulher
super calma, mas me vi envolvida em situações de grande nervosismo. Com uma arma na mão,
não sei qual seria minha reação.
Exames psicológicos não acredito que seriam suficientes para
garantir que aquele cidadão não
causará uma tragédia”.
— Aposentada

“Eu sou a favor do
novo estatuto. Acho que até
demorou esta iniciativa.
Enquanto a população está
de mãos amarradas, a bandidagem se arma até os dentes. Se o cidadão de bem tiver a chance de se defender
acredito que os marginais
irão pensar duas vezes antes
de cometer o crime”.
— Motorista

5

Dezembro de 2015

EDITORIAL | OPINIÃO | LAZER | EDUCAÇÃO | POLÍTICA | ESPECIAL | CULTURA | POLUIÇÃO | SAÚDE | SERVIÇOS | IMÓVEIS | PAINEL | TENDÊNCIA | SEGURANÇA

Estilo

Saúde

Barbearia móvel é a mais
nova atração de BH
O sucesso dos food trucks
em Belo Horizonte, para a grande maioria, tem uma explicação:
a possibilidade de consumir uma
gastronomia de excelência de uma
forma fácil e rápida. Mas, se esta
é a razão do sucesso, porque não
arriscar o mesmo em outros serviços? Pois bem, foi isto que os
proprietários da Barbearia Clip fizeram e, em pouco tempo de atividade, já colhem ótimos resultados.
O Barber Truck é uma das
primeiras Kombis transformadas em barbearia do Brasil. Agora, para cortar o cabelo e fazer a
barba com grandes profissionais,
selo de qualidade da Barbearia
Clip, não é mais obrigatório ir
ao salão fixo. Se você encontrar
com o veículo em algum evento,
pode usufruir do serviço, pois o
tratamento é de extrema qualidade. O design do Barber Truck é
um redesenho dos elementos que
compõem a barbearia.
A empresária Marília Coutinho
acompanhou de perto a montagem
do veículo. Segundo ela, a Kombi
foi adaptada para ser estilosa, funcional e descolada, assim como é
de praxe em todo o serviço oferecido pela Barbearia Clip. “Nosso
objetivo principal é levar o Barber
Truck para eventos públicos, corporativos e também para empresas.
Nesta correria do dia-a-dia, nada
melhor que poder cortar o cabelo e
fazer a barba no local onde estivermos. Estou orgulhosa e surpresa
com o sucesso imediato que alcançamos”, ressalta.
Sócio-proprietário da Barbearia Clip, Rogério Salgado diz que
foi um desafio lançar o Barber Truck em um momento de crise do
país, mas que é exatamente nestas
horas que o empresário deve arris-

ROGÉRIO E MARÍLIA
se surpreenderam
com o sucesso
imediato do Barber
Truck
Leonardo pretende
levar a Kombi para
empresa em que
trabalha

car. “Nunca tivemos medo de novos desafios, acredito que este é um
dos segredos do nosso sucesso. Se
não enfrentarmos a crise de frente
ela poderá nos derrotar”.
O engenheiro Leonardo Velloso, morador no Buritis, é cliente da
Barbearia Clip e ficou empolgado
com a presença do Barber Truck
na sede do salão. “A ideia é muito interessante, o veículo chama
a atenção. Nunca vi nada igual
do gênero”. Funcionário de uma
multinacional, Leonardo ainda
pretende levar a Kombi para dentro da empresa. “Lá nós tínhamos
um dia para cortar o cabelo dos
funcionários. Como acabou ficando inviável pela logística, parou o serviço. Acredito que com
este veículo o benefício poderá
voltar”.

Eventos
Com pouco tempo de criação,
o Barber Truck da Barbearia Clip
já pôde ser visto em eventos como
o I Love Jazz, St Patrick’s Day,
Gastronomia na Praça, aniversário do Itatiaia Rádio Bar e aqui no
Buritis, no Rockão. Uma parceria ainda foi feita com a diretoria
da Harley Davidson do Buritis,
que irá colocar a van em todos os
eventos realizados pela concessionária.
Nestes primeiros meses, o Barber Truck, quando não estiver em
eventos, ficará montado todos os
sábados em frente ao salão da Barbearia Clip no bairro, localizado
dentro do Shopping Espaço Buritis,
na Avenida Mario Werneck, 1550.
Para outras informações a
respeito do Barber Truck, basta entrar em contato através
dos telefones: (31) 3309-1000 e
99504-6970.

O novo
queridinho
das dietas
Muitas pessoas confundem
o cacau com o “chocolate”, que
na verdade é um produto derivado. O cacau estimula a liberação
de endorfinas e a elevação da disposição mental, graças às aminas biogênicas. Estudos também
comprovam que o alimento reduz
a ansiedade, combate a depressão e dá sensação de bem estar. O
JORNAL DO BURITIS apresenta aos leitores o verdadeiro cacau.
Já ouviu falar em NIBS de
Cacau? Pois bem, esse novo
ingrediente que vem ganhando
o mercado e é a castanha desidratada do cacau, sem adição
de qualquer composto ou ingrediente. Ou seja, é o puro cacau.
E para melhorar esses ingredientes a sua produção é, em maioria, orgânica.
De acordo com Cecília Sebe,
chef do Restaurante Clube Natural, o nibs se destaca por sua
crocância e seu sabor singular que lembra o “chocolate”,
mas sem açúcar. Seus benefícios a saúde que são inúmeros.
“Se compararmos este alimento
com outros como o vinho tinto,
mirtilo , açaí, romã, goji berry e
combinados, além do chá verde
e chá preto, o cacau cru ganha
de todos eles em quantidade de
flavonoides antioxidantes, por
isso ele é considerado um dos
alimentos líderes em termos de

compostos antioxidantes. Além
de ajudar a prevenir nosso envelhecimento, apresenta inúmeras
outras propriedades que fazem
bem a diversas funções do nosso
organismo”, diz.
Neste ingrediente pode-se
encontrar theobromina, vitamina C, ômega 6, serotonina, feniletilamina (PEA), manganês,
zinco, cobre, magnésio, ferro,
cromo, entre outros compostos. Esses auxiliam nas várias
funções como anti-estresse, na
saúde da pele, do cérebro, do
coração, da corrente sanguínea
e libera a famosa endorfina, que
traz a sensação de felicidade.
Mas como tudo em excesso
faz mau, o nibs de cacau deve
ser consumido em pouca quantidade por dia, em média 15
gramas, tendo em torno de 90
calorias, ou seja, é um alimento
riquíssimo em nutrientes, mas
também é fonte de calorias.
Existem diversas formas de
consumir o nibs de cacau, por
exemplo, na salada de frutas, em
panquecas, massas de bolo ou por
cima da cobertura, vitaminas, no
iogurte, com granola, em massas
de biscoitos, em mousses e sobremesas em geral. “Recomendamos
consumi-lo sempre em temperatura ambiente para que não se perca algumas de suas propriedades”,
finaliza Cecília Sebe.
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Tranquilidade

Revisão no veículo pode
evitar problemas nas férias
As tão aguardadas férias de fim
de ano estão chegando e muitas
famílias aproveitam a época para
arrumar as malas e pegar a estrada. Mas, para que o passeio não se
transforme em uma enorme dor de
cabeça e você gaste parte do tempo à espera de socorro mecânico, é
importante preparar um dos principais integrantes da viagem: o carro.
Se você ainda não fez a revisão no
seu automóvel, anote as dicas que
o JORNAL DO BURITIS preparou
com a ajuda do mecânico Felipe
Ferreira de Souza, da Japa Óleos.
Na revisão antes da viagem é
fundamental verificar os sistemas
de direção, suspensão e frenagem.
Certifique-se de que os pneus, inclusive o estepe, estão em condições de uso e calibrados. É importante fazer o alinhamento e o
balanceamento, além de conferir
o estado de amortecedores, molas,
bandeja e buchas. E não se esqueça
de checar pastilhas, lonas, discos e
níveis do fluído de freio.
Manter o sistema de iluminação em perfeito estado também reforça a segurança. É preciso verificar todas as lâmpadas do veículo.
Engate a ré, ligue os piscas e confi-

Felipe dá as
principais dicas
aos motoristas
antes de
pegarem a
estrada

Em Dia
ra o alinhamento dos faróis. Felipe
recomenda verificar bobina, velas,
cabos de ignição e coxins, além
do estado dos filtros e o nível dos
lubrificantes. “Na maioria das vezes são ações simples, mas fundamentais para a boa manutenção do
motor do carro”. Segundo o especialista, o sistema de arrefecimento
também merece atenção especial.
“Observe se o ponteiro da temperatura fica abaixo da faixa verme-

lha e se há vazamentos no radiador
e mangueiras”, observa. Deve-se
sempre usar uma solução de água
e aditivo.
Em relação à visibilidade, não
se deve usar detergente comum (de
cozinha) no reservatório de água
do limpador. É melhor optar por
um produto específico para esse
fim que, além de não desgastar a
borracha, ajuda a diminuir seu atrito com o vidro.

Cliente da Japa Óleos, o engenheiro aposentado Augusto Teixeira já perdeu as contas de quantas
viagens fez de carro com a família
e garante que em nenhuma delas
passou por qualquer transtorno.
Segundo ele, isto é graças à revisão que realiza no automóvel antes
de pegar a estrada. Mesmo com
veículos novos e com revisões periódicas, Augusto não dispensa a
revisão pré-viagem. “Levo o bem
mais precioso que tenho nestes
bancos. Zelar pela saúde da minha
família sempre será prioridade na
minha vida”.

E esta consciência no trânsito
será uma herança de família. De
acordo com o aposentado, as duas
filhas seguem o mesmo exemplo.
“Além de guiarem com segurança,
elas sempre levam os carros para a
revisão. Dizem que foram influenciadas por mim”, se orgulha.
Na Japa Óleos, ao fazer a troca de óleo, o cliente ganha um orçamento grátis do seu veículo. No
total, 15 itens são minuciosamente
verificados. O atendimento na oficina é realizado por ordem de chegada. A Japa Óleos está localizada
à Rua Paulo Piedade Campos, 200.

Cauteloso, Augusto nunca
passou por problemas com o
carro nas viagens

O horário de funcionamento é de
segunda a sexta das 07h às 18h e
aos sábados das 07h às 13h. O telefone de contato é 3378-1110.
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Trânsito

Autoescola trabalha na formação
de condutores responsáveis
Não é difícil apontar um dos
maiores problemas de hoje das
grandes cidades: o trânsito. Caótico, lento, estressante e muitas vezes
perigoso, esta realidade é cada vez
mais comum na vida dos motoristas
e pedestres. Para muitos, a busca
por menos acidentes e conflitos no
trânsito tem que começar dentro da
autoescola, quando o condutor deve
receber as orientações necessárias
de como lidar com diferentes situações em meio às vias.
Nos últimos tempos, algumas
autoescolas têm aprimorado o processo de formação dos condutores.
Elas se transformaram em unidades
de ensino e oferecem ao aluno não
apenas a técnica da direção, mas
também preparação para lidar melhor com ciclistas, pedestres e outras situações complicadas do dia-a-dia do trânsito, especialmente de
uma capital.
Para o proprietário do Centro
de Formação de Condutores Montoya, Willer Wiermann, a consciência e educação no trânsito nascem,
ainda, durante as aulas de legislação, por meio da ajuda dos professores. Depois, eles prosseguem
na prática com as aulas de direção.
Tudo para, de fato, formar um motorista apto para o nosso trânsito.
“Diferente do que acontece muito
por aí, nossa autoescola trabalha

Nacional de Trânsito - para se tirar a carteira de habilitação como,
por exemplo, aumento no número
de aulas de direção e exigência da
biometria nas aulas de legislação,
também tiveram um efeito positivo
para a melhora no trânsito no país
e isto será visto com maior clareza
no futuro.

No Buritis

Willer Wiermann: "trabalhamos para criar
motoristas, não tiradores de carteira”

para criar motoristas, não tiradores
de carteira. Mesmo com a possibilidade de perdermos um aluno, não
os encaminhamos para o exame se
não tivermos a certeza de que ele já
se tornou um condutor capacitado”.
E o sucesso desta forma de trabalhar do CFC Montoya é observado nos índices de aprovação dos
exames em Belo Horizonte. A média geral de aprovação na capital é
de 27%, sendo que na autoescola
recém-chegada ao Buritis este índice atinge 45,9%, segunda maior
da cidade. A outra unidade da autoescola, localizada no bairro União,

atingiu 44,36%, quarta maior da
cidade, provando que a empresa
mantém um excelente padrão de
qualidade. “É um orgulho para nós
alcançarmos estes números. É resultado de um trabalho sério e que
pensa no bem estar de nossos alunos”, comenta Willer.
Ainda de acordo com o empresário, as mudanças feitas nos últimos anos pelo Contran - Conselho

A presença da autoescola Montoya no Buritis não é a única ligação de Willer Wiermann com o
bairro. Ele também é morador já
há alguns anos e, por isso, faz uma
análise crítica do trânsito local.
Apesar de saber das dificuldades, em razão da enorme presença
de veículos, acredita que pequenas mudanças de atitude podem
fazer muita diferença no trânsito
do Buritis e sua autoescola tentará
contribuir com a formação de novos motoristas conscientes no bairro. “Vamos mostrar a importância
de se respeitar uma sinalização,
de não falar ao celular, de não ser
agressivo. Situações simples, mas
que podem fazer uma grande diferença no fim”, diz.

Serviço:

Centro de Formação de Condutores Montoya
Endereço: Rua Walter Guimarães Figueiredo, 25
Telefone: 3423-6743
Site: www.cfcmontoya.com.br

Alteração na circulação de
rua agrada comunidade
Os motoristas que têm o costume de transitar pela Rua Cristiano Moreira Sales, localizada entre
a Rua Eugênio Vidigal Amaro e
Avenida Professor Mário Werneck, já devem ter percebido que uma
importante mudança no local foi
promovida pela BHTrans. Parte da
rua, mais precisamente a área em
que não possui moradias, passou a
operar com mão única.
Conforme o órgão, a mudança
tem o objetivo de reduzir os conflitos nos cruzamentos e melhorar o
acesso local, além de garantir mais
segurança para pedestres e motoris-

tas que circulam na região.
Gerente de uma empresa instalada na Rua Cristiano Moreira
Sales, Éverton Pereira da Silva
foi quem entrou em contato com
a BHTrans para solicitar a alteração. Segundo ele, o fluxo de caminhões e vans na rua é bastante
intenso e, como ela é uma via estreita, constantemente os veículos
se esbarravam. “O meu carro foi
atingido. Como não tinha espaço,
os veículos andavam muito próximos e os esbarrões eram inevitáveis. Entrei em contato com
a BHTrans e depois de uns três

meses eles definiram a mudança”.
Também funcionário de uma
empresa instalada na via, José
Divino lembra que a todo instante os carros ficavam impossibilitados de transitar na rua, o
que gerava um mal-estar muito
grande entre eles. “Era bate-boca, estresse. Os motoristas ficavam parados, já que não dava
para passar dois veículos, e como
todo mundo está com pressa nos
dias de hoje, era uma confusão”,
comenta.
Motorista e encarregado pela
área de transporte, Walace Lopes

era um dos que mais sofria com
o problema de trânsito na Cristiano Moreira Sales. De acordo
com ele, perdia muitos minutos
do seu dia para conseguir manobrar os caminhões da empresa onde trabalha. Apesar de satisfeito com a alteração, ainda
aguarda por mais mudanças na
rua. “Já passou da hora de proibir o estacionamento em um dos
lados da via, como já acontece na parte residencial da mesma. Já levamos o pedido para a
BHTrans e agora é aguardar para
ver se ela o acata”, completa.

Braulio Lara

Pai Rico ou Pai Pobre?
No meu dia a dia, muitas pessoas me perguntam sobre investimentos e formas de aplicar seu dinheiro. Muito antes de analisar
tendências de mercado ou gráficos de bolsa, gostaria de trazer uma
provocação sobre nossa educação sobre dinheiro.
Há mais de dez anos, tive a oportunidade de ler o livro Pai Rico
Pai Pobre, dos autores R. Kiyosaki e S. Lechter. O livro, de 1997,
traz à tona vários pontos de vista que cabem reflexões. Trata-se de
uma narrativa sobre os conceitos ensinados ao autor por seu mentor
“Pai Rico” que não era seu pai biológico, o “Pai Pobre”. Essa leitura
foi um divisor de águas na minha forma de perceber a relação entre
profissão, sucesso e valores acadêmicos.
Em nossa sociedade somos treinados, de um modo geral, desde novinhos a nos tornarmos exímios alunos em troca de um futuro
promissor, obtendo um bom emprego e dessa forma viabilizar adquirir nosso patrimônio. Mas será que essa é uma visão limitada?
Pessoas que ganham relativamente bem, às vezes não conseguem se libertar de uma vida financeiramente apertada, gastam dinheiro com juros e superficialidades, e às vezes, não conseguem formar um patrimônio para ter um pouco de conforto em suas vidas.
Por outro lado, pessoas que nada tinham conseguem ter um sucesso financeiro e com isso realizar seus sonhos. Qual é a chave? Claro que existem milhões de situações mas uma delas é primordial:
tem pessoas que focam suas energias em aplicar o seu dinheiro em
“coisas” que te fazem gastar mais dinheiro, formando um redemoinho de despesas sem fim, que esgotam por um ralo todas as chances
de formar seu patrimônio. Por outro lado, existem pessoas que são
disciplinadas a aplicar seu dinheiro em “coisas” que retornam mais
dinheiro, seja em novos fluxos de caixa ou valorização. Essas sim
são os verdadeiros ativos. Em nossa sociedade de consumo, temos
a nossa frente sempre grandes ofertas. Grandes ativos ou passivos?
Quanto tempo nós dedicamos sonhando com os passivos e despesas? E quanto tempo nós sonhamos com os ativos que retornam
mais dinheiro? Será que estão tão longe assim do nosso dia-a-dia?
E nossa longa jornada de formação, não deveria ser a garantia do sucesso? A resposta é não. Nossa formação nos permite
compor nossa “caixa de ferramentas” da vida, que poderia nos
dar melhores chances para gerir nossa vida financeira ao longo
da existência. Mas do que adianta ter ferramentas e não usar, ou
usar de forma inapropriada?
Parece simples mas não é. Ou é tão simples que não entendemos
porque tornamos difícil. Talvez a questão seja praticar. Mas se falta
prática, e talvez teoria também, o que vamos ensinar aos nossos filhos. Seremos Pais Ricos ou Pais Pobres?
Braulio Lara é Empresário e Morador do Buritis – 34 anos
Professor do Curso de Engenharia Civil do UNIBH
Mestre em Ciência da Computação pela UFMG
Pós Graduado em Gestão de Custos e Controladoria pelo UNIBH
Bacharel em Ciência da Computação pelo UNIBH
Técnico em Eletromecânica pelo CEFET-MG
Corretor de Imóveis registrado no CRECI
Contato através do e-mail: braulio.lara@gmail.com

Mudanças na Rua
Cristiano Moreira Sales
foram bem sinalizadas
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Novidade

Espaço DR irá inaugurar sede
própria com 4 andares no Buritis
Salão Emotion

FOTOS DIVULGAÇÃO

O Espaço DR irá inaugurar
sede própria no Buritis no 1º semestre de 2016. O salão estará situado à rua Cristovam Chiaradia 651,
próximo a Escola Americana. Em
fase final de acabamento e decoração, a sede própria está recebendo
um investimento de cerca de R$
4,5 milhões.
Um prédio de quatro andares
foi projetado especialmente para
oferecer às clientes do Espaço DR
os serviços exclusivos do salão
com conforto e agilidade. Com
vista privilegiada para a Serra do
Curral, a arquitetura dos ambientes
foi pensada para promover a integração das clientes e da equipe com
a natureza. Paredes de vidro e amplas áreas abertas possibilitarão um
contato direto com a mata que circunda o Espaço DR.
Em uma área total de mais de
1 mil m2, sendo 820 m de área
construída, o espaço mais amplo do
salão, um andar com 400 metros,
será dedicado aos cuidados com os
cabelos. Cerca de 40 cabeleireiros
especializados ficarão à disposição
para realizar cortes, colorações, hidratações, escovas, e terapias capilares. Neste mesmo andar, será
instalado o Espaço DR Café com
vista. Em outro andar serão disponibilizados os serviços de depilação e estética corporal e facial. Todos com profissionais com ampla
experiência de mercado.

O Espaço DR foi um dos 8
salões brasileiros escolhidos pela
L’Oreal Paris para abrigar o Salão
Emotion ou Salão Emoção. Esse
é um espaço especial da marca
para que as clientes tenham experiências sensoriais incríveis e
inesquecíveis.

O Espaço DR e o Buritis
À frente do Espaço DR está o
cabeleireiro Dierley Rodrigues.
Com uma trajetória profissional
toda construída no Buritis, Dierley
Rodrigues começou sua atuação há
22 anos como cabeleireiro, 7 destes
em outros salões de BH. Em 2000,
inaugurou seu próprio negócio: o
Dierley Cabelo e Maquiagem, que

anos depois passou a se chamar
Studio Dierley Rodrigues. Sempre
no Buritis. Há 4 anos, ao iniciar o
projeto da sede própria e ao inaugurar uma Unidade também no
bairro Serra, veio a necessidade
de se fazer um novo posicionamento da marca que mudou para
Espaço DR há dois anos. “Sempre tive muito carinho e gratidão
pelo Buritis e seus moradores.
Aqui, foi onde comecei e agora
que tenho a possibilidade de ampliar meu negócio, fiz questão de
oferecer o que temos de melhor
para esse bairro que sempre acreditou no meu trabalho e na equipe
DR”, comenta Dierley Rodrigues.
Em 2016, o Espaço DR irá comemorar 15 anos.

A pontualidade
A pontualidade é um dos grandes diferenciais de atendimento do
Espaço DR. Todas as clientes são
impreterivelmente atendidas no horário agendado. Há uma tolerância de 10 minutos para quem chega
atrasado. Caso o atraso seja maior
que 10 minutos, é feito o agendamento de nova data e horário para
atendimento. “Temos grande preocupação com o bem-estar das nossas
clientes e sempre respeitamos seus
horários. Sabemos que o fato de poderem ir ao salão tendo a certeza que
poderão cumprir toda a sua agenda
do dia garante muita tranquilidade a
elas,” comenta Dierley Rodrigues,
que sempre adotou a pontualidade
como característica de seus serviços.

Experiência no Exterior

Investimento superou
os R$ 4 milhões

Na procura por novidades do
mercado para também se atualizar,
Dierley Rodrigues participa constantemente de eventos no Brasil e
no exterior. Em maio, ele esteve
na China, Holanda e França a convite da L’Oreal. Em anos anteriores, também a convite da L’Oreal,
Dierley Rodrigues esteve representando o Estado em Congressos
da marca na África do Sul, Rússia,
Itália e Dubai.
Muito conceituado em todo o
Brasil pelo seu trabalho, em ju-

O novo Espaço DR terá ainda um espaço exclusivo para as
noivas, com sala de banho, spa,
um ofurô e espaço de massagem
com vista para a Serra do Curral.
Um andar está sendo especialmente montado para os clientes
masculinos terem mais privacidade para cuidarem da sua beleza. Equipado com uma barbearia,
neste espaço haverá um bar exclusivo para eles.

lho, Dierley Rodrigues recebeu
mais um prêmio: o troféu Mãos
de Minas, por ser considerado
um dos mais importantes e influentes cabeleireiros do mercado mineiro atualmente. O prêmio
é um reconhecimento da revista
Cabelos & Cia, o veículo de comunicação mais expressivo do
segmento no País, e da International Professional Fair - Feira
Internacional da Beleza, que em
sua 12ª edição foi realizada em
Belo Horizonte.

Atividade de mães e bebês é sucesso no Buritis
Que tal manter a boa forma
sem se preocupar com quem deixar o bebê? Pois bem, este desejo de muitas mamães hoje já se
tornou realidade através da técnica do Mamma Fit. Trata-se de
um programa de fitness dedicado
às novas mães, que na companhia de seus filhos, podem praticar uma ginástica baseada em
alongamentos e exercícios de
tonificação muscular com a ajuda do carrinho de bebê, que se
torna parte integrante da aula. A
Prefeitura de BH, através da Secretaria Municipal de Saúde, já
implantou o Mamma Fit na rede
pública e o Buritis foi um dos
primeiros bairros da capital a se-

rem contemplados.
O Mamma Fit foi trazido para
Belo Horizonte pela fisioterapeuta,
especialista em Saúde da Mulher,
Vitória Goulart. A aula é uma mistura de exercícios clássicos com um
programa de treinamento direcionado ao recondicionamento dos “músculos das mamães”, ou seja, as partes do corpo que foram colocadas à
duras provas, antes, durante e depois
do parto, como os músculos abdominais, o solo pélvico e também a
coluna vertebral. “Esse treinamento é indicado para que as mães recuperem energia física e mental.
Recuperar a forma sem sacrificar a
companhia do filho, pelo contrário,
transformar a hora da ginástica em

um momento de união e cumplicidade, mergulhando no verde da cidade
e fazendo amizade com outras mamães”, diz.
As aulas são também úteis para
as crianças. Elas garantem a constante presença da mãe, especialmente
durante os meses de amamentação,
e ainda incentiva a socialização com
outras crianças participantes. “A atividade, logo nos primeiros meses de
vida, também pode se transformar
no caminho mais natural para ensinar os filhos o amor pelo esporte e
um estilo de vida saudável”, completa Vitória.
Moradora no Buritis, a advogada Juliana Monteiro participou do
Mamma Fit com a filha Sofia, de

dez meses, e ficou bastante satisfeita
com tudo o que aprendeu. “Eu já faço
ginástica regularmente. Poder fazer
com a milha filha é ainda mais especial. São ideias novas que vou refazer
em casa. E pela carinha da Sofia dá
pra ver que ela está adorando”.
A enfermeira Pricila Rezende
também participou das atividades
com o filho Bernardo, de quatro
meses. Ela fazia alguns exercícios
como Pilates até os últimos meses
de gravidez, mas depois do nascimento do filho deixou as atividades
de lado. Agora, pretende voltar com
tudo! “Essa técnica com o neném é
muito bacana. Como posso levá-lo
não tenho mais desculpas para não
fazer a atividade”, se diverte.

Pricila se divertiu com o filho Bernardo e ainda cuidou do corpo

