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Um vizinho do barulho
Quase dois anos depois
de ser inaugurada, a Night
Market Rooftop continua, literalmente, tirando o sono de
muitos moradores da região
do Buritis. Instalada no terraço de um prédio comercial
isolado na parte mais alta da
região, a casa noturna promove festas que chegam a
se estender até o amanhecer.
Sem qualquer barreira física,

o som se propaga com facilidade, perturbando moradores
em longas distâncias. Cansados, alguns já se mudaram.
Quem não tem como fugir do
problema, procura a Justiça
e a mídia em busca de uma
solução. Há muito tempo os
proprietários do local prometem uma solução para o problema, mas até agora as promessas não saíram do papel.

PÁG. 3

Moradores celebram fim
das obras na Mário Werneck

A Avenida Professor Mário Werneck está entregue à
comunidade. Desde o início
do mês de abril, os moradores
do Buritis tiveram de conviver com o transtorno em não
poder transitar em um dos
trechos da principal via do

bairro. No entanto, tudo indica que a espera valeu a pena.
A obra foi finalizada e, quem
acompanhou os trabalhos de
perto acredita que o serviço é
para manter o bom estado da
pista por muitos anos.

PÁG. 4

Haircuts
já está
no Buritis

Campeão
no bairro

AÇÃO QUE
PREOCUPA

Mundo
digital

Comerciantes do
bairro com grandes
expectativas para o 		
Dia dos Pais

Central do Cruzeiro
e da Seleção conta
porque escolheu o
Buritis para morar

Movimento
antivacinação pode
gerar sérios problemas
à saúde pública

JB conquista milhares
de seguidores nas
redes sociais com
promoções e notícias

PÁG. 5

PÁG. 8

Motoristas começam a se
adaptar ao rotativo digital

Ele chegou como uma
grande novidade e, aos poucos, vai agradando os motoristas. Desde o fim do mês de
junho foi implantado em Belo
Horizonte o estacionamento
rotativo digital. O aplicati-

Eles 		
merecem

vo de celular é mais rápido e
prático, facilitando a vida do
usuário. Contudo, ainda tem
gente que reclama da falta
de informação a respeito do
novo sistema de cobrança.

PÁG. 9

PÁG. 10

PÁG. 10

Pedacinho da Itália no
Buritis, “Italiana” comemora
primeiro aniversário

Espaço aconchegante, familiar e com a autêntica culinária italiana. Foi
oferecendo este serviço que o restaurante Italiana celebrou no último mês
de julho seu primeiro aniversário no Buritis. Estabelecimento de renome
durante a primeira década dos anos 2000 no vilarejo de Macacos, o Italiana
veio para o nosso bairro e, não apenas perpetuou o serviço já reconhecido,
como elevou ainda mais a conceituada gastronomia do Buritis.
PÁG. 7

PÁG. 11
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Editorial

RUIM COM ELA, MUITO PIOR SEM
Pneus cantando no asfalto, escapamentos, buzinas.
Com certeza estes são sons
que não agradam em nada
aos ouvidos. No entanto,
uma grande parcela de moradores do Buritis ficou contente ao voltar a conviver
com este ruído diariamente. Depois de quase quatro
meses de obras, chegou ao
fim o barulho de tratores e
escavadeiras e os veículos
voltaram a ser os ocupantes
da Mário Werneck, gerando
assim um grande alívio ao
trânsito do bairro.
Estranho imaginar que
apenas um pequeno trecho

de uma avenida, tida por
muitos como mal estruturada para atender ao bairro,
possa ter feito tanta falta no
nosso dia a dia. Se a principal avenida do bairro tem
suas falhas (isto é notório),
o restante das ruas do Buritis se mostram ainda mais
imperfeitas para o nosso
volumoso tráfego, que ficará ainda mais pesado nos
próximos anos com o vertiginoso crescimento do Buritis II. Bastou os primeiros
dias de obras para perceber
que o período seria de muito transtorno. Os sessenta
dias previstos se tornaram

mais de cem. Até mesmo
uma greve de caminhoneiros prejudicou o andamento dos trabalhos. Enquanto
homens e máquinas ocupavam a Mário Werneck,
congestionamentos se formavam em ruas adjacentes,
que ainda sofreram com
o surgimento de crateras.
Claro, se a nossa principal avenida não suportou
o intenso trânsito, imagina
nossas humildes vias residenciais. Mas, a rapidez
com que aconteceu a deterioração foi um grande
alerta sobre a má qualidade do nosso asfalto e um

prenúncio de que teremos
de conviver com muitos
buracos no próximo período de chuvas.
Mas, era preciso ser feito. Clamamos por anos pela
recuperação total da Mário
Werneck e a resposta, enfim, aconteceu. O serviço
realizado é propagado como
de excelência, cumprindo
com todas as necessidades
que foram expostas nos últimos tempos, inclusive durante audiência pública na
Câmara Municipal, que serviam de desculpa para a sua
não realização até cerca de
quatro meses atrás. O po-

der público foi obrigado a
tirar a mão do bolso e oferecer um pequeno benefício
a um bairro que tanto contribui com impostos para o
desenvolvimento da capital
mineira.
Agora a cabe à comunidade fazer bom uso da
avenida e, principalmente,
respeitá-la. Motoristas e pedestres devem sempre obedecer a sinalização e, toda
vez que pensarem em fazer
algo contra a Mário Werneck, recordar deste período
em que estivemos sem ela
e o quanto ela é importante
para o nosso dia a dia.
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RECAPEAMENTO

CRESCIMENTO

Até que enfim os vereadores
de BH fizeram a parte deles e votaram o projeto da Lei das Diretrizes Orçamentárias (LDO), que
estabelece as diretrizes e prioridades para elaboração do Orçamento
Anual de 2019. Era possível que
eles iriam cozinhar o PL, mas logo
na primeira sessão legislativa de
agosto ela foi apreciada e aprovada.
A Comissão de Orçamento e Finanças Públicas da Câmara de BH também deu parecer favorável sobre as
181 emendas apresentadas por parlamentares. Agora é esperar para ver
se o executivo irá aplicar com zelo e
sabedoria nosso dinheiro.
Mirtes Marques

Que bom que as obras na Mário
Werneck terminaram. Não aguentava
mais ter que dar voltas e mais voltas
para chegar a certos pontos do bairro. Parece que a obra ficou boa, mas
como sou mineira vou esperar para
ver se realmente ficou. Vi também
que a prefeitura tem recapeado outras ruas do bairro e não faz mais que
sua obrigação. Tem mais de 30 anos
que este bairro foi asfaltado e de lá
pra cá nada mais foi feito em relação
ao asfalto. Pagamos muitos impostos e queremos ver os resultados. Na
verdade todas as ruas, sem exceção,
deveriam ser recapeadas aqui no Buritis. Ajuda a gente Kalil!
Roberto França

Após uma queda excepcional
de 16,2% em maio, o faturamento real da Indústria Geral cresceu
26,8% em junho, na comparação
mensal. É o que aponta a Pesquisa
Indicadores Industriais de Minas
Gerais (Index) de junho, divulgada pela FIEMG no inicio de agosto. Houve avanço do faturamento
na Indústria de Transformação e na
Indústria Extrativa, explicado pelo
retorno à normalidade das operações, após o fim da crise de desabastecimento provocada pela paralisação dos serviços de transportes
rodoviários de cargas em maio.
Mas este forte crescimento do faturamento deve ser visto com
cautela, pois seu crescimento
acentuado é explicado pela sequ-

Moradora

Morador

ência de péssimos resultados que a
indústria teve anteriormente. O certo é aguardar o próximo trimestre
para uma melhor avaliação.
Guilherme Pedrosa

tativa e qualidade de vida.
João Eduardo Nunes Salles

DIABETES

Alguns hábitos, até comuns no
dia a dia, podem ser grandes vilões
das noites de sono e até comprometer o nosso bem estar. Vital para
a saúde, o sono é importante para
o desenvolvimento normal do cérebro, para a regeneração celular
e para a produção de importantes
hormônios que regulam o nosso
metabolismo. A sua privação pode
causar desde um simples cansaço
no dia seguinte, até doenças cardiovasculares, obesidade e diabetes. Um ambiente barulhento, por
exemplo, pode atrapalhar o descanso noturno, pois mesmo quan-

A Sociedade Brasileira de Diabetes estima que 16 milhões de
brasileiros foram diagnosticados
com diabetes. É fundamental atentar-se às particularidades que tangem o tratamento da doença, não
apenas medicamentoso, mas comportamental e nutricional. Há alternativas terapêuticas capazes de
controlar o diabetes e suas complicações. Conhecimento e acesso a
tratamentos adequados são fundamentais para preservar a doença
no idoso, aumentando sua expec-

Sociedade Brasileira de Diabetes

SONO

do o corpo começa a adormecer ele
ainda está ativo, e ruídos acabam
sendo um incômodo. Celulares e
televisão ligada também dificultam
o sono, pois, as luzes emitidas por
esses aparelhos mantêm o cérebro
em alerta e comprometem o relaxamento. Fazer exercícios físicos
perto da hora de dormir também
deve ser evitado, pois, segundo estudos, as atividades podem provocar picos de adrenalina no organismo e dificultar a chegada do sono.
Adotar uma boa postura aliada ao
uso do travesseiro correto, consumir
alimentos leves e realizar atividades
relaxantes algumas horas antes de se
deitar, são também formas de preparar o organismo para o descanso.
Renata Federighi
Consultora do Sono
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Barulho

Night Market: um pesadelo na região
O termo “nightmarket” é bastante comum para quem algum dia
já foi aos Estados Unidos ou Londres. As feiras noturnas são uma
ótima opção para fazer suas compras, em um ambiente bastante
agradável. No entanto, este termo
tem um significado bem diferente
para muitos moradores dos bairros
Buritis e Estoril. A “nightmarket”
que temos por aqui, na verdade, é
uma boate a céu aberto, que propaga som em elevada potência
até alta madrugada. Desde que foi
inaugurado, o Night Market causa
transtornos e incômodos e o poder
público se mostra inoperante diante
do fato, pois seu estilo rooftop (bar
em terraço de hotéis e edifícios
com bela vista para a cidade) não
possui tratamento acústico por ser
em local aberto.
Morador na Rua Sebastião
Stokler, o advogado Rafael Dantas construiu uma residência típica
de quem busca um lugar tranquilo
para viver com a família. Sua casa
está em um ponto alto do bairro e
no quintal muita área verde, que
nos remete ao típico ar do inte-

Bruno Soares - Reprodução Facebook Night Market Rooftop

Batalha
Nestes dois anos, o advogado vem acumulando provas
e documentos contra a boate. O
principal deles, um TAC - Termo
de Ajustamento de Conduta feito pelos proprietários da Night
Market na Delegacia de Polícia
Civil garantindo que iriam fazer
algo para solucionar o problema.
Segundo Rafael, não cumpriram
o termo, como ainda não compareceram a um chamado da Justiça para discutir a situação. “Não
conversam. Se não temem a lei,

rior. Quem visita o local, mal pode
imaginar que à noite tudo se transforma. Assim que as caixas de
som da Night Market Rooftop são
ligadas, a pacata residência parece se transformar em uma boate.
Há dois anos são assim as noites
de sexta, sábado e esporadicamente quinta e domingo, de Rafael e
sua esposa.”O protetor auricular

virou peça de cabeceira. Já orcei
para instalar janelas de isolamento acústico, mas é preciso ter arcondicionado e o aparelho não faz
bem a mim e minha esposa. Perdi
a conta das vezes em que me peguei acordado às 03h da manhã.
Sem conseguir dormir fui trabalhar, trocando a noite pelo dia. Se
não fosse a casa que construí do

jeitinho que eu queria já teria me
mudado, assim como alguns vizinhos já o fizeram”.
Como o JORNAL DO BURITIS mesmo expôs na edição de
abril, Rafael ressente os problemas
de uma noite muito mal dormida.
“É estresse, irritação, cansaço. Sem
contar a revolta pela falta de respeito do ser humano com o próximo”.

imagina perante um cidadão comum. Não sei como vai terminar,
mas, sinceramente, estou sem
perspectivas”.
De acordo com Rafael, os demais inquilinos do prédio onde está
instalada a boate desejam a sua retirada, entretanto, é preciso provas
mais contundentes para obterem alguma vitória. “A própria fiscalização da Prefeitura disse que o som
estava 1 decibel abaixo do permitido. Sem provas não tem como elaborar um processo forte”.

Depois da inauguração da Night Market, noites
tranquilas na casa de Rafael são bem mais raras

Maior participação dos moradores do Buritis é fundamental
Porém, não é apenas a boate
que tem incomodado o advogado nos últimos tempos. A falta de
ação de mais moradores também
o aborrece. Segundo Rafael, as
pessoas estão se escondendo atrás
de redes sociais para mostrar que
estão fazendo algo. “Ficar no Facebook dizendo que não dormiu
à noite, não adianta nada! Ligou
para a polícia? Registrou reclamação na Prefeitura? Já está difícil e
se não agir de verdade vai ser impossível”, exalta.
Segundo o advogado, já ouviu
que existe uma ideia de a boate
deixar o terraço do prédio e descer para dentro de um andar. Esta
é a sua maior esperança no momento. “Deixariam de propagar

o som. Ficariam em um ambiente
fechado e espero que com tratamento acústico”.

Primeira vitória
Apesar de ainda não haver uma
solução para o problema, uma luz
parece começar a surgir no caminho. Recentemente a diretoria da
ABB, juntamente com moradores,
conseguiram se reunir com os diretores da Night Market em busca de
uma conciliação para se resolver os
problemas. Ao fim do encontro, foi
definido que um grupo de Whatsapp seria criado para estabelecer um
canal direto entre os administradores e a comunidade para que qualquer problema seja resolvido em
tempo real. “De lá pra cá ficamos

sabendo que toda vez que o grupo é
acionado, uma providência rápida é
tomada. Contudo, são situações do
momento. Uma solução para o problema, como por exemplo, mudar
as caixas de som de lugar, não foi
tomada. Mas, vejo isto como um
bom começo”, diz o presidente da
ABB, Braulio Lara.
Vale lembrar que a Associação
de Moradores do Bairro Buritis foi
a responsável em fazer a roda de
conciliação junto aos proprietários
da Night Market Rooftop, que resultou na assinatura do TAC na Delegacia de Polícia Civil. Também
levou o processo para o judiciário,
que gerou a audiência conciliatória
em que os representantes da boate
não compareceram.

Resposta

Braulio garante que a ABB estará em
todas as lutas contra a poluição sonora

Em contato com a assessoria da Night Market o JORNAL DO BURITIS recebeu
a seguinte resposta: “A Night
Market está localizada no ponto mais alto do bairro Estoril,
visível de diversos pontos do
Buritis. Informamos que tomamos ciência de contatos
feitos através de nossas redes
e procuramos sempre auxiliar
no esclarecimento das mesmas, uma vez que estamos instalados em uma região populosa e com alta concentração de
estabelecimentos com funcio-

namento noturno”.
Quanto ao Termo de
Ajustamento de Conduta e
a não presença no encontro
marcado pela Justiça, a empresa garante que cumpriu todos os pontos do acordo. “Inclusive a Night Market conta
com uma grande parte coberta e com isolamento acústico
destinada a execução de música. A Night Market foi citada em um processo, realizou
um acordo com o Ministério
Público e tem cumprido o
mesmo”.
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Alívio

Enfim, terminou
Mais de 100 dias após início dos trabalhos, obras na Mário Werneck
são finalizadas e avenida volta a ter trânsito nos dois sentidos
Não foi fácil, mas o sonho em
ver o pior trecho da Avenida Professor Mário Werneck revitalizado,
se tornou realidade. Quase quatro
meses após o início das obras, a
empreiteira responsável finalizou
os trabalhos e liberou a pista nos
dois sentidos para o tráfego de veículos. Inicialmente, a estimativa
era de que a avenida fosse entregue dentro de 60 dias. Contudo,
alguns imprevistos ao longo das
obras - interferências com as redes
de tubulação da Gasmig, esgoto e
adutoras da Copasa, e a greve dos
caminhoneiros - fizeram com que o
prazo fosse alterado.
Recentemente, a Mário Werneck havia passado por uma
grande obra de recapeamento,
custeada pela Gasmig. Entretanto, no trecho entre a Rua Maria
Heilburh Surette e Aluízio Rocha, onde se encontrava o pior
estado de conservação do asfalto,
não houve intervenção. À época,
a Prefeitura informou que no local era preciso uma grande obra,
pois um simples recapeamento
não iria suportar o trânsito por
muito tempo. E, pelo que se viu
durante esses meses, a obra realizada deverá garantir a boa qualidade da pista por um bom tempo,
fato que deixou bastante animada a aposentada Heloísa Helena, que mora em um prédio bem
em frente ao trecho revitalizado.
“Antes vinham aqui e faziam um
tapa-buraco que logo estragava e surgiam verdadeiras crateras. Tinha vez que não dava para
atravessar a avenida nem a pé. É
verdade que a obra durou mais
tempo do que a gente esperava,
mas o resultado vai recompensar
todo o transtorno”.

vam dando a volta para entrar aqui
pelo estacionamento do Supernosso.
O movimento caiu um pouco, já que
perdemos aqueles possíveis clientes
que passam na porta e param, mas
isto foi muito pouco perto desta felicidade que senti. Eu só tenho que
agradecer demais a cada um dos nossos clientes”.
Ainda de acordo com Vavá,
acompanhou de perto os trabalhos
da empreiteira e acredita ter sido
feito o melhor. “Foi uma obra grande, com materiais de qualidade.
Aqui o asfalto sedia com facilidade, jogava água para dentro da loja.
Imagino que esta obra é para o resto da vida”, diz.
Trânsito movimentado na via volta a fazer parte da rotina do bairro

Heloísa relembra um pouco das
dificuldades que vivenciou nestes
últimos meses. “Era muita poeira,
muito barulho. O prédio chegava
a balançar com o trabalho das máquinas, dava até medo. Que bom
que tudo terminou bem”.
Motorista de táxi há mais de 20
anos no ponto que fica em frente ao
Parque Aggeo Pio Sobrinho, Laér-

cio Antônio comemora a finalização dos trabalhos. Em um determinado momento da obra, o ponto
teve de ser desativado e os taxistas
foram deslocados para a Rua Pedro
Natalício de Morais. “O movimento caiu um pouco, mas sabíamos
que era para um bem maior. Este
trecho da avenida estava horrível.
As ondulações e buracos na pista,

além de serem um perigo para motoristas e pedestres, prejudicavam o
visual da região”.
Como fato curioso, o taxista conta que ele e os colegas chegaram a ajudar no serviço. “Por
várias vezes nós falamos para os
encarregados da obra onde havia
tubulações, nascentes. Estamos
aqui há muito mais tempo que eles
e conhecemos este lugar muito
bem”, brinca.

Outras vias
Assim que as obras na Mário
Werneck foram finalizadas, a Prefeitura voltou suas atenções para
as ruas adjacentes que foram afetadas durante os trabalhos. As ruas
Tereza Mota Valadares e Vereador
Washington Valfrido foram recapeadas. Ao fim dos trabalhos foi a vez
da Eli Seabra Filho e da Euclydes
Ferreira receberem novo asfalto.

Comerciantes
aliviados

Heloísa Helena, aposentada

Laércio Antônio, taxista

A interrupção da pista para as
obras afetou o comércio local. Para
chegar às lojas, os clientes tinham de
dar algumas voltas e, dependendo do
estabelecimento, terminar o trajeto à
pé. Contudo, para alguns empresários, esta situação serviu para mostrar que estão no caminho certo.
Adelvar Salvador, o Vavá, gerente da Super Som Acessórios, diz ter
ficado surpreso e, ao mesmo tempo,
muito feliz, ao ver todo o esforço que
seus clientes estavam fazendo para
obter os seus serviços. “Eles esta-

Adelvar Salvador, gerente
da Super Som Acessórios

Em contato com a Secretaria Municipal de Obras, nossa reportagem recebeu a informação
de que “as demais ruas utilizadas
como desvio e que precisam de
recomposição também receberão
serviços de tapa-buracos”. Questionada a respeito de uma maior
intervenção na Rua Paulo Surette, que está sendo bastante utilizada desde que alguns retornos da
Mário Werneck foram proibidos,
a Secretaria disse que “até o momento, não há previsão de recapeamento para a rua”.
Com a normalização do trânsito na Mário Werneck, a Rua Alessandra Salum Cadar voltou a ser
mão dupla. Os moradores aproveitam a oportunidade e cobram
da BHTrans uma melhor sinalização no local. Em nota, a assessoria de comunicação da empresa
de transportes e trânsito de Belo
Horizonte disse que “o trecho da
Rua Alessandra Salum Cadar com
a Rua José Amaury Ferrara, que
atualmente opera em mão dupla,
está sinalizado com placa de parada obrigatória e vire à direita, no
sentido para a Av. Prof. Mário Werneck, em virtude do início do trecho em mão única. Há ainda placa
regulamentando sentido proibido,
sentido Av. Prof. Mário Werneck.
Já na Rua José Amaury Ferrara
com Rua Alessandra Salum Cadar
há placa de parada obrigatória e a
que regulamenta a obrigatoriedade
de virar à esquerda na Rua Alessandra Salum Cadar. As demais
vias que fazem interseção com a
Rua Alessandra Salum Cadar, no
trecho em que a circulação é realizada no sentido duplo, há placas de
parada obrigatória. Nos próximos
dias, a BHTrans irá ao local avaliar
a necessidade de fazer a manutenção ou reforço na sinalização”.
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Presente

Dia dos Pais promete aquecer
o comércio do Buritis
Os comerciantes do Buritis
estão otimistas com a aproximação do Dia dos Pais. Esposas e filhos começam a ir em busca dos
presentes e as opções encontradas no bairro possuem variados
preços, desde a lembrancinha até
para quem deseja gastar um pou-

co mais com a data. Para atrair a
clientela vale tudo e cada lojista utiliza uma estratégia própria
para aquecer as vendas durante o
mês dedicado aos pais.
Na With Class, loja de roupas
e acessórios voltada para o gênero masculino, a expectativa de

Rodrigo está com grandes expectativas
para o primeiro Dia dos Pais da With Class

Para Victor Hugo, os filhos farão o possível
para dar um bom presente ao papai

vendas é muito grande. Este será
o primeiro Dia dos Pais da loja
- inaugurada há cerca de cinco
meses, na Av. Aggeo Pio Sobrinho, 411, no Buritis II - e para
o proprietário, Rodrigo Melgaço, as vendas devem superar as
do Dia dos Namorados, que já
haviam sido muito boas. “Hoje
em dia os filhos, as esposas, querem dar um bom presente para os
pais. Aqui na With Class eles encontrarão, bem pertinho de casa,
produtos de enorme qualidade a
um preço que cabe no bolso”.
Ainda de acordo com o empresário, tem investido alto para
que a loja sempre ofereça novidades aos clientes. “Quem nos
acompanha no Instagram @withclass vê que apresentamos novas
coleções constantemente e esse é
o objetivo. Sempre ter algo novo
a oferecer. Aqui temos produtos
para o pai tradicional e o moderno”, garante.
Vendedor na Optical Express
do Shopping Paragem, Victor
Hugo também está otimista com
as boas vendas para o Dia dos
Pais. Segundo ele, a procura na
loja já aumentou, mas deve se
intensificar ainda mais nos dias
que antecedem a data, no caso
deste ano em 12 de agosto. “O
Dia dos Pais é uma data especial
para muita gente. Filhos apostam
nos óculos como um grande presente, e eles têm razão”, ressalta.
Apesar de existir boas opções
de óculos para todos os tipos de
pais, para os indecisos, o vendedor sempre aconselha um clássico. “O Ray Ban não sai de moda.
É descolado e tradicional ao mesmo tempo. É um estilo que com
certeza agrada o paizão”, diz.

Confiança no mercado
A confiança dos empresários de Belo Horizonte alcançou a maior pontuação da série
histórica iniciada em outubro de
2015. O Indicador de Confiança
do Empresário (ICE) divulgado
recentemente pela Câmara de
Dirigentes Lojistas (CDL/BH)
registrou alta consecutiva no

primeiro semestre deste ano.
O levantamento apontou que
as pequenas empresas, aquelas
que têm entre 10 e 49 empregados, são as mais otimistas em
relação ao futuro da economia
do país, com 59,3 pontos. Na
sequência, a análise por porte
das empresas trouxe as de mé-

dio porte (de 50 a 99 empregados) com 56,5 pontos e as micro (até nove empregados) que
registraram 53,2 pontos. Os resultados mostram ainda que a
confiança está relacionada tanto ao cenário do Brasil quanto
com os próprios negócios dos
entrevistados.
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Painel

Síndico profissional: mais
que mordomia, segurança
Quando um síndico assume
suas funções junto a um condomínio, muitas vezes desconhece a
real dimensão de suas atribuições,
bem como a sua responsabilidade
diante de eventuais irregularidades
que venham a acontecer no edifício. O síndico deve ter o cuidado
de se inteirar de suas atribuições
legais, sob pena de ser surpreendido, e ter que ele, pessoa física,
responder perante a Justiça. Por
esta razão, a contratação do serviço de um profissional da área vai
muito além de uma mordomia,
significa segurança.
O síndico é uma pessoa de extrema responsabilidade dentro do
condomínio, e seu papel é fundamental para a administração deste, que envolve o recebimento e
o pagamento de muitas contas, a
organização de datas e orçamentos, o acompanhamento e resolução de questões diversas, incluindo imprevistos e problemas.
Como normalmente o morador já
tem suas obrigações do dia a dia,
pode acabar se descuidando de al-

sa é implantar e gerir uma gestão
profissional integrada e eficiente,
por meio de ações técnicas, planejamento e coordenação de atividades, orientações e controle dos serviços do condomínio. “Além dos
conhecimentos em administração e
um pouco de direito, ter habilidade
com gestão de pessoas, saber ouvir
e liderar, estão entre as responsabilidades que o cargo pede”.

Economia
Trabalho de Marcelo e Tiago já evitou que
muitos síndicos fossem processados judicialmente

gumas situações e prejudicar os
condôminos e a si mesmo. O síndico profissional, além de um vasto conhecimento na área, dedica-se
exclusivamente ao trabalho, o que
praticamente evita qualquer problema judicial. “São muitos detalhes a serem observados. A maioria pensa que ser síndico é resolver
briga de vaga de garagem e pagar

contas de água e luz. Assim que
ele assume a função deve observar o AVCB, a apólice do seguro,
as situações trabalhistas dos colaboradores, entre outros”, comenta
Tiago Pinho, sócio-proprietário da
Avante Síndico Profissional.
Também sócio da Avante Síndico Profissional, Marcelo Soares
explica que o objetivo da empre-

Com a prevenção por meio
de controles diários exclusivos,
o síndico profissional detecta com antecedência eventuais
desvios, gastos desnecessários
ou perspectiva de problemas futuros, sanando problemas antes
mesmo de perceberem tais situações. “Além disso, dispondo
de cadastro de empresas especializadas de produtos, serviços
e mão-de-obra para condomínios, nós conseguimos sempre
negociar qualidade com menores preços”, finaliza Tiago.

Direito
Imobiliário
Tiago Cunha (*)

Seu vizinho não paga
condomínio, o que fazer?
O endividamento das famílias belo-horizontinas tem recuado continuamente.
No mês de maio deste ano o percentual foi de 26,1%, já em abril havia sido de
27%, segundo pesquisa da FECOMÉRCIO. Contudo, esses indicadores, ainda,
não têm refletido positivamente no caixa dos condomínios/associações, que têm
sofrido com inadimplências altíssimas.
Há condomínios/associações com inadimplência no patamar de 30%, o que
inviabiliza sua previsão orçamentária. É sabido que a crise afetou as famílias, com
a perda de empregos ou diminuição de sua renda, e, é preciso avaliar essa situação
quando da cobrança do débito condominial.
Por outro lado, há moradores que ostentam automóveis de luxo, festas regadas
a vinhos caros e não se sentem minimamente envergonhados de não pagar as cotas condominiais, penalizando seus vizinhos que são obrigados a ratear o “calote”,
para evitar o pagamento de juros e multas aos credores do condomínio.
Em qualquer dos casos, é necessário aplicar a técnica correta e adequada para
cada perfil de devedor. Enfim, é preciso personalizar o procedimento de cobrança,
com base nas regras de bom-senso, da legislação e convenção de condomínio.

DA COBRANÇA EXTRAJUDICIAL
Cobrar os créditos condominiais de maneira extrajudicial evita desgastes e
maiores custos para os envolvidos (condomínio x devedor). Não obstante, essa
cobrança quando feita por escritórios de advocacia especializados se mostra
mais eficiente que a cobrança feita pelo síndico. Uma equipe especializada em
Direito Condominial é apta a mediar e conciliar os interesses das partes, sem
abrir mão dos valores a serem recebidos, bem como da necessidade de se preservar o bom convívio dentro do condomínio.
Nem sempre esse trabalho é exitoso, já que muitas pessoas sequer possuem
um mínimo moral para negociar o seu débito ou mesmo se privar de uma vida
de luxos para honrar com a manutenção da coisa comum, até mesmo por desconhecerem a nova legislação e as consequências de sua inadimplência.

DA COBRANÇA JUDICIAL
O inciso I, do art. 1.336 do Código Civil, obriga o condômino a pagar sua
cota parte nas despesas do condomínio, sendo sua unidade GARANTIA DE
PAGAMENTO (penhora), já que o débito é diretamente vinculado ao imóvel.
O novo Código de Processo Civil facilita, e muito, a execução dos créditos
condominiais, já que após a ordem para pagamento (citação judicial) o condômino é obrigado a honrá-lo no prazo de três dias úteis. Mas, o devedor pode
apresentar sua defesa como forma de impedir ou suspender a execução.
Muitas vezes o condômino/devedor obtém sucesso em sua defesa em razão
de cobranças judiciais mal propostas, sem requisitos legais etc. Por isso, para
que a cobrança seja eficiente é necessário que o advogado do condomínio seja
um conhecedor da legislação e analise criteriosamente a documentação que dá
origem à cobrança, para não entrar em aventuras judiciais que podem ser danosas à coletividade condominial.
(*) Advogado especialista em Direito Imobiliário
Membro da Associação Brasileira de Advogados do Mercado Imobiliário
Consultor em Incorporações, Gestão e Administração de Condomínio
Sugestões de temas ou demais informações pelo e-mail
contato@vianaecunha.com.br - Tel.: (31) 3243-6143
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Gastronomia

Restaurante Italiana
completa um ano
“Se eu tivesse de fechar as portas agora, faria com muita felicidade por tudo o que vivi e pelo legado
que tenho certeza que irei deixar”.
Foi com esta marcante frase que
Patrícia Pereira, proprietária do Italiana iniciou sua entrevista ao JORNAL DO BURITIS sobre o aniversário de um ano do restaurante.
Em 21 de julho de 2017, a renomada gastronomia do Buritis
ganhou um reforço de peso. Era
inaugurado no bairro, mais precisamente no Centro Comercial Riviera (Eli Seabra Filho, 510), o restaurante Italiana. Oferecendo o melhor
do conceito da culinária da “Velha
Bota”, somado a um atendimento
único, o estabelecimento logo caiu
no gosto dos moradores e, hoje, ao
completar seu primeiro aniversário,
celebra por já fazer parte da história de muitas pessoas. “Em apenas
um ano mais de sete mil pessoas
passaram aqui. São números incríveis, ainda mais pensando em tempos de crise. Temos que oferecer

massa e aprendeu a preparar os
deliciosos pratos que são servidos
no Italiana. “Esse é o segredo, o
tempero da “nona”. Claro, aliado
à honestidade do prato, que é preparado com produtos de alta qualidade e na quantidade justa”, diz.
Maurizio tem grande respeito
pela culinária e, por isso, elabora
todos os pratos com a maior dedicação, entretanto, confessa que,
para um público em
especial, coloca sempre um pouco mais de
amor. “O prato kids
é diferente. Ver uma
criança preferindo vir
ao restaurante para
comer o meu macarrão ao invés de um fest
food me alegra duplamente: primeiro, por
gostarem do meu prato
e segundo, por estarem
fazendo uma refeição
Amor é o principal ingrediente
bem mais saudável”.
nos pratos do chef Maurizio
A presença das

o melhor para mostrar aos clientes que valeu a pena terem saído
de suas casas para nos prestigiar”,
afirma Patrícia.
O chef Maurizio Pompeo
D’ambrosio é o responsável por
conduzir a cozinha do restaurante. Neto de italianos, sempre apreciou o amor com que sua avó fazia
a comida. Foi ao lado dela que,
literalmente, colocou a mão na

A alegria de Patrícia é uma das
marcas registradas do Italiana

crianças, realmente, é um caso
à parte. Patrícia tem verdadeira
paixão por todas que comparecem ao restaurante. “Elas gostam
de vir aqui, sabem que aqui podem brincar à vontade. O Italiana é uma casa de família e isto
me enche de alegria”.

Mais que um lugar

Para este casal Eduardo e
Mônica, o Italiana sem dúvida
faria parte de sua música

Quando decidiu abrir o restaurante, Patrícia já definiu como iria
trabalhar. Não perderia sua essência, que é tentar alegrar ao máximo
a vida das pessoas. E uma das formas que consegue alcançar este objetivo é presenteando. Artesã, muitas vezes abre mão de seu tempo de
descanso para preparar lembrancinhas para dar aos clientes. Já para
as crianças faz questão de comprar
brinquedos e distribuir entre elas.
“Já entram aqui e correm até a mim
para dar um abraço e perguntar se
tem algum brinquedo. Para mim
não há maior felicidade”.
Sempre antenada, a empresária
também não abre mão de promover eventos no restaurante. “Trouxe

quadrilha em época de festa junina,
fiz encontro de troca de figurinhas
durante a Copa, momentos especiais para Dia das Mães, dos Namorados, ou seja, quero o Italiana
sempre movimentado”.
E todo este esforço é reconhecido pelos clientes. O Italiana foi
inaugurado pela primeira vez no
ano de 2000 em São Sebastião das
Águas Claras “Macacos”. Lá funcionou até o ano de 2009. Uma de
suas características era emoldurar os
recadinhos que eram deixados pelos
clientes. Este costume continua, porém, com a modernidade dos dias
atuais. “Eu faço questão de postar
todos os recadinhos no Instagram
do Italiana. Além da satisfação pe-

los elogios, os clientes também ficam felizes em saber que estão sendo valorizados”, ressalta Patrícia.
O casal Eduardo e Mônica
Lage, clientes desde o dia da inauguração, fez questão de parabenizar todos os funcionários do restaurante pelo primeiro aniversário. “O
Italiana pra gente é como se fosse
falar da nossa casa. Um lugar aconchegante, com pessoas maravilhosas, que a gente tem prazer de estar.
Ele veio para poder agregar mesmo
o nosso bairro”, diz Mônica. “Falar do Italiana é falar de qualidade
acima de tudo. Um ambiente super
acolhedor. Só tenho que parabenizar e desejar muito mais sucesso”,
completa Eduardo.

Dia do Garçom
Comandante, capitão, tio,
brother, camarada, chefia, amigão.... Retratadas na letra de Saideira de Samuel Rosa, essas são
algumas das formas em que, carinhosamente, chamamos o garçom,
profissional que alia no seu dia a
dia simpatia, agilidade, bom humor e tolerância. Sem ele fica difícil festejar, quase não há almoço
nem jantar, muito menos um agradável happy hour. Sem um bom
garçom não se constrói o sucesso
de nenhum restaurante, não existe conselhos na madrugada, nem
bons ouvidos quando a alegria
falta ou mesmo quando ela é compartilhada. Por tudo isso, no dia 11
de agosto se celebra o Dia do Garçom, o nosso fiel companheiro!
Por se tratar de um bairro
com alta gastronomia, o Buritis
também é um grande celeiro de
garçons. Para homenagear todos
estes profissionais, a reportagem
do JB conversou com o garçom
Maureli Rodrigues do Carmo, ou
simplesmente Mauro, como é conhecido, e “põe conhecido nisso”.
Nada mais, nada menos, que 30
anos prestando serviços nos bares e restaurantes do bairro. Neste tempo conheceu pessoas (se
tornou amigo de muitas delas) e
grandes histórias, como o dia em
que conheceu Dadá Maravilha.
“O rei Dadá é muito engraçado, é

exatamente aquilo que vemos na
televisão, foi um dia muito especial”, recorda.
Atualmente trabalhando no restaurante Italiana, Mauro já passou
por alguns points do Buritis como o
antigo mini shopping, o Gato Miau,
o Baritis e o Astron Beer. Cada lugar com uma característica diferente, a qual se adequou rapidamente.
“São muitos anos. Tem cliente que
vendi coca-cola na passado e agora
vendo cerveja. O bom garçom tem
que saber se adaptar ao estabelecimento em que está trabalhando. Uns
é mais da noite, outros mais do dia.
Considero um ofício de grande sabedoria”.
Como a maioria dos garçons,
Mauro iniciou a carreira por necessidade. No entanto, foi se
apaixonando pela profissão e hoje
não se vê fazendo outra coisa. “É
muito desafiador, pois todo dia
é uma nova história. Você nunca sabe o que irá encontrar”, comenta. Já em relação ao Buritis,
acredita que não poderia ter feito
sua carreira em lugar melhor. “Os
clientes daqui são fantásticos. Tenho certeza que não tem melhor
em BH, no máximo igual”.
E para este dia do garçom,
Mauro tem apenas um pedido:
“que os clientes sejam muito bem
atendidos e que as gorjetas sejam
bem gordas”, brinca.

Mais de 30 anos garçom, Mauro é o retrato do fiel companheiro
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Em Dia

Um novo conceito de barbearia:

bem estar

Haircuts chega ao Buritis

Divulgação

Nos últimos anos estamos
acompanhando o boom no negócio de barbearias. Os estabelecimentos foram montados
a fim de oferecer ao homem
o mesmo atendimento que
as mulheres recebem quando
vão ao salão de beleza. Contudo, para muitos clientes
este serviço tem exagerado
na dose e acaba que, no fim,
o que mais procuram não encontram: serviço de qualidade, preço justo e feito por
um profissional que está ali
para ser um grande amigo.
É com esta linha de trabalho
que a Haircuts, há cerca de
dois meses, inaugurou sua
segunda unidade, a primeira
no Buritis.
Tudo começou há três
anos no bairro Castelo. Indo
na contramão das franquias
de barbearias, a Haircuts foca
nos serviços de qualidade e
fidelização de clientes. Para
isso, investe na capacitação
de seus profissionais e oferece
serviços a preços bem abaixo
do mercado. “Estão gourmetizando a barbearia e não acredito que seja isso que os homens querem. O que interessa
saber se a cadeira que estão
sentados é de 1930? Eles querem bom serviço, praticidade
e preço justo”, diz o proprietário Wanderson Ribeiro.
Para se ter uma ideia do
custo/benefício, na Haircuts
é possível fazer o corte do

Márcia Campos(*)

O QUE É O
TRANSTORNO BIPOLAR?
Muitas das vezes escuto no consultório: “Doutora, ele é bipolar, um dia está pro pé noutro pra cabeça”. Mas afinal, como identificar um “Bipolar”?
O transtorno bipolar é um problema em que as pessoas alternam entre períodos de muito bom humor e períodos de irritação ou
depressão. As chamadas “oscilações de humor” entre a mania e a
depressão podem ser muito rápidas e podem ocorrer com muita ou
pouca frequência.
Geralmente, cada fase dura de três a seis meses, depois existe
uma fase de normalidade que é variável e posteriormente uma fase
de euforia que também pode durar de três a seis meses.
Existe a crença de que o transtorno bipolar envolva apenas
períodos de extrema alegria, seguidos por muita tristeza, mas, na
verdade é que os episódios dentro do espectro podem apresentar
características não tão simples de identificar, sendo necessária a
avaliação de um psicólogo, pois existem também vários tipos de
transtorno bipolar.
Diversos fatores podem estar envolvidos na causa das oscilações de humor: questões biológicas, desequilíbrio entre os neurotransmissores, desequilíbrio hormonal, hereditariedade e também
fatores exógenos, como estresse, abuso sexual e outras experiências traumáticas.

Barbearia localizada na região do Buritis II oferece conforto, qualidade nos serviços e preço justo

cabelo e a barba ao preço de
R$50. “E é um serviço de excelência. A barboterapia conta
com massagem, toalha quente. Não é porque ofereço um
grande serviço que ele tem
que ter um preço fora da realidade”, afirma Wanderson.

No Buritis
A escolha do Buritis para
o lançamento da segunda unidade foi muito bem pensada.
De acordo com Wanderson
Ribeiro, o bairro tem um perfil semelhante ao do Castelo, porém com um número

de moradores muito maior.
“Nossa expectativa é a melhor possível”, diz.
A escolha pelo local também foi bem pesquisada. A
Avenida Cristóvam Chiaradia, localizada na região do

Buritis II, que está em plena
expansão e é de fácil acesso
às saídas do bairro. “Ainda
ofereço estacionamento na
porta. Uma praticidade que os
homens ainda prezam muito”,
finaliza o proprietário.

Serviço: Haircuts Barbearia
Endereço: Av. Deputado Cristóvam Chiaradia, 388.
Telefone: 3243-1600
Funcionamento: segunda a sexta das 09h às 19h30;
		
sábado das 08h às 18h30
Site: www.haircuts.com.br
Instagram: @haircutsbh

Alguns fatores podem contribuir para o desenvolvimento do
transtorno: o histórico familiar da doença, estresse intenso, uso e
abuso de drogas inclusive álcool, mudanças de vida e experiências traumáticas.
O transtorno pode iniciar na adolescência ou início da idade
adulta e continua ao longo da vida. Muitas vezes não é reconhecido
como uma doença e os pacientes podem sofrer por anos ou décadas
sem o diagnóstico, por ser difícil de identificar e diagnosticar.
É importante salientar que humor linear, totalmente equilibrado, é algo que quase ninguém tem. Todos nós podemos apresentar oscilações no estado de humor devido a fatores externos
e também fatores de ordem interna como por exemplo a TPM.
Entretanto essas oscilações não configuram necessariamente em
um quadro de bipolaridade. É possível acordar bem e, ao final da
tarde, estar de mau humor. Essa oscilação ao longo de um dia não
é um transtorno bipolar.
Na dúvida procure um profissional e converse com ele, a vida
está aí para ser vivida de forma leve e saudável! Fica a dica!
*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
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Variedades

Rotativo digital já
é realidade em BH

Desde o ano passado, em alguns pontos do Buritis
existe a cobrança do estacionamento rotativo

Há pouco mais de um mês começou a funcionar em Belo Horizonte o estacionamento rotativo
digital. Desde então, os motoristas
interessados podem substituir os
talões de papel por um aplicativo
para celulares. Para usar o rotativo eletrônico, o usuário precisa
baixar o aplicativo disponível para
sistemas Android e iOS, e comprar
os créditos. A forma de pagamento
pode ser cartão de crédito, débito
ou boleto. O valor é o mesmo do
talão, R$4,40.
Desde o ano passado, existe
no Buritis a cobrança do Faixa
Azul em determinados pontos da
Avenida Professor Mário Werneck e Rua José Rodrigues Pereira,
o que faz com que os motoristas
do bairro se atentem ainda mais
para a novidade. O aposentado
Carlos Valentim, por exemplo, já
baixou o aplicativo em seu celular. Segundo ele, a implantação
do novo sistema veio em ótima
hora. “Quantas vezes tive que sair

procurando um lugar para comprar o talão do Faixa Azul e não
encontrei, correndo o risco de ser
multado. Além deste benefício,
ainda tem a praticidade de eu estar em um local e, caso estoure o
tempo, posso renovar o rotativo
de lá mesmo”.
Entretanto, tem motorista que
não está tão satisfeito com o novo
sistema. A relações públicas Cristiane Andrade reclama da falta
de divulgação do rotativo digital.

Ao ser abordada por nossa reportagem, se disse surpresa e pediu
uma maior ação por parte da BHTrans. “Eu sou a favor do rotativo.
Aqui mesmo, sei que estacionei
porque existe a cobrança, senão
não haveria vaga. Mas, não tenho
conhecimento de nada. Poderia ter
levado uma multa. Agora, vou correr atrás e baixar o aplicativo, mas
espero que o poder público use
mais a mídia e explique melhor
sobre o novo sistema”.

Carlos Valentim,
servidor aposentado

Cristiane Andrade,
relações públicas

Como usar
Os aplicativos Meu Rotativo,
Faz Digital BH e Rotativo Digital
BH, em que os motoristas poderão
adquirir os créditos virtuais, já estão
disponíveis nas lojas virtuais dos sistemas Android e iOS. Outras plataformas estão em processo de credenciamento. No programa é possível
cadastrar quantas placas de veículos
desejar, mas só duas poderão ser ativadas em um mesmo momento.
Quem está sem celular, ou não
deseja utilizá-lo para compras do
crédito, pode comprar e acionar os
créditos eletrônicos em um posto de
venda mais próximo. Pode ser em
uma banca de jornal, uma lanchonete,
uma livraria, ou qualquer ponto credenciado, identificado com o selo do
Rotativo Digital. O motorista compra
e aciona o crédito informando a placa
do veículo. É fundamental ficar atento
ao tempo de permanência indicado na
placa de regulamentação. Os antigos
talões também continuam valendo.

Conheça os benefícios da vitrificação de veículos
limpante, e diminuir riscos de danos
como, por exemplo, da degradação
pela exposição aos raios UV, dos efeitos da chuva ácida, poluição, seiva de
árvores, excremento de aves, etc.
No Buritis, a Cleanmasters Professional Car Care & Detalier
se destaca neste trabalho de vitrificação de veículos. De acordo com
o sócio-proprietário da oficina,
Luiz Felipe Oliveira, a aplicação
garante a prevenção da pintura por
até quatro anos. “É um serviço de
excelência a longo prazo. Não tenho
dúvidas em afirmar que um grande
proprietário de veículos não pensa
duas vezes em garantir um processo
de vitrificação na sua máquina”.

O serviço envolve
processos e cuidados
diferenciados antes, durante e após a execução
dos trabalhos. Portanto, o trabalho deverá
ser executado por profissionais devidamente
capacitados. “Tem que
ser feito por pessoas especializadas no assunto.
Uma boa vitrificação
garante, inclusive, a
valorização do veículo.
Em alguns casos de até
12%”, garante Cleidson Borges, também
sócio-proprietário.

Foto blogmixauto.com

Dentro do universo de detalhamento automotivo é possível
encontrar um serviço que arranca suspiros e desejos de muitos
amantes de veículos: a vitrificação. O processo, ainda novo Brasil, garante grandes vantagens,
diferenciação e destaque para o
seu carro, com benefícios que
vão desde a parte estética até o
auxílio na manutenção e cuidado
do automóvel como um todo.
A vitrificação automotiva caracteriza-se por uma película sintética lisa e incolor, que envolve
e reveste a pintura do carro. Sua
principal função é proteger a pintura do carro, com efeito auto-

Outras vantagens
n facilidade na lavagem, já que
a proteção proporcionada repele a água e faz com que ela
escorregue, removendo as
partículas de sujeira facilmente, apenas com uma lavagem
simples de água e utilizando

shampoo automotivo neutro;
n desempenho superior em relação às ceras convencionais,
uma vez que as ceras formam
uma película com efeito duradouro consideravelmente menor em relação a vitrificação.

Serviço: CleanMasters
Endereço: Avenida Aggeo Pio Sobrinho, 84, (Loja 02)
Funcionamento: segunda a sexta das 08h às 18h e
		
sábado das 08h às 14h.
Telefone: 3582-3853 e 98637-9060 (Whatsapp).
Site: www.cleanmastersbh.com
Instagram: @cleanmastersbh
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Por Dentro do Bairro

Um Campeão no Buritis

Isac diz se sentir
muito bem ao passear
pelas ruas do bairro

Se não fosse pelos seus 2,08m
de altura quase passaria despercebido pelas ruas do Buritis. A simplicidade de quem passeia de chinelos pelo bairro esconde um voraz
jogador dentro da quadra, que faz
dele um ídolo da torcida celeste e
brasileira. Estamos falando de Isac
Viana Santos, campeoníssimo central do Sada Cruzeiro e da Seleção
Brasileira de vôlei, e que é mais um
ilustre morador do nosso Buritis.
Natural do Rio de Janeiro, Isac
jogou por alguns clubes do Brasil até
chegar ao Cruzeiro em 2013. O primeiro lugar onde morou em Belo Horizonte foi no Barro Preto, próximo à
sede do clube. Contudo, com o passar
do tempo e começando a conhecer a
capital mineira, quis se mudar. Queria um lugar de fácil acesso à região

Centro/Sul e que pudesse lhe atender
bem no dia a dia. Foi apresentado ao
Buritis e logo se apaixonou.
A força do comércio e do setor
gastronômico do bairro é algo que
chamou muito a atenção de Isac desde o primeiro dia em que pisou por
aqui. “Eu faço tudo o que preciso no
Buritis, até mesmo sair com os amigos para um bar ou restaurante. Na
maioria das vezes opto em ficar no
bairro, pois oferece ótimas opções.
Como tenho uma rotina de treinos
muito intensa, isto acaba sendo um
importante facilitador”, explica.
Uma preocupação em residir no
Buritis poderia ser o trânsito pesado
do bairro. Como um atleta profissional tem rígidos horários a cumprir, atrasos acarretariam em sérios
problemas. Porém, Isac mostra que

sabe lidar muito bem com a situação. “Os meus horários de treinos
não coincidem com os horários de
maior tráfego no bairro. Entro e saio
do Buritis sempre com muita tranquilidade. Está sendo ótimo morar
aqui. Acredito que todos os moradores são privilegiados”, conclui.

Na quadra
Aproveitando a oportunidade
do encontro, perguntamos a Isac
qual a expectativa no vôlei para os
próximos meses. Grandes desafios
estão no caminho de Sada Cruzeiro
e Seleção Brasileira. “Pela Seleção
nós teremos o Campeonato Mundial, na Bulgária, em setembro.
Pelo Cruzeiro, o objetivo é voltar a
ser campeão do mundo e conquistar mais uma Superliga”, finaliza.

Turma do vôlei retoma atividades no Aggeo
A notícia da reabertura do Parque Aggeo Pio Sobrinho para visitação, no fim do mês do abril após
cerca de três meses fechado, foi
recebida com bastante entusiasmo
pelos moradores do Buritis, afinal,
o parque é um dos locais públicos
mais utilizados pela comunidade
no bairro. Entretanto, para uma turma, em especial, a reabertura teve
um significado ainda maior. Há 10
anos, um grupo de amigos se reúne
na quadra esportiva do Aggeo para
disputar partidas de vôlei. O “Vôlei no Parque” se tornou conhecido
por quem frequenta o local, mas
durante um período foi obrigado a
encontrar outro lugar para seguir

suas atividades. Contudo, está de
volta à sua casa.
O médico Marco Aurélio Bonfim faz parte do grupo. Ele explica
que o “Vôlei no Parque” foi iniciativa de um colega, que veio da
cidade de Juiz de Fora, onde tinha
o costume de realizar a prática esportiva em espaços públicos, e
colocou uma faixa na entrada do
Aggeo convidando quem tivesse
interesse a participar. A partir de
um primeiro grupo de apaixonados pelo vôlei a turma foi se formando, não apenas para a prática
do esporte, mas também com o
intuito de entrosamento entre moradores do bairro. “Não tem erro.

Depois do vôlei sempre
tem a resenha no bar do estacionamento do Supernosso. O que é muito comum
entre os praticantes de futebol, também levamos para
o vôlei”, comenta.
De acordo com Marco Aurélio, a participação
é livre até mesmo porque
o parque é público. Basta
saber jogar. Como todos os
jogadores trabalham, os encontros sempre acontecem
nos finais de semana e feriados. “Para fazer parte do
time tem que haver um entrosamento na quadra e fora dele”.

Marco Aurélio e a animada
equipe do "VÔLEI NO PARQUE"

Histórias
Nesses 10 anos de existência, o grupo
de amigos já coleciona algumas histórias
interessantes como, por exemplo, a da árdua disputa para garantir a permanência do
horário do vôlei na quadra. “Foi uma luta
contra praticantes de outras modalidades,
principalmente do futebol. Mas, mostramos que todos merecem seu espaço e, felizmente, conquistamos o nosso”, ressalta.
Outra história interessante foi quando o

Pediatra
alerta sobre
os riscos
da não
vacinação

“BVT - Buritis Voleibol Team”, nome que
deram à equipe formada por eles, participou de um torneio de veteranos na capital
e foi campeão, derrotando, nada mais nada
menos, que o Minas Tênis Clube na final.
“Foi sensacional. Sabíamos do nosso potencial, mas não imaginávamos que pudéssemos ir tão longe. Este resultado só nos
motivou ainda mais a continuar praticando
e fazendo jogos”, relembra Marco Aurélio.

A discussão em torno do movimento antivacinação voltou à
tona no país, especialmente pelo
ressurgimento de doenças que
já estavam sob controle, como
o sarampo e, até mesmo, a poliomielite. O argumento do movimento era de que, por trás das
campanhas de vacinação, haveria
um conluio entre grandes laboratórios e políticos mais interessados em ganhar dinheiro com
contratos de compra de vacinas.
Outro ponto seria que a vacinação mascararia o principal problema: as pessoas voltarem a ter
uma relação mais saudável com
a natureza, em vez de ficarem se
injetando produtos manipulados
quimicamente, alguns dos quais
usariam, inclusive, metais pesados em sua composição.
O tema é muito sério e nada
melhor que uma especialista para
opinar. De acordo com a média
pediatra Juliana Rego (foto), as
vacinas estão entre as principais
conquistas da humanidade. Graças a elas, consegue-se erradicar
doenças imunopreviníveis que
vitimizavam milhões. Além das
vidas preservadas, esses avanços

podem ser traduzidos em redução de internações e diminuição
do alto custo social consequente
ao adoecimento. “Aqueles que
defendem a não vacinação e que
convencem outras pessoas a não
vacinarem deveriam ser responsabilizados. Não se trata mais de
uma questão de direito a ter opinião sobre o que quer que seja.
Acredito que qualquer pessoa
pode realmente acreditar que a
vacina faz mais mal do que bem.
Mas, então, que guarde esta crença para si mesmo e não tente impor esta visão sobre pessoas que
não podem contra-argumentar,
como crianças e bebês”, diz.
A maioria das vacinas protege cerca de 90% a 100% das pessoas. O pequeno percentual de
não proteção se deve a muitos fatores. Alguns estão relacionados
com o tipo da vacina, outros, com
o organismo da pessoa vacinada
que não produziu a resposta imunológica adequada. “Além das
vidas preservadas, esses avanços
podem ser traduzidos em redução
de internações e diminuição do
alto custo social consequente ao
adoecimento”, explica a pediatra.

A vacina
Ao invadir um organismo, bactérias e vírus atacam as células
e se multiplicam. Esta invasão é chamada de infecção e é isso
que causa a doença.
Para proteger nossa saúde, as vacinas precisam estimular o
sistema imunológico a produzir anticorpos, um tipo de proteína,
agentes de defesa que atuam contra os micróbios que provocam
doenças infecciosas. “Quanto à segurança, ou seja, à garantia de
que não vai causar dano à saúde, é importante saber que toda vacina, para ser licenciada no Brasil, passa por um rigoroso processo
de avaliação realizado pela Agência Nacional de Vigilância Sanitária”, conclui Juliana Rego.
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Comunicação

JORNAL DO BURITIS
invade as redes sociais
de marcar
presença
no mundo
digital e,
é justamente o que a
coordenação do JB está fazendo.
Ao realizar grandes promoções e mostrar as notícias urgentes em tempo real fortalecemos
ainda mais nosso relacionamento com os antigos leitores e conquistamos muitos outros novos,
inclusive de fora do Buritis.
“Foi interessante perceber que
existem muitas pessoas que não
moram no bairro, mas querem
ver notícias daqui, seja porque
já moraram, têm parentes e/ou
amigos, ou simplesmente porque
gostam daqui”, comenta o editor

JORNAL DO BURITIS completou 14 anos em 2018. Ao longo
de sua história sempre se pautou
em oferecer um jornalismo verdadeiro, leve e, principalmente, atrativo aos seus leitores. Para seguir
nesta linha, é preciso observar os
anseios de seu público. Nos dias
de hoje, as redes sociais como Facebook, Instagram e Twitter são
grandes canais de informação, que
muitas vezes superam a mídia tradicional. Por isso, a cada dia as
empresas percebem a importância

Alexandre Adão.
Comunicar bem e com criatividade é uma das ferramentas
mais eficazes na estratégia empresarial de conquistar e manter
clientes, em qualquer área de atuação, inclusive no jornalismo. Seguindo esta linha, o JORNAL DO
BURITIS, em um curto prazo, alcançou a expressiva marca de três
mil visualizações diárias no Facebook, Instagram e Site. “É o reconhecimento de que estamos no caminho certo. E estes números são
vantajosos para o jornal e também
para seus parceiros, que são sempre lembrados em nossas postagens e assim conseguem maior divulgação de suas marcas”, ressalta
Alexandre.

Novo site
E quem acompanha o JORNAL DO
BURITIS em todas as suas plataformas
já deve ter percebido que o nosso site
está com outra cara. Mais moderno e dinâmico, ele permite melhor leitura, especialmente por meio de tablets e celulares. Além disso, tem acesso facilitado ao
conteúdo, que agora oferece mais interatividade. “Acreditamos que o novo site
alcançou todos os nossos objetivos. Está
muito mais fácil, atualizado e agradável.
Até o momento, só recebemos elogios.
Vamos seguir trabalhando forte para que
continue assim”, finaliza o editor.
Para quem ainda não conhece nosso
novo site acesse: www.jornaldoburitis.
com.br e, claro, tenha uma ótima leitura!

Cultura e Lazer
Divulgação

Teatro

Novos Baianos 		
- Acabou Chorare
11 de Agosto (Sábado)
Local: KM de Vantagens Hall
Horário: 22h
Ingressos: R$140
Vendas: ticketsforfun.com.br

“Corta!”
11 de Agosto (Sábado)
Local: Centro Cultural Minas
Tênis Clube (Rua da Bahia, 2244
- Lourdes)
Horário: 21h
Ingressos: R$60
Vendas: eventim.com.br

Oswaldo Montenegro
11 de Agosto (Sábado)
Local: Palácio das Artes
Horário: 21h
Ingressos: R$110
Vendas: ngressorapido.com.br

Vamp, o musical

10 e 11 de Agosto (Sexta e sábado)
Local: Sesc Palladium (Av. Augusto de Lima, 420 - Centro)
Horário: Sexta, 21h/ Sábado 17h
Ingressos: R$50
Vendas: ingressorapido.com.br

MPB4

Shows
Adriana Calcanhoto - A mulher do pau Brasil
10 de Agosto (Sexta-feira)
Local: Palácio das Artes
Horário: 21h

Ingressos: R$80
Vendas: ingressorapido.com.br

18 de Agosto (Sábado)
Local: Sesc Palladium
Horário: 21h
Ingressos: R$150
Vendas: ingressorapido.com.br

Tributo ao Rei do Pop
19 de Agosto (Domingo)
Local: KM de Vantagens Hall
Horário: 18h
Ingressos: R$80
Vendas: ticketsforfun.com.br

Happy Holi - 5 anos

25 de Agosto (Sábado)
Local: Mineirão
Horário: 14h
Ingressos: R$50
Vendas: centraldoseventos.com.br
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