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CHEGOU A “FEIRINHA BURITIS”
Desde o último dia 1º
de setembro, os sábados no
nosso bairro estão mais movimentados! Foi lançada, no
Boulevard UniBH, a “Feirinha Buritis”. No bem estruturado espaço, mais de 40
barracas - que comercializam
os mais diversos produtos
artesanais - foram montadas,
além de espaços gourmet

e de diversão para crianças
e pets. A feira é um desejo
antigo dos moradores, que
ficaram sem um espaço adequado desde que chegou ao
fim a feira de exposição que
acontecia todas as quintasfeiras na Praça Aroldo Tenuta. Quem teve a oportunidade de participar do evento
teceu muitos elogios!

PÁG. 3

COMSEBB: Mais uma
ferramenta contra a
criminalidade no bairro

Um grande evento no
Clube Chalezinho marcou a
apresentação oficial do Comitê de Segurança Pública
do Bairro Buritis (COMSEBB) à comunidade. Já atuando há cerca de dois anos,

o Comitê se apresenta como
um importante elo entre moradores e representantes da
área da segurança pública.
Durante o evento, ainda foi
anunciada a criação do projeto “Câmera Cidadã”.

PÁG. 5

Hora de
programar
sua viagem!
PÁG. 9

Imóveis

Bem-estar

Tendências

Conheça o perfil dos
candidatos ao
Governo de Minas

Especialistas destacam
os benefícios da
conciliação

Dormir em um
bom colchão previne
diversos males

Salão do Buritis em
grande evento de
moda e maquiagem

PÁG. 4

Cresce a procura de
homens pelas artes

Os últimos anos estão
sendo reconhecidos como
um período de quebras de
tabus. A sociedade está mais
consciente e, com isso, algumas ações que antes eram
mal vistas, hoje não só fa-

Eleições

zem parte do dia a dia, como
servem de inspiração. Uma
mostra é a grande presença
de homens, muitos profissionais de sucesso, nas aulas
de pintura do Atelier Thayná
Carneiro, no Buritis.

PÁG. 10

PÁG. 6

Desfile
Primavera/
Verão do
Villa Buritis
é sucesso!
Aguardadas por muitos, as estações mais quentes e
coloridas do ano estão chegando e, pelo que apresentou
as modelos no desfile Primavera/Verão do Shopping
Villa Buritis, o que não vai faltar são grandes opções
para arrasar no look! A cada passagem pela passarela,
uma nova tendência surgia, e para todas as idades.

PÁG. 11

PÁG. 7

PÁG. 10
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Editorial

ENXERGANDO A LUZ
NO FIM DO TÚNEL
Estamos vivenciando
o ápice do período eleitoral. Nesta época, é comum
sermos bombardeados por
todos os lados com promessas de melhorias – que quase em sua maioria não são
cumpridas – em troca do
seu voto na urna eletrônica.
Ao observar este cenário é
que vemos a importância de
enaltecer ainda mais as recentes conquistas do nosso
Buritis. Somente nesta edição de setembro, trazemos
como matérias os lançamentos da Feirinha Buritis e
do Comitê de Segurança do
Bairro (COMSEBB). To-

dos estes dois, projetos que
atendem anseios antigos da
comunidade, e que foram
concebidos de forma voluntária, por pessoas que têm
como único interesse a melhoria do local onde vivem.
A Feirinha Buritis é uma
mostra de como a união pelos mesmos propósitos gera
grandes resultados. Associação de moradores, empresários do bairro e uma
instituição com enorme
estrutura como o UniBH
trabalharam juntos e conseguiram fazer com que este
sonho, de ter um espaço
para exposição de produtos

artesanais e de convivência
entre moradores, fosse criado. Se fosse esperar pela
intervenção do poder público, provavelmente, este sonho não sairia do papel.
Já o COMSEBB é uma
idealização de uma moradora do bairro que tem em seu
DNA a busca pela melhoria
da segurança pública. Lançou a ideia e logo percebeu
que muitas outras pessoas
também tinham este desejo
e, com apoio, criou o comitê, que vai desenvolver
– e já desenvolve – projetos
contra a criminalidade.
Estes são apenas mais

a união pelos
mesmos
propósitos
gera grandes
resultados
alguns exemplos que mostram a sorte que temos em
morar em um bairro que,
mesmo com todos os seus
atrativos, ainda tem como
sua maior riqueza os moradores. Ações como estas
valorizam muito o nosso
Buritis. Afinal, quem não
gostaria de morar em um
local onde a comunidade
se une para a melhoria da

conivência e bem estar?
Quem não gostaria de frequentar um comércio com
total segurança?
Os desafios encontrados diariamente são árduos, é verdade, mas ao nos
depararmos com atitudes
positivas, enxergamos que
existe sim uma forte luz
no fim do túnel. Agora, é
continuar acompanhando o
desenrolar dos dois projetos: o sucesso da Feirinha
Buritis aos sábados e as
ações propostas pelo Comitê de Segurança.
A comunidade agradece a todos os envolvidos.
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Sucesso

“FEIRINHA BURITIS”
ESTREIA COM O Pé DIREITO
Montada no Boulevard UniBH, evento será realizado todos os sábados e deverá
contar com mais de 50 expositores, além de espaços para crianças e pets
O sonho de muitos artesãos e
moradores do Buritis, enfim, se tornou realidade! Após anos de expectativa, o nosso bairro voltou a ter
uma feira de artesanato e gastronomia. Desde o último sábado, 1º
de setembro (e em todos os sábados de agora em diante), o espaço
Boulevard UniBH recebe a “Feirinha Buritis”. No local, além de
diversos produtos artesanais e comida de alta qualidade, as famílias
ainda puderam usufruir de áreas
para diversão de crianças e pets, e
desfrutar de uma agradável música
ao vivo. Ao final do evento, estava
estampada no rosto de cada visitante a certeza de que a iniciativa veio
para ficar!
Quando inaugurado, o Boulevard UniBH foi anunciado como
mais um importante espaço de convivência no Buritis. Com a abertura
do espaço para a feira, este compromisso foi confirmado. Quem
participou do evento não economizou nos elogios. As irmãs Rose e
Letícia Cardoso, por exemplo, não
perderam a oportunidade de conhecerem a feira no seu lançamento, e
ainda levou a mamãe Geni junto com
elas. Um verdadeiro passeio em família. “Está incrível. A estrutura, os
produtos oferecidos. Uma feira estava fazendo muita falta no bairro. Está
tudo perfeito”, disse Rose. “É um lugar ideal para passear com a família e também vai se tornar um ponto de encontro para rever amigos
do bairro e conhecer novos. Tenho
certeza que o Buritis vai abraçar.
Toda vez que puder farei questão
de estar aqui”, enaltece Letícia.
Ainda mais contentes estavam
os artesãos que, há anos, clama-

vam por esta oportunidade de terem um local adequado para expor
seus produtos no bairro. Com o fim
da “5ª na Praça” (feira que era realizada todas as quintas-feiras na
Praça Aroldo Tenuta), eles ficaram
“órfãos” de um lugar para apresentar seus trabalhos. Nos últimos três
anos, o Parque Aggeo Pio Sobrinho
ainda serviu como uma boa alternativa, mas a realidade do espaço não
era condizente com a necessidade
dos artesãos. Agora, está tudo bem
diferente. “É um sonho. O parque
foi onde nós crescemos, temos que
agradecer quem nos deu aquela
oportunidade, mas agora sim, temos uma estrutura ideal. Obrigado
a todos que nos proporcionaram
esta nova etapa, que tenho certeza
que será muito frutífera”, comenta a presidente da Associação Buritis Faz Arte, Desirré Guimarães.
“Precisávamos deste apoio da associação do bairro, do UniBH e dos
patrocinadores e parceiros. Nós artesãos somos muito pequenos, sozinhos não conseguimos crescer.
Com este apoio, acredito muito no
sucesso da feira”, completa a presi-

Presença de GrAnDE PúBLICo, logo no primeiro dia, surpreendeu positivamente. Moradores do bairro prestigiaram a feirinha

dente do grupo Arte Entre Nós, Andrea Teixeira.
Silvia Miccoli foi uma das artesãs que, nos últimos três anos,
expôs seus produtos no Parque Aggeo. Quando soube que o UniBH
iria abrir o seu espaço para a feira
quase não se conteve de tanta felicidade. Segundo ela, agora encontrou uma estrutura ideal para mostrar seus produtos, e o principal,
sem burocracia. “Foi tudo muito
tranquilo e o resultado disto vimos
aqui. Um ambiente de total harmo-

nia. Deus olhou por nós”, ressalta.
Apesar de ser a Feirinha Buritis isto não significa que artesãos
de outros bairros não possam participar. Cristina Costa já expôs seus
produtos algumas vezes no bairro
e, assim que viu a oportunidade,
não pensou duas vezes em agarrá
-la. “Eu adoro o Buritis, inclusive,
já tenho clientes delivery aqui. Esta
feira é uma grande chance para
nós, bem organizada. Não tenho
dúvidas de que seremos muitos felizes”, conclui.

ArTESãoS E MorADorES elogiaram bastante a estrutura que
foi montada. A expectativa cresce para as próximas edições

Organização
As articulações para a criação
da feira começaram há cerca de um
ano. A diretoria da Associação do
Bairro Buritis (ABB) recebeu inúmeros pedidos de moradores e artesãos
e estudava uma forma de idealizar
o projeto. Até a Rua Paulo Surette
chegou a ser cogitada como um local para receber os artesãos. Quando
surgiu a possibilidade de utilizar o
Boulverd UniBH não houve dúvidas
de que este seria o espaço ideal. “O
UniBH comprou a ideia com a gente e foi bom para todo mundo. Os
artesãos, além de contarem com um
lugar totalmente estruturado, estão
tendo um custo muito baixo. A Regional Oeste também apoiou. Quando há uma união, como a que houve
aqui, a chance de dar errado diminui
bastante”, diz o presidente da ABB,
Braulio Lara.
Ainda de acordo com Braulio, a
feira do último sábado foi a primeira
e serviu como um teste para observar
os pontos positivos e negativos. “Já

Braulio Lara, presidente da ABB,
ao lado dos diretores Mauro Draft
e Francisco Pimentel. Trabalho em
equipe foi fundamental para a
criação da feira

foi um sucesso, ouvimos só elogios,
mas nosso desejo é melhorar ainda
mais. Vamos continuar ouvindo a população, artesãos, para buscar o melhor possível”.
No total, 41 barracas foram montadas na Feirinha Buritis, além de
quatro espaços gourmet. A expectativa da ABB é que se possa criar espaço
para mais dez artesãos. Já existe uma
fila de espera de mais de 160 artesãos.
Mudanças podem ocorrer com desistências ou não cumprimento das exigências. O JORNAL DO BURITIS é
um dos apoiadores do evento.
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Eleições 2018

Um deles governará Minas Gerais
No próximo dia 07 de outubro os brasileiros irão às urnas para eleger seus candidatos aos cargos na esfera federal e estadual. Para quem ainda
não conhece o nome de todos os candidatos, o JORNAL DO BURITIS faz uma breve apresentação de quem disputa o Palácio da Liberdade.
Fotos site TRE-MG

Antonio Anastasia

Adalclever Lopes

(PSDB) - 45

(MDB) - 15

Alexandre Flach

Coligação: Minas Tem Jeito
(MDB / PDT / PODE / PROS
/ PRB / PV)

Coligação: Reconstruir Minas (PSDB
/ PSD / SOLIDARIEDADE / PTB /
PPS / PMN / PSC / DEM / PP / PTC
/ PATRI / PMB)

(PCO) - 29
Alexandre Flach Domingues é advogado, casado, 48
anos e nascido em São Paulo.
Terá como candidato a vice Sebastião Pessoa (PCO).

Adalclever Ribeiro Lopes é
deputado estadual e atualmente
preside a Assembleia Legislativa de Minas. Nascido em Belo
Horizonte, é casado, tem 51
anos e terá como candidata a
vice Adriana Buzelin (PV).

Antonio Augusto Junho Anastasia, 57 anos, é senador por Minas
Gerais. Foi governador do Estado
de 2010 a 2014. É graduado e mestre em Direito pela UFMG. Terá
como candidato a vice o deputado
federal Marcos Montes (PSD).

Fernando Pimentel

Dirlene Marques
Claudiney Dulim
(AVANTE) - 70
Claudiney Alves, nascido
em Belo Horizonte, tem 50
anos e é advogado. Professor de Direito Constitucional,
pós-graduado em Direito e
Processo Eleitoral. Terá como
candidato a vice Leandro Ramon (AVANTE).

(PSOL) - 50

(PT) - 13

Coligação: Frente Minas Socialista (PSOL / PCB)

Coligação: Do Lado do Povo (PT / PC
do B / PSB / DC / PR)
Fernando Damata Pimentel, 67
anos, é o atual governador de Minas
Gerais, tendo sido eleito em 2014 ainda no primeiro turno. Em 2000 foi eleito prefeito de Belo Horizonte, cargo que
ocupou até 2008, já que foi reeleito em
2004. Foi Ministro do Desenvolvimento, Indústria e Comércio Exterior de
2011 a 2014, durante o governo Dilma
Rousseff. Terá como candidata a vice Jô
Moraes (PC do B).

Maria Dirlene Trindade Marques é professora da UFMG.
Possui mestrado em Ciência Política e tem experiência na área
de Educação, com ênfase em Planejamento e Avaliação Educacional. Terá como candidata a vice
a também professora Sara Azevedo (PSOL).

João Batista Mares
Guia - (REDE) - 18

Jordano Metalúrgico

João Batista dos Mares
Guia, 70 anos, é sociólogo, educador e consultor em educação.
De 1989 a 1994 foi secretário
municipal de Educação e secretário municipal de Planejamento
Urbano e do Meio Ambiente de
Contagem. Foi ainda secretário
-adjunto e secretário de estado
da Educação de Minas de 1995
a 1998. Terá como candidato a
vice Abraão Gracco (REDE).

Jordano Carvalho tem 38
anos e é natural de São João
Del Rey. Metalúrgico, trabalhou
desde os 18 anos na empresa
Bozel Mineração. É dirigente
do Sindicato dos Metalúrgicos
da cidade, da Federação Sindical e Democrática dos Metalúrgicos de Minas Gerais. Terá
como candidata a vice a professora Victoria Mello (PSTU).

(PSTU) - 16

Romeu Zema
(NOVO) - 30
Romeu Zema Neto é dono do
Grupo Zema, que tem atuação em
cinco segmentos: varejista de eletromóveis, distribuição de combustíveis, concessionárias e locadoras
de veículos, autopeças e negócios
financeiros. É formado em administração pela Fundação Getúlio Vargas, em São Paulo. Terá como candidato a vice Paulo Brant (NOVO).
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Segurança

COMSEBB é apresentado
oficialmente no Buritis
Além do Comitê de segurança, evento também marcou o lançamento do Câmera
Cidadã, rede de monitoramento colaborativo que conta com câmeras online 24h
Pouco mais de dois anos
após a sua criação, o COMSEBB – Comitê de Segurança
Pública do Bairro Buritis foi
apresentado de forma oficial à
comunidade, em um belo evento realizado, no último dia 21
de agosto, no Clube Chalezinho. Na ocasião, ainda foi
divulgado o primeiro grande
projeto do Comitê: o Câmera
Cidadã, plataforma digital colaborativa de segurança, pioneiro no Brasil.
Representantes da sociedade civil, pública e dos órgãos
de segurança. Todos os setores
que podem contribuir para a
melhoria da segurança dos cidadãos se fizeram presentes no
encontro. Além de parabenizarem os idealizadores do Comitê, estavam ali para garantir

Quem também fez questão
de marcar presença no evento
foi o Secretário de Segurança
e Prevenção de Belo Horizonte, Genilson Ribeiro Zeferino.
De acordo com ele, sensibilizar e orientar pessoas para cui-

Comunidade do bairro recebeu o CoMITê com muito entusiasmo

que estarão unidos em prol do
bem-estar do Buritis. “O projeto já é um sucesso. A Polícia
Militar, bem como a Polícia
Civil, estará sempre a postos
para atender o Comitê, que se

apresenta como mais um importante elo com a comunidade. Trabalhamos para cada vez
mais estreitarmos estes laços”,
relatou o comandante da 126ª
Cia PMMG, Major Narciso.

SECrETÁrIo torce para que outros
bairros sigam o mesmo exemplo

dar de sua própria segurança é
fundamental para a redução da
criminalidade. “Conseguir envolver todos os setores, como
pudemos acompanhar aqui, é
incrível. Isto é um fenômeno
nos dias de hoje”, ressalta.
Todo este reconhecimento causou grande emoção à
criadora do COMSEBB, Gracielle Torres, ou simplesmente
Gracy Torres, como é conhecida entre seus amigos. Lutar pela segurança é algo que
Gracy traz consigo há muitos
anos. Em 2000 lançou o projeto “Proteja seu Filho na Internet”, que luta contra a pedofilia na rede mundial de
computadores. Agora, dá um
passo ainda maior com a criação do Comitê. “É uma felicidade imensa. Ver todos

trabalhando em prol do bem
comum. Acredito que não devemos ficar de braços cruzados
esperando que o poder público
faça tudo. O COMSEBB surgiu
para ser o porta-voz dos moradores do Buritis em todas as
ações de segurança no bairro”.

nal. Não tem mensagem de “bom
dia”, não tem propaganda. Tudo o
que for exposto será importante”.
Ainda de acordo com Paulo,
a implantação do Câmera Cidadã
trará um ganho para o bairro, que
vai além da segurança. “Como
o bandido vai pensar duas vezes
antes de vir pra cá, o Buritis será
um lugar onde as pessoas vão
querer estar, com isso, o comér-

cio se fortalecerá e os imóveis
irão se valorizar”.
Baixe o app REDISEG na
Play Store e Apple Store e seja
um guardião do bairro. As câmeras de monitoramento do
projeto deverão ser instaladas
de forma particular.
Para saber mais sobre o Comitê de Segurança envie um e-mail
para contato@comsebb.org.br.

Criadora do CoMSEBB, GrACy
TorrES foi a grande estrela da noite

CâMERA CiDADã
O lançamento do projeto Câmera Cidadã foi um dos destaques do evento. Desenvolvido
em parceria com uma empresa
de segurança do Buritis, a REDISEG, o Câmera Cidadã trata-se
de uma rede de monitoramento
colaborativo que conta com câmeras online 24h distribuídas em
pontos estratégicos do bairro. Ao
baixar o aplicativo, cada moraPAuLo SEnnA ressalta o serviço profissional do aplicativo

dor/comerciante se torna uma espécie de “guardião do bairro”.
Diretor da empresa, Paulo
Senna explica que o Câmera Cidadã se difere da maioria dos grupos de Wathsapp de rede de vizinhos que, segundo ele, perderam a
sua credibilidade, devido a utilização de informações que não têm
nada a ver com a segurança do
bairro. “Aqui é muito profissio-
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Imóveis

Conheça todas as vantagens
da conciliação imobiliária
A conciliação imobiliária vem assumindo um papel cada vez
mais relevante no mercado brasileiro para todas as transações em
que há conflito e/ou dificuldade na comunicação entre os envolvidos. Compra, venda, aluguel, financiamento ou qualquer espécie
de alienação imobiliária que enfrente algum litígio pode ser debatido em procedimento de conciliação, por meio de profissionais imparciais, que atuam auxiliando na comunicação dos envolvidos e
na solução de conflitos com foco no ramo imobiliário. Em entrevista ao JORNAL DO BURITIS, os advogados especialistas em
Direito Imobiliário, Tiago Cunha e Marina Duarte, respondem
as principais dúvidas a respeito do tema. Confira:
JORNAL DO BURITS: Por
que a conciliação tem ganhado cada vez mais relevância no mercado brasileiro de
transações imobiliárias?
Tiago Cunha: Em regra, as
questões imobiliárias envolvem
transações financeiras com valores bastante significativos e, não
raro, como em uma compra de
imóvel para moradia, há sentimentos e expectativas, envoltos
ao negócio, muito mais valiosas
para o comprador que o próprio
dinheiro. Assim, quando as partes
se deparam em uma situação conflituosa há também uma esperança de resolução célere do problema, para que o negócio firmado
não traga maiores insatisfações e
prejuízos, o que muitas vezes não
é obtido quando a solução se dá
via sentença judicial. Os atores
do mercado sabedores dessa realidade têm buscado cada dia mais
a conciliação/mediação para dirimir seus conflitos.
JB: Qualquer transação imobiliária que enfrente algum
litígio pode ser debatido em
procedimento de conciliação?
Cite alguns exemplos de casos que podem ser atendidos
pela conciliação e mediação
no ramo imobiliário.
Tiago Cunha e Marina Duarte: É plenamente possível que uma
demanda imobiliária seja objeto de

conciliação e mediação entre as partes, dentro ou fora
de um litígio judicial, e o
próprio Código de Processo
Civil estimula o consenso
para solução de conflitos.
Importante ressaltar, feita a
composição, seja no curso
de um processo, ou diretamente nas centrais de conciliação
e mediação, ou, ainda, de maneira particular entre as partes, a petição de acordo se torna um título
executivo, sendo este judicial - se
homologado por algum juiz, ou extrajudicial - se apenas for assinado
pelos sujeitos do negócio, e, dessa
forma, caso haja o descumprimento de alguma cláusula, o prejudicado poderá executar o título e requerer as penalidades descritas no
termo. Sendo assim, litígios que
versem sobre locação de imóveis,
compra e venda, condomínios, entre outros, podem ser solucionados
por meio de conciliação/mediação
desde que este seja o interesse dos
envolvidos. Em suma, os assuntos
imobiliários contemplam particularidades e complexidades diversas
que devem ser levadas em consideração antes de ser firmado qualquer
acordo. Caso contrário, por desconhecimento da legislação aplicável
e dos entendimentos jurisprudenciais envoltos à matéria, alguma
das partes poderá ser prejudicada
na composição. Não obstante, em

MArInA DuArTE, especialista
em Direito Imobiliário

discussões travadas entre construtoras/loteadoras/imobiliárias e
seus consumidores, estas empresas,
na grande maioria dos casos, possuem uma equipe jurídica altamente especializada que acompanha a
conciliação e, caso o consumidor
não esteja devidamente assessorado, se encontrará em uma situação
desfavorável na negociação. Dessa
forma, no curso do processo de negociação é fundamental estar orientado por um advogado especializado em Direito Imobiliário, para ter
seus direitos assegurados e, ainda,
para que o termo de acordo seja
bem elaborado e redigido, como
forma de assegurar a execução do
título, caso necessária.
JB: E como saber quando se
está diante de um bom acordo?
Marina Duarte: Primeiramente,
é necessário identificar se os termos
do acordo estão condizentes com a
lei e os entendimentos recentes dos
nossos Tribunais, para que não haja
afronta a direitos e deveres das partes. Ainda, é preciso considerar que
na maioria das demandas imobiliá-

rias estão em debate quantias consideráveis, e, por isso, é indispensável que o interessado em firmar o
acordo faça os cálculos necessários
para concluir as perdas e ganhos
financeiros com a transação, sob
pena de se ver frustrado futuramente. Um acordo deve satisfazer
ambas as partes, ou seja, caso haja
insegurança ou insatisfação com o
resultado da negociação é preciso
ter calma e repensar os termos que
estão sendo fixados, pois, em regra,
após assinado o acordo, a rediscussão dos ajustes firmados se tornará
mais complexa e trabalhosa.
Existe algum órgão do Tribunal de Justiça de Minas Gerais
especializado em conciliação
de demandas imobiliárias?
Marina Duarte: Conforme
informações publicadas no portal
eletrônico do Tribunal de Justiça de
Minas Gerais, em agosto deste ano,
o TJMG firmou um termo de cooperação técnica para a criação do
Posto de Atendimento Pré-Processual (Papre) Imobiliário o qual estará vinculado ao Centro Judiciário
de Solução de Conflitos e Cidadania
(Cejusc) de Belo Horizonte. Neste, serão realizadas sessões de conciliação em ações com demandas
imobiliárias entre administradoras,
corretoras e incorporadoras de imóveis como condomínio, corretagem
e locação, sendo que os acordos firmados serão homologados pelo juiz
da Central de Conciliação e, portanto, valerão como títulos executivos
judiciais. O Posto de Atendimento
ainda está em fase de treinamentos e organização, e será inaugurado pelo Tribunal em data ainda a ser
divulgada, contudo, espera-se que
este atinja sua finalidade e promova
a solução consensual dos conflitos,
com a segurança e instrução jurídica
necessária para que os envolvidos
saiam satisfeitos.

Direito
Imobiliário
tiago Cunha (*)

Comissão de Obras
em Condomínio:
Limites e Atribuições
As obras em condomínios são quase parte integrante do cotidiano condominial. Não raro, o condomínio se vê obrigado a promover obras de grande
porte e custo elevado, sobretudo, quando a edificação é antiga ou apresenta
defeitos graves na fachada ou áreas de uso comum – e já não é mais possível
atribuir responsabilidade ao construtor, ante a perda do prazo de garantia.
Nesses casos, é imprescindível a adoção de alguns cuidados para se evitar
demandas entre o condomínio e algum(s) proprietário(s).

DA REALIZAÇÃO DE ASSEMBLEIA PARA
APROVAÇÃO DE PROJETO/CUSTOS
O primeiro passo exigido em
lei é a realização de uma assembleia
que aprove o projeto, a empresa e os
custos da obra a ser realizada. Vale
lembrar, se o projeto apresentado
implicar em alteração da fachada ou
da destinação de área de uso comum
deverá haver aprovação por UNÂNIMIDADE DOS CONDÔMINOS.

Por exemplo, se o projeto em
aprovação prever a demolição da
guarita do porteiro para instalação
de um sistema de porteiro virtual/remoto, será necessária a aprovação de
todos os proprietários para sua execução. Caso contrário, o síndico e
membros da comissão de obras poderão ser responsabilizados civilmente.

DA CRIAÇÃO DA COMISSÃO DE OBRAS E SEUS LIMITES
Em obras complexas e de longa
duração recomenda-se a criação da comissão de obras, com um número ideal
de três a cinco membros/proprietários,
todos com alguma habilidade ou especialidade (engenheiro, contador, advogado etc) capaz de auxiliar/fiscalizar a
execução do projeto aprovado.
Uma comissão de obras é fundamental para que a execução do projeto
aprovado se dê como previsto em assembleia, já que ela fiscalizará as planilhas de custos, qualidade dos materiais
e equipe contratada etc.
Daí é de se indagar: quais os poderes e atribuições que podem ser conferidos à Comissão de Obras? Assembleia Geral, enquanto ente soberano
da administração condominial poderia
conferir plenos poderes aos membros
da comissão, para mudar os materiais,
o cronograma de obras, e até promover
adaptações no projeto em execução.
Contudo, JAMAIS se deve con-

ferir tamanha liberdade de atuação ao
grupo escolhido. As razões são muito
simples, ao se delegar poderes quase
que ilimitados à Comissão de Obras o
resultado final da obra poderá ser desastroso, seja do ponto de vista arquitetônico ou mesmo financeiro.
Portanto, recomenda-se que a Comissão de Obras tenha um papel meramente FISCALIZADOR dos atos
praticados pelo síndico e empreiteiro
contratado. Qualquer necessidade de
adaptação orçamentária ou ajustes no
projeto previamente aprovado devem
ser reportados à coletividade de condôminos e aprovados em assembleia.
Caso a urgência da adaptação
(custo/projeto) não permita a realização de uma assembleia é admissível
que a anuência dos proprietários se
dê por meio de documento escrito, no
qual conterá a justificativa clara e precisa da necessidade de se alterar o projeto ou mesmo o aumento de custo.

(*) 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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Novidade

Qualidade de vida passa por um bom colchão
i Wanna sleep chega ao Buritis
Ter uma boa qualidade de vida
passa diretamente por noites bem
dormidas. E, para isso, é fundamental uma cama confortável. Repousar o corpo durante a noite em
um colchão de alta qualidade faz
toda a diferença no dia seguinte e
além de proporcionar melhor saúde
e bem-estar, fornece energia para
as tarefas da rotina e estimula a
produtividade no trabalho. Por esta
razão, investir em um colchão de
qualidade é algo muito sério. Um
modelo de excelência poderá durar
bastante tempo e se revelar um ótimo custo/benefício.
Os colchões de má qualidade,
ou inadequados para o seu corpo, podem causar problemas de
sono, dores e desgastes na coluna.
As pessoas com o sono leve, por
exemplo, são mais sensíveis ao
desconforto proporcionado por um
colchão ruim e sentem incômodos
em um momento que deveria servir
para relaxar. Dessa forma, a noite
pode ser uma tortura. Além disso,
essa tensão é prolongada para o restante do dia, ocasionando problemas
como estresse, cansaço físico, falta
de energia, dores de cabeça, dores
musculares, enxaquecas e dificuldades para se concentrar. Por tudo isso
é recomendável analisar bem o modelo antes de efetuar a compra.

MAiS PRODUTOS
E para garantir a boa noite de sono, a I Wanna Sleep Buritis também investe em outros produtos, além do colchão. Travesseiros, pijamas,
roupas de cama, chinelos, cheirinhos e até chás
relaxantes são comercializados na loja. “São produtos incríveis, eu mesma troquei medicamentos
pelos chás e minhas noites estão sendo ótimas.
Nos dias de hoje, em que as pessoas estão dormindo cada vez menos, é muito importante investir na qualidade do sono”, finaliza Gabriela.
A I Wanna Sleep do Buritis fica na Rua
José Rodrigues Pereira, 881. O local conta
com estacionamento próprio.
Para GABrIELA ZEBrAL, retorno positivo dos clientes é sua maior satisfação

Há quatro meses o Buritis
conta com uma franquia I Wanna
Sleep, uma das mais importantes
marcas de revendas de colchão e
produtos para o sono do país. Proprietária da franquia no bairro, Gabriela Zebral destaca que o mais
importante do serviço que oferece
é o atendimento personalizado. De
acordo com ela, os profissionais
que trabalham em sua loja são capacitados para entender a necessidade do cliente e mostrar a ele qual
colchão irá fazer diferença no seu
dia a dia. “A nossa marca é muito

forte porque prezamos pela excelência. Entendemos o anseio do
cliente e ofertamos o produto de
maior qualidade. Não tem enganação, sabemos exatamente o que há
dentro dos nossos colchões”.
Apesar do pouco tempo de
inauguração, Gabriela conta que
vários clientes já deram à loja um
retorno muito positivo da compra.
“Prezamos pelo pós-venda. Ligamos para o cliente para saber se ele
está satisfeito com o produto que
adquiriu. Esse contato faz toda diferença”, ressalta.

Serviço: I WAnnA SLEEP BurITIS
Endereço: rua José rodrigues Pereira, 881.
Estacionamento próprio.
Funcionamento: Segunda a sexta das 09h às 19h
Sábado das 09h às 14h
Telefones: 2511-5551
97332-7109

@iwannasleepburitis
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Bom Gosto

Adega Minas Gerais,
tudo para seu churrasco!
O morador do Buritis que é
apreciador de bebidas tem um
lugar mais que especial para
frequentar no bairro. A Adega
Minas Gerais, instalada na região do Buritis II, oferece em
um só espaço a possibilidade
do cliente fazer a compra de sua
bebida e levar para casa, ou ficar
por lá mesmo e usufruir de um
deck altamente agradável, com
várias opções de lazer e gastronomia diversificada. Vinhos, espumantes, destilados e cervejas
especais são o foco da casa.
Há pouco mais de um ano,
o então Churrasco Gourmet
passou por uma grande reformulação, tornando-se a Adega
Minas Gerais. A já bem estruturada distribuidora de bebidas e
carnes nobres, foi adaptada para
também ser um novo point do
Buritis. Além do ambiente acolhedor com mesas internas e na
varanda, o principal atrativo é a
oportunidade de o cliente poder
fazer uma compra como se fos-

se um supermercado e saborear
ali mesmo. “Imagina você adquirir um espumante por R$35 e
beber no restaurante? Pedir uma
opção de carne nobre com praticamente o mesmo preço do freezer? Isto é um grande diferencial”, explica o gestor da Adega,
Gleydstom Moura.
Durante esse primeiro ano
de funcionamento, a gerência da
Adega Minas Gerais foi conhecendo o seus clientes e aos poucos, foi buscando atender os seus
anseios. Hoje, no estabelecimento é possível se deliciar com um
almoço A La Cart ou curtir um
happy hour com música ao vivo
aos fins de semana e até mesmo, a possibilidade de participar
dos cursos de harmonização de
vinhos e drinks. “Acreditamos
que alcançamos um patamar de
satisfação desejável pelo nosso
cliente, tanto que, além de moradores do Buritis, recebemos
clientes de outros bairros de
BH”, afirma Moura.

GLAyDSToM MourA garante que a Adega
Minas Gerais oferece ao cliente tudo o que procura

nada como saborear as DELíCIAS DA ADEGA na varanda do restaurante

Referência
A Adega Minas Gerais foi
o mais novo investimento da
renomada distribuidora DNA
Bebidas. A loja do Buritis foi
piloto no modelo Adega/Gourmet. Atualmente existem filiais
em Contagem, Oliveira e Montes Claros. Para Gleydstom,
não poderia haver escolha melhor para o primeiro empreendimento. “O público daqui exige muito, a partir do momento
que conseguimos satisfazê-lo,
podemos ir para qualquer lugar

e obter sucesso em nossas outras filiais”.
Localizada na Avenida Aggeo Pio Sobrinho, 60, a Adega
ainda se destaca pela comodidade aos clientes, uma vez
que é muito fácil o estacionamento. Para saber mais sobre
o estabelecimento basta acessar as redes sociais Instagram:
@adegaminasgeraisburitisbh e
Facebook: Adega Minas Gerais Buritis BH. Ou ainda pelo
Whatsapp: 9 9863-2684.

BURITIS

Legal
(*) Raul Ruas

ÚLTiMAS PALAVRAS
O feminicídio caracteriza-se pelo assassinato de uma mulher pela
condição de ser mulher, motivado geralmente por ódio ou desprezo. A
Lei do Feminicídio, 13.104 de 2015, sancionada há apenas três anos
no Brasil, serve de explicação para o reduzido registro de casos nesta
categoria, já que as estatísticas de mortes são produzidas a partir dos
boletins de ocorrência lavrados pela Polícia Civil, que muitas vezes
faz o registro inicial de homicídio com a classificação de feminicídio
somente após encerradas as investigações, exigindo dos setores responsáveis pela produção de estatísticas a retificação destes casos.
O crescimento nos homicídios de mulheres preocupa e evidencia
a incapacidade do Estado brasileiro, em suas diferentes esferas e poderes, de interromper a violência de gênero no país. Nesse contexto,
o feminicídio coloca-se como tragédia anunciada, mas também como
uma oportunidade de tirar o tema da invisibilidade. O feminicídio é o
desfecho trágico de uma trajetória de dor, violência e sofrimento. Um
crime cruel que afeta as mulheres de todas as idades e classes sociais
pelo simples fato de serem mulheres. E que pode ser evitado.
Para muitas pessoas os lares são sinônimos de segurança e liberdade, mas para certas mulheres, essa lógica não reflete a realidade,
pois ás vezes é dentro da própria casa que as demonstrações de força e poder dos homens sobre as mulheres se expressam de maneira
mais violenta.
A Lei Maria Da Penha, promulgada há 11 anos, representa um
passo muito importante na luta contra a violência doméstica. Ela não
somente prevê a punição dos agressores, mas também faz avançar as
formulações de prevenção e educação para uma sociedade livre de
desigualdades, machismo e violência. No entanto, foram poucas as
políticas públicas desenvolvidas. O motivo é um só: a violência contra a mulher ainda não é prioridade dos órgãos públicos.
Assim, é urgente a interligação entre as esferas da saúde, justiça, segurança pública, educação e assistência social. Aliás, o conhecimento do poder público sobre a situação de vulnerabilidade das
mulheres deve partir do sistema de saúde. Esses profissionais conseguem adentrar os lares e enxergar os sinais de violência.
Apesar dos números em relação à violência contra as mulheres
serem assustadores, a verdade é que o movimento feminino vem se
fortalecendo, e as mulheres, denunciando cada vez mais. E assim
sendo nós precisamos estar cada vez mais unidos e articulados para
conseguirmos avançar as lutas. Nossas guerreiras precisam apresentar voz ativa e a sociedade corroborar com a armadura do princípio
da igualdade. É possível sim, meter a colher para libertar as algemas, que prendem as mulheres nos solos de pensamentos machistas
e arcaicos. A esse respeito, precisamos agir, antes que apareça mais
uma mulher soprando suas últimas palavras em vida.
(*) Acadêmico do 4º período turno
matutino do curso de Direito do Centro
Universitário Newton Paiva.
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Programe-se

Vai viajar no fim do ano? Esta é
a hora de comprar seu pacote
Fim de ano está se aproximando e, junto com ele, as
tão sonhadas férias de verão.
E se o seu desejo é fazer uma
bela viagem com a família e/
ou amigos, esta é a hora de
adquirir seu pacote! Comprar
com antecedência significa
a garantia de encontrar vaga
nos melhores hotéis do destino que procura e, claro, com
os menores preços.
Proprietário da CVC
Buritis Unidade Aggeo Pio,
Matias Welther explica que
os agentes de viagem sempre
analisam os desejos e as condições do cliente para ofertar
o melhor pacote a ele. Porém, ao se aproximar o período da partida as opções vão
reduzindo, por isso, a importância de buscar a agência o
quanto antes. “Setembro é
um mês chave. Já estamos
nos aproximando do fim do
ano e ainda existem ótimas
opções. Tudo isto podendo
dividir em até 15 vezes. Este
é, de fato, um grande momento para adquirir seu pacote”, afirma.
Quem ainda está em dúvidas em relação ao passeio,
Welther aconselha a procura
por lugares quentes, afinal,
estamos falando de verão.
“As praias do nordeste são
excepcionais. É sempre certeza de diversão. Sem falar nos
belíssimos cruzeiros. E para
quem quiser ir mais longe, o
litoral caribenho também é
uma ótima pedida”.

WELThEr afirma que o cliente CVC terá grandes opções de passeios

Parcerias
Com pouco mais de dois
meses de inauguração, a CVC
Buritis - Aggeo Pio já se consolida no bairro. Prova disso, são
as grandes parcerias já firmadas
com outras empresas do Buritis. “Estamos realizando uma
promoção em parceria com a
Unique, Contorno do Corpo,
Wizard e Barbearia Torres. Ao

optar por uma dessas empresas,
o cliente estará concorrendo a
uma estadia no Grand Palladium Resort, em Ibassaí, simplesmente o melhor resort do
Brasil. Estou muito empolgado
com esta loja, que está em um
bairro populoso, com pessoas
que têm este apreço por viajar”,
conclui Welther.

Serviço: CVC BurITIS - AGGEo PIo
Endereço: Av. Aggeo Pio Sobrinho, 427, loja 8
Funcionamento: Segunda a sexta das 09h às 18h30
sábado das 09h às 13h
Telefones: 3582-0909 / 9 7170-2318 (Wathsapp)
@cvcpromocoes /
CVCProMoCoES
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Por Dentro do Bairro

Espaço DR no Hair Fashion Day
O Hair Fashion Day trouxe de
volta a Belo Horizonte as maiores tendências de moda e cabelo
do ano! Organizado pela parceria
entre a L’Oréal Professionnel e a
WGSN, empresa líder mundial em
previsões de tendência, o evento, realizado no último dia 20 de
agosto, apresentou aos profissionais de salões de beleza todas as
macrotendências do setor que estão por vir. E, claro, o Buritis não
poderia ficar de fora dessa! O bairro, mais uma vez, se fez presente
através do Espaço DR.
Proprietário do Espaço DR,
Dierley Rodrigues se diz impressionado com as tendências da
moda que estão vindo por aí. De
acordo com o que foi apresentado,
o futurista, as cores fortes, chamativas, irão contrastar com o natural,
simples, orgânico. O meio termo
não deverá se fazer presente.
Para Dierley, o que mais lhe
chamou atenção foi o discurso de
que a tendência agora será a desglobalização. Ou seja, se antes o
charmoso era ter um produto da
Europa, América Central, Ásia,
hoje o destaque está nas coisas
simples. “Nos últimos anos sempre ouvimos falar em globalização, agora é o inverso. Ter uma
peça bordada por uma senhorinha
do interior de Minas é maravilhoso. Cultuar o que é nosso será o
destaque da moda”.
Uma das mais recentes novi-

DIErLEy (1o esq.) e sua
equipe acompanharam
com atenção cada
detalhe do evento

na Dr STorE Fernanda
Veiga apresenta todas as
tendências da moda

dades do Espaço DR é o DR Store,
loja de roupas e acessórios montada dentro do salão. A diretora de
moda, Fernanda Veiga, é a responsável pela loja. Segundo ela, todas
as tendências que observou durante
o Hair Fashion Day irá transmitir às
clientes. “Aqui temos esta preocupação em montar um look moderno,
mas que, principalmente, se encaixe
no perfil da pessoa. Maquiagem, cabelo e roupas. Tudo interligando”.

Todos os colaboradores do Espaço DR estiveram no evento. Segundo Dierley, o sucesso de seu
empreendimento se deve ao fato
de todos os profissionais estarem
capacitados para oferecer o melhor ao cliente. “Todos estão antenados com as novas tendências
e cada um tem a competência de
enxergar o melhor para a cliente.
Este é um dos segredos do sucesso, sem dúvida”, garante.

Homens nas artes,
por que não?
Durante décadas homens e
mulheres convivem com conceitos do tipo “isso é coisa de
homem e não de mulher” ou
vice-versa. Mas, felizmente, o
mundo tem mudado. Se a pessoa gosta do que faz, tem talento, criatividade, amor, deve seguir em frente e não se importar
com comentários preconceituosos que ora possa receber. Prova
disso, é a grande presença dos
homens nas artes. No Atelier
Thayná Carneiro, aqui no Buritis, já são mais de 40 alunos
homens inscritos nas aulas, com
idades que variam entre 22 e 80
anos.
O Atelier Thayná Carneiro existe há pouco mais de 14
anos. Desde o início já contava
com a participação de homens,
no entanto, um número muito
inferior aos dos dias atuais. A
quebra de tabus, de preconceitos, foi fundamental para esta
mudança. “Já ouvi relatos dos
próprios alunos dizendo que não
faziam aulas de artes antes por
preconceito. Hoje, fazem e estão extremamente felizes”, conta Thayná.
Praticar a arte significa cuidar da saúde do cérebro, descansar o corpo, organizar memórias. Nos dias de hoje, de

ThAynÁ se diz impressionada com a dedicação dos seus alunos
homens, como é o exemplo do engenheiro JoSé AuGuSTo

grande acúmulo de estresse, ter
este refúgio se torna essencial, diz
a artista. “Arte e música são consideradas uma das sete maravilhas
do cérebro. Tenho alunos, grandes
empresários, que ficam aqui por
três horas e nem percebem. O silêncio do ambiente, bem como a
prática da pintura, os relaxam e os
deixam preparados para mais um
dia de trabalho”.
Morador do Buritis, o engenheiro elétrico José Augusto tem
54 anos. Há dois, é aluno nas aulas de pintura do atelier. Neste período já pintou cinco telas. A cada

obra finalizada um misto de felicidade e orgulho. “É algo que sempre
gostei, mas nunca parei para fazer.
Agora que comecei não paro nunca mais. Estou aprimorando minha
técnica a cada dia e estou até me
surpreendendo com os resultados”.
José Augusto ressalta ainda o
bom ambiente que encontra toda
vez que vai fazer uma aula de pintura. “Aqui é ótimo, silencioso.
Descanso muito o corpo e a mente.
Na maioria das aulas tenho a companhia de mulheres e isto não faz a
menor a diferença. Eu adoro cada
uma das minhas colegas”, conclui.

E por falar em saúde...
Acupuntura: Por que não fazer?
Originária da China, a acupuntura é uma especialidade médica que traz mais
benefícios para a saúde que você possa imaginar. Baseia-se na inserção de agulhas que
estimulam terminações nervosas na pele e tecidos. Esses estímulos deflagram a liberação
de diversas substâncias químicas conhecidas como neurotransmissores.
E o que isso causa? Melhora geral na sua qualidade de vida, equilibrando corpo e mente.
Esses efeitos são anti-inflamatórios, analgésicos, relaxam a musculatura, reduzem a ansiedade
e a angústia, além de auxiliarem em tratamentos de várias especialidades médicas. Imagine
você reduzir ou eliminar dores agudas e crônicas, como as das hérnias de disco, enxaquecas,
TPM, sem efeitos colaterais? Diminuir o uso de remédios para dormir ou os antidepressivos...
ficar menos ansioso, aumentar sua imunidade... Enfim, os benefícios não param por aí.
As sessões ocupam pouco seu tempo (20 min), você pode fazer antes ou depois de sua
atividade física preferida e seu convênio paga por este tratamento.
Então, por que não fazer?

daniela galvão
Crm 38082

Médica Acupunturiatra
(especialista em
acupuntura) pela
AMB e CMA desde 2007
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Primavera-verão

Desfile do Villa Buritis
abre as estações das cores
As estações mais quentes e
coloridas do ano estão chegando. No próximo dia 22 de setembro tem início a primavera,
a famosa estação das flores. E,
para te ajudar a não fazer feio
na hora de escolher o look, o
Shopping Villa Buritis realizou um super-desfile no último
dia 25 de agosto, quando mostrou as principais tendências da
moda para o Primavera/Verão
que se aproximam.
Assim como a estação
pede, as cores fortes deverão
ditar o ritmo da moda. Vermelho, laranja, amarelo são alguns dos tons que estarão em
alta, sejam separados ou em
um mix de estampas. Os vestidos e macacões, bem como as
sainhas, serão peças que não
poderão faltar no guarda-roupas. Quem garante o sucesso
nestas escolhas é a consultora
de imagem e figurinista, Érica
Araújo.
Apresentadora do Programa
IT, único de Minas Gerais que

"Meninas" da ASPrAMI deram um show de simpatia

fala sobre moda, Érica Araújo acompanhou atentamente o
desfile. Ficou simplesmente encantada com tudo o que viu. De
acordo com ela, as moradoras
do bairro têm um grande privilégio por contarem com um
espaço tão pertinho de casa que
oferece o que há de mais atual na moda, como o Shopping
Villa Buritis. “Eu andei pelo
shopping e achei tudo maravilhoso. Cada loja oferece uma
opção mais interessante do que
a outra, com os mais variados

preços. E o desfile? Todos os
looks foram montados de forma brilhante. Os envolvidos estão de parabéns”.
Administradora do Villa
Buritis, Miriam de Oliveira
Torres destaca a importância
do desfile, que foi realizado
em plena calçada em frente ao
shopping. “O desfile é uma vitrine em movimento que contagia a todos, traz um olhar mais
atento para as novas coleções e
desperta a vontade de conhecer
as novidades de cada loja como

experiência única.
Uma grande novidade no
desfile foi a presença de integrantes da ASPRAMI - Projeto Melhor Idade. Com muita
elegância, nossas “jovens senhoras” mostraram que a próxima estação será de grande
beleza para todas as idades.
“Elas deram um verdadeiro
show, não só de beleza, mas
de muita alegria. Foi um prazer ter a associação conosco
neste evento”.
No Villa Buritis os clientes
encontram além das novidades
da nova coleção, acessórios,
ótica, cosméticos, suplementos,
serviços de costureira, salão de
beleza, micropigmentação de
sombrancelhas, manutenção de
celular e restaurante com comida gourmet deliciosa. Em breve teremos cafeteria, gelateria
e mais novidades para nossos
clientes.” finaliza Miriam.
O Programa IT é exibido
todos os sábados, a partir das
19h30, na TV Alterosa.

referência em moda, érICA ArAúJo apreciou cada look da passarela
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