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Limpeza
Morador sai às ruas 
retirando faixas 
irregulares em 
árvores e postes

PÁG. 10

Perigo
Cães moram no 
Parque Aggeo e 
causam transtornos 
a moradores

PÁG. 9

Tabu
Novembro Azul busca 
quebrar preconceitos 
em prol da saúde dos 
homens

PÁG. 6

Miniaturas
Brincadeira que 
ultrapassa gerações 
é tema de encontro 
no bairro

PÁG. 12

PÁG. 6

PÁG. 16
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PRA QUÊ SAIR DAQUI?
O Natal está se aproxi-

mando. E o comércio do Bu-
ritis já prepara as estratégias 
para poder conquistar o mo-
rador do bairro. Diversifica-
ção de produtos, decoração 
natalina de impacto, pro-
moções, atendimento mais 

personalizado. São várias as 
maneiras que os comercian-
tes estão colocando em prá-
tica para fazer com que os 
consumidores não precisem 
sair daqui para fazer as suas 
compras de Natal.

Cultura, beleza, lazer e conscientização sobre a importância de preservar nossos 
patrimônios. Estes foram os pilares que conduziram a edição 2018 da FECIARTE. 
A comunidade escolar SEB Unimaster se uniu para, mais uma vez, dar um grande 
exemplo de como se organizar um evento dentro de uma instituição de ensino.

Pizzaria do Buritis 
promove dia de alegria 
para crianças carentes

A literatura de cordel foi re-
conhecida, recentemente, como 
Patrimônio Cultural Imaterial 
Brasileiro, fato que alegrou 
muito nossa população, mas 
em especial um morador do 
Buritis. Olegário Alfredo é 
considerado um dos maiores 

cordelistas de Minas, tendo 
mais de 130 obras publica-
das. Além de escrever, agora 
também dedica seu tempo a 
manter esta literatura viva, 
especialmente entre os mais 
jovens.

Crianças de uma região 
humilde da capital tiveram 
a oportunidade, talvez única, 
de saborearem e conhecer 
os serviços da conceituada 
pizzaria Cuca Libre. A in-
tenção do proprietário com 

a ação, além de dar esta 
alegria à molecada, foi a 
de incentivar para que mais 
pessoas façam o mesmo, e 
assim sonhar com um futu-
ro muito melhor e com me-
nos desigualdade.

Morador do bairro com 
grande destaque na 
literatura de cordel

PÁG. 11

Eleições
Confira como foi 
a votação dos 
candidatos nas 
seções do Buritis

PÁG. 14

UniBH
Novo reitor fala sobre 
suas metas à frente 
da instituição e 
Buritis é prioridade

PÁG. 13

SEB Unimaster realiza mais 
uma FECIARTE de sucesso
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Sobrevivemos às eleições. 
Isso mesmo. Sobrevivemos. 
Desde a primeira eleição ocor-
rida no Brasil após o processo 
de redemocratização, em 1989, 
tivemos oito disputas presiden-
ciais. E podemos falar com cer-
teza que esta de 2018 teve uma 
marca muito triste: a do ódio. 
A maioria dos eleitores não fez 
suas escolhas levando em con-
sideração as virtudes dos seus 
candidatos, mas sim comba-
tendo raivosamente os supostos 
defeitos dos adversários.

A maior parte do tempo em 
que as pessoas discutiam po-
lítica era para contestar os  er-
ros  dos adversários e não para 
ressaltar as qualidades dos seus 
preferidos. Isso até acontece 
em um processo eleitoral. Diz 

CHEGA DE ÓDIO
uma máxima da política que 
em eleição não basta você 
vender o seu peixe. Tem que 
mostrar que o do outro está 
estragado. Mas esta eleição 
de 2018 passou dos limites 
no quesito destilação de ódio, 
mentira e intolerância.

E isso não foi apenas por 
causa da maior influência das 
redes sociais ou das chamadas 
fake news. Aliás, é importante 
abrir um parêntese para a nos-
sa quase eterna subordinação 
aos estrangeirismos que estão 
na moda. Por que não usar a 
expressão notícia falsa em vez 
da tradução literal em inglês. 
Notícia falsa existe desde que 
o mundo é mundo. Em eleição, 
então, nem se fala.

Em eleições anteriores to-

dos nós já nos deparamos com 
boatos, panfletos apócrifos, 
pichações em muros, cartazes 
colados na calada da noite di-
famando candidatos, acusações 
sem prova espalhadas de forma 
clandestina e que muitas ve-
zes influenciaram negativa-
mente no resultado eleitoral. 
A diferença agora é que temos 
as redes sociais para divulgar 
as mentiras com muito mais 
rapidez e em uma escala mui-
to maior.

Enfim, a eleição lembrou 
muito bem um texto escrito 
por Freud em 1921, quase um 
século atrás. No famoso li-
vro “Psicologia das massas e 
análise do eu”, o psicanalista 
mais influente da história sin-
tetiza bem o comportamento 

da imensa maioria do eleito-
rado brasileiro em 2018. Em 
um trecho do livro ele escre-
ve algo que poderia ser per-
feitamente reproduzido para 
explicar a conduta dos grupos 
políticos que se manifestaram 
ao longo dessa campanha, em 
especial nas redes sociais.

Disse ele: “os grupos nun-
ca ansiaram pela verdade. Exi-
gem ilusões e não podem pas-
sar sem elas. Constantemente 
dão ao que é irreal precedência 
sobre o real. São quase tão in-
tensamente influenciados pelo 
que é falso quanto pelo que é 
verdadeiro. Possuem tendência 
evidente a não distinguir entre 
as duas coisas”.  Se a você que 
está lendo estas palavras a cara-
puça serviu, é melhor começar 

a rever os seus conceitos.  
Nesse aspecto, todo o povo 

brasileiro deve reavaliar a sua 
relação com a política. Vamos 
gastar 10% do tempo que gas-
tamos com futebol e novela 
para discutir política. Para vi-
giar os eleitos. Para cobrar as 
promessas de campanha. Para 
cobrar propostas e soluções 
para nossos graves problemas 
do dia a dia. Para ficar de olho 
no comportamento dessa nova 
classe política que emergiu das 
urnas em outubro passado, boa 
parte dela criticando a tal da 
“velha política”. Porque a nova 
política só vai realmente surgir 
com a nossa participação coti-
diana e não apenas de dois em 
dois anos tendo a “obrigação 
enfadonha” de ir às urnas.

ENEM
Meu filho está fazendo as pro-

vas do Enem e acho um pouco pu-
xado este tipo de exame. Estudou o 
ano todo para testar seus conheci-
mentos em dois finais de semana. O 
que fiquei (não sei se feliz ou tris-
te) é que desde 2009, quando pas-
sou a ter dois dias de aplicação de 
provas, o Enem registrou, pela pri-
meira vez, o menor percentual de 
ausentes: 24,9%, o que corresponde 
a 1.374.430 participantes, do total 
de 5.513.749 inscrições confirma-
das. Os índices foram registrados no 
primeiro dia de prova da edição de 
2018 do exame, no último domingo, 
4 de novembro. Como a abstenção é 
um dado que considera os dois dias 

de aplicação, esse número pode di-
minuir, mas não aumentar. Não sei 
se este Enem é o modo mais cor-
reto de testar os nossos adolescen-
tes, mas o que não podemos negar 
é que uma maior transparência no 
processo deixou tudo mais tranquilo 
para os estudantes. Ano que vem o 
exame completa 20 anos e muito se 
evoluiu. Podemos assim dizer que é 
uma história de sucesso.

Maria ignês Lage
Moradora

ELEIÇÕES
Parece que as eleições trans-

correram bem aqui no Buritis. Pelo 
que li nos grupos de Whatsapp e o 
que vi pelas ruas do bairro foi um 

clima de bastante tranquilidade. 
Claro que principalmente nestes 
grupos de redes sociais algumas 
discussões mais acaloradas, mas 
nada fora da normalidade. Já fiquei 
sabendo que o Bolsonaro e Zema 
ganharam aqui no Buritis, mos-
trando a direção quanto à votação 
nacional e estadual. Espero que 
eles façam algo pelo povo e algo 
por nosso bairro, principalmente o 
novo governador. Os deputados fe-
derais e estaduais também devem 
olhar para nós. Temos que cobrar 
nossos direitos e o investimento 
dos nossos impostos em equipa-
mentos públicos para o Buritis.

Leonardo Pires goMes

Morador

n Prezado Leonardo, fizemos uma 
reportagem completa sobre as 
eleições no Buritis. Você confe-
re na página 13 toda a apuração 
de nossas seções indicando os 
nomes dos mais votados no pri-
meiro e segundo turnos.

JornaL do Buritis

NOVEMBRO AZUL
Os números são alarmantes: 

para cada ano do biênio 2018-2019, 
o Instituto Nacional do Câncer esti-
ma 68.220 novos casos de câncer 
de próstata, o segundo mais inci-
dente entre os homens brasileiros. 
O rastreamento e a detecção preco-
ce deste tipo da doença são peças-
chave para um tratamento mais as-

sertivo e com mais chances de cura 
– nesse sentido, a Medicina Nucle-
ar tem um papel fundamental. Ela 
ainda é um ramo pouco conhecido 
por uma parcela significativa da 
população, mas é uma especiali-
dade que oferece exames e trata-
mentos inovadores por meio de 
substâncias radioativas, conhecidas 
por radiofármacos. As tecnologias 
utilizadas por médicos nucleares 
são consideradas muito revolucio-
nárias em relação a diagnóstico e 
tratamento. Além de nos oferece-
rem mais precisão na detecção des-
se tipo de câncer, com potencial de 
garantir mais tempo e qualidade de 
vida aos pacientes. Uma das prin-
cipais ferramentas nucleares para 

combater o câncer de próstata tem 
um nome complicado, mas uma fi-
nalidade bastante certeira: o exame 
PET/CT com PSMA é capaz de lo-
calizar células cancerígenas de tu-
mores provenientes da próstata que 
já se espalharam para outras partes 
do corpo. O procedimento utiliza 
uma substância radioativa que se 
liga na proteína da superfície en-
contrada em células metastáticas 
e permite identificar com extrema 
precisão se as células de um câncer 
de próstata avançaram para outras 
partes do corpo. O exame é revolu-
cionário e permite abordagens indi-
vidualizadas da doença.

JuLiano CerCi,
Sociedade Brasileira de 

Medicina Nuclear
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Fim de Ano

Comércio do bairro cria estratégias
para aquecer as vendas no Natal

Como deu para perceber nas 
entrevistas, o grande objetivo dos 
comerciantes do bairro é fazer com 
que os moradores conheçam suas lo-
jas. As estratégias buscam trazê-los 
para dentro dos estabelecimentos, 
pois têm a certeza de que lá não sai-
rão sem a compra do que desejam. 
Pensando nisso, a Estação Buritis in-
vestiu alto este ano na decoração de 
sua loja. Quem transita pela Mário 
Werneck não consegue passar des-
percebido pelas luzes e enfeites das 
vitrines, o que, claro, aguça a curio-
sidade para ver o que a loja tem a 
oferecer. “É mesmo para dar vontade 
de entrar. Trabalhamos com produtos 
de decoração e a nossa vitrine busca 
motivar o cliente a ter o mesmo em 

casa. Sentir, verdadeiramente, a pre-
sença do Natal”, explica a supervi-
sora de vendas, Edsonina Fernandes.

De acordo com a supervisora já 
é possível sentir uma diferença nas 
vendas em relação ao mesmo perío-

Estas estratégias parecem mesmo 
estar dando resultado. Vários morado-
res do Buritis, que tinham o costume 
de fazer suas compras em outros cen-
tros comerciais, especialmente no BH 
Shopping, agora têm no bairro sua 
primeira opção de compra.

Moradora no Buritis há apenas 
dois meses, a empresária Isis Rezen-
de não precisou de muito tempo para 
perceber que o comércio do bairro 
lhe oferecia tudo o que precisava. Ela 
conta que, quase que diariamente, sai 
às ruas do Buritis em busca de boas 
compras e que sempre volta para casa 
satisfeita. “Especialmente neste perío-
do de fim de ano. São muitas promo-
ções, belas vitrines e uma diversidade 
enorme de produtos. Para quem vai 
a outros lugares fazerem suas com-
pras, só uma frase. Pra quê sair daqui? 
Tudo de bom e comodidade, além de 
fortalecer a economia local”.

Bem mais experiente no bairro, 
são 14 anos de Buritis, a funcionária 
pública Verônica Carvalho já se tor-
nou uma espécie de cliente vip. Em 

CLIENTES APROVAM

quase toda loja que passa, os ven-
dedores a chamam pelo nome. “Eu 
adoro isso aqui. Além das ótimas 
compras, andar pelas ruas do bairro, 
pelos centros comerciais, ver esta 
gente bonita, me faz muito bem”.

Para o Natal, Verônica não tem 
dúvida de que os presentes que irá 
dar a amigos e parentes sairão do co-
mércio do Buritis. “Não só eu faço 
questão de comprar aqui, como meu 
filho também. Só procuraria outro lu-

gar se não achasse o que procuro no 
comércio daqui, o que é praticamen-
te impossível”, afirma.

E mais uma grande dica de com-
pra para as festas de fim de ano. Fi-
quem atentos à Black Friday! A ex-
pectativa é que a maioria das lojas do 
Buritis entre na campanha que inau-
gura a temporada de compras nata-
lícias com significativas promoções. 
Este ano, a Black Friday acontece no 
próximo dia 23. 

O período mais prós-
pero do calendário anual 
do comércio está se aproxi-
mando! E para que o Natal 
2018, de fato,  seja de mui-
tas vendas, os comercian-
tes do Buritis não perderam 
tempo e, desde já, preparam 
suas estratégias para chamar 
a atenção dos clientes.

Se a crise econômica 
andou afetando bastante a 
economia do país nos últi-
mos anos e fez com que o 
poder de compra do brasi-
leiro caísse muito, a mis-
são de quem trabalha com 
vendas é atrair a atenção do 
público para que elas pos-
sam voltar a acontecer. No 
nosso bairro, as apostas vão 
desde oferecer um cardápio 
variado de produtos, a bons 
preços e condições de pa-
gamento, à sorteio de prê-
mios e um investimento no 
visual da loja.

A loja de brinquedos 
Estripulia, por exemplo, é o 
sonho de toda criança. Nela 
é possível encontrar todo o 
tipo de brinquedo que dese-
ja. Este mix de possibilida-
des, bem pertinho de casa, 
é fundamental para que o 
cliente opte em ir até ela e 
não arriscar ter de ficar per-
correndo em vários lugares 
até encontrar o que procu-
ra. “Já ouvi muitos clientes 
dizerem que antes iam até 
o BH Shopping e não en-
contravam o brinquedo que 
procuravam, ou quando en-
contravam estava a um preço 
muito maior que o nosso”, 
comenta a gerente Cássia Sodre.

Além desta variedade de pro-
dutos, a loja de brinquedos do Bu-
ritis também investiu em sorteio 
de prêmios para aquecer as vendas 
neste fim de ano. “Na compra de 

qualquer produto, não importa o va-
lor, o cliente estará concorrendo a 
um vale compras de R$500. Além 
de diversos books fotográficos. Isto, 
sem dúvida, é um grande atrativo”, 
afirma  a gerente.

Outra opção sempre 
lembrada para presentear 
amigos e parentes no fim 
do ano são as peças de ves-
tuário. No Buritis, este seg-
mento tem muita expressão. 
Aqui encontramos as mais 
diversas marcas e mode-
los. Na Mário Werneck, por 
exemplo, a loja Anlalu He-
ring também investe na va-
riedade dos produtos. “Mui-
tos moradores, infelizmente, 
ainda não usufruem desta fa-
cilidade de ter grandes mar-
cas bem perto de casa. Por 
aqui temos produtos, quali-

dade, preço e, o que muitos 
clientes buscam nos dias de 
hoje, comodidade”, ressalta a 
vendedora Izabel Rocha.

Proprietário da óti-
ca Occhio Bello, Rogério 
Gonzaga leva consigo uma 
experiência de 17 anos de 
comércio no Buritis. Com 
isso, conhece muito bem 
este período de festas de fim 
de ano e sabe que, para ob-
ter sucesso, é preciso estar 
sempre atualizado. A estra-
tégia que escolheu trabalhar 
nestes últimos tempos foi 
fortalecer as ações nas redes 
sociais. “É o que o mercado 
tem apresentado. Através 
delas mostro aos clientes a 
variedade de produtos que 
tenho e seus valores. Tenho 
óculos aqui que chego a dar 
50% de desconto. O cliente 
tendo este conhecimento é 
praticamente certa a venda”. 
Para dar ainda mais impac-
to, Rogério tem abusado de 
frases e desenhos de efeito. 

“A última que lancei foi “Hamm, 
tô de queixo caído, a Occhio Bello 
pirou?”, antes foi “Abra os olhos 
para nossas promoções”. É sempre 
uma brincadeira, mas que causa 
um grande impacto”.

do no ano passado. “O Natal chegou 
bem mais cedo. Os clientes já estão 
comprando. No ano passado, este 
movimento vimos apenas em dezem-
bro. Isto aumenta muito nossa expec-
tativa de lucro”.

Inúmeras opções e promoções são as 
apostas da loja de brinquedos EsTrIPULIA 

Bairro tem se tornado referência 
no segmento de vEsTUÁrIo

Explorar as redes sociais tem sido a 
grande estratégia da oCCHIo BELLo

Decoração

Maior investimento na decoração já deu retorno 
nas vendas, diz supervisora da EsTAção BUrITIs

IsIs e vErôNICA: exemplos de clientes 
sempre satisfeitas em comprar no bairro
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Apesar da grande paixão pela literatura de cordel, o mo-
rador do Buritis também se aventura por outras artes. Ole-
gário é o próprio criador de muitas das xilogravuras que vão 
em seus cordeis, além de pintar, fazer esculturas de cerâmi-
ca, rabecas e ser um amante da capoeira. “Eu não paro re-
almente. Assim que me aposentei do Tribunal Regional do 
Trabalho consegui dar mais atenção a essas minhas paixões. 
Sem dúvidas, isto me rejuvenesce”.

Quem tiver interesse em conhecer o trabalho do corde-
lista do Buritis basta acessar o site olegarioalfredo.com.br.

Sai o rosa, entra o azul. A 
exemplo do que aconteceu no 
último mês de outubro, quando 
se trabalhou a prevenção junto 
à mulher em relação ao câncer 
de mama, neste mês de novem-
bro a sociedade está engajada na 
luta contra o câncer de próstata. 
No Brasil, o câncer de próstata é 
o segundo mais comum entre os 
homens, atrás apenas do câncer 
de pele, segundo o Instituto Na-
cional do Câncer (INCA).

Durante a campanha No-
vembro Azul, existe um grande 
esforço de mídia para informar 
sobre as principais doenças que 
acometem a população mascu-
lina, destacando as formas de 
detectá-la antecipadamente e 
ajudando a tirar o estigma dos 
exames que ajudam nas rotinas 
de check-up médico. “A cam-
panha é extremamente impor-
tante. Os homens normalmente 
procuram o atendimento médico 
de rotina oito vezes menos que 
as mulheres. O Novembro Azul 
conscientiza e faz com que um 
número cada vez maior de ho-
mens procure por atendimento 
médico e realize exames de roti-

Uma das expressões literárias 
mais populares do nosso país al-
cançou um novo patamar recente-
mente. A partir de agora a literatura 
de cordel é considerada Patrimônio 
Cultural Imaterial Brasileiro. O tí-
tulo concedido é importante por 
dois motivos: reconhece o valor de 
um gênero que ainda sofre precon-
ceito no meio literário e colabora 
para que a tradição poética do cor-
del permaneça viva.

Morador do Buritis, Olegário 
Alfredo é um dos cordelistas mais 
famosos de Minas Gerais, com cer-
ca de 130 obras publicadas. Inclusi-
ve, foi o primeiro mineiro a ocupar 
uma cadeira na ABLC -  Academia 
Brasileira de Literatura de Cordel. 
Natural da cidade de Teófilo Otoni 
conheceu o cordel ainda adolescen-
te, quando ganhava os folhetins de 
caminhoneiros que vinham do nor-
deste e passavam pela cidade. Anos 
depois se mudou para Belo Hori-
zonte, mas o amor pelo gênero lite-
rário não diminuiu. Pelo contrário, 
cresceu e ganhou uma nova forma. 
Ao invés de falar da cultura nordes-
tina de Lampião, Maria Bonita e o 
Cangaço, suas rimas, métricas e ora-
lidade passaram a remeter sobre as 
tradições da nossa capital. “Já escre-
vi sobre o Mercado Central, o Clu-
be da Esquina. Sem falar nas lendas 
urbanas da capital como a “Loira do 
Bonfim” e o edifício do “Balança, 

NOVEMBRO AZUL 
Mais informação, menos preconceito

na, não só para o câncer de prósta-
ta, mas também para diagnosticar e 
tratar outras doenças comuns com 
o envelhecimento, como hiperten-
são arterial e dislipidemias”, expli-
ca o urologista da clínica Dr. Buri-
tis, Luís Felipe de Oliveira

Entretanto, apesar de todo o es-
forço da campanha, o médico diz 
que ainda é muito comum o pre-

conceito sobre o exame para de-
tecção do câncer de próstata, o 
tão temido toque, o que mantém 
a alta taxa da doença no Brasil.

O  toque retal é um proce-
dimento rápido, que dura se-
gundos, é praticamente indolor 
e não afeta em nada a mascu-
linidade do homem. Ele deve 
ser realizado porque o antíge-
no prostático específico (PSA) 
não é eficaz sozinho na hora de 
detectar o câncer de próstata. 
Cerca de 20% dos casos diag-
nosticados ao toque retal podem 
acusar PSA normal ao diagnós-
tico “São alguns paradigmas 
que infelizmente ainda existem 
na nossa cultura. A melhor for-
ma para quebrá-los é através 
de campanhas para o esclare-
cimento da população sobre os 
exames de rastreamento e as 
novas possibilidades terapêuti-
cas”, explica Dr Luís Felipe.

Segundo pesquisas, o 
diagnóstico precoce do cân-
cer de próstata evita 35% das 
mortes que ocorreriam pela 
doença, caso esse diagnóstico 
não fosse feito em programas 
de rastreamento.

Para Dr. Luiz Felipe, NovEMBro 
AzUL pode significar uma mudança 
de paradigmas no que se refere a 

cuidar da saúde do homem

Morador do Buritis 
é um dos maiores 

cordelistas de Minas

mas não cai”, entre outros, ou seja, 
temas que atraem o leitor”.

Por ter caráter popular, de li-
vros que são feitos de uma forma 
mais artesanal, com materiais mais 
baratos, ainda existe um certo pre-
conceito à literatura de cordel. Para 
Olegário, esse título de Patrimônio 
Cultural Imaterial Brasileiro pode 
servir também para mudar esta vi-
são. “Muitos não enxergam o cor-
del como literatura, mas na verda-
de, enquanto discurso poético, ele 
é muito rico e refinado, porque ne-
cessita de uma técnica de métrica 
e rima. Faço muitas palestras em 
escolas e vejo o quanto estes tex-
tos despertam a atenção dos alunos. 

Esta é uma garantia de que o cordel 
nunca irá morrer”, diz.

Questionado se um dia pode fa-
zer um cordel sobre o Buritis, Ole-
gário confessa que, até então, nun-
ca havia pensado a respeito, mas 
que agora irá procurar conhecer 
mais a fundo a história do bairro 
e, quem sabe, produzir algo. “Sou 
um apaixonado pela árvore buriti. 
Quem sabe consigo relacionar isso 
com o bairro, a sua criação. É uma 
possibilidade”, deixa em aberto o 
escritor que revela ter uma de suas 
obras, que fala sobre a história de 
Dom Quixote de La Mancha, utili-
zada na grade curricular do Colé-
gio Magnum.

Outros trabalhos

Patrimônio Cultural Prevenção

oLEGÁrIo mostra com orgulho o diploma recebido ao ingressar na ABLC
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Para Conhecer 

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

- Página Facebook: Márcia Campos Psicologia&Terapias Integrativas

bem estarbem estar
MárCia CaMPos(*)

 

Espetores Beer:
Mais um point gastronômico do bairro

“Muitas opções em um só es-
paço”. Esta é a melhor forma para 
apresentar o Espetores Beer. No 
horário do almoço, o estabeleci-
mento se mostra um restaurante 
com deliciosos pratos executivos 
e self service, que agrada tanto o 
paladar quanto o bolso do cliente. 
Para o happy hour e início da noite 
o local se transforma em um acon-
chegante pub, que chega a contar 
com atrações especiais como DJ e 
cantores ao vivo.

Localizado em um dos pontos 
mais tradicionais do Buritis - Rua 
Vitório Magnavacca, 21, bem perti-
nho do UniBH -, o Espetores Beer 
tem cerca de dois anos de inaugu-
ração, contudo, foi nos últimos me-
ses que ele mudou de patamar. Sob 
uma nova administração, se rein-
ventou e tornou um dos points gas-
tronômicos do bairro, seja durante 
o dia ou à noite. A excelência dos 
pratos e dos espetos, aliada àquela 
cerveja sempre gelada, tem feito 

com que a clientela cresça a cada 
dia. Um resultado que até supe-
rou as expectativas do empresário 
Alexson Marcelino. “Fiz tudo com 
muito carinho, oferecendo sem-
pre o melhor produto a um preço 
abaixo do mercado. Nossos pratos 
executivos saem a R$14,90 e o qui-
lo do self service a R$34,90. Tudo 
isto feito por um chef profissional”.

Além da gastronomia de exce-
lência, Alexson tem buscado tam-
bém oferecer outras opções de la-
zer e comodidade ao cliente. A de 
maior destaque, a construção de 
um deck na entrada do restauran-
te. “Este deck realmente foi uma 
grande ideia. É um dos carros-che-
fe do Espetores. A turma adora fi-
car aqui, especialmente nesta época 
de calor. Sem contar que mudamos 
o ambiente da rua. O morador, que 
tanto se sente incomodado com a 
grande movimentação da rua, já 
percebeu que nossa proposta é di-
ferente”, diz.

Para quem ainda não conhece 
o Espetores Beer, tentamos tirar do 
chef de cozinha Hênio Matos uma 
dica de prato, que iria fazer o clien-
te se apaixonar. Contudo, não con-
seguiu indicar apenas um prato. Se-
gundo ele, a opção de cada dia é uma 
explosão de sabores. “Tem a parme-
giana, a costelinha, a tilápia, o tro-
peiro especial da casa. Todos são de 
extrema qualidade. É vir para experi-
mentar e, com certeza, voltar. Nossa 

maior propaganda é a qualidade do 
produto e satisfação do cliente”.

Aos fins de semana o restau-
rante é aberto para eventos particu-
lares, outra peculiaridade do local. 
“Reservamos nosso espaço para 
eventos e trabalhamos de acordo 
com o desejo do cliente e o quanto 
quer gastar. Se quiser champagne, 
ele terá, se quiser latão, também 
terá. As festas aqui são inesquecí-
veis”, garante Alexson.

Expediente
O Espetores Beer funciona 

de segunda a sexta das 11h30 às 
14h30, horário de almoço, e das 
15h às 00h30 como pub.

Para agendar um evento, ou 
mesmo saber um pouco mais so-
bre o Espetores Beer, basta entrar 
em contato através do 99637-0081 
(WhatsApp). Você também poderá 
conhecer mais detalhes do estabe-
lecimento pelas redes socais: Face-
book/Espetores Beer e Instagram: 
@espetores_beer.

Especialidades

Comida de excelência a baixo 
custo e comodidade é o que 
torna o EsPETorEs BEEr uma 
grande opção no Buritis

Hoje venho escrever sobre uma questão preocupante que 
vem ocorrendo em consultório. Muitas das pessoas que vem 
buscar atendimento psicológico, particularmente adolescentes 
e adultos jovens, nos procuram para saberem como devem 
agir, desejam respostas prontas, “receita de bolo”. Não 
querem se dar ao trabalho de pensar, de refletir, de ponderar, 
de argumentar, de balizar e nem de conversar.

Em seu imaginário supõem que o psicólogo “serve” 
para isto: dar respostas e soluções para seus problemas. A 
capacidade de elaboração emocional tem se tornado escassa, 
sem preparo para lidarem com frustrações, e, é exatamente 
através das frustrações que desenvolvemos nossos recursos 
internos e nos elaboramos emocionalmente para tomarmos 
decisões e atitudes apropriadas em cada situação.

É como se não pudessem sofrer nenhum tipo de contra-
gosto que isto significaria o “fim da vida” ou algo de extremo 
sofrimento. Não me refiro neste artigo a casos de transtornos 
psiquiátricos. Me refiro sim a uma demanda crescente 
de pessoas que aderem à “lei do menor esforço” e este 
comportamento se manifesta na clínica de diversas formas 
como por exemplo: “eu não vim porque você não me avisou” 
(não tenho que avisá-lo, afinal o compromisso é seu), “eu 
briguei com meus pais porque não me deixaram viajar” (mas 
não contribuem com as responsabilidades de onde moram). 
São infindáveis os exemplos.

O fato é que, lidar com os vieses da vida, os contratempos, 
as dificuldades para se alcançar um objetivo, são requisitos 
básicos para desenvolver a capacidade de atuação na 
vida, bem como e de fundamental importância; alcançar a 
autonomia, tão necessária para o saudável desenvolvimento e 
aprimoramento da alma, fortificando a personalidade.

O contrário disto, destitui o Ser de Ser: de se pontuar, de 
se colocar, de se engajar, de se posicionar. Tornando-o uma 
marionete a bel prazer dos discursos vigentes ou simplesmente 
um ser que “reage” às situações que lhe acometem, ou ainda 
aprisionados ao papel de vítimas de suas próprias vidas.

Psicoterapia Faz Bem!

DIFICULDADE EM LIDAR 
COM AS FRUSTRAÇÕES
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Morar em um lugar que tem 
como pano de fundo as belezas 
naturais do Parque Aggeo Pio So-
brinho é um verdadeiro sonho para 
muitas pessoas. No entanto, tem 
morador que tem este privilégio, 
mas tem vivido um grande trans-
torno. É que, há alguns meses, cães 
vadios fizeram da mata do parque 
sua moradia e, ao longo do dia, pre-
cisam ir para as ruas atrás de comi-
da. O local quase sempre escolhido 
é a Rua Pedro Natalício de Morais, 
que dá acesso direto ao parque, 
uma vez que a tela de proteção se 
encontra com diversos buracos. 

A presença dos cães tem tra-
zido problemas aos moradores. À 
procura de comida, eles rasgam os 
sacos de lixo e espalham muita su-
jeira pela rua e calçada. Além disso, 
à noite latem por várias horas se-
guidas, atrapalhando o descanso de 
muita gente. “Eles estão tendo ni-
nhadas, o que só agrava a situação. 
É uma tristeza ver esta sujeira todo 

dia. O cidadão mais esclarecido não 
vai querer isso perto de sua casa”, 
reclama a médica Marília Lima.

Um dos moradores mais insa-
tisfeitos com a situação é o psicó-
logo Jean Schucko. Além dos incô-
modos comuns com a presença dos 
cães vadios, ele também teme pelo 
surgimento de doenças, tanto para 
os pets domésticos, quanto para as 
pessoas. “Eles vêm da mata e tra-

zem com eles carrapatos, 
que podem gerar doenças 
graves, podem ter raiva, 
já que não são vacinados, 
leishmaniose, entre outras 
diversas doenças”.

Ainda de acordo com 
Jean, por diversas vezes, 
observou a existência de 
potes com comida e água 
na calçada. Ele lamenta 
que existam moradores 
que não se atentam para os 
danos gerados pela presen-
ça dos animais. “Eu tenho 
um cão, sou apaixonado 
por cachorro, não gosta-
ria de ver nenhum animal 
passando dificuldade, mas 
antes de tudo, tenho a 

consciência dos problemas 
que nascem com a presença 

Moram em parque e causam 
transtornos à comunidade

dos cães vadios. O morador tem dó, 
mas fazendo isso ele está fomentan-
do um grande problema”.

O PARqUE

Apesar de os mais incomoda-
dos com a presença dos cães sejam 
os moradores da Rua Pedro Nata-
lícia de Morais, quem frequenta o 
Parque Aggeo Pio também poderá 
ser afetado em breve. Com o au-
mento no número de cães é muito 
provável que eles saiam da mata e 
entrem para a área de lazer do par-
que. “Quando começarem a pisar 
em coco, a verem animais da fauna 
mortos, a serem atacadas, as pesso-
as enxergarão o tamanho do pro-
blema”, alerta o psicólogo.

Por onde passam, os CãEs 
deixam um rastro de sujeira

os moradores JEAN e MAríLIA 
denunciam a presença dos animais

Ao contrário do que aconte-
cia até um passado recente, muitas 
pessoas estão procurando cuidar da 
saúde do corpo e da mente sem a 
utilização de medicamentos. Para 
isso, buscam por alguns tipos de 
tratamentos, sendo o principal de-
les a acupuntura. A técnica milenar 
chinesa ajuda no alívio de dores, 
sintomas de ansiedade, depressão, 
insônia e outros males que atingem 
as mais diversas faixas etárias. E 
tudo isso sem os efeitos colaterais 
de remédios.

Médica acupunturiatra no Buri-
tis, doutora Daniela Galvão atua na 
área há mais de dez anos. Neste perí-
odo conviveu com pacientes que ti-
veram uma grande resposta aos seus 
males, sendo que em alguns houve 
melhoras além do esperado. “Já tive 
uma paciente que veio tratar insônia 
e a acupuntura acabou tratando um 
zumbido no ouvido que ela nem ha-
via me contado que sofria”.

A acupuntura tem resultado 
comprovado em muitas situações, 
principalmente no quadro de dores 
musculares, tendões, articulações e 
ossos. Pacientes com insônia, alte-
rações gastrointestinais, ansiedade, 
estresse e sintomas de depressão 
também podem ser muito benefi-
ciados com as agulhas. Todos es-
tes males podem ser tratados, ou 
aliviados, por meio da acupuntura. 

Saúde sem medicamento
Acupuntura se torna importante 
aliado contra inúmeras doenças

Além disso, por ser um tratamen-
to em sessões, o paciente cria um 
vínculo com o médico. Isso é muito 
importante, principalmente, em ca-
sos de depressão e ansiedade. “Em 
muitos casos me torno também 
uma espécie de psicóloga. Saber 
que faço essa diferença na vida dos 
meus pacientes é, de fato, muito 
gratificante”, ressalta Dra Daniela.

ACUPUNTURA DóI?
Apesar de ser uma terapia já bas-

tante conhecida, muitas pessoas ain-
da têm certa resistência à acupuntura. 
O motivo? O tratamento é realizado 

Cães vadios

por meio da inserção de agulhas no 
corpo. E como se é de esperar, algu-
mas pessoas se sentem aflitas e ten-
sas só de pensar nas agulhas, pois 
acabam associando-as a dor ou a 
uma sensação desagradável.

De acordo com Daniela Gal-
vão, é normal o paciente sentir uma 
rápida e leve picada quando se in-
sere as agulhas na pele. Contudo, 
ao perceber o benefício que o tra-
tamento traz ao corpo, a dor logo 
é esquecida. “Tem paciente que 
teme, sente dor, mas no fim sempre 
volta para fazer mais sessões. Mui-
tas vezes, ele passa a relaxar e até 
dorme durante a aplicação”, diz.

Variedades
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Você, morador do Buritis e re-
gião, que trabalha com produtos 
artesanais, mas infelizmente não 
tem como os expor ao público, fi-
que atento a esta oportunidade. A 
Prefeitura de Belo Horizonte abre 
neste mês de novembro processo 
de licenciamento para participação 
em novas feiras artesanais que se-
rão lançadas em 22 pontos da ca-
pital. E um dos escolhidos é a Rua 
Paulo Surette, entre a Tereza Mota 
Valadares e Avenida Professor Má-
rio Wernek, aqui no Buritis.

No total, serão 40 vagas dis-
poníveis aos feirantes, sendo 30 
para produtos gerais, destas, duas 
exclusivamente para pessoas com 
deficiência, e outras dez para pro-
dutos alimentícios, sendo uma delas 
destinada a pessoa com deficiência. 
Caso não existam pessoas portado-
ras de deficiência aptas a ocupar a 
vaga reservada, esta poderá ser re-
passada aos demais interessados.

A notícia da implantação da 
nova feira chega em ótima hora, 
tendo em vista que a Feirinha Bu-
ritis, que acontece desde o último 
mês de agosto no campus UniBH, 
e que está sendo um sucesso, já está 
com mais de cem artesãos na fila de 
espera em busca de uma vaga.

Os interessados em participar 
do credenciamento deverão entre-
gar os documentos necessários en-
tre os dias 12 e 27 de novembro, na 
Avenida Álvares Cabral, 217, no 
Centro.  A ordem de escolha será 
definida através de sorteio.

Todas as informações a res-
peito dos documentos necessários 
para participar do processo de li-
cenciamento você encontra no site: 
https://prefeitura.pbh.gov.br/politi-
ca-urbana/feiras. Não há informa-
ções a respeito da data para início 
da feira. A Prefeitura somente irá 
definir após a realização de todo 
o processo licitatório.

Já faz alguns anos que o JOR-
NAL DO BURITIS iniciou uma 
batalha contra os sujões do bairro. 
E o alvo principal são as faixas de 
propagandas penduradas em postes 
e árvores. Infelizmente, em qual-
quer canto do Buritis que você es-
teja irá se deparar com uma delas, e 
os serviços oferecidos são os mais 
diversos, desde o aluguel de um 
imóvel, a aulas particulares e ver 
a sorte nos búzios e tarôs. Mas, se 
a luta é árdua, fica a satisfação em 
ver que não estamos sozinhos. Um 
morador, por conta própria, tem se 
dedicado a percorrer as ruas do Bu-
ritis durante a noite, recolhendo as 
faixas e dando a elas um ótimo des-
tino: o lixo.

Temendo algum tipo de repre-
sália, o morador pediu para não ter 
sua identidade revelada na repor-
tagem, mas faz questão de contar 
como nasceu esta iniciativa. Se-
gundo ele, essa poluição visual lhe 
traz muito incômodo desde quan-
do veio morar em Belo Horizon-
te e acreditava que algo precisava 
ser feito. Quando se mudou para o 
Buritis, há três anos, percebeu que 
o bairro poderia se tornar pioneiro 
nesta luta contra a poluição visu-
al. “Acredito muito que o cidadão 

Morador declara guerra 
aos sujões do Buritis

precisa também fazer 
a sua parte em parceria 
com o poder público. 
A partir daí, iniciamos 
com a retirada das fai-
xas. Acho que o profis-
sional que utiliza esse 
meio de mostrar a sua 
empresa está dando um 
passo para trás. Pode-
ria utilizar meios mais 
inteligentes e não po-
luidores”.

Apesar de não ter 
um número exato, o mo-
rador acredita já ter re-
tirado em torno de 600 
faixas no bairro. Con-
tudo, como podemos 
perceber no dia a dia, a 
quantidade de faixas que 
são colocadas é muito 
maior do que as que são retiradas. 
Por esta razão é preciso que toda a 
população de bem entre nesta briga. 
“Um tempo atrás fiz uma publica-
ção em alguns grupos de WhatsApp 
daqui e não tive tanto retorno assim. 
Vários são a favor, mas muitas pes-
soas faltaram me crucificar por essa 
postura. Infelizmente as coisas me-
lhorarão no nosso bairro a hora em 
que as pessoas realmente começa-

rem a fazer o seu papel de cidadão 
e denunciarem através do canal do 
156 da PBH e ajudar o poder públi-
co em ações como essal”, ressalta.

Para o morador, o primeiro 
grande passo a ser dado é não ad-
quirir um produto que seja exposto 
com este tipo de publicidade. As 
pessoas têm que querer viver em 
um lugar mais harmonioso e agir 
por isso. “É muito feio ver faixas 

de todo o tipo afixadas em postes, 
nos cruzamentos, e o pior, é ver al-
gumas delas afixadas em árvores 
com pregos, afinal a árvore sofre 
quando um prego é fincado em seu 
tronco, pois ali passa a ser uma 
porta para doenças e enfraquece 
sua estrutura. Existem muitas for-
mas de alguém “vender o seu pei-
xe”, como diz o ditado. Se você 
me fizer a pergunta, de que bairro 
eu quero? Vou lhe responder. Que-
ro um bairro harmonioso e limpo, 
que possamos juntos transformar o 
Buritis em um lugar mais saudável 
e organizado. Basta que cada um 
faça a sua parte, simples assim. 
Basta querer”, conclui.

AÇãO DA ABB
Segundo o morador, há casos 

em que a Associação do Bairro Bu-
ritis (ABB) entra em contato com o 
proprietário da faixa e pede para que 
ele a retire, caso contrário ela será 
recolhida. Se houver insistência na 
ação, o empresário poderá ser de-
nunciado e até multado pela sua ati-
tude. “De acordo com a lei munici-
pal, a multa é de R$ 2.975,34, tanto 
para a pessoa flagrada colocando o 
engenho publicitário quanto para o 
anunciante. A ABB tem a obrigação 
de zelar pelo bairro”. 

Por conta própria, ele percorre as ruas 
do bairro retirando faixas de publicidade 

penduradas em postes e árvores

Por Dentro do Bairro

Buritis pode ter nova 
feira de artesanato

Problemas na via
A Rua Paulo Surette, além de conviver há anos com o péssi-

mo estado de conservação do asfalto e alguns estabelecimentos 
próximos ainda utilizarem a via como estacionamento de veículos 
de funcionários e clientes, passou a ser bastante utilizada nos últi-
mos meses, em virtude do fim de alguns retornos na Avenida Mário 
Werneck. A Paulo Surette tem servido como uma forma de facilitar 
a vida dos motoristas e desafogar o trânsito na região. Todas estas 
situações deixaram em dúvida a instalação da feira no local. Contu-
do, em contato com a administração municipal, foi garantido à nossa 
reportagem a manutenção da rua para abrigar a feira, bem como toda 
a realização do processo licitatório.



11Novembro de 2018
EDITORIAL | OPINIÃO |  LAZER | EDUCAÇÃO | POLÍTICA | ESPECIAL |  CULTURA | POLUIÇÃO | SAÚDE | SERVIÇOS | IMÓVEIS | PAINEL | TENDÊNCIA | SEGURANÇA 

Educação 

 “A preservação dos Patrimô-
nios: Histórico, Cultural e Am-
biental”. Tendo este excelente tema 
como base, a expectativa de que a 
FECIARTE 2018 fosse uma das 
melhores já realizadas, de fato, se 
concretizou. O evento, organizado 
pelo SEB Unimáster, foi uma gran-
de festa da cultura e da conscienti-
zação sobre o que estamos fazendo 
para proteger nossa história.

Todos os anos a FECIARTE é 
aguardada com muito entusiasmo. 
É o evento que encerra um trabalho 
conjunto de toda a comunidade es-
colar durante o ano. A preservação 
de nossos patrimônios foi o tema 
institucional definido pela UNES-
CO para 2018 e o Grupo SEB abra-
çou a ideia. Em cada canto da es-
cola se via um projeto feito com 
brilhantismo e muita dedicação à 
matéria.

Alunos do 6º ano do Ensino 
Fundamental, Davi Amaral e Fre-
derico Bastos pesquisaram sobre a 
vida de Leonardo Da Vinci. Mais 
que um pintor, os estudantes desco-
briram todas as contribuições que 
o artista, engenheiro, construtor, 
cientista, deu ao mundo. “Eu já sa-
bia quem ele era, mas agora pude 
aprofundar em sua história. Da 
Vinci, sem dúvidas, foi um grande 
colaborador para o desenvolvimen-
to da humanidade”, diz Davi. “Eu 
fiquei impressionado com as técni-
cas que ele utilizava nas pinturas. 
O desenho da última ceia é fantás-
tico. Ele estava bem à frente do seu 
tempo”, ressaltou Frederico.

Já os alunos do ensino infantil 
trabalharam as culturas de diversos 
países pelo mundo. A professora 
Iara Faria ficou empolgada com o 
resultado obtido. Segundo ela, os 
pequenos embarcaram de verdade 
nesta viagem e ainda trouxeram 

FECIARTE 2019 destaca a importância 
de cuidar dos nossos patrimônios

os pais junto com eles. 
“Depois de estudar a In-
glaterra, por exemplo, as 
crianças começaram a ou-
vir Beatles. Além disso, o 
principal é que entenderam que as 
pessoas vivem de forma diferente, 
de acordo com o país onde moram 
e não há nada de errado com isso. 
É a diversidade cultural”.

Marcelo Souza é pai de Rodri-
go, de 4 anos. O grupo do filho es-
tudou a Costa Rica. Como parte do 
trabalho era para ser feito em casa 
com os pais, teve a oportunida-
de de aprender parte da cultura do 
país da América Central ao lado do 
filho. “Soubemos que lá tem vul-
cões. Que as ruas não tem nomes, 
nem números. Para se encontrar 
um lugar é só perguntando as pes-
soas. Que a Amarelinha é uma de 
suas brincadeiras mais tradicionais. 
Muito interessante, mas o principal 

foi poder participar deste momento 
saudável, de aprendizado com ele”.

Professor de Português do En-
sino Fundamental II, Luan Tadeu 
trouxe o teatro à FECIARTE ao en-
saiar uma apresentação com seus 
alunos. Ele destaca o trabalho mul-
tidisciplinar que o projeto propor-
ciona. “É um diálogo da Matemá-
tica, com a História, a Biologia. A 
FECIARTE faz com que todos se 
relacionem. E o mais bacana é que 
os alunos são os protagonistas. Eles 
são os atores, os grandes responsá-
veis em produzir e apresentar os tra-
balhos. Até mesmo a montagem dos 
espaços ficou por conta deles”.

Para o professor, a FECIARTE 
se tornou um evento muito maior 

que a apresentação de um trabalho 
escolar. “Muitos pais entendem que 
uma manhã de sábado é para estar 
com a família em um momento de 
lazer. A FECIARTE mostra que este 
momento de lazer pode acontecer 
em um espaço de formação, onde se 
reúne descontração e aprendizado”.

EMOCIONANTE
 Entre os diversos temas abor-

dados na FECIARTE um, em espe-
cial, chamou atenção. Todos os alu-
nos do Unimáster se propuseram 
a fazer uma releitura de peças do 
Museu Nacional, que teve grande 
parte do seu acervo destruído devi-
do a um incêndio ocorrido no mês 
de setembro. “Estamos falando em 
preservar os patrimônios históri-
cos e por negligência perdemos um 
dos nossos mais importantes. Aqui, 
através das mãos dos alunos, bus-
camos reconstruir esta nossa histó-
ria e foi fantástico observar como 
que cada um deles se sensibilizou e 
demonstrou que irá fazer o possível 
para manter nossa história viva”, 
relatou a bibliotecária Geni Neves, 
enquanto mostrava algumas peças 
reconstruídas como meteoritos, 
fósseis e o retrato da Luzia.

Diretora do SEB Unimás-
ter, a professora Eliane Veloso 
se mostrou bastante satisfeita 
com o resultado da FECIARTE 
2018. De acordo com ela, a cada 
ano os esforços de todos os 
profissionais aumentam para 
oferecer à comunidade escolar 
um evento de maior qualidade. 
“A FECIARTE é a culminân-
cia de um trabalho de um ano 
inteiro. Em 2018 abordamos a 
importância de se cuidar dos 
nossos patrimônios e tenho 
certeza que nossos objetivos 
foram alcançados. Através 
do Instituto SEB, que prega a 
sustentabilidade, criamos, por 
exemplo, um viveiro e uma 
horta aqui dentro da escola. 
Estamos cuidando dos nossos 
patrimônios e fazendo que isso 
seja uma coisa normal na ca-
beça de cada um dos nossos 
alunos”, diz.

A diretora também fez ques-
tão de ressaltar a grande presen-
ça de pais, que mais uma vez 
prestigiaram seus filhos e a es-

OBjETIVO ALCANÇADO
cola. “Essa interação da família 
é fundamental para o sucesso da 
FECIARTE. Eles são integran-
tes da nossa comunidade esco-
lar e seus filhos anseiam por 
esta participação. Foi incrível”, 
destacou ela, já adiantando que 
as ideias para a edição 2019 já 
estão em andamento, mas man-
tendo o mistério. “É tudo sur-
presa, mas garanto que todos 
vão adorar”.

Jorge Correia é pai de Joa-
na, que está no 6º ano e é aluna 
do Unimáster desde o 1º. Neste 
tempo não deixou de compare-
cer em nenhuma edição da FE-
CIARTE. Ele parabeniza a di-
retoria da escola por fazer um 
evento cada vez melhor. “Per-
cebo uma grande evolução a 
cada ano. Está crescendo de-
mais, especialmente a estrutu-
ra. Isto é muito bom porque um 
trabalho como este faz expandir 
os pensamentos, “sair da caixa”. 
Faço questão de sempre estar 
presente. Já estou ansioso pela 
edição 2019 “.

A DIrETorA Eliane 
e algumas de suas 

CoLABorADorAs e 
ALUNos. Todos juntos 

proporcionaram mais uma 
FECIArTE de muito sucesso

os TrABALHos transitaram desde apresentações culturais e artísticas à reconstrução de peças do Museu Nacional

os AMIGos  Frederico e Davi
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Direito 
Imobiliário

(*) 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

tiago Cunha (*)

Uma brincadeira de criança 
que não morreu com o passar dos 
anos. Desde o último mês de se-
tembro, colecionadores de carros 
de miniaturas se encontram uma 
vez por mês no Buritis para expor 
suas peças, conhecer as de outros 
e também trocar experiências com 
quem divide a mesma paixão. A 
ideia partiu do professor de Educa-
ção Física, Rick Junior Lima, que 
sempre foi um aficionado pelos pe-
quenos carros, uma diversão que 
passa por gerações.

A criação do encontro de mi-
niaturas era um antigo desejo de 
Rick. Ele queria reunir os amigos 
que têm o mesmo hobby. Fez al-
guns contatos e, em pouco tempo, 
concretizou este sonho de iniciar o 
grupo. “Eu digo sempre que o ob-
jetivo principal é colecionar ami-
zades. Mas, também fazemos ex-
posição e trocas e vendas de nossas 
coleções. É um grande evento em 
todos os sentidos”.

 Apesar de terem sido realiza-
dos apenas três eventos até o mo-
mento, o professor já faz um ba-
lanço do encontro de miniaturas no 
Buritis. Segundo ele, neste tempo 
foram feitos vários contatos e no-
vos membros entraram para o gru-
po. Além disso, destaca o resulta-
do obtido junto às crianças. “Elas 
aprenderam mais sobre as miniatu-
ras e saíram com vontade de iniciar 
suas coleções. Isto sem dúvida é o 
mais gratificante”, ressalta.

Buritis recebe encontro de  
colecionadores de miniaturas

Ao ouvir o relato de um colecio-
nador que criou um encontro no Bu-
ritis, logo, se imagina que ele seja um 
antigo morador do bairro. Porém, nes-
te caso, não é bem assim! Rick Lima 
reside na região de Venda Nova.

A escolha pelo Buritis surgiu por 
uma boa parte dos seus amigos cole-
cionadores serem moradores do bair-
ro, mas principalmente, por acreditar 
que o Buritis seja composto de famí-
lias tradicionais, que têm interesse em 
manter viva esta paixão pelas minia-
turas. “Os moradores daqui sabem da 
importância de manter as tradições e 
lutam por isso. É uma brincadeira sau-
dável que, com certeza, mantém a fa-
mília unida por toda a vida. Em uma 

mesa com miniaturas sempre vai estar 
a criança, o pai e o avô”, emociona.

Apesar de o foco ser as coleções 
de miniaturas de veículos, o encontro 
também é aberto para outros produ-
tos. “Eu mesmo sou um apaixonado 
por coleções de filmes e séries. Tem 
gente que já levou quadrinhos, bone-
cos. Não há restrições. O que quere-
mos são pais e filhos brincando jun-
tos, de algo que é 100% saudável”.

O encontro de miniaturas acon-
tece todo primeiro sábado do mês, 
no Pizza Plazza (Avenida Professor 
Mário Werneck, 2700), a partir das 
13h. Qualquer pessoa que goste de 
miniaturas e tenha o interesse de 
expor sua coleção, pode participar.

Bairro que abraça 

rick diz que a paixão por 
MINIATUrAs ultrapassa gerações

Hobby

No universo condominial a validade das decisões obtidas em assem-
bleia requer o cumprimento de regras rígidas, previstas na legislação e 
convenção de condomínio. Dentre elas, podemos citar, a exigência do 
quorum: quantidade de condôminos presentes e necessários para votar a 
pauta prevista no edital de convocação assemblear. 

Há previsão na legislação de quoruns muito difíceis de serem obti-
dos, sobretudo, quando há condôminos inadimplentes, como é caso da 
exigência de 2/3 ou UNÂNIMIDADE dos proprietários. Isso, porque, o 
artigo 1.335, inciso III, do Código Civil, proíbe o condômino devedor 
de votar nas assembleias.

A questão é: como tratar o problema da inadimplência e obter o 
quorum exigido em lei?

Em primeiro lugar, é fundamental ter em mente que certas decisões 
são inadiáveis e urgentes e não podem esperar a boa vontade do condô-
mino devedor em honrar seus compromissos, para, então, se convocar 
uma assembleia para votar obras de grande porte, alteração de destina-
ção de áreas comuns ou da convenção de condomínio entre outras hipó-
teses, como as previstas no artigo 1.343 do Código Civil.

Em segundo, deixar de votar temas de alta relevância para condomí-
nio, em razão da inadimplência de um ou alguns condôminos, pode ser 
extremamente prejudicial para conservação e manutenção do patrimônio 
comum. Além disso, a coletividade seria prejudicada duas vezes, uma pri-
meira ao deixar de receber o que é devido e a segunda por não conseguir 
resolver seus problemas, cuja não solução pode ser catastrófica.

Assim, o presidente da mesa da assembleia, ao apurar o quorum de 
presentes, deve contabilizar somente os condôminos adimplentes, por-
tanto, aptos a votar, excluindo os devedores. 

Com essa técnica, as votações poderão ser alcançadas e obtidas com 
sucesso. Pois, como se computará somente os adimplentes para aquela 
votação as decisões, para serem válidas, necessitarão somente de 2/3, 
3/4, 3/5 ou a UNÂNIMIDADE dos aptos a votar.

Esse procedimento está totalmente amparado pelo Judiciário, vejamos:

A exclusão dos condôminos inadimplentes da votação não pode 
obstar a configuração do quórum necessário à aprovação de alteração 
de Convenção, sob pena de impedir deliberações essenciais à admi-
nistração do Condomínio. O melhor entendimento é aquele que con-
sidera, para o estabelecimento do quórum, apenas os condôminos 
aptos a votar. (TJ-SP - APL: 92517242820088260000 SP 9251724-
28.2008.8.26.0000. Data da Publicação: 17/06/2013)

Deste modo, equaciona-se o problema da inadimplência, para fins de vo-
tação, e se permite que o condomínio possa ter sua rotina mantida e não se 
torne refém de uma situação meramente numérica.

Como obter o quorum 
especial quando há 

condôminos inadimplentes?

As CoLEçõEs encantam o público de todas as faixas etárias
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Novidade 

JORNAL DO BURITIS: Como 
foi receber o convite para o car-
go de reitor do UniBH?
RAFAEL CICCARINI: Foi ex-

tremamente emocionante. Já que 
eu sempre acreditei que a educação 
transforma e que trabalhar no que 
você ama é um grande diferencial 
para fazer seus sonhos darem certo. 
Por isso, assumir o mais alto cargo 
de uma instituição de ensino tão 
importante para Minas Gerais é, 
sem dúvida, um momento marcan-
te da minha carreira.

JB: Quais serão seus primei-
ros desafios à frente do centro 
universitário?
RAFAEL CICCARINI: Os de-

safios começaram em 2017 quando 
assumi a vice-reitoria. Nosso obje-
tivo foi implantar uma nova forma 
de gestão que tem como princípio o 
conceito de Campus Aberto. A ideia é 
que o UniBH se torne, efetivamente, 

“VAMOS ESTREITAR AINDA MAIS 
A RElAçãO COM O BURITIS”

Esta é uma das metas do novo reitor do UniBH

uma extensão dos espaços públicos da 
cidade onde a comunidade pode usu-
fruir de toda a vida que existe dentro 
de uma universidade, seja ela educati-
va, inclusiva ou cultural. Agora, como 
reitor, pretendo continuar trazendo es-
sas mudanças e já temos grandes pla-
nos para os próximos anos.

JB: Você falou em grande 
planos para o futuro. Mas 
já existe algum novo projeto 
perto de ser executado? 
RAFAEL CICCARINI: Muitos 

projetos já estão no papel e sendo 
negociados com futuros parceiros. 
Mas o projeto mais importante, 
neste momento, é a implantação 
completa do Ecossistema Anima de 
Aprendizagem (E2A).  O objetivo 
dessa proposta pedagógica é tra-
zer perspectivas mais modernas em 
termos de organização curricular, 
estratégia de ensino e aprendiza-
do. Ela funciona como uma matriz 

por competência e vai muito além 
de só apresentar conteúdo ao aluno. 
A Matriz E2A segue uma moderna 
tendência do mercado internacional 
e também do mercado de trabalho. 

JB: Existe a possibilidade da 
implantação de novos cursos 
no UniBH?
RAFAEL CICCARINI: Cla-

ro! Já para 2019 estamos lançando 
mais 16 cursos nas áreas de Saúde, 
Comunicação e Design, Engenha-
ria e Tecnologia, além de Gestão. 
Entre os destaques estão o curso de 
Comunicação Digital, Música Po-
pular e Gestão de Carreira, Nano-
tecnologia e Agronomia.

JB: Como será a relação do 
centro universitário com o 
Buritis? Novos eventos estão 
programados?
RAFAEL CICCARINI:  A rela-

ção com o Buritis é um dos pontos 

mais importantes no nosso plano. 
Desde sempre, o UniBH se preocu-
pa com uma interação saudável com 
a região. E, na nossa administração, 
pretendemos crescer essa interação 
fazendo com que a comunidade, cada 
dia mais, possa aproveitar o nosso 
campus como parte de suas casas. So-
bre eventos, já estamos negociando 
novas atrações e atividades gratuitas 
e, em breve, traremos novidades.

16 NOVOS CURSOS

O UniBH acaba de incluir em 
seu portfólio, para o processo se-
letivo de 2019, 16 novos cursos 
de graduação. São diversas áreas 
de atuação, que vão da saúde até 
tecnologia, passando por comuni-
cação, gestão e engenharias. Eles 
estão distribuídos entre os campi 
Buritis e Cristiano Machado (bair-
ro União), ampliando as oportuni-
dades de atuação profissional e de 
carreira aos futuros profissionais.

Desde o fim do mês de setembro, o UniBH está sob nova coordenadoria.  O 
professor Rafael Ciccarini, doutor em Artes, assumiu a função após cerca de um 
ano ocupando o cargo de vice-reitor do centro universitário. Além da experiên-
cia na gestão acadêmica, Ciccarini possui destacada trajetória na gestão cultu-

ral, tendo atuado como curador, crítico e produtor de diversos eventos nas áreas 
das artes e cultura de Belo Horizonte. Em entrevista ao JORNAL DO BURI-
TIS, o professor fala sobre os desafios que espera encontrar na nova função 
e como pretende estreitar ainda mais os laços do UniBH com o Buritis.

Cerimônia 
de posse 

de rAFAEL 
CICCArINI 
aconteceu 

durante mais 
um evento 

Campus 
Aberto

Veja a lista completa 
de novos cursos:

u Farmácia    
– Bacharelado (Campus Buritis)
u Naturologia – Bacharelado   
(Campus Buritis e Cristiano Machado)
u Fonoaudiologia   
– Bacharelado (Campus Buritis)
u Comunicação Digital   
– Bacharelado (Campus Buritis)
u Design Digital    
– Bacharelado (Campus Buritis)
u Música Popular e  
Gestão de Carreira   
– Bacharelado (Campus Buritis)
u Produção Audiovisual   
– Bacharelado (Campus Buritis)

u Relações Públicas – Bacharelado (Campus Buritis)
u Engenharia Florestal – Bacharelado (Campus Buritis)
u Agronomia – Bacharelado (Campus Buritis)
u Ciências Econômicas e de Investimento 

– Bacharelado (Campus Buritis e Cristiano Machado)
u Engenharia de Controle e Automação – Bacharelado

 (Campus Buritis e Cristiano Machado)
u Nanotecnologia – Bacharelado (Campus Buritis)
u Engenharia de Alimentos – Bacharelado   

(Campus Buritis)
u Design de Moda – Bacharelado (Campus Buritis)
u Gestão de Micro e Pequenas Empresas  

– Tecnólogo (Campus Cristiano Machado)
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PRESIDENTE  – 1º turno

NOME ................................... VOTAÇÃO
Jair Bolsonaro .............................. 7950
Ciro Gomes .................................. 3022
João Amoêdo ............................... 1525
Fernando Haddad ........................... 804
Geraldo Alckmin ............................ 262
Marina Silva .................................. 106
Henrique Meirelles .......................... 79
Álvaro Dias  ..................................... 60
Guilherme Boulos ...........................  59
Cabo Daciolo ................................... 23
João Goulart Filho ............................. 1
Vera .................................................... 1

PRESIDENTE  – 2º turno

NOME ................................... VOTAÇÃO
Jair Bolsonaro .............................. 9350
Fernando Haddad ......................... 3628

GOVERNADOR (5 mais votados) – 1º turno
NOME ................................... VOTAÇÃO
Romeu Zema ................................7614
Antônio Anastasia ........................3940
Fernando Pimentel .......................1078
Dirlene Marques ............................526
João Batista Mares Guia ................156

GOVERNADOR – 2º turno
NOME ................................... VOTAÇÃO
Romeu Zema ................................7085
Antônio Anastasia ........................6054

SENADOR (seis mais votados)
NOME ................................... VOTAÇÃO
Carlos Viana (Eleito) ...................7140
Rodrigo Pacheco (Eleito) .............6573
Rodrigo Paiva ..............................4149
Dinis Pinheiro ..............................2627
Duda Salabert ..............................1807
Dilma Rousseff ............................1584

DEPUTADO(A) ESTADUAL
(cinco mais votados(as) - eleitos)

NOME ................................... VOTAÇÃO
Laura Serrano (NOVO) .................. 558
Mauro Tramonte (PRB) .................. 525
João Leite (PSDB) .......................... 517
Guilherme da Cunha (NOVO) .......  402
Bartô (NOVO) ................................ 352

DEPUTADO(A) FEDERAL 
(cinco mais votados(as) - eleitos)

NOME ................................... VOTAÇÃO
Áurea Carolina (PSOL) ................ 1254
Tiago Mitrald (NOVO) ................... 707
Lucas Gonzalez (NOVO) ............... 669
Fred Costa (PATRI) ........................ 579
Marcelo Álvaro Antônio (PSL) ...... 555

Em 2004, quando foi funda-
do, uma das primeiras iniciati-
vas do JORNAL DO BURITIS 
foi começar uma campanha para 
que os moradores  transferissem 
seus títulos de eleitor para o bair-
ro. Na época o bairro tinha cerca 
de 25 mil moradores. Aproxima-
damente 20 mil eram eleitores. 
Porém, naquele ano apenas três 
mil votavam no bairro.

A imensa maioria dos mora-
dores ainda continuava votando 
nos bairros onde residiam ante-
riormente. O resultado disso é 
que com o número de eleitores 
bem abaixo da real população 
o bairro não tinha condições de 
mostrar a sua força política nas 
urnas. Desde então, de dois em 
dois anos o JORNAL DO BURI-
TIS tem incentivado os morado-
res a transferirem seus títulos de 
eleitor para o bairro. E a iniciati-
va tem conseguido a adesão cada 
vez maior e assim o bairro terá 
mais força para cobrar das auto-
ridades os investimentos públi-
cos que o Buritis tanto precisa.

Para se ter uma ideia, nas 
eleições de 2014 o Buritis con-
tava com 21 seções eleitorais, 
sendo 18 no UniBH e três na Es-
cola Americana. Naquele ano o 

bairro possuía 10072 pessoas ap-
tas a votar. Já em 2016 tivemos 
um salto de 30,36% no número 
de eleitores, que passaram a ser 
13130. O número de seções tam-
bém aumentou para 30. O Uni-
BH passou a contar com 21, a 
Escola Americana com quatro e 
o Unimaster, que até então não 
existia, recebeu cinco seções.

Neste ano de 2018 registra-
mos mais um expressivo cresci-
mento. O eleitorado que vota no 
Buritis subiu para 17106, o que 
representa uma alta de  30,28%. 
As seções também aumentaram 
para 36, sendo 22 no UniBH, 
oito no Unimaster e seis na Es-
cola Americana. Estamos atual-
mente com cerca de 40 mil mo-
radores, o que representa algo 
próximo de 25 a 30 mil eleitores. 
O ideal mesmo é que todo mora-
dor vote aqui no bairro.

 Mas ano a ano nossa cam-
panha tem conquistado adeptos 
para a causa e se continuarmos 
com esse vertiginoso crescimen-
to nas eleições de 2022 estare-
mos bem próximos de alcançar 
nosso objetivo. Parabéns a todos 
os moradores que transferiram 
seus títulos para o bairro. Isso é 
um ato de cidadania e força.

Nas 36 urnas do Buritis os elei-
tores do bairro também demonstra-
ram o sentimento de mudança que 
a população brasileira expressou 
nas urnas nas eleições de outubro 
passado. Tanto o presidente quan-
to o governador que foram eleitos 
venceram, e até com certa folga, 
seus adversários. O Buritis ajudou 
a eleger Jair Bolsonaro e Romeu 
Zema. E para senador a situação 
também se repetiu. Os eleitos Car-
los Viana e Rodrigo Pacheco tam-
bém foram majoritários nas urnas 
do bairro (Confira nas tabelas 
abaixo).

No caso de presidente a vitó-
ria de Bolsonaro foi acachapante. 
Aliás, se dependesse do Buritis ele 
seria eleito no primeiro turno. Dos 
17.106 eleitores aptos a votar, ti-
vemos 13.892 votos válidos. E o 
presidente eleito obteve no primei-
ro turno 7950 votos, ou seja, foi 

Bolsonaro e Zema ganharam no Buritis
Eleições

a opção de 57,22% do eleitorado 
do bairro. Em segundo lugar ficou 
Ciro Gomes (PDT), com 3022 vo-
tos (21,75%). Logo em seguida 
ficou o candidato do Novo, João 
Amoêdo, com 1525 votos (10,9%). 
O concorrente que foi com Bolso-
naro para o segundo turno, o petis-

ta Fernando Haddad, amargou um 
quarto lugar com 804 votos (5,7%).

No segundo turno Bolsonaro 
ampliou ainda mais a sua votação 
no bairro. Dos 12.978 votos váli-
dos registrados, ele obteve 9350 
(72%) contra 3628 de Haddad 
(28%). A vitória do deputado do 

PSL aqui no bairro foi bem supe-
rior ao resultado geral - 55,13% 
contra 44,87% - e também acima 
do desejo da população de Belo 
Horizonte - 65,59% contra 34,41%.

Para o governo do Estado, o 
empresário Romeu Zema também 
teria sido eleito em primeiro turno 
no bairro. Ele teve mais votos que 
todos os demais candidatos e foi 
a opção de 7.614 eleitores. Antô-
nio Anastasia ficou bem atrás, com 
3.940 votos. No segundo turno a 
disputa já foi mais apertada, mas 
mesmo assim o candidato do Novo 
foi vitorioso. Dos 13.139 votos vá-
lidos, Zema obteve 7614 (53,9%) 
contra 6054 (46,1%) para Anastasia. 

Veja nos quadros abaixo tam-
bém a votação dos cinco mais 
votados para o Senado e dos cin-
co deputados estaduais e federais 
mais votados no bairro e que fo-
ram eleitos.   

CONFIRA A VOTAÇãO NAS SEÇÕES DO BURITIS

Cresce o número de 
eleitores que estão votando 

no bairro: iniciativa do 
jORNAL DO BURITIS 

ELEITORES APTOS A VOTAR NO BAIRRO
 

2014  .......................  10.072 ELEITORES

2016  .......................  13.130 ELEITORES

2018  .......................  17.106 ELEITORES
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Cultura e Lazer

F
o

to
s D

iv
u

lg
a

çã
o

Local: KM de Vantagens Hall  -  Horário: 22h
Ingressos: R$260  -  Vendas: www.premier.ticketsforfun.com.br

O ex-vocalista do Oasis, 
Noel Gallagher, e sua nova 
banda, a The High Flying 
Birds, se apresentam em 
BH. O cantor traz a turnê 
do último álbum, “Who 
Built The Moon?”, e além 
das canções do novo disco, 
promete tocar os maiores 
hits do Oasis.

Local: Sesc Palladium
Horário: 21h
Ingressos: R$90
Vendas: www.ingressorapido.com

Tênis + Clube 
– Lô Borges

09 de Novembro

Noel Gallagher 
- Who Built The Moon?

10 de Novembro

Festival Solid Rock
14 de Novembro

Local: KM de   
               Vantagens Hall

Horário: 20h
Ingressos: R$200
Vendas:www.premier.
ticketsforfun.com.br

Adriana Calcanhoto 
- A Mulher do Pau Brasil

22 de Novembro

Local: Palácio das Artes

Horário: 21h
Ingressos: R$80
Vendas: www.ingressorapi-
do.comr

Um dia agradável de 
lazer com toda a família. 
Dessa forma foi pensa-
do o Arte Gastrô na Vila 
– Feira de Artesanato e 
Gastronomia do Vila da 
Serra. A primeira edição 
do evento acontece dia 
24 de novembro, na ave-
nida Dimas Henriques 
de Freitas, Vale do Sere-
no (em frente à Igreja Bom Jesus do 
Vale). Serão diversas atrações: food 
trucks, cervejas artesanais, espa-
ço kids, espaço pet, jogos virtuais, 
minicurso com mestre cervejeiro, 
venda de produtos orgânicos e arte-
sanato. A música ambiente fica por 
conta do DJ Júlio Duarte, com um 
repertório de altíssima qualidade. 
As pessoas que quiserem garantir 
sua entrada já podem retirar seus 
ingressos gratuitos pelo Sympla. O 
número de bilhetes é limitado.

Além de um dia de muito entre-
tenimento e diversão, a gastronomia 
será uma atração à parte. Dez food 
trucks vão comercializar alimentos 
diversos passando por sanduíches ar-
tesanais, pizzas, massas, waffles, co-
nes de fritas e coxinha, pão de queijo 

Serviço — ARTE GASTRô NA VILA 
 – Feira de Artesanato e Gastronomia do vila da serra

Data: 24 de novembro   |  Horário: de 9h às 16h
Local: Avenida Dimas Henriques de Freitas (em frente à Igreja 
Bom Jesus do vale), no vale do sereno
Ingressos gratuitos pelo sympla. Capacidade de público limitada.

Arte Gastrô na Vila: horas 
inesquecíveis em família

recheado, crepes, açaí, churros e 
sorvete. As cervejas artesanais já 
confirmadas, todas de Nova Lima, 
são Albanos, Krug Bier, Vinil e 
Kud. Haverá ainda um stand da 
Bacco’s com venda de vinhos e 
espumantes. A queca e a lampa-
rina, doces típicos da cidade de 
Nova Lima, aumentam o rol de 
delícias do Arte Gastrô na Vila.

O espaço kids vai fazer a 
festa da criançada. Cinco brin-
quedos infláveis, entre eles to-
bogã, polvo maluco e piscina 
de bolinha, serão montados no 
local. Quem quiser levar seu ca-
chorro ao evento, poderá deixá
-lo no espaço pet para socializa-
ção e muita diversão específica 
para os animais.

Cirque de La Symphonie
13 de Novembro

Local: Sala Minas Gerais   
(R.Tenente Brito Melo, 1090  
- Barro Preto)
Horário: 20h30 | Ingressos: R$120
Vendas: www.filarmonica.art.br

Gilberto Gil - Ok, Ok, Ok
24 de Novembro

Local: Palácio das Artes
Horário: 21h
Ingressos: R$170
Vendas: 
www.ingressorapido.com
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Sair de casa para ir a um acon-
chegante restaurante e poder sabo-
rear uma bela pizza. Esta é uma 
situação tão comum em nosso co-
tidiano que, muitas vezes, não da-
mos o devido valor. Mas, para um 
grupo de crianças de famílias ca-
rentes da capital, ter esta oportu-
nidade no Buritis foi um momento 
ímpar, de enorme alegria, que sem 
dúvidas, irão levar na memória por 
muito tempo.

Através de uma iniciativa da 
ABRASEL - Associação Brasilei-
ra de Bares e Restaurantes Minas, 
a Pizzaria Cuca Libre abriu suas 
portas para atender de forma gra-
tuita cerca de 20 crianças do Ins-
tituto Educacional São João Batis-
ta, que fica na zona leste de Belo 
Horizonte. Além de saborearem as 
deliciosas pizzas, ainda brincaram, 
ganharam lembrancinhas e tive-
ram a experiência de conhecer o 
atendimento de um bom restauran-
te. “Elas foram realmente nossas 
clientes. Oferecemos o mesmo pro-
duto e atendimento que entregamos 
aos nossos clientes no dia a dia”, 
garante o proprietário Luiz Cláudio 
Nunes, grande idealizador da ação.

Luiz Cláudio conta que sem-

CUCA lIBRE ABRE SUAS 
PORTAS PARA AçãO SOlIDáRIA

pre disse a si mesmo que, se um 
dia tivesse um empreendimento co-
mercial, iria fazer algo pelo social. 
Como é associado da ABRASEL 
há seis meses, enxergou nesta ação, 
de levar crianças carentes a seu res-
taurante, uma grande oportunidade. 
“Tenho comigo que, se cada um doar 
um pouco pelos mais carentes tere-
mos uma realidade bem diferente no 
futuro. Um sorriso, um abraço que 
se recebe de uma dessas crianças, é 
maior que qualquer outra recompen-
sa. Neste momento me sinto realiza-
do como empresário”, ressalta.

E não foi apenas o empresário 
que se solidarizou com as crianças. 
Seus colaboradores também foram 
fundamentais para tornar este dia 
possível. Todos, garçons, pizzaiolos, 
se dispuseram a atender a molecada 
voluntariamente. Aparecida Gonçal-
ves com certeza não se arrependeu 
de ter entregado seu suor e tempo em 
prol da garotada. “Não tem preço isto 
que está acontecendo aqui. Me emo-
ciono muito, muito mesmo”, inda-
gou com os olhos lacrimejados.

INESqUECíVEL
Professora dos alunos, que têm 

idade entre 04 e 05 anos, Ângela 
Reis destacou o que este momen-
to significa na vida de cada uma 
daquelas crianças. Segundo ela, a 
visita ao Cuca Libre ainda será as-
sunto por muito tempo na sala de 
aula. “Elas não estão acostumadas 
a ir a um restaurante como este. 
Infelizmente, o que acham nor-
mal é ouvir tiros e ver a presença 
da polícia. Eu sempre sonhei em 
fazer isto para elas, mas sou pro-
fessora, não tenho condições. Que 
maravilhoso que o Cuca Libre lhes 
deu esta oportunidade”.

A felicidade daquele momento 
estava estampada nos rostos de to-
das as crianças, entre elas as peque-
nas Lavínia e Maria Eduarda que 

quase não se continham na cadeira 
à espera da próxima surpresa que ia 
surgir. “Comemos batata frita, piz-
za de calabresa, de frango, catchup. 
Tomamos refringente, suco. Tá 
tudo uma delícia”, gritavam.

E, se o desejo de Luiz Cláudio 
é plantar a semente para que mais 
empresários façam o mesmo, pa-
rece que ele foi bem sucedido em 

sua iniciativa. O consultor de ven-
das Daniel Vitor teve a oportuni-
dade de acompanhar a ação e já 
se prontificou a ajudar no futuro. 
“Fiz questão de vir aqui dar os pa-
rabéns ao Luiz e a cada um de seus 
funcionários. Vi uma vizinha aqui 
de loja chorando com o que esta-
va acontecendo. Isto sim muda o 
mundo”, exalta.

Exemplo 

A professora ÂNGELA garante que este dia 
ficará marcado na vida de cada criança

Equipe CUCA LIBrE e INsTITUTo são João BATIsTA celebram dia especial

Abraço de uma CrIANçA: a maior recompensa de Luiz Cláudio

ProPrIETÁrIo do Cuca Libre se sentiu uma criança junto com a molecada


