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Eles precisam de um lar
Ver um animal vivendo nas ruas,
frágil, tendo sua vida em risco a todo
o momento, é uma cena que comove
a grande maioria das pessoas. No
entanto, alguns, ao invés de apenas
lamentarem esta situação, arregaçam
as mangas e lutam pela causa
animal. São inúmeros os exemplos
de protetores que buscam tirar estes
bichinhos das ruas e tentam dar a eles
um lar. Abdicam dos raros momentos
de folga, do tempo e até do dinheiro
que não têm, para cuidar deles. Assim
como em outros lugares, no Buritis
há uma verdadeira corrente do bem
formada por gente que tem em comum
o amor incondicional pelos animais.
Muitas destas pessoas são anônimas,
que de alguma forma querem ajudar e
contribuem na medida do possível.
PÁGS. 4 e 5

Biscoitos
com sabor
da vovó
PÁG. 8

VPR Imóveis abre suas
portas para a leitura

Desde o último mês de
novembro, os moradores do
Buritis contam com a disponibilidade de uma biblioteca pública no bairro. Mas
se engana quem pensa que
este acervo esteja em algum local coordenado pelo

poder público. A biblioteca
está montada dentro da VPR
Imóveis, uma iniciativa do
proprietário da empresa,
Frederico Papatella, com o
intuito de fortificar ainda
mais o acesso à cultura no
nossa comunidade. PÁG. 8

Education

Originalidade

Imóveis

Verão 40º

Escola do bairro se
destaca ao oferecer
alfabetização de
crianças em inglês
PÁG. 6

Moradora do Buritis
inova no mercado
de sabonetes e é
sucesso no instagram
PÁG. 6

Novos
empreendimentos
devem aquecer a
economia do bairro
PÁG. 7

Conheça algumas
técnicas para fazer
bonito na estação da
pouca roupa
PÁG. 13

Protesto elaborado
em verso e prosa
Poesia para mudar o mundo! Podemos dizer que esta frase nunca fez tanto efeito no Buritis como agora.
Indignado com
o corte de duas
árvores em frente
ao parque Aggeo
Pio Sobrinho, um
poeta/morador
decidiu colocar
todo o seu inconformismo
no papel e, além
de um belíssimo poema, também criou uma
ferramenta para
cobrar da prefeitura o replantio das árvores. E teve a sua reivindicação atendida.

PÁG. 14

Em prol dos pets não
solte fogos com barulho

Quem tem cachorro em
casa sabe bem o que o barulho dos fogos de artifício
pode provocar a ele. Quando
datas comemorativas se aproximam, como o Ano Novo,
os donos já ficam apreensivos e preocupados com o
animal. Os estrondos altos,

que chegam a durar vários
minutos, realmente deixam
o pet amendrontado, o que
pode levar a uma situação
mais grave. Enquanto BH
não aprova uma lei proibindo soltar este fogos, faça sua
parte: evite esta ação.

PÁG. 16
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Editorial

RECONHECER O ERRO
Na edição de novembro
passado publicamos uma
reportagem que causou repercussão muito negativa
junto aos nossos leitores e,
em especial, aqueles que
defendem a causa dos animais. A matéria abordou a
reclamação de moradores
sobre problemas causados
por cães abandonados no
Parque Aggeo Pio Sobrinho e ruas adjacentes. O
Jornal recebeu centenas de
críticas nas redes sociais.
E muitas delas com razão,
pois erramos sob dois aspectos. Em primeiro lugar,
no título. A chamada “Cães
Vadios” deu margem a inúmeras interpretações. Foi
realmente uma infelicidade

escolher a palavra “Vadios”
para adjetivar os cães.
Por outro lado, a reportagem deu ênfase à reclamação dos moradores sem
ouvir as autoridades competentes e outras fontes
para apontar as soluções
para o problema, como é a
tradição do bom jornalismo
praticado pelo JORNAL
DO BURITIS. Mas nós somos diferentes. Não temos
a soberba dos veículos de
comunicação que se acham
os donos da verdade. Também não é da nossa conduta a arrogância em desconhecer a crítica dos nossos
leitores. Por isso, assumimos em alto e bom som:
ERRAMOS.

No entanto, assim como
vieram críticas construtivas, chegaram também as
críticas ofensivas e desrespeitosas, chamando o jornal de “lixo” e “jornaleco”.
Quem faz este tipo de crítica desconhece a história do
JORNAL DO BURITIS na
defesa dos animais. Desde quando foi fundado, em
março de 2004, o JB sempre publicou reportagens
ressaltando a importância
dos animais sob os mais
variados aspectos, principalmente incentivando os
seres humanos a melhorar
o relacionamento com eles.
Somente neste ano de
2018, foram publicadas
oito reportagens incenti-

vando o respeito aos animais. Na edição de julho,
por exemplo, publicamos
uma reportagem elogiando a iniciativa de moradores para ajudar os cães em
situação de rua do bairro.
No mês passado publicamos em nosso site uma reportagem lembrando que o
Outubro Rosa também tinha que se preocupar com
o câncer de mama em animais. Na edição de junho,
antes da Copa do Mundo,
alertamos os moradores
que os foguetes em dia de
jogos do Brasil eram sinônimo de stress para os
animais. No ano passado,
na edição de julho, fizemos uma reportagem de

capa incentivando os estabelecimentos comerciais
do bairro a receberem
animais. A partir daquela
reportagem, muitos adotaram esta posição.
E nesta edição dedicamos nossa reportagem
principal para incentivar
a adoção de cães. Nas páginas 4 e 5 você poderá
conferir os diversos caminhos a seguir para reforçar
a causa e reduzir o número
de cães abandonados nas
ruas do Buritis e de Belo
Horizonte como um todo.
Enfim, defender os direitos
dos animais sempre foi e
continuará sendo uma das
prioridades da nossa linha
editorial.

O JORNAL DO BURITIS é
uma publicação da
Vencer Comunicações Ltda.
CNPJ : 06.169.988/0001-01
Rua Cristiano Moreira Sales, 150,
Sala 810, Bairro Estoril.
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Editor responsável
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MTb 10.853 JP
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O Tempo Serviços Gráficos
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Tiragem
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Distribuição
Mega Som - Tel. (31) 98566-6634
*Os artigos assinados não refletem
necessariamente a opinião
do Jornal, sendo de inteira
responsabilidade de seus autores.
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Especial

Mais que adoção, um ato de amor
Os cães que vivem nas ruas,
geralmente abandonados, estão
à mercê de restos de comida e
abrigos que conseguem encontrar
para sobreviver. E assim como
qualquer outro animal, acabam se
reproduzindo em grande escala. O
problema é que, por falta de atitude para controlar esta população,
por exemplo com uma campanha
de castração em massa, eles continuam procriando e, desta forma,
aumentando ainda mais a sua presença nas vias públicas, o que gera
preocupação em muitas pessoas. É
preciso fomentar a importância do
controle de animas e, claro, incentivar a adoção, um gesto que emociona até os seres humanos com
menor sensibilidade à causa animal. Nesta reportagem especial, o
JORNAL DO BURITIS irá mostrar histórias de pessoas que dedicam grande parte de suas vidas em
prol destes animais que não têm
um lar. Chegam a fazer dívidas
financeiras e até mesmo arriscar a
própria saúde só para verem estes
bichinhos terem um futuro mais
digno e feliz.
Morador no Buritis, Amir Nadur é fundador do Zombie Control
Resgate, que atua há sete anos em
resgates de animais que vivem nas
ruas aqui do bairro e imediações.
Amir já perdeu a conta de quantos resgates realizou, desde cães e

Amir Nadur

gatos, até cavalos, que também é
muito comum encontrarmos pelas ruas do Buritis. Algumas destas ações até deixaram marcas no
corpo, que, apesar de doloridas,
as carrega com muito orgulho.
“São várias cicatrizes, ocorridas
devido aos movimentos complexos para o resgate. Uma vez cheguei a cair em um buraco profundo na tentativa de salvar um cão
e cortei a perna. Mas cada resgate realizado fortalece ainda mais
meu desejo de seguir com a causa”, ressaltando que o mérito pelo
trabalho não é apenas dele, mas
de toda a equipe.
Também morador no Buritis, Andrés Gutierrez começou o
seu engajamento na defesa das
causas dos animais quando tinha
19 anos. Ao observar a fragilidade dos bichinhos que viviam nas
ruas, acreditou que poderia fazer
algo por eles. No começo, adotou
alguns gatos que encontrou dentro
de uma lixeira. Depois que ficou
impossível ter mais animais em
sua casa, começou a procurar lares
adotivos para eles. Além disso, ele
ainda leva comida a abrigo a animais que encontra abandonados.
“Já teve vez que fiquei sem
um centavo no bolso porque gastei todo o meu salário ajudando
os animais abandonados. Eu ajudo protetores, oriento adotantes.
E em último caso levo
para minha casa mesmo.
Faço tudo o que posso.
Eu não julgo quem não
se interessa pela causa,
porém, acredito que,
mais importante do que
reclamar ou até matar
o animal como alguns
fazem, é procurar fazer
algo para solucionar o
problema. Eu não quero ser símbolo, quero
ser apenas mais um de
muitos”.

Número de animais mandados para adoção cresce de forma assustadora a cada dia na capital

Membro do grupo “Lares
Temporários”, Márcia Menezes
tem dedicado os últimos anos de
sua vida à causa animal. Natural
da cidade de Curitiba (PR), se assustou ao se mudar para Belo Horizonte e ver a grande quantidade
de cães que viviam nas ruas. Ela
já tinha esta preocupação em sua
cidade natal, mas viu que aqui era
preciso agir muito mais. Como o
próprio nome do seu grupo mostra, ela resgata animais abandonados e os leva para um lar temporário onde encontram muito carinho
dos cuidadores. Por lá eles ficam
até encontrarem um lar definitivo.
“Eu pago uma mensalidade para
manter estes bichinhos neste espaço, onde sei que eles vivem felizes
e seguros. Simplesmente eu não
consigo passar por eles, ver a sua
fragilidade, e fingir que nada está
acontecendo. Eles são seres vivos
que só querem um lar e em troca
dar um amor incondicional”.

Andrés Gutierrez

Felicidade para ambas as partes
A cada ano que passa aumenta
o número de grupos e organizações
que possuem um trabalho de conscientização da população para adoção desses animais indefesos e da
importância que esse ato tem na vida
dos bichinhos e de seus donos. Adotar é um ato de amor, assim como
uma criança, um animal de estimação
também precisa brincar, precisa de
carinho, atenção e cuidados. Podemos
ver em seus olhos a expressão de alegria depois de bem tratados.
A adoção traz felicidade para
ambas as partes. Os animais que
encontram um lar demonstram uma
gratidão imensa pelas pessoas que
os cuidam. “É um amor, uma gratidão, que não tem como mensurar. Eu
tive a “louca” ideia de resgatar um
cão de rua uma vez e hoje já tenho
mais de dez na minha casa. Como
não posso mais ficar com nenhum,
me dedico a encontrar bons lares
aos que encontro nas ruas”, explica a
protetora Zélia Boaventura.
No último dia 25 de novembro,
a Dog’s Shop do Buritis realizou
uma feira de adoção de cães e gatos.
Talvez pela forte chuva que caiu no
dia e a proximidade com as férias
de fim de ano, não houve um grande número de animais adotados.
Contudo, para quem organiza a
ação, se apenas um bichinho encontrar um lar amoroso, já terá valido
todo o esforço.
Uma prova de como o trabalho
de adoção é sério, não basta escolher

um animal, tirar do cercadinho e levar para a casa. Para adotar um cão,
a pessoa deverá passar por uma criteriosa avaliação para saber se está
apta a ter o animal. Até mesmo a
castração é exigida. Eles já sofreram
bastante e não podem passar pela
enorme frustração de terem um lar
por algum tempo e novamente serem
jogados na rua.
Luciana Botelho e o filho Matheus passaram pela avaliação e
saíram da feira com um filhotinho
nos braços. O nome ainda não haviam escolhido, a única certeza que
tinham é que não poderiam estar fazendo escolha melhor. “Temos condições de ter um cão de raça, mas
para quê comprar se o nosso único
desejo é dar e receber amor e tenho
certeza que entre a gente isto não vai
faltar”, diz Matheus. “Além de toda
a felicidade em ter um animalzinho
em casa, estamos ajudando a salvar

Zélia Boaventura

Luciana e Matheus felizes
com a chegada do
novo membro da família

uma vida”, completa Luciana.
Infelizmente, é importante
lembrar que cães e gatos abandonados normalmente não estão nos
abrigos ou nas ruas porque têm algum problema comportamental ou
de saúde. A maioria dos casos de
abandono é por irresponsabilidade
dos antigos donos, que compraram
ou pegaram um bichinho sem pensar nas consequências. Sem estar
completamente cientes da responsabilidade que é ter um animal de
estimação e, por razões mais diversas, acabaram por deixar os animais nas ruas, de onde, se tiverem
sorte, vão para os abrigos dos protetores de animais. Isto fica ainda
mais claro ao observamos a grande
quantidade de cães e gatos de raça
que se encontram nesta situação.
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Especial

Ativistas querem mais
investimentos do Poder Público
Adriana Araújo é ativista animalista, ambientalista e fundadora e coordenadora do Movimento
Mineiro pelos Direitos Animais
- MMDA. Desde o ano de 2006
à frente do Movimento já colecionou dezenas de ações em prol
dos animais como: elaboração,
mobilização, aprovação e execução da Lei 21.970/2016 sobre
manejo ético (castração) de cães
e gatos, proibindo a matança desses animais como forma de controle e dispondo sobre a política
pública envolvendo várias ações;
mobilização pela criação da Lei
22.231/2016, que define penalidades e multas para crimes contra

animais; proibição dos testes em
animais para cosméticos e material de higiene (Lei 23.050/2018),
entre muitas outras.
De acordo com Adriana, a ausência de políticas públicas resulta em vários cães e gatos sendo
constantemente abandonados e
uma sobrecarga imensa das organizações de proteção animal e
ativistas da causa que assumem
para si a responsabilidade de livrar esses animais do abandono e
do sofrimento.
“Atualmente, existem apenas
quatro centros de castração gratuita de cães e gatos na capital,
o que não atende nem de longe

a imensa demanda. Sem contar
que a população demora a ser
atendida, tendo que esperar até
oito meses em média para que
os animais por ela tutelada sejam
castrados, período suficiente para
reproduzirem-se, agravando o
problema. O único castramóvel,
adquirido em meados de 2005,
não atende de maneira alguma a
quantidade imensa de cães e gatos abandonados’, explica.
Adriana lamenta ainda pelo
fim do programa Adote um Amigo. Segundo ela, o programa foi
executado por organizações de
proteção animal em parceria com
a PBH destinando mais de 2.000

animais resgatados, castrados e
microchipados à adoção responsável. “Infelizmente ele foi encerrado pela atual gestão, após sete
anos de intenso trabalho voluntário, o que certamente agravará
ainda mais a situação”, lamenta.
Segundo ela, o que é executado em termos de políticas públicas para o manejo populacional ético de cães e gatos é muito
aquém do necessário. “Não vemos
avanços reais, isto porque, quando se retira animais nas ruas em
quantidade aquém do necessário
e não de forma continuada e criteriosa, abre-se espaço nas ruas para
a chegada de outros”, conclui.

Por todo seu engajamento Adriana se tornou um dos
principais nomes em prol da causa animal em BH

O que faz a PBH
A Prefeitura de Belo Horizonte, por meio da Secretaria
Municipal de Saúde, informa
que, de acordo com o censo
animal realizado em 2017, há
404.784 animais domiciliados
na capital, sendo 307.959 mil
cães e 96.825 mil gatos. Quanto
ao número de animais que vivem nas ruas, não existem estimativas oficiais da PBH.
ONGs de defesa animal
utilizam o percentual aproximado de que 10% da população domiciliada pode
ser encontrada nas ruas sem
supervisão de um tutor. É
um dado com finalidade didática e indicativa da importância da educação para
a guarda responsável e de
desestímulo ao abandono de

animais e maus tratos.
O Centro de Controle de Zoonoses da Prefeitura - com sede na
Rua Edna Quintel, 173, bairro São
Bernardo, região Norte - 32777413 - recolhe mensalmente uma
média de 260 animais, entre cães
e gatos. Os animais recolhidos são
cadastrados, passam por avaliação
clínica e recebem vacinação antirrábica, controle de ectoparasitas e
endoparasitas e são microchipados.
Caso o animal não seja adotado, ele retorna ao local próximo
de onde foi capturado, para que
não perca o vínculo com a comunidade. É importante frisar que o
animal retorna em melhores condições, com controle reprodutivo,
vacinas e protegido de parasitas.
Essa rotatividade precisa acontecer
para que outros animais tenham a

oportunidade de passar pelos mesmos cuidados.
Atualmente, a Secretaria Municipal de Saúde conta com quatro
Centros de Esterilização de Cães
e Gatos (CECGs), que funcionam
nos seguintes endereços:
– Barreiro - Avenida Antônio Praça Piedade, 68, bairro
Bonsucesso.
Telefone 3246-2044;
– Noroeste - Rua Antônio
Peixoto Guimarães, 33, bairro
Caiçara.
Telefone: 3277-8448;
– Norte - Rua Edna Quintel,
173, bairro São Bernardo.
Telefone: 3277-7413;
– Oeste - Rua Alexandre Siqueira, 375, bairro Salgado Filho. Telefone: 3277-7576.

O procedimento de castração é gratuito e classificado
como cirurgia eletiva, ou seja,
agendada. Para participar do
programa, os animais devem
ter no mínimo quatro meses de

idade e no máximo oito anos. O
agendamento pode ser feito presencialmente ou por telefone no
CCZ ou em um dos CECGs. A
adoção de cães e gatos acontece nas dependências do CCZ, de

segunda a sexta-feira, das
8h às 17h.
Procurada, a Prefeitura não
explicou as razões que levaram ao fim do programa Adote um Amigo.

Quero ajudar
Durante esta reportagem apresentamos histórias de alguns protetores que trabalham voluntariamente em prol destes animais que vivem nas ruas. Para continuarem com este relevante trabalho é
muito importante a participação da comunidade. Abaixo estão os contatos nas redes sociais de algumas ONGs, as quais vale muito à pena conhecer o trabalho:
Facebook/Doação, Adoção de Animais e Resgate, Belo Horizonte e Região
Facebook/Doação e Adoção de Animais BH e Região
Facebook/Grupo Lares Temporários
Facebook/ Movimento Mineiro pelos Direitos Animais - MMDA
Facebook/Zombie Control Resgate
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Educação

Alfabetização de
crianças em inglês
Atualmente, ter fluência na língua inglesa se tornou parte fundamental para se estabelecer no mercado de trabalho. Por esta razão,
muitos pais não medem esforços
para colocar seus filhos em uma boa
escola de idiomas. Então, imagine
se estes pais tivessem a oportunidade de matricular seus filhos, ainda
na primeira infância, em uma escola
que somente se comunica em inglês?
Pois bem, no Buritis existe esta escola: trata-se da Liberty Day Care.
Idealizada pela educadora norte-americana Pauline Rubin, a Liberty Day Care tem a intenção de
imergir a língua inglesa na vida das
crianças, especialmente através do
lúdico. Elas simplesmente aprendem o inglês se divertindo. “Nos
EUA trabalhei com crianças especiais. Sempre utilizei destes métodos lúdicos, e a cada conquista que
obtinha via o quanto estava fazendo diferença na vida delas, e é isto
que a minha instituição propõe”,
garante. Pauline faz questão de acabar com qualquer receio dos pais,
de que o ensino possa atrapalhar o
aprendizado da língua materna da
criança. “A criança irá aprender a
pronunciar os dois idiomas de forma perfeita, uma vez que a língua
mãe estará presente no resto do seu
dia a dia. Tudo é novo para ela”.
Outro ponto de destaque da
escola foi a escolha do imóvel
para instalação. Localizado na Rua
Professor Miguel de Souza, que
conta com fácil estacionamento e
guarita de segurança 24h, o prédio
tem uma excelente estrutura física,
segura e com grande área de lazer.
As salas têm ambiente agradável e
foram moldadas para receber um
número máximo de dez crianças.
“Desta forma, nossos professores
podem oferecer o melhor ensino a
cada uma delas”, diz Pauline.

A educadora Pauline Rubin fez questão
de acompanhar cada detalhe da criação
da escola, desde a estrutura física à
qualificação dos profissionais

Acessível
Oferecer este aprendizado aos
filhos é um grande desejo dos pais,
contudo, a maioria acredita que
uma escola como esta não seria
acessível. A Liberty Day Care também surge para acabar com estes
preconceitos. O valor da mensali-

dade é compatível com as escolas
pré-infantis tradicionais do Buritis.
“Nossa mensalidade é de R$1200,
sendo que oferecemos cerca de
20% de desconto, o que a torna
R$960 neste início. Inauguramos
em julho e a partir de 2019 acreditamos que formaremos as primeiras turmas. Também estamos ofe-

recendo isenção de matrícula para
dezembro e em janeiro de 2019
não há mensalidade”, explica Pauline, que ressalta ainda que os pais
têm a possibilidade de deixarem
seus filhos uma semana gratuita
na escola, para que possam experienciar como é desenvolvido o
trabalho.

Criatividade que
encanta na hora
de presentear
Presentear com sabonete não
é uma novidade. Porém, com talento e originalidade uma empresária e moradora do bairro está
inovando este mercado criando
uma série de opções inéditas para
quem escolhe presentear com sabonetes. Estamos falando de Silvana Reis, que no mês de novembro decidiu ampliar o negócio e
abriu um atelier da SSPUMART,
empresa especializada em produzir sabonetes artesanais.
O showroom do empreendimento fica localizado na Avenida
Engenheiro Carlos Goulart, aqui
no Buritis. Silvana criou a SSPUMART a partir de um hobby. Há
17 anos, enquanto cuidava dos
dois filhos em casa, ela começou
a criar kits de sabonetes artesanais como uma forma de presentear parentes e amigos.
Originais e personalizados,
os kits agradavam em cheio as
pessoas. A combinação perfeita
entre a essência, a forma e o aroma impressionava quem recebia
o presente. E muita gente que
era presenteada estimulava Silvana a transformar aquele hobby
em um novo empreendimento.
Em pouco tempo, a artesã passou a ser uma empresária.

Instagram
O boca a boca sempre foi a
principal forma de divulgação
dos produtos da SSPUMART.

Silvana celebra
a incrível marca
de quase 35 mil
seguidores no
Instagram

Colônia de Férias
Os pais que terão de trabalhar nestas férias de janeiro e não
sabem onde deixar seus filhos, a
Liberty Day Care também se apresenta como uma excelente opção.
Na “Summer Camp 2019” as crianças terão dias de muita diversão e,
de quebra, a oportunidade de conhecerem mais da língua inglesa.

“A nossa primeira colônia aconteceu em julho e, mesmo sendo junto com a inauguração da escola, já
foi um sucesso. Imagino que esta
segunda, onde estamos muito mais
estruturados, será inesquecível”,
finaliza Pauline. A Summer Camp
2019 acontece dos dias 14 à 25 de
janeiro e é voltada para crianças de

01 a 08 anos de idade.
Para saber todos os detalhes
desta grande instituição educacional do Buritis basta entrar
em contato através dos telefones
3317-8489 ou 99279-2362 ou até
mesmo comparecendo à escola
para uma visita. Rua Professor
Miguel de Souza, 163.

Quem ganhava aquele produto
diferente e encantador comentava
com alguém próximo. “Dava uma
alegria enorme ver a felicidade
que as pessoas ficavam quando
viam o presente. O olhar era realmente de encantamento. Aquilo
me estimulava cada vez mais”.
Com o advento das redes sociais, o empreendimento ganhou
uma nova dimensão e Silvana
extrapolou as fronteiras de Belo
Horizonte. A SSPUMART passou
a receber encomendas de diversas
partes do país. No Instagram, por
exemplo, a empresa é um verdadeiro fenômeno de audiência.
Está chegando próximo à marca
de 35 mil seguidores.
Silvana conta que hoje 90%
das encomendas são pela conta @
sspumart no instagram. “É a forma mais prática e cômoda para
o meu cliente. Toda vez que viajo, conheço algo diferente e logo
busco oferecer o produto. Com o
Instagram, estas novidades são
expostas muito rapidamente. Estou tendo em média 20 novos
seguidores por dia. É uma ferramenta que está aí e quem souber
utilizar pode se dar muito bem”,
recomenda a empresária.
O showroom foi uma iniciativa
para oferecer para o consumidor a
possibilidade de ter um contato direto com o produto antes de comprá
-lo. “È mais um opção para ampliar
e fidelizar a clientela”, afirma.

Serviço: SSPUMART
Endereço - Avenida Engenheiro Carlos Goulart, 1015, Sl 308
Instagram - @sspumart
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Mercado

Momento econômico favorece
aquisições imobiliárias
O atual cenário econômico,
marcado principalmente pelo início
da retomada do poder de compra
dos brasileiros, é ideal para quem
deseja contar com todas as vantagens de trabalhar perto de casa e,
ainda, investir em imóveis localizados em regiões com acesso facilitado, além de alto potencial de
valorização e desenvolvimento.
Em BH, por exemplo, quem reside
no Buritis e entorno, pode apostar,
sem qualquer receio, na compra
de uma sala comercial do BOSS
– Buritis Office Solutions, empreendimento da Tetum Engenharia,
empresa do Grupo Somattos, que
possui mais de quatro décadas de
atuação no mercado.
Com salas de 29,21 m2 a 39,55
m2, até duas vagas de garagem por
unidade, sistema de segurança com
CFTV, catracas para controle de
acesso, entrada para carga e descarga e infraestrutura para ar condicionado, entre outros atributos, o BOSS
tem chamado a atenção por sua localização estratégica. O empreendimento, que está sediado em um terreno com 5.791,83m², fica próximo
à saída para o Anel Rodoviário, na
Rua Dener Cunha Peixoto, 11, Buritis, Belo Horizonte (MG). Assim,
é possível estar em um dos bairros
mais valorizados de BH e com centro comercial diversificado, sem se
preocupar em ter que se locomover
até outros pontos da capital para trabalhar e/ou realizar seus afazeres e
compromissos pessoais.
“Muitos profissionais passam
por uma rotina intensa de trabalho
e tudo o que eles mais desejam é

chegar em casa, mas grande parte
destas pessoas ainda se depara com
o desgaste dos congestionamentos de trânsito e longos períodos
de deslocamento. Para quem vive
diariamente essa agitação, a melhor
solução é morar perto do trabalho.
Outra necessidade, cada vez mais
desejada pelo consumidor belo-horizontino, é estar localizado em
uma estrutura comercial bem planejada e variada. ”, explica Humberto Mattos, diretor comercial do
Grupo Somattos.
Morar perto de casa também
reflete no bolso dos profissionais:
algumas alternativas de locomoção
são as caminhadas ou transporte
por bicicletas. Os custos as refeições também podem impactar positivamente nos gastos diários, já que
a pessoa tem mais tempo para ir até
à sua casa. Outro ganho importante é a otimização do tempo para a
realização de atividades diversas,
como exercícios físicos pela manhã, aumento das horas de sono,
adiantamento das tarefas domésticas ou, até mesmo, agendamentos
uma de consultas médicas, dentre
outras atividades.
Segundo Humberto Mattos, o
BOSS também é uma alternativa
que a Tetum Engenharia encontrou para estimular os pequenos e
médios empresários, além dos empreendedores que estão querendo
investir em um novo negócio. “A
aquisição de uma sala no BOSS se
encaixa perfeitamente na adaptação
à economia atual e que já deu muito certo em mercados mais dinâmicos que o mineiro.”, explica.

Fotos Divulgação

Empreendimento BOSS – Buritis Office Solutions, sediado em um dos pontos mais
valorizados e estratégicos do Buritis, é a opção ideal para quem deseja trabalhar
perto de casa e em uma das regiões mais valorizadas e bem localizadas da capital

Favorecimento econômico
Fatores como a manutenção da
taxa Selic (também conhecida como
taxa básica) em 6,5% ao ano – índice historicamente baixo, elevação no limite de uso do FGTS para
R$1,5 milhão, ampliação das ofertas
de emprego e indícios no aumento
no poder de compra do brasileiro
estão tornando o final de 2018 um
momento propício para aquisição de
empreendimentos comerciais, residenciais ou para investimento.
“Percebemos, neste fim de
ano, que a economia se fortaleceu
e que o mercado consumidor vem
reagindo positivamente às ofertas
imobiliárias, que estão mais esta-

bilizadas. Nestes últimos meses do
ano, o brasileiro está mais seguro
e otimista na hora de comprar um
imóvel. Em contrapartida, neste período, o mercado imobiliário está
mais ávido às negociações e promoções.”, avalia o executivo do
Grupo Somattos.
Com tantas possibilidades de
crescimento econômico é natural
que, em 2019, os preços dos empreendimentos sejam reajustados.
Com o crescimento do otimismo
dos brasileiros, o mercado tende a
reaquecer. Esse fator impulsionará
a oferta e o lançamento de novos
projetos imobiliários.

Regiões com alto potencial de
desenvolvimento e valorização
Outro atributo relevante para
a escolha por um imóvel próprio
é a checagem dos potenciais de
desenvolvimento e valorização das regiões onde os empreendimentos estão localizados.
Verificar informações sobre a
localização privilegiada, vista,
arquitetura, segurança, infraestrutura, poder de compra dos
frequentadores e acessibilidade
são indicativos que podem determinar a crescente valorização
do imóvel.

Localizado na região CentroOeste, o Buritis tornou-se uma
das referências em morar bem,
estrutura comercial e empresarial
na capital mineira por sua diversidade em áreas de lazer e preservação, universidades e escolas,
comércio, bares e restaurantes e
serviços de transporte. “A região
teve um crescimento acelerado e
continua em plena expansão. Sua
infraestrutura faz dele um dos
mais disputados da cidade.”, argumenta Humberto Mattos.

8

Dezembro de 2018

EDITORIAL | OPINIÃO | LAZER | EDUCAÇÃO | POLÍTICA | ARTE | CULTURA | ARTIGO | SAÚDE | SERVIÇOS | IMÓVEIS | PAINEL | TRANSPORTE| SEGURANÇA

Exemplo

Delícia

Imobiliária do bairro
cria biblioteca pública

A Biscoiteria

Muito se fala em responsabilidade social na iniciativa privada.
Mas este ainda é um conceito praticado por um número muito restrito de empresas. Aqui no Buritis,
a VPR Imóveis dá mais um belo
exemplo sobre como aplicar na
prática este conceito estreitando os
laços com a comunidade do bairro.
Além de adotar alguns espaços públicos do Buritis, como canteiros e
praças, agora a imobiliária trabalha
para fomentar o crescimento intelectual dos moradores. Para isso,
foi criada uma biblioteca pública
dentro da própria imobiliária, onde
os moradores podem pegar emprestados os livros a qualquer momento.
O contato com a leitura talvez
seja a maior riqueza que uma pessoa possa adquirir. Por esta razão,
estimular de alguma forma o seu
acesso deve ser algo bastante aplaudido. “O nosso bairro é sedento por
conhecimento e temos que fortalecer
isso. Até o momento, o resultado da
biblioteca tem sido muito legal. Pessoas de várias idades já vieram aqui
pegar um livro emprestado e fizeram questão de parabenizar a nossa
iniciativa”, revela o proprietário da
VPR, Frederico Papatella.
O empresário conta que sempre
se interessou em visitar empresas
que admira e em cada lugar que
passa tenta sugar o melhor. Um dos
aprendizados, segundo ele, foi per-

Frederico
tem se
surpreendido
positivamente
a cada
dia com o
interesse dos
moradores
pela biblioteca

ceber que uma empresa nos dias
de hoje não pode pensar apenas em
vender. É preciso proporcionar experiências. “O empresário tem que
mudar sua percepção. Estar preocupado com o todo. É muito bacana
ver que quando anunciei a criação
da biblioteca, os funcionários foram
os primeiros a abraçar a ideia. Alguns, inclusive, compraram livros e
doaram para o acervo”.

Como funciona
A biblioteca pública da VPR
Imóveis trabalha basicamente de forma on-line. Os interessados entram
no site da imobiliária (vprimoveis.
com.br), linkam na página da biblioteca, lá conhecem o que está à disposição do acervo e fazem a reserva
do livro que desejarem. Há obras de

todos os estilos, de romance, à política e até um exemplar em inglês. “É
o “After the wefare state”, de Tom
Palmer. Estamos com cerca de 100
exemplares no momento e os estilos são os mais diversos. Só não há
pornografia e livros de legislação”,
explica Papatella.
Como é um trabalho público, a
biblioteca vive de doações. Sendo
assim, Frederico conta com o apoio
dos moradores para manter o acervo cada vez mais cheio. “Aceitamos
as doações com muita satisfação.
Somente peço que os exemplares
estejam em bom estado de conservação. Até mesmo porque quem
doar, tenho certeza que também irá
pegar um livro emprestado, pois se
trata de um amante pela leitura. É
uma grande interação”, conclui.

Muito mais que uma loja de biscoitos, uma loja de sensações
Que tal saborear um biscoito
artesanal acompanhado de um cafezinho feito na hora, com grãos
moídos selecionados em um coador de pano? Humm! Só de pensar parece que já sentimos aquele
cheirinho bom de casa da vovó.
Desde o mês de setembro é possível ter esta bela experiência aqui
no Buritis. “A Biscoiteria” foi
inaugurada com o propósito de levar estes intensos sabores aos moradores do bairro.
Moradora do Buritis desde
2005, a professora recém-aposentada Lúcia Bicalho estava à procura de abrir seu próprio negócio,
mas não sabia bem o quê. Fazendo
suas caminhadas próximo à Praça
Aroldo Tenuta sentia a falta de um
lugar que pudesse parar e comer
um delicioso biscoito. Não queria
aqueles comuns de padaria, e para
um artesanal ou gourmet teria que
fazer um grande deslocamento. Foi
aí que teve a ideia de inaugurar a
sua biscoiteria. Queria proporcionar esse prazer a quem mora na
mesma região do Buritis que ela.
Encontrou a loja ideal e fez o investimento, sempre pensando em
aquecer e dar nova vida ao comércio nesta parte do bairro.
Mesmo com o pouco tempo
de inauguração, Lúcia já enaltece
o ótimo retorno que tem tido dos
clientes. É difícil alguém passar
pela porta da loja e não dar uma
paradinha para ver o que ela tem
a oferecer. “Busquei junto a cada
fornecedor o que ele tem de melhor. São biscoitos doces e salgados, além de doces artesanais da
melhor qualidade. O sabor é o que
move a Biscoiteria”.
O empresário Fernando Serigad é um destes moradores que
não resistiu à tentação e entrou na
loja. A cada experimento a expres-

Lúcia conta com o apoio do filho HelmEr, o que
traz um ambiente ainda mais familiar à Biscoiteria

são de encanto vinha em seu rosto.
“É muito bom mesmo. Sem contar
o ambiente agradável e higiênico
do espaço, além do excelente atendimento. Não tenho dúvidas de que
será um grande sucesso. Quem ainda não conhece, precisa vir aqui”,
disse ele com a boca cheia e com
o saquinho lotado de biscoitos que
levaria para casa.
Para quem tem alguma restrição alimentar, A Biscoiteria também oferece biscoitos sem açúcar,
sem glúten e com pouco carboidrato. “Temos por exemplo o pão de
mel diet “Tiquim de Céu”, que é
feito por uma moradora do Buritis,
e que é simplesmente sensacional”,
diz Lúcia, que tem a parceria de
seu filho na loja.

Uma lembrança
Quando começou a imaginar
sua biscoiteria, Lúcia colocou em
mente que, além do consumo pró-

prio, ali os clientes também encontrariam um lugar para comprar presentes, na verdade “mimos”, como
gosta de dizer. “Eu faço um arranjo
com biscoitos, geleias, goiabadas,
mangadas, bananadas e macarons.
Temos também os doces cristalizados e compotas de frutas, doces
de corte em latinhas e caixinhas,
além de xícaras, canecas e potes
de vidros que são complementares aos biscoitos. Você dar isso a
um amigo ou a um professor, por
exemplo, tenho certeza que irá
agradar muito”. Com a chegada
do Natal, Lúcia recomenda opções
interessantes para presentear como
os figos cristalizados cobertos com
nozes ou recheados com doce de
leite. Uma delícia!
A Biscoiteria fica localizada na
Avenida Professor Mário Werneck,
2110, loja 13. O horário de funcionamento é de segunda a sexta das
08h às 19h e aos sábados das 08h
às 14h.
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Por Dentro do Bairro

LF Joias celebra 10 anos com festa inesquecível
Uma grande festa celebrou os dez
anos da LF Joias do Shopping Paragem, no Buritis! Clientes, funcionários
e parceiros que contribuíram para o alcance desta importante marca, fizeram
questão de estar presentes no evento,
realizado no último dia 27 de novembro, e parabenizar os responsáveis em
guiar a loja.
A LF Joias do Buritis é a segunda
unidade da loja - a primeira foi inaugurada no Belvedere e este ano também
comemora uma marca importante, são
15 anos -, à época, o Paragem ainda
dava seus primeiros passos, porém, o
olhar empreendedor de seus fundadores
já enxergava no shopping, e principalmente, no público local, um ótimo lugar para o investimento.
Apesar de trabalhar com um produto de alto valor, para a empresária Fernanda Ferman, o sucesso da LF Joias
vem, justamente, de não haver uma
divisão de classes para o seu cliente.
A loja oportuniza a todos o sonho de
ter uma joia de verdade. “Por produzirmos a peça temos a possibilidade
de comerciá-la a um preço mais acessível. Quem entra aqui na loja não
vai embora sem o produto por falta
de condição de pagar. Se for preciso,
dividimos em 10 vezes”, garante ela,
ressaltando que para movimentar as
vendas neste fim de ano a loja lançou
uma promoção de 15% de desconto
em todas as peças.
Ao andar pelos corredores do
Paragem e observar que está em um
pequeno grupo de lojas que estão no
shopping há muitos anos, Fernanda
não esconde o orgulho. “Passamos por
vários desafios. Imagina ter uma loja
de produtos de luxo em período de
crise econômica? Mas nossa força está
na fidelização do cliente e foi possível
perceber isso pelo sucesso do evento de
dez anos. É muito gratificante e só me
dá mais energia para continuar trabalhando”, ressalta a empresária.
Além dos clientes, também é de
grande importância a participação dos
parceiros no sucesso da loja. Alguns se
fizeram presentes na festa como a empresária Dayane Resende, proprietária
da Clínica Dayana Resende, Academia Ares Crossfit, Rave Roupas de
Ginástica, dentre outras. Confira as
fotos do evento clicadas por Toni YAA.
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A anfitriã Fernanda Ferman
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1- Fabyane Britto, a empresária
Fernanda Ferman e Paula Britto.
2 - A modelo Ana Salomão, Juliana,
empresária Fernanda Ferman e
Elga Smith.
3 - A empresária Fernanda Ferman,
Juíza Marixa Rodrigues e seu
esposo.
5 - A cantora Samantha Ayara
(ganhadora do The Voice Brasil
2017) e sua mãe.
4 - Fernanda Ferman com Dalila
Veloso Benfica, campeã brasileira
de crossfit.
6 - Luidy Campolina e Margareth
Bicalho.
7 - As empresárias Fernanda Ferman e
Dayana Resende da Clínica Estética
e Laser.
8 - Leonardo Ferman, Kakau Ferman e
a empresária Fernanda Ferman.
9 - Flávia Moreira, cliente LF Joias,
Fernanda Ferman e Taynara
Missuti.
10 - Fernanda Ferman com as clientes
LF Joias Thaís, Tatiana Reive, Ana e
Dalila Benfica.
11 - Clientes da LF Joias.
12 - Clientes da LF Joias.
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Direitos

Aniversário

Aqui é Festa comemora um ano
Trocadilhos à parte, a “Aqui
é Festa” está em festa! A loja especializada em artigos para festas
e decoração comemora no dia 09
de dezembro um ano de fundação.
E, para celebrar a data, nada melhor que um dia de muita alegria.
A direção da loja preparou para
a manhã de sábado do dia 08 de
dezembro, um momento de muita
diversão para a garotada, com direito a espaço kids e distribuição
de brindes e guloseimas.
Este um ano de funcionamento é algo simbólico para a proprietária da Aqui é Festa, Sheilla
Villela, já que decidiu investir
em um negócio que não tinha o
menor conhecimento. Com muita
dedicação e apostando na confiança, necessidade e poder de
compra dos moradores do Buritis, tem alcançado os objetivos
traçados. “A ideia nasceu da dificuldade que eu, como mãe de
uma criança, tinha em encontrar
estes produtos para festas aqui
no bairro. Quis montar uma loja
com uma grande diversidade de
produtos e, no dia a dia, pude
perceber que estava solucionando
um problema que muitas outras
mães do Buritis também enfrentavam. Agora, elas não precisam
mais ir a outros bairros da cidade
para montarem sua festa”, conta
orgulhosa.
Para lhe ajudar no comando
da Aqui é Festa, Sheila convidou
o irmão Herbert Santos para gerenciar a loja. Vindo do interior de
Minas, ele trouxe toda a sua simplicidade e educação, e junto com

Sheilla
e o irmão
Herbert
comemoram
o sucesso
da loja e
anunciam
o desejo de
investir na
ampliação

suas colaboradoras, torna o atendimento ao público muito mais
especial. “Trabalhamos em uma
loja de festa, então, o clima aqui
dentro tem que ser bom. E, toda
vez que conseguimos oferecer ao
nosso cliente o que ele buscava,
nos sentimos tão felizes quanto
ele”, comenta.
A escolha do local para a implantação da loja também foi muito estudada. Localizada na Rua
Henrique Badaró Portugal, 380,
loja 5, (pista de cooper), a Aqui é
Festa é bastante espaçosa, o que
permite a exposição e armazena-

mento de um grande estoque de
produtos. Além disso, a rua é de
fácil estacionamento. “Desejamos
ter de tudo aqui na loja. Quando
um cliente pede algo que não temos, logo buscamos encontrá-lo
junto aos fornecedores. Temos um
projeto de expansão da loja, para
que possamos oferecer um mix
de produtos ainda maior”, revela
Sheilla.
A Aqui é Festa busca atender
a demanda de todos os públicos,
estando sempre atenta às datas
comemorativas. Neste final de
ano, por exemplo, a loja oferece

uma grande variedade de itens
para formaturas e enfeites de
Natal, que são os mais procurados. “Sempre ofertamos produtos licenciados e das melhores
marcas. O nosso Halloween foi
um sucesso, assim como as outras datas comemorativas. E esse
nosso compromisso de oferecer
sempre uma grande variedade de
produtos de bom gosto, bons preços e de qualidade, tem nos trazido o resultado que esperávamos:
a satisfação de nossos clientes.
É muito gratificante ouvir coisas
do tipo: ‘Nossa, você me salvou.’
‘Não vou mais precisar ir ao Centro.’ ‘Amo essa loja.’ “Era o que
faltava aqui no Bairro”. Isso renova nossa motivação diariamente e
nos leva sempre a trabalhar pensando naquele algo a mais que podemos oferecer aos nossos clientes. Nós amamos o que fazemos”,
finalizam os empresários.

Serviço: Aqui é Festa
Endereço: Rua Henrique Badaró Portugal, 380, loja 5
(abaixo do Supermercado BH)
Funcionamento: segunda a sexta das 09h às 19h e 		
		
sábados das 09h às 14h.
Telefone: (31) 3378-8528 /
aquiefestabhz

(31) 98463-2744

Simpósio no UniBH debate
resistência em tempos de
violação de direitos
Nunca esteve tão em voga, como
neste momento, o tema mulheres, resistência e violação de direitos. Por
esta razão, a expectativa em torno do
II Simpósio Internacional em Narrativas, Gênero e Política do UniBH, que
abordou este assunto, nas suas mais
diversas vertentes, era muito grande.
E, ao final de dois dias de palestras,
apresentações e debates, o resultado
agradou a organização.
Foram 223 trabalhos inscritos
e 330 pessoas representando 112
ONGs e escolas de ensino superior.
“Nos últimos dois anos, perdemos
em torno de 63% das políticas públicas para as mulheres. Uma conquista
de anos, simplesmente, sendo jogada
fora. Este foi apenas um dos sérios
temas que discorremos durante o
Simpósio aqui no UniBH”, comentou
Cíntia Maria Teixeira, presidente da
Comissão Organizadora.
Especialistas de diversas regiões
do país estiveram no campus do Buritis. A pesquisadora Virgínia Andrade veio de Salvador, na Bahia, para
participar do Simpósio. De acordo
com ela, discutir questões de gênero e
política nos dias de hoje é fundamental para o crescimento de uma nação.
“Não tenho dúvidas de que encontros
como este objetivam ponderar sobre a
construção do sujeito crítico e participante de uma sociedade”.
A psicóloga Lacilaura Bontempo,
que veio da cidade de Uberaba, acredita que esta troca de informações
entre pessoas vindas dos mais diversos pontos do país contribui muito
para os debates. “Apesar de os assuntos serem universais, é claro que cada
um traz as experiências de onde vive
e isto torna as discussões muito mais
amplas. Da mesma forma que passo as
experiências positivas e negativas da
minha cidade, conheço a dos outros e
assim construo novas ideias”, conclui.

Discutir esses direitos nunca
se mostrou tão necessário
como agora, diz Cíntia

Para Virgínia, temas
abordados foram
extremamente relevantes

Lacilaura irá levar
seus novos conhecimentos
para sua cidade
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Sabores

Festas de fim de ano aumentam
encomendas de doces e salgados
Neste mês de dezembro são muitas as confraternizações de Natal e final de ano com familiares, amigos e colegas de trabalho. Estas festas estimulam o comércio de doces e salgados,
com o aumento considerável no número de encomendas. E esta alta nas vendas é motivo de comemoração de donos de padarias e confeitarias. Aqui no Buritis e região não é diferente!
Para aqueles que não têm tempo
para elaborar um prato personalizado
fazer uma encomenda é a melhor opção. A confeitaria Quero Bolo (Centro
Comercial Riviera, Rua Eli Seabra Filho, 510), se preparou para esta maior
demanda e, inclusive, inovou no cardápio. “Criamos os panetones salgados,
que são recheados de linguiça calabresa ou frango desfiado, e são um sucesso. Sem falar, claro, nos doces, que são
a grande atração desta época. Nossas
trufas, bolos, mousses, tortas e pavês
são ótimas pedidas para a ceia”, garante a proprietária Ana Paula Maciel.
Dono da padaria São João (Avenida Dom João VI, 1883, Palmeiras),
Fabrício Rezende também comemora a
chegada do fim do ano. De acordo com
ele, as vendas aumentam muito nesta
época e, até por isso, a responsabilidade
em oferecer o melhor produto também é

maior. “Nossos salgados são especiais
e com uma diversidade enorme. Além
disso, temos panetones, rabanadas, doces e bebidas. O cliente que optar em
fazer a encomenda de sua ceia com a
gente não terá do que se queixar”.
Ainda de acordo com Fabrício,
outra grande procura em sua padaria
este fim de ano é para assar os tradicionais perus e pernis. “Nossa empresa abre todos os dias do ano, das
05h40 às 22h, mas mesmo assim é
importante que a encomenda seja feita
com um ou dois dias de antecedência,
para que o cliente não corra o risco de
não conseguir encontrar o que procura”, diz.
As encomendas na “Quero Bolo”
podem ser feitas através do telefone
99758-9044 (Whatsapp). Já na padaria São João elas devem acontecer de
forma presencial.

Padarias e confeitarias do Buritis estão preparadas para atender a grande demanda de encomendas no fim do ano

Delícia de parceria

Silvio e Sabrina comemoram
parceria. Expectativa é que projeto
se estenda para outras unidades

A comunidade escolar do UniBH
está convivendo com dias bem mais doces, desde o início do último mês de novembro. Foi inaugurada dentro do campus Buritis uma loja container da Cacau
Show. Trata-se de um projeto piloto,
que busca encurtar ainda mais a distância entre os consumidores e os deliciosos produtos da marca de chocolates.
O container, além de aconchegante, conta com todos os produtos que
são oferecidos nas lojas convencionais,
incluindo cafés e fondues, e com o
mesmo valor. Neste período de fim de
ano, por exemplo, os panetones estão
em destaque. “Quando o UniBH me
fez a proposta para abrir a loja, trocadilhos à parte, pensei: juntou a fome com
a vontade de comer. Tenho certeza que
será um sucesso e que seremos exemplo para a expansão do projeto em todo

o país. Neste primeiro mês já recebemos muitos elogios e a venda está
excelente”, comenta o proprietário
Sílvio de Paula, que pretende ainda
realizar grandes promoções e sorteios
para os alunos.
Supervisora de área de locações
do UniBH, Sabrina Alves de Abreu
relata que a nova diretoria do centro universitário, liderada pelo reitor
Rafael Ciccarini e a coordenadora
Cínthia Tamara, está focada no reposicionamento de marcas dentro
do campus, e quer oferecer o melhor
acolhimento ao estudante. “Queremos o bem estar do nosso aluno.
Por isso, vamos oportunizar a ele
a escolha do produto mais bacana
aqui dentro, e a Cacau Show é uma
marca que dispensa apresentações.
Não queremos que ele precise sair do

campus para procurar algo”.
Ainda de acordo com Sabrina, outra intenção da coordenadoria do UniBH com a parceria é abrir ainda mais
as portas do centro universitário para
a comunidade do Buritis. Além de
estudantes e colaboradores, qualquer
pessoa pode entrar no campus e fazer
sua compra. “Aqui não temos mais catracas. Se o morador quiser entrar no
campus para fazer a sua compra será
muito bem vindo”, diz a supervisora.
A Cacau Show container UniBH
funciona em um horário especial, de
segunda a sexta das 07h às 22h e aos
sábados das 07h às 14h, o que se torna mais uma grande opção para quem
tem dificuldade em fazer compras durante o horário comercial padrão. Também é permitida a entrada de veículos
para o estacionamento.
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Beleza

Tradição

Vidraçaria Mondrean: Para arrasar no verão
quase duas décadas de Espaço DR traz mais inovações para o bairro
atenção aos clientes
Sobreviver à grave crise financeira que atingiu o país nos
últimos anos não foi nada fácil,
por isso, ao nos deparamos com
uma empresa que está presente
no bairro há quase 20 anos, perguntamos, afinal, qual o segredo
do sucesso? Se para uns a resposta é complicada, para os proprietários da Vidraçaria Mondrean,
não. Basta prezar pelo atendimento de qualidade. Um cliente
satisfeito é um cliente fiel.
A Vidraçaria Mondrean é hoje
um dos estabelecimentos comerciais mais conhecidos do Buritis.
À época de sua inauguração, no
ano de 2000, já vinha respaldada pela história de seu fundador,
Adriano Mondrean, que era conhecido no mercado pela excelência do trabalho. No entanto, nada
garantia que o negócio daria certo.
Somente no dia a dia, demonstrando total capacidade para atender o cliente, foi possível chegar a
este status. “Nossos profissionais
estão sempre se capacitando, fazendo cursos. Utilizamos os melhores produtos do setor. Se um
cliente mostrar insatisfação damos
todo o retorno que ele precisa.
Acredito que por tudo isto temos
clientes que estão com a gente
desde a inauguração”, conta a sócia-proprietária Mônica César.
De acordo com Mônica, outro ponto que merece destaque no
trabalho da Vidraçaria Mondrean
é a sua preocupação com o que o
mercado está oferecendo. Segundo
ela, é imprescindível que a empresa esteja sempre atualizada para
oferecer o melhor serviço. “Hoje,

Mônica faz questão de agradecer ao Buritis
pela confiança dada ao trabalho da Mondrean

por exemplo, os clientes estão
trocando a madeira, a parede de
alvenaria, pelo vidro. Isto torna o
ambiente mais leve. São trabalhos
minuciosos que requerem muito
conhecimento dos profissionais”.

A Mondrean comercializa o
que há de mais atual em vidros
laqueados, espelhos modelados
e espelhação com iluminação,
produtos que estão entre os mais
procurados.

Natal de Prêmios CDL/BH
Para agradar ainda mais seus
clientes, a Vidraçaria Mondrean
está participando da super-promoção Natal de Prêmios CDL/
BH. Até o dia 29 de dezembro, a
cada R$70 em compras nas lojas
participantes, os consumidores
ganham um cupom para concorrer
aos prêmios. Ele precisa cadastrar
o cupom no site da CDL/BH para
concorrer ao sorteio de um carro e
dez motos. E os vendedores, cujos
clientes forem sorteados, também

vão ser premiados com 11 valecompras no valor de R$500 cada.
“Além do serviço de excelência,
os clientes ainda poderão ser contemplados com grandes prêmios,
como os da campanha da CDL/
BH. Essa é uma ação que poderá
atrair ainda mais os consumidores”, diz Mônica.
A Vidraçaria Mondrean está
localizada à Av. Professor Mário Werneck, 2751. O telefone é
3377-3074.

Enfim, chegou o mês de dezembro e junto com ele o verão,
a conhecida estação da pouca
roupa. E, como ninguém quer
fazer feio na hora de colocar o
biquíni ou a sunga, vale muito a
pena procurar por alguns cuidados especiais. No Buritis, o Espaço DR de Beleza mostra que
não pára de investir para atender todos os desejos da clientela e acaba de anunciar duas
novidades que devem fazer um
grande sucesso neste calor: spa
e estética.
Nada pode deixar alguém
mais desanimado em colocar
uma roupa de banho do que
uma pele flácida. Para combater este problema, o Espaço
DR fez a aquisição do aparelho
mais moderno no mercado, a
criofrequência. Esta super máquina tem uma ponteira ultracongelada, que esfria a epiderme a menos 10 Cº, provocando
a contração imediata das fibras
de colágeno, o que garante o
efeito lifting no corpo. Já o calor da radiofrequência atinge a
pele, eleva a temperatura, retrai
o colágeno existente e estimula
a formação de novas fibras elásticas. O choque térmico entre

exclusividade nossa.
Na primeira sessão os
resultados já são impressionantes. É sair
daqui pronta para arrasar no verão”, garante
a nutricionista e cult de
emagrecimento, Carolina Rossi.
De acordo com Carolina, o aparelho de
criofrequência atinge
os mais diversos pontos do corpo, o que
chama a atenção não
apenas das mulheres,
mas também dos homens. “O tratamento
combate a flacidez dos
braços, das costas, da
face. Os homens estão procurando muito
para eliminar a famosa papada embaixo do
queixo”.
Carolina, Dierley e Cida. Equipe de
No total, é indispa e estética do DR pronta para modelar
cado a aplicação de
os corpos das clientes para o verão
cinco sessões. Contuo frio e quente aumenta a eficiêndo, se o cliente estiver satisfeito
cia da técnica, trazendo resultados
pode realizar outras. O tratamencontra a flacidez em menos tempo.
to somente não é indicado para
quem possui algum aparelho no
“São pouquíssimos os lugares que
corpo, como, por exemplo, maroferecem este serviço em Belo Hoca-passo.
rizonte, pode-se dizer que é uma

Bronzeamento natural
Para as adeptas da marquinha de sol, mais
uma grande novidade chega ao Espaço DR.
Trata-se do bronzeamento natural assistido e
com supervisão profissional, feito com fita ou
com o próprio biquíni. Isto mesmo, nada artificial como câmara ou mesmo jato. Neste processo, o sol é o responsável pelo bronzeamento.
A cliente fica exposta apenas no primeiro
sol da manhã, horário indicado pelos médicos.
O corpo é hidratado durante todo o processo.
O diferencial está nos produtos que ativam o
bronze e que são licenciados pela Anvisa. “Ficamos o tempo inteiro ao lado da cliente. Zelamos pela sua saúde e pelo sucesso do serviço

oferecido. É a moda que atingiu as famosas. A
marquinha da Anita”, conta a esteticista e depiladora, Cida Gonçalves.
Estas novidades são mais uma forma de
mostrar o compromisso de Dierley Rodrigues em
oferecer tudo o que os clientes buscam no que se
refere a cuidar da beleza. “Eu coloquei isto como
meta e graças a Deus estou cumprindo. Hoje a
cliente que vem ao Espaço DR cuida da maquiagem, do vestuário e agora do corpo. E podem esperar que em 2019 tem mais coisa boa vindo por
aí, mas é surpresa”, finaliza o proprietário.
O verão 2018/2019 começa oficialmente no
dia 21 de dezembro e se encerra em 20 de março.
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Comoção

Poesia sensibiliza autoridades e árvores são
replantadas em frente ao Parque Aggeo
Morador do bairro inaugura um novo jeito de reivindicar
Nos últimos tempos muito se
tem falado sobre o dever que o cidadão tem de lutar pelo bem-estar
social. Devemos, sim, cobrar do
poder público uma resposta por
tudo o que consideramos que infringe o nosso direito de cidadão.
Porém, é fundamental que saibamos a forma de protestar. Isso
tem de acontecer sem violência ou
ofensas ao próximo. E a verdade é
que, com educação, mostrando com
pertinência e bons argumentos o seu
ponto de vista, a chance da conquista é muito maior. Uma prova disso é
a história do poeta Pedro Ramalho.
Morador do Buritis, ele “provocou”
a Prefeitura utilizando a sua arte e
seu pedido foi contemplado.
Pedro reside na Rua Pedro Natalício de Morais, bem próxima ao
Parque Ageo Pio Sobrinho. Todos
os dias faz questão de dar um passeio pelo parque. Conhece como
poucos o local. Além de toda a sua
beleza interior, também admirava as
árvores que existiam em frente, na
calçada. Contudo, durante as obras
de revitalização da Mário Werneck
elas foram arrancadas. Sensibilizado, e sem receber uma resposta de
quem trabalhava na obra sobre o
real motivo da retirada, decidiu fazer uma poesia. “FERIRAM BELO
HORIZONTE” simula um diálogo
entre o pedaço de tronco que restou
de uma das árvores arrancadas e o
poeta. Nele, ela o indaga o porquê
a mataram, se só fazia o bem para
todos que ali passavam.
Ao finalizar a poesia, Pedro
Ramalho decidiu encaminhá-la à
Prefeitura. Aqueles versos se tornariam sua arma contra a injustiça ali praticada. E o resultado não
poderia ter sido mais satisfatório.
Poucos dias depois, o poeta recebeu uma resposta do poder pú-

blico, lhe informando que novas
árvores seriam plantadas no local,
o que, de fato, ocorreu no início
do mês de novembro. “Em breve,
quando elas estiverem mais frondosas, voltarão a servir sombra
durante o calor, proteção contra
chuva, abrigo para os micos e inspiração para este poeta”.

Vida do poeta

Natural da Bahia, Pedro Ramalho se mudou para Belo Horizonte há cerca de dois anos e meio.
Escolheu o Buritis para morar por
encontrar aqui um clima ameno,
agradável e belas paisagens, como
a do Parque Aggeo Pio. “Minhas
inspirações para escrever encontro

no dia a dia, no ambiente em que
estou. E o Buritis é uma grande
fonte. Já tenho 1776 poesias, muitas delas escritas em BH. Inclusive, já fui um dos poetas homenageados durante a Feira Literária do
Colégio Magnum. “Meu nome estava ao lado de Castro Alves, Guimarães Rosa, entre outros gigantes.

Um grande orgulho”.
Parte das poesias do morador
do Buritis pode ser encontrada em
seus três livros já lançados: “Simples Mente”, volumes I e II, e
“Poesias Infinitas”, que podem ser
adquiridos na Livraria Leitura do
Shopping Paragem ou diretamente
com o autor pelo email: pedrora-

malho1950@gmail.com.
Antes de se mudar para a capital de todos os mineiros, Pedro
Ramalho foi contemplado com
uma cadeira na Academia de Cultura da Bahia.

FERIRAM BELO HORIZONTE

Pedro se enche de alegria toda vez
que passa em frente às novas árvores

Uma voz frágil e suave,
vinda de um tenro brotinho,
último suspiro da decepada árvore,
que enobrecia o caminho.

As lágrimas do meu rosto,
solidarizaram-se com teu último orvalho.
Momento de intenso desgosto,
ao vê-la, sem tronco e sem galhos.

Perguntou-me: “Poeta, porque me mataram?
Só dou sombra e flores, sou totalmente do bem,
quantos por aqui já passaram,
e nunca ofendi ninguém.”

Estou em Belo Horizonte,
cidade do verde e consciente,
levarei teu pedido às fontes,
o prefeito, e a Secretaria do Meio Ambiente.

Minha raiz tão ferida,
nas terras das Minas Gerais,
povo que defende a vida,
não aceitará isso jamais.

Vou pedir para transplantar,
uma árvore pra bem junto de ti,
e, às autoridades solicitar,
os responsáveis, punir.

Resto de tronco que
"dialogou" com o poeta

Com um triste sorriso acrescentou:
“Grades protegem, mas ao empatarem
o crescimento,
retirem-as por favor,
evitam sofrimentos.”
Descanse em paz árvore amada,
parte de Buritis, em frente ao parque
Ageeo Pio Sobrinho.
Sua mensagem será plantada,
nas mentes com muito carinho.
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Cultura e Lazer

Último Samba
do Ano

Desperte o espírito natalino em você!
De 01 a 22 de dezembro
Fotos Divulgação

A Cuca Libre no mês de dezembro será um ponto de coleta
de brinquedos para doação. O
objetivo é despertar em todas as
pessoas o espírito natalino em um
mês muito especial para a maioria
das famílias. Os brinquedos devem estar em bom estado e o objetivo é levar um pouco de alegria
e esperança de uma vida melhor
aos pequenos que não podem ter
acesso a brinquedos.
Cuca Libre Pizzas Buritis
Endereço:
Av. Aggeo Pio Sobrinho, 450
Telefone: (31) 3047-0776

Dia 21
Local: Hangar 677
Horário: 20h
Ingressos: R$140
Vendas:
www.centraldoseventos.com.br
O ano está acabando, mas o pagode não pode parar! E o Hangar
677 traz uma noite cheia de sucessos
com o Último Samba do Ano Edição
Extra, no dia 21 de dezembro. O palco vai contar com o cantor Thiaguinho e a banda Sorriso Maroto.

Skank
Dia 22

Local: Marô (Rua Gabriela de
Melo, 367 - Olhos d’Água)
Horário: 18h
Ingressos: R$160
Vendas: www.ingresse.com
Que tal abrir as comemorações de Natal em grande estilo?
O Skank se apresenta no Secreto de Natal ‘abrindo os trabalhos natalinos’. Os mineiros estão na estrada com o show Os
Três Primeiros – Ao Vivo, com
as canções que conquistaram os
fãs desde o princípio da carreira dos músicos.
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Painel

Réveillon sem fogos:
pets agradecem

Letícia e seu cão Bruce fazem um apelo para que as
pessoas não soltem fogos com barulho este fim de ano

Enquanto muitas pessoas
se divertem nas festas de fim
de ano, os cães sofrem com o
barulho dos fogos de artifício.
Alguns entram em pânico e mudam radicalmente de comportamento. Pensando nos nossos
amigos de quatro patas, em algumas cidades do Brasil a festa de
Réveillon 2019 será iluminada,
mas os fogos usados terão menos estampidos. Em BH, a Câmara Municipal aprovou apenas
em 1º turno um projeto de lei
que proíbe a fabricação e soltura de fogos de efeito sonoro na
cidade.
Moradora na Rua Bartira
Mourão, a amante de cães e estudante de veterinária, Letícia
Faria, diz que esta medida adotada em várias cidades do país
surgiu através de um grande

apelo social. “Esta pauta levou
em consideração não só animais,
mas também humanos. Os bichinhos que podem sofrer com
desnorteamento, surdez, ataques
cardíacos e até morte. E em humanos, soltar fogos pode causar
inúmeros problemas, como amputamento de dedos, stress nas
crianças autistas e incômodos nas

PL 147/17

A Câmara Municipal de Belo
Horizonte aprovou em 1º de agosto, em primeiro turno, o Projeto
de Lei 147/17, que proíbe a fabricação, comercialização, manuseio,
utilização, queima e soltura de fogos de artifício e artefatos pirotécnicos de efeito sonoro na cidade.
De acordo com o texto, de autoria

pessoas em leitos de hospitais”.
Para Letícia, a grande maioria das pessoas que solta fogos
possui um animal de estimação
em casa e, mesmo assim, não se
preocupa com o dano que pode
causar a ele. Todos têm o direito de festejar, mas ela pede que
as pessoas parem um pouco para
pesquisar e se informem so-

bre esses detalhes. “Os pets são
membros da nossa família, não
custa nada saber um pouco sobre
eles e cuidar melhor. Qualquer
atitude dos cães no momento
de desespero pode gerar sérios
danos à sua saúde e o que seria
uma comemoração pode passar
a ser uma longa estadia em uma
clínica veterinária”, finaliza.

do vereador Osvaldo Lopes (PHS),
a poluição sonora causada pelos
fogos causa danos a animais, crianças e idosos além de prejudicar o
meio ambiente pela disseminação
de partículas de dióxido de carbono (CO2) e estrôncio, substâncias
consideradas tóxicas.
O projeto ainda prevê multa

de R$ 3 mil para pessoa física
e R$ 10 mil para pessoa jurídica. A fiscalização ficaria a cargo
da prefeitura. Com 28 votos favoráveis e oito contrários, o PL
147/17 ainda será apreciado em
2º turno. Caso seja aprovado,
segue para a sanção do prefeito
Alexandre Kalil (PHS).

Não + Pelo agora também no Paragem
Os moradores do Buritis
já podem contar com o atendimento de mais uma clínica
Não + Pelo no bairro. Desde o
último mês de agosto, uma segunda unidade da rede funciona no bairro, na loja 138, do
Shopping Paragem.
O lançamento da nova clínica Não + Pelo no Buritis busca
alcançar um novo público, afinal, dentro do shopping circulam muitas pessoas diariamente,
inclusive que moram longe do
bairro, e também para dar maior
comodidade às clientes que residem nesta região, sem necessidade de deslocamento. “Este foi
o pensamento e, mesmo com tão
pouco tempo de inauguração, já

observamos o resultado. Não foi
nem uma nem duas vezes que alguém passou na porta e disse: nossa, uma Não + Pelo aqui, vai ser
muito bom”, comenta a proprietária
Ester Leal.
A Não + Pelo do Paragem oferece a mesma qualidade nos serviços da outra unidade da empresária no Buritis, que também está de
“cara” nova, totalmente reformada,
localizada na Av. Professor Mario
Werneck, 2766 (ao lado da farmácia
“Pague Menos”) que funciona desde 2011, sendo uma das primeiras
clínicas da rede a inaugurar, conferindo experiência e confiabilidade
na prestação dos serviços estéticos,
contando com mais de sete anos de
atuação, know how também trans-

ferido para a nova unidade. As profissionais são altamente capacitadas
para o tratamento com fototerapias
(fotodepilação efotorrejuvenescimento), que é feito com Luz Intensa Pulsada (IPL), um aparelho que
possui uma lâmpada flash de alta
energia, ou seja, emite luz, a tecnologia mais avançada na eliminação
de pelos, sem dor e sem agressões
à pele. “Além de tratar diversos
males da pele, o IPL traz vantagens
como tempo menor de intervalo entre as sessões, cerca de 21 dias, clareia a pele, e o melhor, totalmente
indolor”, garante Ester.
Para quem ficou interessado em fazer uma sessão, mas tem
dúvidas sobre o processo, a Não +
Pelo disponibiliza ainda uma ses-

são experiência. “É para não ter
desculpa mesmo de não tirar os pelinhos indesejados. Com essa loja
no Paragem, funcionando das 08h
às 20h, a mamãe ainda pode vir
aqui fazer a sessão, enquanto os filhos e o marido passeiam na praça
de alimentação ou no espaço kids”,
brinca a empresária.
E para este mês de dezembro fica uma dica: confira as promoções especiais da rede para o
Natal. A Não + Pelo fica no Shopping Paragem, Avenida Professor
Mário Werneck, 1360, loja 138.
O telefone da unidade do Shopping Paragem é 3347-3823 ou
98376-3699 (Whatsapp); e o da
unidade do Buritis é 3234-5194 ou
99412-2251(Whatsapp).

Ester Leal,
proprietária
Não + Pelo
Buritis

