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Estevão Galvão

15 anos fazendo

parte da sua história

Você já parou para pensar sobre o que aconteceu nestes últimos 15 anos? Sem perceber vivenciamos uma década e meia
de muitas mudanças, talvez a colocando entre as mais significativas da história. Nesse tempo, o JORNAL DO BURITIS esteve
lado a lado com você, mostrando tudo o que acontece em nosso bairro e também evoluindo de acordo com o tempo.

PÁG. 3

José Rodrigues
com nova
passagem
PÁG. 13

Carnaval do Buritis se
destaca como um dos
melhores de BH

Jovens, adultos, crianças,
idosos e até cães. Todos correram
atrás do trio! O carnaval do
Buritis, mais uma vez, se
consolidou como a festa da
família e colocou milhares de

foliões para curtirem os cinco
dias de folia, seja nas ruas ou
em locais fechados do bairro.
Para muitos já começou a
contagem regressiva para a
festa de 2020!

PÁG. 15

Empoderadas

Nostalgia

Bom na Bola

Cada vez mais mulheres
estão tomando todas as
decisões da casa
PÁG. 5

JB entrevista Tia Dulce,
a rainha dos baixinhos
da TV mineira
PÁG. 11

É hora de ir para a
Projeto social
do Buritis com grandes academia e cumprir a
expectativas para 2019 promessa de vida nova
PÁG. 13
PÁG. 16

Fim da folia

Nossas escolas e
o futuro dos
nossoS filhos

Muitos ainda nem sabem qual profissão pretendem seguir, mas mesmo assim já têm de encarar o árduo desafio
de mudar a rotina de suas vidas em razão dele: o ENEM. Jovens que estão no último ano do Ensino Médio e buscam
um grande resultado no Exame Nacional do Ensino Médio, no fim do ano, se vêem obrigados a dedicar seu dia a dia aos
estudos desde agora. Para ajudar neste momento delicado, para não dizer cruel, as escolas do Buritis, além de ofertarem um
ótimo ensino, ainda colocam em sua grade curricular programas que darão assistência psicológica e física aos estudantes. O
principal é mostrar a eles que todo o esforço valeu muito à pena na hora de conferir o gabarito.
PÁGs. 4 e 5
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Editorial

A DIFERENÇA LÁ E CÁ
Na edição de janeiro deste ano o editorial do JORNAL
DO BURITIS teve como título
“Prioridade para a Educação”,
através do qual defendeu que
ambos os governos que estavam começando - tanto de
Bolsonaro quanto o de Zema
- dessem especial atenção para
o setor. Apesar de outras necessidades mais urgentes - no
caso do Presidente aprovar a
Reforma da Previdência e no
de Zema arrumar dinheiro para
colocar os salários dos servidores em dia, ambas ainda
sem data para acontecer -, na
opinião do jornal os dois mandatários deviam se dedicar a
dar início a uma revolução na
educação do país e do Estado.

Repetimos: não existe lugar desenvolvido no mundo com uma
educação de má qualidade.
Mais de dois meses se passaram e até o momento não há a
menor pista de que sejamos atendidos. No plano federal, o desconhecido ministro da Educação
somente surgiu na mídia por dois
fatos. Em primeiro lugar, por
ser colombiano naturalizado. E,
mais recentemente, por ter tido a
infeliz ideia de enviar às escolas
públicas ofício recomendando
que os alunos cantassem o hino
brasileiro e repetissem o slogan
da campanha do presidente.
Até que cantar o hino não
há nada demais. Algumas escolas adotavam esse procedimento em um passado bem distante

e que não contribuiu em nada
para melhorar a nossa educação. Se cantar o hino fosse tão
bom assim, nossos jogadores
de futebol seriam exemplos de
cidadãos civilizados, o que definitivamente não são. Ao menos
a imensa maioria que tenta a
todo momento burlar as regras
e enganar a arbitragem. Mas no
caso do slogan o ministro passou da conta. Tanto que em menos de 24 horas desistiu da ideia
e reconheceu a barbeiragem.
No caso de Minas Gerais
na Educação ainda não houve nenhuma polêmica. Nem
notícia boa nem ruim. A Secretária Júlia San’Anna foi até
agora extremamente discreta e
ela somente apareceu na mídia

quando do anúncio da escolha
do seu nome para comandar
a pasta. Tomara que esteja se
preparando para enfrentar toda
a oposição que o Sind-Ute acumulou durante o aliado governo
do Partido dos Trabalhadores.
Ainda bem que por aqui
no Buritis nossas escolas estão
a todo vapor. Principalmente
aquelas que tem ensino médio
e que preparam o aluno para o
tão temido ENEM. Nesta edição, o JB traz como reportagem
principal algumas receitas que
as escolas preparam os alunos
para enfrentar o exame que começa a definir o futuro deles. E
as notícias são boas. Nossas escolas estão absolutamente qualificadas não só para preparar
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os alunos para o ENEM, mas
formá-los para a vida.
E além da boa educação
que nosso bairro tem de sobra
para oferecer aos nosso filhos,
desde o bercário até o ensino
superior, temos também outra
boa notícia neste mês de março. O nosso JB está completando 15 anos de vida. Um adolescente ainda, mas que já tem
muita história para contar. Não
há festa nem bolo de aniversário. Com tanta tragédia acontecendo neste início de 2019, não
há clima para comemorações.
Fica, sim, a reafirmação do
compromisso de fazer um jornal cada vez mais qualificado
e que seja realmente útil para o
bairro e nossos moradores.
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AZUL MARINHO
Março é o mês de combate ao
câncer de cólon (colorretal) lembrado com a cor azul marinho.
Segundo dados da Organização
Mundial da Saúde (OMS), o câncer de colorretal é o terceiro mais
comum com 1,8 milhão de casos
e responsável por 862 mil mortes
em 2018, segundo tipo que mais
mata, atrás apenas do câncer de
pulmão (1,76 milhão de mortes).
O câncer de cólon abrange tumores que acometem um segmento
do intestino grosso (o cólon) e o
reto, sendo um dos tipos de cân-

cer mais incidentes no mundo. É
tratável e curável na maioria dos
casos que são detectados precocemente. 90% desses tumores se
inicia a partir de pólipos (lesões
benignas que podem crescer na
parede interna do intestino grosso). Um pólipo demora em média
10 anos. Uma maneira de prevenir o aparecimento dos tumores
seria a detecção e a remoção dos
pólipos antes de eles se tornarem
malignos, por meio de procedimentos como a colonoscopia.
Procure seu médico.
Lincon Assis Rocha

IMPOSTO DE RENDA
Sempre se fala sobre a mania
que o brasileiro possui de deixar para entregar a declaração de
Imposto de Renda Pessoa Física
para a última hora. A recomendação é preparar a declaração com
bastante antecedência, já a entrega dependerá de cada caso. A partir da declaração pronta chega um
momento de análise da melhor
data de entrega. Muitos contribuintes confundem elaborar a declaração com a entrega do documento. É importante que se saiba
que pode estar com o documento

totalmente preparado e mesmo
assim planejar a melhor data de
entrega, que dependerá de variáveis como situação financeira do
contribuinte, se vai ter restituição
ou se terá que pagar impostos ao
governo, dentro outras questões.
Entre as vantagens de entregar
antes está o recebimento da restituição, caso tenha, nos primeiros
lotes e se livrar do compromisso
e do risco de perder o prazo. Já a
vantagem em entregar nos últimos
dias é que nos últimos lotes incidem uma correção monetária muito maior que a maioria das aplicações financeiras pagariam (Juros

Selic), e detalhe, sem incidência
de imposto de renda sobre o rendimento obtido. Fique ligado e veja
o que é melhor para você.
Paulo Ucelli

ASFALTAMENTO
Muito boa a reportagem sobre o recapeamento de vias aqui
no nosso bairro. Pelo valor dos
impostos que pagamos deveríamos ter o asfalto, sem exceção,
em todas as ruas do Buritis. Mas
é claro que tem algumas que precisão de maior atenção como por
exemplo a Ulisses Marcondes

Escobar. Espero que a prefeitura
olhe mais para nosso bairro.
Simone Alvarenga

REDES SOCIAIS
Gostaria de parabenizar o
JORNAL DO BURITIS pelas excelentes postagens nas redes sociais. Vocês estão mandando bem
e fazendo a diferença para nós
moradores do bairro. Não é todo
perfil no Facebook que atinge 10
mil fãs e vocês conseguiram isso.
Prosperidade e que cresça cada
vez mais.
Mateus Gomes Lima
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Aniversário

Bairro mudou de perfil em 15 anos
O JORNAL DO BURITIS foi testemunha ocular da história
15 anos é muito pouco tempo.
Em se tratando de um ser humano,
ele nem saiu da adolescência ainda. Mas estes últimos 15 anos certamente foram os que mais vivenciaram transformações políticas,
sociais e econômicas na história do
planeta terra. A velocidade das mudanças está cada vez maior. Um
dia parece não ter apenas 24 horas
e nada mais apropriado do que o
slogan adotado por uma emissora de rádio: em 20 minutos tudo
pode mudar.
Em março de 2004, quando o
JORNAL DO BURITIS foi fundado, o nosso bairro, por exemplo,
tinha um outro perfil. A principal
característica era a expansão imobiliária que tornou o Buritis conhecido como “o maior canteiro de
obras da América Latina”. E cada
prédio que se erguia geralmente era ocupado por jovens casais,
na maioria das vezes oriundos da
zona sul da cidade.
O Buritis era considerado o
bairro do “primeiro apartamento”.
Uma morada transitória até a vida
financeira do casal melhorar e proporcionar a possibilidade de mudança para um bairro “mais valorizado”. Os imóveis daqui estavam
cotados em média 60% do valor de
um imóvel do mesmo padrão em
bairros da zona sul. E o Buritis já
contava com uma boa estrutura em
termos de comércio e serviços.
Em contrapartida, havia um
preço a pagar. Numa época em
que Belo Horizonte ainda não sofria com tantos problemas de mobilidade, o Buritis também ficou
conhecido como o bairro de “pior
trânsito” da cidade. Muita gente
brincava que quem se mudava para
o Buritis precisava comprar um
helicóptero para sair e chegar ao
bairro. Mas nem mesmo essa injusta fama foi capaz de segurar o
crescimento vertiginoso do bairro
em todos os sentidos.
Aquilo que já se vislumbrava
acabou se transformando em realidade e o Buritis se tornou, indiscutivelmente, um dos melhores bairros de Belo Horizonte. Ainda não
ocupa o top ten do ranking dos dez
bairros de metro quadrado mais valorizado da nossa capital. Mas, sob
vários aspectos, quem optou por
morar aqui não se arrependeu. E já
tirou da cabeça planos de mudança
para qualquer outro lugar da cidade.
A expansão imobiliária foi tamanha que o bairro ganhou uma
espécie de “anexo”, que passou a
ser popularmente chamado de Buritis 2. Não é o nome oficial, mas
podemos chamar de nome fantasia.
Até 2010, a ocupação do bairro
praticamente terminava no cruzamento entre as Avenidas Mário
Werneck e Cristovam Chiaradia.
Daquele trecho próximo à Escola Americana até o vizinho bairro
Palmeiras existiam pouquíssimos
imóveis ocupados. Desde quando
começou a ser ocupado em 2011, o
Buritis 2 não pára de crescer.
Mas a expansão não ficou apenas no setor imobiliário. O Buritis
melhorou, e muito, em todos os
aspectos. Ganhamos dezenas de
instituições de ensino de excelente
qualidade. O comércio está cada
dia mais variado. São poucas as

2004 a 2019: 15
anos de muitas
transformações
Em BH, no Brasil e no mundo
foi um período de radicais
mudanças. Vamos a algumas.
Alexandre Guzanshe/Belotur

Carnaval de BH
Em 2004 Belo Horizonte era
o recanto da tranquilidade durante
os quatro dias de folia. A partir de
2012 começou uma mudança de
180 graus e no início deste mês a
Festa de Momo acabou de levar
mais de quatro milhões de pessoas para as ruas da nossa capital.
Divulgação

Na política
Mudanças radicais também na
política. Veja, por exemplo, o caso
do ex-presidente Lula. Em 2004
começava construir a imagem de
um dos presidentes mais populares
da nossa história. Terminou seus
dois mandatos com mais de 80%
de aprovação. Hoje, está preso
acusado de corrupção.

Em novembro de 2010, a capa do JB mostrava que o Buritis 2
começava a se apresentar como um grande canteiro de obras

Redes sociais
Até 2004 a expressão rede social praticamente não existia. Mas
a partir daquele ano tudo mudou.
Surgiu o Orkut, que durante anos
foi o “must”. E naquele mesmo
ano nasceu o Facebook. A partir
de então a vida de todo mundo virou um grande livro aberto. Com
algumas páginas escondidas.

Nos relacionamentos
Pergunte para algum adolescente hoje se ele consegue viver
sem celular. A resposta, é claro,
será não. E conte para ele que até
2004 as pessoas paqueravam, faziam amizade, trabalhavam, acionavam delyveries e, principalmente, conseguiam conversar sem um
celular na mão.

Como é possível perceber na comparação das fotos, tiradas na mesma posição em
2010 e 2019, o Buritis 2 passou de um bom investimento para uma realidade

razões para o morador sair daqui
para fazer compras em outro lugar. No segmento de serviços temos praticamente tudo. É quase
um mercado central a céu aberto.
Outro segmento que também se
expandiu bastante foi o da gastronomia. Por aqui vários bares e
restaurantes já recebem clientes
vindos praticamente de todas as regiões de Belo Horizonte.
Outra transformação nestes
últimos 15 anos foi quanto à faixa
etária da população. Se até 2004
o bairro era habitado hegemonicamente por adultos abaixo dos
trinta anos e tinha uma enorme
população de crianças, hoje este
perfil já mudou. O bairro ganhou
gente mais madura. Muitos que
aqui chegaram com cabelos pretos
já estão vendo nascer os primeiros
grisalhos. E muitos avós também
vieram para cá de olho na proximidade com os netos.

Porém, a população que mais
cresceu foi a dos pets. Não há uma
pesquisa oficial sobre o assunto,
mas no “olhômetro” podemos afirmar que o Buritis é o bairro que
mais tem cães em Belo Horizonte.
As crianças cresceram, mas praticamente todos os lares resolveram
adotar novos caçulas, que são tratados como verdadeiros membros
da família. E não são apenas cães,
mas há também quem fez a opção
por gatos, pássaros e outras espécies domésticas. O certo é que
por onde você vai se depara com
alguém passeando com seu animal
de estimação.
Estes 15 anos, no entanto, não
foram só de boas notícias. A expansão imobiliária do bairro criou
novos gargalos no trânsito. O bairro passou a conviver com problemas de enchentes. A segurança
ultimamente tem melhorado, mas
já vivemos tempos de terror por

aqui. Vimos muitos comerciantes
fechando suas portas em virtude
da crise que estamos vivendo desde 2014. Ainda temos que esperar
muito por uma simples poda de árvore ou um serviço de tapa buraco.
Enfim, apesar de todos os avanços,
o bairro não é uma ilha da fantasia.
Porém, mesmo com problemas comuns a outros bairros, o Buritis cativa, tem astral e qualidade de vida.
Entre prós e contras, fica uma
certeza: nestes 15 anos o Buritis
mudou muito. E para melhor. Ao
longo deste ano, vamos mostrar
nas nossas redes sociais (site, face,
insta, twitter) fatos marcantes que
foram transformando o bairro. Será
o nosso Tunel do Tempo para registrar estes primeiros 15 anos de vida
do JORNAL DO BURITIS. Quem
viveu vai ter boas recordações. E
quem chegou mais recentemente
vai ter a oportunidade de conhecer
melhor a história do bairro.

No futebol

Divulgação

Em 2004 estávamos em Lua de
Mel com a nossa seleção brasileira. Pentacampeã em 2002, o Hexa
era quase uma barbada em 2006.
Éramos considerados o melhor futebol do planeta. Em 15 anos, apesar de sermos os únicos pentacampeões, nosso futebol já não está
com essa bola toda.

Tecnologia cruel
Os avanços tecnológicos, em
sua grande maioria, são muito benéficos para a comunidade. Mas
foram cruéis com alguns produtos.
Quer um exemplo: alguém imaginaria que viajaríamos um dia sem
levar uma máquina fotográfica?
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Educação

O ENEM já começou
Estudantes que farão o exame no fim do ano vivem nova rotina
A palavra que mais causa arrepios a um jovem que está cursando o 3º ano do Ensino Médio,
sem dúvida, é a sigla ENEM:
Exame Nacional do Ensino Médio. Ao chegarem a esta etapa da
vida, estas quatro letrinhas não
apenas fazem parte do seu dia a
dia, mas determinam como será o
futuro. Já passou o tempo em que
a preocupação com o exame acontecia apenas semanas na véspera
da prova. A forte concorrência e,
principalmente, a exigência psicológica e física do exame, faz com
que as escolas cobrem dos alunos
o máximo de empenho desde o
primeiro dia do ano letivo.
A Rede Coleguium está há
oito anos consecutivos no top10
do Brasil no ranking do Exame
Nacional do Ensino Médio e tem
uma das maiores médias históricas de redação na prova. Professor e supervisor de Literatura da
Rede, Fábio Pereira, explica que
a preparação para o exame deve
ser feita ao longo do ano e que o
aluno precisa ter essa consciência.
Para isso, uma organização
dos estudos é importante. Dessa maneira, o primeiro aspecto
a ser levado em consideração é a
capacidade desse estudante em
aprender a estudar. Isso significa

Professor e supervisor de
Literatura da Rede, Fábio Pereira

que precisa estar atento aos procedimentos que funcionam para
ele em cada área. Assim, mapear quais são as matérias as quais
ele possui maior dificuldade é o
primeiro passo para estruturar os
tempos de estudo. Em seguida, saber que o estudo das exatas requer

uma carga de resolução maior de
questões que as humanas e linguagens, e que para essas matérias
um resumo, anotações em tópicos
ou associações das ideias podem
ser mais efetivos.
“De forma a contribuir para
essa percepção, elaboramos junto aos alunos uma organização
no início do ano de como se preparar. Os estudantes recebem um
plano de estudo a ser preenchido
e acompanhado ao longo do ano.
Para isso, professores, coordenadores e direção estão alinhados
para dar esse suporte aos estudantes”, revela.
Além desse acompanhamento
pedagógico e didático, a escola
também direciona o aluno quanto ao modo de ordenar as demais
atividades de sua rotina. “Ele
precisa saber que a aplicação aos
estudos é o foco principal, mas
que ele precisa de momentos de
lazer, descanso e atividades físicas. Todas essas ações auxiliam e
contribuem no bom desempenho
de conteúdo e nas relações sociais
deles. Não é preciso abrir mão de
atividades diversas por conta dos
estudos, desde que exista planejamento e horários definidos para
cada ação”, garante Fábio.

Mudança de HÁBITO
Aluna do Colégio Batista do
Buritis, Sarah Lopes entendeu a
mudança que teria sua vida em
2019 já no ano passado. Ainda nas
férias começou a planejar como seria sua rotina para o ENEM, quando irá tentar uma vaga no concorridíssimo curso de Medicina. Logo
no primeiro dia de aula procurou a
coordenadoria do colégio e buscou
informações sobre o que deveria
fazer. “Ela pediu até para que em-

Prioridade na vida de Sarah
em 2019 é o estudo

prestássemos toda edição da revista Veja, assim que ela chegasse à escola. Para nós este interesse é uma
felicidade imensa, pois estaremos
aqui para oferecer todo o apoio que
precisarem”, explica a coordenadora pedagógica, Luciene Toledo.
A vida de Sarah está bem planejada. Pela manhã tem as aulas regulares no colégio. À tarde, participa
de estudos complementares e ainda
de um cursinho online. Assim que
chega em casa dedica mais cerca de
três horas de estudos para fixar tudo
o que aprendeu naquele dia. Aos fins
de semana o foco são as matérias
em que tem mais dúvidas. Uma rotina difícil, ainda mais que estamos
falando de uma menina de 17 anos,
que está no auge da vida social.
Contudo, se engana quem pensa
que ela se sente frustrada por conta desta situação. “Eu não deixo
de sair. Só que é uma forma mais
regrada. Quando tenho uma prova
no dia seguinte, aí não saio de jeito
nenhum. São renúncias importantes
para que eu possa conquistar tudo o
que desejo no futuro”, ressalta.
Além das aulas extras no turno
da tarde e os simulados, que de fato
replicam de forma exata à prova do

Luciene acompanha de perto o
desenvolvimento de cada aluno

ENEM, ou seja, é aplicado no domingo, com horário e documentos
exigidos, o Colégio Batista ainda
busca oferecer outras atividades que
são fundamentais no bom desempenho de seu aluno no exame. “Como
a prova exige muito do físico iremos oferecer aulas de crossfit, para
que relaxem e fortaleçam a parte
física. Além disso, damos um apoio
nutricional, para que ele compreenda como deve ser a sua alimentação
no dia da prova. Aqui nós queremos
que o nosso aluno escolha o curso,
e não que aceite o que restou para
ele”, exalta Luciene.

Professores também se adequam

Cada aula no 3o ano precisa ser aproveitada ao máximo

Não são apenas os alunos que
precisam mudar de vida para alcançar sucesso no ENEM. Os
professores também modificam
sua forma de ensinar visando o
exame. De acordo com Bernardo
Maia, professor de Química do
Colégio Batista, a grande quantidade de conteúdo a ser passado, o
obriga a lecionar um capítulo por
semana. “Eu dou a matéria e depois uma bateria de exercícios, que

corrigimos e tiramos dúvidas. A
exigência é enorme. São cerca de
75 atividades por matéria. Muitas
vezes quando chego em sala e vejo
que eles estão cansados, brinco um
pouco e deixo eles relaxarem uns
cinco minutos. Infelizmente, mais
do que isso é impossível”.
Ainda de acordo com o professor, não existe maior recompensa que encontrar um aluno no dia
seguinte do ENEM e ouvir dele

que o que lhe foi ensinado caiu na
prova. “É a mistura de dever cumprido e felicidade em saber que
contribui para o sucesso da vida
daquele aluno”.
As escolas do Buritis, a cada
ano, estão aperfeiçoando o acompanhamento e suporte dado aos
seus alunos. A estruturação de estudos, as orientações, a preocupação com aulas interdisciplinares e
conteúdos diferenciados são exem-

plos disso. A escola busca oferecer
a melhor preparação aos seus alunos. E o que se percebe nos últimos anos é que nossos estudantes
se sentem preparados para realizar
a prova. O que é comprovado pelas
aprovações nas principais faculdades de Minas Gerais. O que fica
perceptível é que todos esses cuidados fazem a diferença para nossos alunos e apresentam resultados
positivos com as suas aprovações.
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Orientação

ajuda na escolha da profissão
A chegada ao último ano do
chamado Ensino Médio significa
também a necessidade de escolher
uma profissão. Uma decisão muito
difícil para muitos jovens, principalmente porque o número de
profissões aumenta constantemente
e o mercado de trabalho torna-se
cada dia mais exigente e competitivo. Nessa época o jovem está definindo sua identidade e querendo
estabelecer o que quer ser na idade adulta. Para isso será necessário que conheça suas capacidades,
seus interesses e sua motivação.
É aí que a orientação profissional
pode ser de grande ajuda, facilitando esse momento de escolha,
auxiliando compreender os vários
fatores a considerar como: aspectos pessoais, familiares e sociais.
Conhecendo todas essas variáveis
ele terá mais condições para definir
melhor sua escolha.

No Buritis, o SEB Unimaster é
um grande exemplo de como a escola pode ser fundamental no sucesso
da escolha da profissão. A instituição
de ensino desenvolve projetos que
possibilitam que os estudantes se
sintam protagonistas da própria vida,
analisando situações, tomando decisões e assumindo riscos, redimensionando projeções, planos traçados e
propósitos estabelecidos.
“Temos como exemplo o LiteraSEB, a Mostra de Profissões,
a Simulação Onu, dentre outros.
Nosso objetivo é auxiliar os estudantes na solução das dificuldades
que encontram ao encarar a definição de sua profissão, levando-os à
escolha equilibrada de uma carreira. Diminuir a desistência do curso escolhido durante os primeiros
anos da universidade, evitando o
sentimento de fracasso, o desgaste
de tempo e investimento. E ainda,

apresentar a realidade do mercado
de trabalho e as mudanças que as
profissões estão passando”, explica
Eliane Veloso, diretora geral das
unidades SEB/Unimaster – BH.
De acordo com Eliane, a equipe pedagógica do SEB/Unimaster,
por meio das orientadoras educacionais, utiliza ferramentas tecnológicas para apoiar e agregar este
trabalho de orientação vocacional,
bem como parcerias com universidades e faculdades. “Entendemos
que as tecnologias se constituem
como técnicas em movimento e
produzem respostas associadas ao
atual estatuto epistemológico das
ciências, espelhando uma forma
de interagir com o mundo que vem
se traduzindo por meio de objetos
tecnológicos. Temos vários exemplos de alunos que se encontravam
indecisos na escolha da profissão e
a partir da participação em nossos

projetos conseguiram se definir.
Hoje, estão na faculdade, no curso
que escolheram, e felizes”.

Desafios

Para a diretora, o maior desafio encontrado pelos jovens neste
importante momento de escolha é
a pressão externa, a social. Isto os
deixa inseguros e indecisos. “Diante
dessa realidade, nosso propósito é o
de auxiliar nossos estudantes a conhecerem melhor suas habilidades e
interesses e amenizar conflitos. Com
esse suporte da escola, os estudantes
sentem-se amparados para discutir
as oportunidades profissionais”.
A escola tem que estar sempre
atenta para acolher diferentes identidades e explorar diversificados
contextos culturais. Dessa forma,
seus trabalhos promovem, orientam
e potencializam a construção de

Eliane ressalta a importância da
participação da escola nesta etapa
fundamental da vida do estudante

um projeto de vida. “Incentivamos
nossos alunos desde a infância a
fazer diferença no mundo. Valorizamos ações que despertem novos
pensamentos ou ideais e fazeres,
proporcionando questionamentos e
alimentando um ciclo de reflexões

criativas e dos posicionamentos críticos perante as questões do mundo”, revela.
Há fatores determinantes na
vida do jovem para a escolha profissional e que certamente têm
influência do meio, tais como políticos, econômicos, sociais, educacionais, psicológicos e familiares.
As relações interpessoais positivas
com colegas e professores também
viabilizam suas influências nas opções profissionais dos adolescentes.
”Para nós, a aprendizagem é mais
do que aquisição ou apreensão da
rede de conhecimentos conceituais
socialmente considerados relevantes e organizados nos componentes curriculares. É, sobretudo, a
modificação desses conhecimentos, criação e invenção de outros
necessários para entender aquilo a
que damos o nome de realidade”,
define a diretora.

Buritis é sinônimo de empoderamento feminino
A mulher ainda está longe de
garantir a igualdade de direitos em
vários aspectos. A diferença salarial
para o mesmo cargo é apenas um
exemplo das distorções que acontecem entre os gêneros. O machismo
também impera em nossa sociedade
e, o mais grave, todo dia vemos pela
mídia inúmeros casos de violência
contra a mulher. Mas nesse contexto
permanente de luta pela igualdade,
um fato é incontestável: cada vez
mais no ambiente familiar são as
mulheres que estão tomando a decisão final nas relações de consumo.
Hoje, até na compra de um carro,
antes uma decisão predominantemente masculina, são elas que decidem

qual modelo e valor a serem negociados. O homem pode até muitas vezes
fechar o negócio, mas a palavra final
é, na maioria das vezes, da mulher.
Estudos feitos por grandes marcas de
veículos apontam que a mulher tem
a decisão final na hora da compra do
carro da família, pois são elas que
analisam a comodidade do interior,
como também pensam na segurança
de levar os filhos no dia a dia.
Em outro segmento importante da nossa economia, em especial
aqui no Buritis, a voz decisiva também é da mulher. Pesquisa realizada
no mercado imobiliário revela que
cerca de 60% das compras de apartamentos e casas são feitas somente

após o aval feminino. Elas têm uma
visão mais abrangente que a dos
homens e geralmente pensam na
logística da localização do empreendimento. Escolas, supermercados,
farmácias, hospitais e todos os detalhes que afetam a rotina da família
são fatores importantes para a ala feminina na hora de assinar o contrato,
enquanto o homem se preocupa mais
com o valor da compra.
Moradora na Rua Bartira Mourão, a professora de línguas Fernanda Matos é um exemplo de mulher
empoderada, que toma todas as decisões da casa. Mesmo trabalhando
fora cerca de 12 horas por dia, ainda
arruma tempo para analisar e definir

o que é melhor para o seu lar. “Não
existe essa história de “Amélia”
aqui não. A música até é legalzinha,
mas na minha casa, na minha vida,
eu sempre tomei as rédeas. O apartamento que eu vou morar, o carro
que eu vou andar, os móveis que irei
usar, é claro, que eu vou participar
da decisão”, indaga.
Fernanda ainda não tem filhos.
Uma decisão também tomada por
ela, uma vez que não se omite de
nenhuma responsabilidade em sua
vida. “Me dedico totalmente a tudo
o que faço. Neste momento, minhas
prioridades são o trabalho, viagens,
que também decido para onde ir,
e namorar meu marido. Mais pra

frente, quando decidir que a prioridade é um filho, o terei e me dedicarei a ele”, diz, decidida.
E, quem acha que viver com
esta mulher seja um tanto quanto difícil, está muito enganado. O
maridão, o advogado Bruno Matos, não esconde para ninguém que
adora esta personalidade forte de
sua esposa. “Eu a conheci assim e
me apaixonei justamente pelo seu
jeito. Não me sinto menosprezado
de forma alguma pelo temperamento forte dela. Pelo contrário,
sei que as decisões tomadas por ela
serão as melhores, enquanto se fossem as minhas não teria tanta certeza assim”, brinca.

Apesar do gênio forte de
Fernanda, a relação do casal não
teria como ter maior cumplicidade

Comando nos negócios

Homenagem diferente

e ocupado cargos vistos antes como
apenas para homens. “Uma vez concorri a uma vaga de estágio na mineradora Vale. Eram 90 homens e
somente eu de mulher. E eu venci”.
Pós-graduada em Gestão de
Pessoas, Ana sabe bem a diferença
de uma mulher no trabalho, especialmente quando se fala em atendimento. Elas são mais perceptivas, carismáticas e se envolvem com o todo.
“Eu sou a gerente-geral da Adega,
mas se precisar trabalho de garçonete,
cozinheira, tanqueira. O que para um
homem no cargo de chefia, muitas vezes, seria se rebaixar”.
Ana Flávia brinca que, ao passar a ser administradora de uma
distribuidora de bebidas, fez com
que se tornasse também uma conhecedora de cervejas, outra habilidade
antes vista apenas para homens. “Eu

Flores, mensagens carinhosas pelo whatsapp,
frases de efeito emolduradas em posts nas redes sociais, protestos, passeatas. O 8 de março,
considerado o Dia Internacional da Mulher, foi
comemorado este ano sem grandes novidades.
Uma das raras exceções aconteceu em Belo Horizonte. A Câmara de Dirigentes Lojistas inovou
e fez uma justa homenagem a nove mulheres
que realizaram um trabalho voluntário de ajuda
humanitária na tragédia de Brumadinho.
O presidente da CDL/BH, Marcelo de Souza e
Silva, entregou a cada uma delas um vale compras
no valor de R$1 mil. O evento aconteceu no último
dia 8 em um café da manhã na sede da entidade. Soraia
Aparecida Campos Nunes, Maria Alves Fernandes Pessoa,
Sandra Maria da Costa, Elenice Maria de Medeiros “Preta”, Maria Aparecida Fernandes, Sara Silva Dias, Zélia
Aparecida Teixeira Fialho, Soraia Aparecida Santos, Izadora karoline de Oliveira receberam a homenagem.
Esse grupo de nove mulheres se mobilizou de forma espontânea e
prestou auxílio cozinhando para as vítimas e dando suporte para as famílias atingidas. Até hoje estão dedicando parte do seu tempo para minimizar os impactos da tragédia. Parabéns a todas!

Uma das características do Buritis é a forte presença feminina no
comando dos negócios. Boa parte dos estabelecimentos do bairro
tem à frente uma mulher. Além da
imensa capacidade profissional, elas
têm habilidades que podem agregar mais valor aos negócios, como
criatividade, sensibilidade, visão
sistêmica e capacidade de lidar com
vários problemas ao mesmo tempo.
No Buritis temos vários exemplos de mulheres empreendedoras
que tocam seus negócios com bastante sucesso, sem a presença da
figura masculina. A Adega Minas
Gerais é um grande exemplo. Ana
Flávia Castro é uma mulher que não
tem medo de desafios. Antes de assumir a distribuidora de bebidas, bar
e restaurante há cerca de cinco meses, já havia passado por empresas

brinco com meu pai, digo a ele: eu
sou o filho homem que você não
teve. Uma vez que lá em casa somos duas irmãs”, diz ela, que ainda
tem no currículo ser motorista de
carreta.
Uma pesquisa realizada pelo
mercado publicitário em 2017 mostra que as mulheres são responsáveis pelas decisões de compra em
61% dos lares. Em 34% das casas,
as decisões são tomadas em conjunto por homens e mulheres e em
apenas 3% dos lares é só o homem
quem toma as decisões de compra
sozinho.
Entre as categorias de produtos, as mulheres têm maior decisão
de compra naqueles que se enquadram em cuidados pessoais (86%
dos domicílios), nos produtos para
casa (83%) e alimentos (82%). Elas

Na Adega Minas Gerais, Ana
Flávia comanda 15 funcionários,
sendo boa parte deles mulheres

aparecem como as principais tomadoras de decisão em recreação e entretenimento (50%), viagens (47%)
e eletrônicos (47%).
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Exemplo

Voluntários do Buritis levam
comida e amor a quem tem fome
Um grupo de voluntários do
Buritis tem feito a diferença na
vida de muita gente que necessita. O grupo “Mãos de Clara” foi
criado em agosto do ano passado
e, de lá pra cá, já realizou diversas ações sociais junto a pessoas
carentes, especialmente moradores de rua, que recebem deliciosas
marmitas preparadas pelas próprias mãos dos voluntários.
O Mãos de Clara nasceu após
a realização de um chá beneficente da Igreja de Santa Clara de
Assis, no Buritis. Estruturado para
atender um público de 400 pessoas, em torno de 300 compareceram ao evento. Diante daquela
grande quantidade de comida que
não foi consumida, quatro mulheres que faziam parte da organização deram a ideia de doá-la a moradores de rua.
Sem medo, elas pegaram seus
carros, colocaram a comida no
porta-malas e foram às ruas do
centro da capital. A emoção ao ver
como aquela simples ação fazia
diferença na vida daquelas pessoas fez com que elas se interessassem em fazer tudo aquilo de novo.
“A partir daí decidimos criar o
grupo. Falamos com amigos e

Da esq. para
a dir. Luciene,
Rosa, Maria
de Lourdes e
Jeane. As quatro
guerreiras que
criaram o Mãos
de Clara

Muita emoção em cada dia de entrega das marmitas

criamos um grupo no Whatsapp.
Começamos com quatro mulheres, hoje somos mais de 150 pessoas participando de alguma forma, seja com doações, ou mesmo
com trabalho”, explica Rosa Percope, coordenadora e funcionária
da paróquia.
Uma vez por mês o grupo sai
às ruas de Belo Horizonte e distribui as marmitas. Pessoas que

vivem embaixo dos viadutos são
o público principal. Para a personal trainner Jeane Mondin, mais
do que a comida, o afeto que é
passado a estas pessoas carentes é o maior alimento que elas
necessitam. “A gente sabe que a
maioria ali é de pessoas alcoólatras ou drogadas. Muitas vezes
não sentem falta da comida. A
gente estar ali, os servindo, en-

tregando a marmita e o suco em
suas mãos, fazemos uns mimos
como doces, enquanto a maioria
não tem coragem de olhar para
eles, os deixam muito comovidos. Eles dizem que tem gente
que chega, deixa uma caixa de
comida lá no chão e sai. Quando
mostramos a eles que não os vemos como um estorvo da sociedade, ficam emocionados”.

VOLUNTÁRIOS colocam a mão na massa e elaboram com muito carinho os alimentos

Outras ações
Com o crescimento rápido
do grupo, outras ações sociais
foram planejadas. Asilos receberam fraldas geriátricas, creches
ganharam brinquedos, moradores de cidades como Sabará e
Brumadinho, que passaram por
graves problemas recentemente,
receberam donativos. “O sucesso
do nosso grupo é bem simples.
Não aceitamos dinheiro, ajuda
quem quer, quando quer e se quiser. Ninguém aqui será julgado”

ressalta a aposentada Luciana
Álvares. “Muita gente diz que
estamos fazendo um bem enorme
para essas pessoas, mas, para falar a verdade, acho que os grandes beneficiários somos nós”, diz
a aposentada Maria de Lourdes.
Quem ficou interessado em
conhecer um pouco mais sobre o
trabalho do grupo “Mãos de Clara”
basta entrar em contato com Rosa
Percope, por meio do telefone
3378-7120.

Março de 2019
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Green Card

Escritório americano SMS Law abre
as portas para o mercado EB-5 em BH
Moradores que quiserem imigrar para os EUA já têm solução perto de casa
Jornal do Buritis:
Conte-nos um pouco sobre o
SMS Law e qual a visão da
empresa?
Dr. James Shih: Somos uma
empresa de advocacia global especializada em fornecer serviços
jurídicos para estrangeiros que desejam entrar nos Estados Unidos.
Somos um escritório de excelência
com sede em Los Angeles (EUA) e
filiais em Taipei (Taiwan), Shangai
(China) e agora em Belo Horizonte (Brasil). Somos especialistas em
fornecer resultados efetivos aos
nossos clientes que estão espalhados por diversos países do mundo.
Pessoas que já fizeram negócios
com a gente indicam seus familiares e amigos para também nos procurar, pois construímos uma rede
de clientes de confiança. Nossa
visão é dividida em três palavras:
Global – Confiável – Resultado. É
nisto que acreditamos. Nossos serviços são focados principalmente
em negócios, imigração e a combinação de ambos. Nós garantimos e efetivamos empreendimentos conjuntos, fusões e aquisições
de negócios globais, proporcionando aos nossos clientes uma sólida assessoria jurídica e isso lhes
garante proteção ao investir seu
tempo e recursos.
JB: Qual a principal área de
atuação?
Dr. James Shih: Nossa especialidade é fornecer uma rota
abrangente para que indivíduos e
entidades estrangeiras possam entrar com sucesso nos Estados Unidos e construir uma base sólida

para qualquer resultado que desejarem. Somos o suporte da pessoa
física ou jurídica. Nossas principais áreas de especialização são
planejamento de imigração, corporativo, tributário e patrimonial.
Ajudamos nossos clientes a entrar
legalmente nos Estados Unidos
e, em seguida, auxiliá-los a montar seus negócios, planejando seu
futuro e de suas famílias e
garantindo que eles obtenham sempre os melhores benefícios.
JB: Por que
vocês decidiram abrir um
escritório no
Brasil?
Dr. James
Shih: O Brasil
é um caldeirão de investimento, cultura e
oportunidade. É o
9º maior GPD (Gross
Dr. James Shih, sócio da SMS Law
Domestic Product - equivalente ao Produto Interno
cularmente em Belo Horizonte,
Bruto) do mundo a partir de 2018
daria aos nossos clientes o serviço
e coincide com o nosso ponto de
que eles merecem.
vista de que excelentes serviços
JB: Vocês são especialistas em
jurídicos devem ser prestados a
EB-5 para o mercado brasileipessoas e empresas excelentes.
ro. Explique sobre esta forma
Sentimos que o Brasil está se
de imigração para os Estados
tornando um foco de pessoas coUnidos?
nectadas à comunidade global.
Os investidores inteligentes e proDr. James Shih: O programa
prietários de empresas perceberão
EB-5 é projetado para que invesque a expansão global e a imigratidores estrangeiros com alto pação são o caminho para um futuro
trimônio imigrem para os Estados
melhor. Esta é uma oportunidade
Unidos sem qualquer necessidade
única e sentimos que estabelecer
de habilidade, casamento, educaum escritório no Brasil, e partição ou outros fatores. É uma rota

direta para a residência permanente
e também conhecida como “visto de ouro” para os Estados Unidos. Com investimentos de US$
500.000 ou US$ 1.000.000 em
uma empresa americana qualificada pelo governo dos EUA como
um projeto EB-5 a pessoa ou empresa já está elegível. Seu investimento
deve ser usado para criar 10 empregos para cidadãos americanos por
dois anos. No final do processo, o investimento de US$ 500.000 é devolvido juntamente com a residência permanente nos EUA (Green
Card). Em poucas palavras, os
EUA recebem investimento, criação de empregos e isso impulsiona a economia nacional. Em troca, o governo está disposto a dar
residência permanente a pessoas
estrangeiras que tenham fornecido investimentos provenientes
de atividades legais. Sem dúvida,
o EB-5 é um dos caminhos mais
rápidos, seguros e diretos para os
Estados Unidos.
JB: Em abril, a SMS Law
sediará um evento único em
Belo Horizonte apresentando
os benefícios de investir no
EB-5. Conte-nos mais sobre o
evento e como vai ser.
Dr. James Shih: Somos gratos pela oportunidade de ser o
primeiro escritório especializado
em investimentos EB-5 nos EUA.
Estamos planejando fornecer um
pacote completo para os investidores interessados em iniciar imediatamente o processo que é bastante
conveniente para o investidor. Ele
terá explicações quanto a este processo que é seguro, testado e comprovado, estando em total confor-

midade com o programa EB-5 do
governo dos EUA. Nosso evento
cobrirá os fundamentos do EB-5,
como o processo funciona, cronograma de atividades e um potencial
projeto licenciado para investir.
Nós também iremos tirar um tempo para conversar individualmente
com cada investidor (ou grupo)
interessado em informações mais
específicas. Assim, ele obterá respostas acerca de qualquer pergunta
diretamente de um advogado experiente especializado em investimentos e imigração para os Estados Unidos.
JB: Por favor, sinta-se livre
para adicionar qualquer informação que você acha que
seria interessante para o nosso público saber.

Dr. James Shih: O Brasil
tem o maior número de investidores do mundo solicitando o
EB-5 fora da Ásia. Está em 5º
lugar atrás apenas da China, Índia, Vietnã e Coréia do Sul. Cada
país é limitado a 700 vistos EB-5
por ano. Em 2015, menos de 100
investidores brasileiros usaram
o programa. No ano passado já
houve um grande aumento e quase 400 investidores brasileiros
usaram o programa EB-5. Vemos
isso como uma oportunidade sensível ao tempo. É bom se antecipar, pois cremos que após 2020
esse programa se tornará tão
popular que os investidores brasileiros terão que enfrentar fila
para solicitar o EB-5.
Fotos Divulgação

Equipe SMS Law Firm em San Diego, Califórnia

Serviço:

A SMS LAW espera você no evento “Portas Abertas para o
EB-5 em Belo Horizonte”.
Dia 11 de abril às 19h no Parque Avenida - Avenida Raja
Gabaglia, 2000, sala 614, torre 1. Bairro Estoril. Até lá!
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Tradição

Grupo Vitória da União
celebra 40 anos de sucesso
Uma das empresas loteadoras Top Of Mind do mercado
de imoveis, o Grupo Vitória da
União (GVU) está comemorando neste 2019 a significativa
marca de 40 anos de fundação.
Quatro décadas que consolidaram o grupo como sinônimo de
alto padrão de qualidade de produtos e serviços na construção
de complexos de lazer temáticos, espaços gourmet, fitness,
kids e teen, pet place, entre outras inovações especialmente
planejadas para atender as expectativas dos clientes.
Dos quatro fundadores do
Grupo Vitória da União, três
ainda permanecem no empreendimento, uma prova sólida e
consistente da evolução da empresa. Gerente regional da GVU
unidade Raja Gabaglia 285,
Luiz Braz explica que a principal missão do grupo é a busca
constante da superação dos seus
limites, proporcionando a satisfação e o bem estar de todos,
por meio da aplicação de verdadeiras personalidades e emoções
no dia a dia da empresa.
“Aqui ninguém trabalha para
ninguém. A empresa tem uma
metodologia própria de trabalho
com os seus colaboradores. Seus
colaboradores realizam suas tarefas da melhor forma sempre visando o bem estar comum. Para
mim, este é o verdadeiro sentido
de colaborador. Todos se sentem
em casa. Tendo sucesso nesta linha, os demais benefícios de ordem material serão uma simples
consequência lógica”, revela.

Vantagens de morar
em condomínio fechado

Segredo do sucesso é a busca constante dos seus limites, diz o gerente Luiz Braz

Com uma história recheada
de sucesso, o GVU oferece excelentes opções de moradia e
investimento em condomínios e
em residenciais de luxo em várias cidades de Minas Gerais e
também na Bahia. São empreendimentos com todos os requisitos para atender ao bem-estar de
um público cada vez mais exigente. “No entanto, o que torna
esses projetos diferentes é a visão criativa e empreendedora do
Grupo, que visualiza as possibilidades de grandes realizações
mesmo quando não passam de
simples ideias”.
Atualmente, o GVU é for-

mado pela Cook Pontual, sob a
direção de Jair Bastos,irmão e
socio, e a Vitória da União, pelo
presidente Jeferson Nassif. A
sede mais recente foi inaugurada no ano de 2015, com um novo
showroom de lotes na Avenida
Raja Gabaglia, 285, bem próximo ao Buritis. “Enquanto o
Brasil está em um momento de
dúvida em relação ao futuro, nós
estamos investindo pesado, com
o pé no acelerador. Não queremos nem ouvir falar em crise.
Para nós, não existe isso, nossos
negócios estão vendendo muito”,
garante Jeferson Nassif, esse conhecido como (Bom de Caixa).

Morar em um condomínio
fechado não é mais sinônimo
de riqueza, mas sim uma condição de moradia procurada
por muitas pessoas por seus
diversos benefícios. As principais vantagens são privacidade, comodidade, segurança e
espaço para crianças.
De um lado, quem opta
por morar em um condomínio
fechado preza por uma rotina
mais tranquila e privada sem
expor a família e sem as indesejáveis visitas de última hora.
Por outro lado, quem tem um
filho sabe o quanto é preocupante deixar uma criança presa
em um espaço pequeno. Elas
precisam diariamente de contato com a natureza, brinquedos
ao ar livre e de amizades
com outras crianças.
Luiz Braz
destaca que,
além da qua-

lidade da moradia, é prioridade
do Grupo a preocupação com
a sustentabilidade. “Todos os
nossos projetos urbanísticos são
fundados nos conceitos de sustentabilidade e respeito ao meio
ambiente, atendendo sempre o
processo de licenciamento ambiental com respectiva aprovação do empreendimento e
realização de audiências públicas”, ressalta.
Segundo ele, em muitos casos, a área de preservação ambiental nos projetos atinge percentual acima do exigido pelos
órgãos responsáveis. “Além
disso, a maioria dos nossos
projetos conta com uma infraestrutura que possibilita
opções de lazer e o contato direto com a natureza como por
exemplo: trilhas ecológicas;
playgrounds; academias ao ar
livre; espaço zen; campos de
golf; lagoas, cachoeiras e muito mais”, finaliza Luiz Braz.

Serviço:
Grupo Vitória da União
Avenida Raja Gabaglia, 285, Cidade Jardim
Telefones: 99113-5962 ou 3214-6100
Facebook e Instagram: @lotesfacilgvu
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tros. Ou seja, itens importantes
que a gente precisa avançar”.
Braulio diz ainda que um dos
projetos que pretende desenvolver, em uma visão de longo prazo, é criar fontes de sustentação
da ABB, para que ela possa ter
uma estrutura mais profissional e,
dessa forma, permitir que os moradores que venham participar da
diretoria sejam mais curadores e
tutores dos processos do bairro do
que operários do trabalho da associação. “Temos muitas demandas
que acabam sobrecarregando os
diretores em seus horários de convívio familiar e até profissional. É
difícil dar um ritmo do tamanho
que o bairro Buritis precisa se
você não tiver uma estrutura. Enfim, são desafios. A gente está aos
poucos dando os passos, subindo
um degrau de cada vez, mas acredito que os anos de 2019 e 20 serão muito produtivos”.

Divulgação ABB

PROFESSOR
MÁRIO WERNECK
As ruas e avenidas de Belo Horizonte são na sua imensa
maioria denominadas por pessoas que tiveram alguma importância
na vida da nossa cidade. Algumas mais, outras menos, todas essas
pessoas tiveram sua parcela de contribuição na construção da
história da nossa capital. O problema é que quase ninguém sabe a
história dessas pessoas.
A composição da nova diretoria da ABB ficou da seguinte forma:
Diretoria Executiva:
Presidente: Braulio Lara
Vice-presidente: Rômulo Belfort
Secretário (Jurídico-Administrativo): Wellerson Magno Avelino
Tesoureiro: Francisco Pimentel
Diretor de Comunicação e Marketing: Emanuel Holanda
Diretor de Eventos e Projetos: Mauro Sérgio Gavião
Conselho Fiscal:
Maria Consuêlo Arreguy, Jane Maria Vaz e Ida Margarita Arnaiz

Jornal do Buritis faz doação de livros

Alexandre Adão e Frederico Papatella

?

Você sabe
quem foi

ABB elege nova diretoria
A ABB - Associação do Bairro Buritis elegeu, no último dia
26 de fevereiro, sua nova diretoria para o biênio 2019-2021.
Contudo, a palavra nova não
cai bem nesta situação, uma vez
que a chapa eleita, liderada pelo
presidente Braulio Lara, é quase
a mesma do mandato anterior,
tendo o acréscimo de dois novos
integrantes. Inclusive, não houve
disputa, sendo a chapa vencedora
eleita por aclamação.
De acordo com Braulio, muitos trabalhos andaram nestes dois
últimos anos, no entanto, ainda há
muita coisa no bairro que precisa
de intervenção, para poder consolidar as demandas feitas pelos moradores. “Nesse aspecto vão passar situações como pavimentações
de ruas, ainda há uma lista grande
de ruas a serem executadas, pedidos de implantação de praças e
passagens de pedestres, entre ou-

?

Por Dentro do Bairro

Mostrando todo o seu interesse em buscar o crescimento cultural do nosso bairro, a diretoria do
JORNAL DO BURITIS fez uma
importante doação à biblioteca
pública existente na VPR Imóveis.
Foram mais de 50 livros, em ótimo
estado de conservação, de grande
autores. “O objetivo é a leitura. O
livro de papel não pode morrer. A
gente respeita todas as plataformas de livros digitais, e-books,
mas ainda acreditamos no livro
de papel, afinal, a leitura impressa
também é nossa fonte de trabalho.
Queremos sempre um Buritis ligado à leitura”, revela o editor-chefe
Alexandre Adão.
Diretor da VPR Imóveis, Frederico Papatella diz que a inicia-

tiva valoriza o projeto e fortifica
ainda mais o acesso à cultura na
nossa comunidade. “É realmente
muito gratificante para nós receber
a doação do mais importante meio
de comunicação do bairro que é
o JORNAL DO BURITIS. Saber
que as pessoas estão se envolvendo, seja pegando emprestado, seja
doando, é realmente algo sensacional”, ressalta.
A biblioteca pública da VPR
Imóveis trabalha basicamente
de forma on-line. Os interessados entram no site da imobiliária
(www.vprimoveis.com.br), clicam na página da biblioteca, lá
conhecem o que está à disposição
do acervo e fazem a reserva do livro que desejarem.

A partir desta edição comemorativa de 15 anos retornamos
com a “Você Sabe Quem Foi?”. Ela foi uma das primeiras colunas fixas do jornal e, a pedido dos moradores, principalmente estudantes, voltamos a publicar a história das pessoas que dão nome às
ruas e avenidas do nosso bairro. O JORNAL DO BURITIS ajudará
a quebrar um pouco a barreira desse desconhecimento. Todos os
meses, neste espaço, vamos contar a história de um personagem
que dá nome a uma rua ou avenida do Buritis. E não poderíamos
deixar de contar a história da pessoa que dá nome à nossa principal
avenida: Professor Mário Werneck.
Mário Werneck de Alencar Lima nasceu na cidade de Santos,
no Estado de São Paulo, em 03 de janeiro de 1904, mas fez
sua história aqui em Belo Horizonte. Em 1925 formou-se em
Engenharia Industrial pela Escola de Engenharia da UFMG. Logo
depois fez o doutorado em Ciências Físicas e Matemáticas pela
mesma escola.
Na vida acadêmica, foi professor de várias cadeiras dos
cursos de engenharia da UFMG e da Kennedy, além de reitor da
Universidade Tecnologia e de Ciências de Minas. Em 1946 chegou
ao posto de Diretor da Escola de Engenharia da UFMG, cargo que
ocupou até 1963. Durante este período, em 1951, alçou o cargo
de vice-reitor da UFMG, cargo que ele tambéem ocupou na PUC
entre 1967 e 1969.
Em síntese, Mário Werneck foi referencia em Belo Horizonte
quando o assunto era engenharia, chegando a ser presidente da
Sociedade Mineira de Engenheiros. Foi agraciado com o Título
de Cidadão Honorário de BH, ganhou a Medalha da Inconfidência
e recebeu condecoração do governo dos Estados Unidos pelos
serviços prestados aos aliados durante a 2ª Guerra Mundial.
Mário Werneck faleceu em 20 de abril de 1976 e três anos
depois, mais precisamente em 30 de julho de 1979, através do
Decreto 3535, o então prefeito de Belo Horizonte, Maurício
Campos, determinou que a antiga Avenida 1 do bairro Estoril
passaria a ser denominada Avenida Professor Mário Werneck.
Agora você sabe quem foi o Professor Mário Werneck.
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Oportunidade

Infância

Inspiração para Xuxa
é moradora do Buritis
Quem já entrou na faixa dos
quarenta anos deve se lembrar bem
do jargão “Alô, Alô, criançada, o
Clubinho está no ar”. O sonho de
praticamente todas as crianças mineiras do início da década de 80
era visitar o “Clubinho” e conhecer
de perto a Tia Dulce e seus companheiros Rapadura e Pituchinha. O
programa, que ficou no ar de 1979
a 1989, inicialmente na extinta TV
Itacolomi e posteriormente na TV
Alterosa, foi um dos maiores sucessos da televisão mineira, alcançando picos de audiência inimagináveis
para a emissora à época. O tempo
passou e encontramos a Tia Dulce,
aqui no Buritis, bairro onde mora
há cerca de dez anos. Hoje, aos 83
anos, ela ainda esbanja vitalidade
e recorda com detalhes e carinho o
tempo em que reinou na telinha.
Dulce Rosa Melo trilhou um
caminho bem diferente das apresentadoras de programa infantil. Quando surgiu o convite para comandar
o Clubinho ela se aproximava dos
40 anos de idade e achou que era
uma loucura ocupar um lugar de
mulheres mais jovens. Porém, devido à insistência de um amigo, que
lutava para alavancar a audiência
da TV Itacolomi, emissora onde já
havia trabalhado anos antes, decidiu
abraçar a ideia.
Foi ela mesma quem sugeriu o
nome Tia Dulce. “Eles acharam que
eu estava doida, mas eu disse que
tinha noção da minha idade e que

Sucesso

Exemplo pra Xuxa

as crianças deveriam me ver como
uma adulta que tem muito carinho
por elas. E como eu passava muito
amor para cada uma delas, o programa foi um sucesso desde que estreou. Cheguei a receber mil cartas
em um mês”.
O Clubinho passou de um canto
de uma sala, com apenas uma câmera, a uma sala inteira e, mais tarde,
com a transformação da Itacolomi
em TV Alterosa e sua concessão ao
SBT, chegou a um grande estúdio
com direito a arquibancada para
abrigar tantas crianças. “A Rapadura
e o Pituchinha foram ideias minhas
para que eu tivesse pessoas ao lado
para cuidarem das crianças. Os palhaços caíram no gosto da garotada e
o clubinho estava formado”.

No início é difícil mensurar o
sucesso que você esteja alcançando. É preciso um grande acontecimento para que a “ficha caia”.
Tia Dulce lembra muito bem deste
momento: quando o Clubinho foi
fazer um show de aniversário no
Mineirinho. Foi o primeiro evento
no espaço sem ser esportivo. “Rei
Roberto Carlos nem imaginava
colocar os pés naquele palco”. E
nada mais, nada menos do que 45
mil pessoas estiveram no show.
Um recorde que perdura até hoje.
“Foi uma loucura. Ninguém esperava por aquele público e não
tínhamos estrutura para tal. Foi
uma emoção enorme, mas a preocupação com a segurança não
deixou que fizéssemos uma grande apresentação. Não queria que
as crianças dançassem com medo
de um acidente. Depois fizemos
mais dois shows no Mineirinho, aí
sim, com limite de público e uma
estrutura para garantir a segurança
da garotada”.
Ao longo de todo o tempo que
esteve no ar, Tia Dulce e o Clubinho fizeram shows pelos quatro
cantos de Minas Gerais, sempre
batendo recordes de público. “Na
TV não ganhávamos dinheiro, então investimos muito nos shows.
Foi uma época de muitas viagens e
grandes recordações”.

O programa da Tia Dulce era
transmitido apenas para Minas
Gerais. Apesar de ser um enorme
sucesso no Estado, o Clubinho era
desconhecido para o resto do país.
Porém, outro momento importante
na vida da “Tia Dulce” aconteceu
durante um evento em comemoração ao aniversário do Atlético. Uma
das grandes atrações da festa era a
saída de dentro de um bolo da modelo Maria da Graça Meneghel, que
ainda não era a Xuxa, e à época era
famosa por ser a namorada do Pelé.
Nos bastidores da apresentação
do Clubinho, a modelo ficou encantada ao ver a forma como Tia Dulce
conduzia as crianças e a linguagem
que utilizava. Pediu para conhecer a
apresentadora mineira e perguntou
como fazia aquilo, uma vez que tinha
o sonho de ser apresentadora de programa infantil. “Eu disse a ela que era
simplesmente tratar as crianças com
amor. Elas sabem quem gosta delas.
Disse para a Xuxa: menina, com um
rosto desses e com o carisma que
você tem, não tenho dúvida do seu
sucesso. Pouco tempo depois Xuxa
estreou na TV Manchete e rapidamente foi para a Globo para se tornar
a “Rainha dos Baixinhos”.

da como Dulcemaria. Sei como é o
mundo do entretenimento. Que tem
suas mutações. Minha época foi linda
e guardo tudo na memória com muito
carinho. Não lamento nem mesmo as
oportunidades que pintaram em minha vida e recusei. Todas as decisões
que tomei foram pensando no melhor
para minha família”, comenta ela, que
até hoje, após quase 30 anos do fim
do programa, ainda é reconhecida por

alguns de seus fãs.
Em relação à Rapadura e Pituchinha, Tia Dulce diz que ainda
mantém contato com ambos, que se
tornaram amigos para a vida inteira.
Tia Dulce mora no Buritis com o
único filho e recebe a constante visita da neta, que tem 24 anos. E apesar
de não ter visto o programa da vovó,
conhece cada detalhe por meio das
lindas histórias.

Tia Dulce ainda leva a vida com
muita alegria como nos tempos da TV

O fim
O Clubinho da Tia Dulce saiu
do ar em 1989. O programa entrou
de férias e acabou não retornando.
Já era uma nova época e as atrações
que vinham da matriz do SBT, em
São Paulo, estavam chamando mais a
atenção. Mas, se engana quem pensa
que Tia Dulce se entristeceu com a
situação.
“Trabalhei com TV e rádio muito antes do Clubinho. Era conheci-

Redes Sociais do JB:
mais uma opção para
divulgar seus produtos
A partir de agora os empresários que quiserem divulgar os seus produtos para
o Buritis e região possuem
mais um excelente canal de
comunicação com os consumidores. As redes sociais do
JORNAL DO BURITIS, em
especial Facebook e Instagram, vão passar a partir de
agora a veicular anúncios
comerciais.
“Desde o início do ano
começamos a fazer essa experiência. Muitos dos nossos
parceiros que anunciam no
jornal queriam fazer algumas divulgações pontuais,
como promoções de fim de
semana, em dias de jogos,
em datas especiais. E a experiência foi muito positiva. Todos tiveram um ótimo
retorno”, relata Alexandre
Adão, diretor do JB.
A grande vantagem das

redes do JB é que elas foram
formadas de maneira orgânica e espontânea. Segundo
Alexandre, “aqui não houve “compra” de curtidores.
Cada internauta que foi lá e
clicou em curtir foi de livre e
espontânea vontade”. Apesar
de ser um jornal com periodicidade mensal, as redes do
JB são alimentadas diariamente, um grande diferencial
para o segmento.
A página do JB no Facebook alcançou neste mês de
março mais de 10 mil seguidores, uma marca extremamente relevante em se tratando de um jornal mensal. E a
grande vantagem é que 80%
destes seguidores são moradores do Buritis 1 e 2, Estoril
e bairros vizinhos. No Instagram o JB já está com 3.500
fãs e o crescimento do público é permanente.
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Economia

Empresa da região é
pioneira no serviço de
escritórios compartilhados
A chamada economia compartilhada nunca esteve tão em
voga quanto nos últimos anos.
Isto se deve à conjuntura atual
do mercado financeiro e também
pela grande evolução tecnológica. Basicamente, a economia
compartilhada é dividir o uso ou
a compra de espaços, serviços
e produtos em uma espécie de
consumo colaborativo. Ou seja,
em alguns casos pode-se falar
mesmo em um novo modelo de
trabalho. Na região do Buritis temos um exemplo pioneiro desta
iniciativa com a Sirius Escritórios Compartilhados.
Os escritórios compartilhados, ou Coworkings, são formatos que possibilitam a divisão de
espaços e recursos de escritórios
entre as pessoas, reduzindo muito os gastos operacionais. Essas
opções se estabeleceram no mercado pelas suas acessibilidades e
praticidades.
CEO da Sirius, Bruno Campos foi uma das primeiras pessoas
em Belo Horizonte a apostarem
nesta ideia de escritório compartilhado. Há quase 20 anos,
quando se lançou neste mercado, até então novo por aqui, mas
bastante comum em países como
os Estados Unidos, esbarrou na
desconfiança de muitos. No entanto, sabia que uma proposta que
apresentava inúmeras vantagens
ao contratante dificilmente daria
errado. “Imagine um local onde
as pessoas podem contar com

De acordo com Bruno Campos,
a Sirius oferece o melhor custo/
benefício em serviços de escritório

toda uma infraestrutura profissional de um escritório de alto
padrão, com salas de reuniões,
podendo até mesmo utilizar o
coworking e um endereço fiscal da empresa ou de uma filial? É realmente fantástico”.

A sede da Sirius está localizada no 11º andar do edifício
Point Office Tower, na Avenida Barão Homem de Melo,
4500. De acordo com Bruno, a
ótima localização e infraestrutura são fundamentais para o
sucesso de um escritório compartilhado. “Nossa sala conta
com ambientes planejados e
estruturados para garantir conforto e inspiração para profissionais de diversos segmentos.
E a localização é excelente
com fácil acesso à região centro/sul da capital, onde basicamente tudo acontece”.
Outra grande vantagem de
se optar por um escritório compartilhado é a possibilidade
de fazer networking, algo que
também se tornou muito importante nos últimos tempos.
Como é possível a presença de
diversos profissionais de diferentes segmentos dentro de um
mesmo espaço, as relações acabam acontecendo e, em muitos
casos, grandes negócios são
firmados. “Portanto, além de
todos os benefícios de se trabalhar em um escritório compartilhado, o networking no espaço
de convivência também é mais
que possível, e benéfico”, ressalta Bruno.
Para entrar em contato com
a Sirius Escritórios Compartilhados basta ligar no 4009-4500
ou pelo site www.siriusoffice.
com.br.

Toys e Pets

Passear
com cão,
só na
coleira
Uma cena cada vez mais
comum no Buritis e que tem
Rafael Melo e Ana Paula Melo,
gerado preocupação a muitos proprietários da Toys e Pets
moradores é a presença de cães
passeando sem coleira nas ruas e espaços públicos do bairro. Mesmo que os animais gostem do sentimento de liberdade provocado
pela não utilização das guias e demostrem ser treinados, é preciso
estabelecer até que ponto esta medida é boa para a sua integridade.
Isso porque é impossível treinar o cachorro para todas as situações
que ocorrem no dia a dia. As ruas são feitas de barulhos diferentes
e acontecimentos inesperados, que não podem ser imaginados pelo
tutor e muito menos pelos animais.
Já ouvimos relatos aqui no Buritis, que inclusive gerou grande
discussão nas redes sociais do bairro, de donos que tiveram seus cães
atacados por outros animais que estavam passeando sem a coleira.
Além deste perigo, os próprios cães que estão sem a guia podem se
assustar e correr para a rua em direção aos carros e serem atropelados. Andar com o animal preso à coleira significa zelar por ele e
também um ato de civilidade, uma vez que muitas pessoas têm medo
de cães e não se sentem confortáveis em se deparar com os animais
soltos, especialmente os de grande porte.
Uma importante dica para este caso é fazer a compra ideal da
coleira. Antes de adquirir o produto, verifique a qualidade do material, o conforto que irá proporcionar ao cão e a distância que alcança.
Hoje em dia existem no mercado diversos modelos e um deles, com
certeza, irá agradar o seu pet.
Outra dica importante é em relação aos cães dentro dos carros.
Eles devem ser transportados dentro de caixas de transportes, bolsas
especiais adequadas ou com o cinto de segurança. Os animais que
andam soltos dentro do veículo podem sofrer diversos tipos de acidentes, desde traumas na parte interna, quanto na tentativa de saltar
para fora do automóvel. O motorista também pode ser multado caso
o animal não esteja acomodado da forma correta.
Vale a pena ressaltar que no Estado de Minas Gerais vigora uma
lei em que as raças pit bull, dobermann, rottweiler e outros de porte
físico e força semelhantes precisam utilizar em vias públicas materiais de contenção incluindo a focinheira.

Serviço: Toys e Pets
Endereço: Avenida Professor Mário Werneck, 815
Telefone: 3377-3351 e 97518-4707 (Whatsapp)

13

Março de 2019

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

Acontece

Trânsito

Bom na Bola Bom na Vida projeta
um 2019 ainda mais especial

Nova faixa na José
Rodrigues Pereira

A escolha do projeto Bom na
Bola Bom na Vida como uma das
quatro instituições do país que receberão uma premiação financeira do
programa internacional Goleada do
Bem chamou a atenção de muitos
moradores do Buritis que ainda não
conheciam este trabalho, que neste
2019 irá completar dez anos de fundação. O Bom na Bola Bom na Vida
nasceu do desejo de um pai que queria juntar meninos para jogarem bola
com seu filho. Percebeu como que
aquele contato com o esporte fazia
diferença na vida de cada um deles
e decidiu que era preciso expandir o
atendimento. Hoje, o Bom na Bola
atende mais de 400 crianças e adolescentes de bairros da região oeste
de Belo Horizonte e oferece além
de esporte, educação, cultura e conscientização ambiental.
Neste último mês de fevereiro
tiveram início as atividades do projeto em 2019. Com a conquista do
prêmio de R$151 mil do programa
Goleada do Bem a responsabilidade
dos coordenadores só aumentou. “A
fundação DAHW, que concedeu o
prêmio, é considerada uma das dez
mais confiáveis da Alemanha. Então,
essa conquista significa o reconhecimento do trabalho sério que desenvolvemos aqui e que agora temos
uma responsabilidade ainda maior
nas mãos”, diz Carlos Vasconcelos,
o Karlinhos, fundador do Bom na
Bola Bom na Vida.
Para este ano, Karlinhos projeta
o crescimento nas atividades oferecidas. A princípio, busca fortalecer
as atividades do futebol feminino,
transformando de fato em uma equipe, inclusive com instrutoras mulheres, e ainda dar início a um programa de atletismo, o “Bora Correr”.
“Correr é uma atividade muito fácil
de praticar e que pode gerar grandes
mudanças na vida de um jovem, assim como o futebol, que oferecemos
desde a criação do projeto. Teremos
conosco profissionais capacitados
para dar as melhores orientações
aos participantes”.

Mais conquistas
2018 foi mesmo um ano muito especial para o projeto social
do Buritis. Além da conquista do
prêmio Goleada do Bem, outras
importantes vitórias foram alcançadas. Apesar de não ter como
objetivo principal a formação de
alto rendimento, o trabalho sério
acaba por produzir bons atletas. A
equipe de futsal sub-15 foi campeã da Liga Metropolitana e o time
sub-13 ficou com o terceiro lugar.
Além disso, a corredora, deficiente visual, Dores Fernandes Leite,
que recebe o apoio do projeto, foi
campeã da São Silvestre em sua
categoria. “Nosso objetivo é formar cidadãos, tirá-los do mundo
das drogas e da criminalidade. Mas
se junto com isso vierem títulos,
tenha certeza que serão bastante
comemorados” comenta Karlinhos.
Mais um trabalho criado pelo

Bom na Bola e que já faz parte do
calendário de ações do Buritis e
região é o Bem Bom. Nos últimos
dias 8, 9 e 10 de março foi realizada a primeira edição de 2019,
no Parque Aggeo Pio Sobrinho, O
Bem Bom no Buritis - Dia Internacional da Mulher.

TURISMO
O projeto acredita no posicionamento surpreendente de BH
para potencializar o turismo na cidade com o “Programa Belo Horizonte 4 Estações” e dá o seu bom
exemplo ao estimular a ocupação
dos espaços urbanos, de forma
racional, consciente e responsável. O Bem Bom no Buritis, que
conta com o apoio da Prefeitura
Municipal de Belo Horizonte e
BELOTUR, é umas das formas do
projeto poder proporcionar gratuitamente momentos plurais de lazer,
descontração e entretenimento, va-

E POR FALAR EM SAÚDE....

Dia 23 de Março é o Dia do Acupunturista
Parabéns a todos aqueles que contribuem sempre para melhorar a saúde de muitos.
E o que é a Eletroacupuntura (EA)? É outra forma de se fazer acupuntura, agregando
melhores resultados ao tratamento. Consiste em pares de agulhas que são ligados a um
dispositivo elétrico entre eles estimulando fibras nervosas nos músculos e demais tecidos.
Associada à forma tradicional, traz mais benefícios, principalmente para tratamento de
dores agudas e crônicas, provocando analgesia local e à distância.
Também é muito usada para questões emocionais como estresse, ansiedade e depressão.
Para quem sofre de enxaquecas, tem um efeito extremamente benéfico.
Vários estudos mostram a eficácia da (EA) para alívio de dores, já comparados
com medicamentos opióides, analgésicos comuns, fisioterapias, antidepressivos e
antiinflamatórios, reduzindo os efeitos colaterais de tais medicamentos, com resultados
rápidos e prolongados, muita vezes, definitivos.
Evitamos nas crianças e gestantes, em lesões infectadas e abertas. Enfim....é um
tratamento eficaz, relaxante e sem efeitos colaterais. Que tal experimentar?

Dra. Daniela Galvão

CRM 38082
Médica acupunturiatra
com especialização em
Geriatria.
Contato: 3347-3313
www.danielagalvao.com.br

lorizando as coisas boas da cidade,
os pontos turísticos, a maravilhosa
gastronomia, abrindo espaço para
os talentos e atores sociais.
O sucesso da iniciativa avançará para circuitos em outros bairros
contando com o apoio e participação de pessoas físicas e jurídicas
para ações durante o ano inteiro,
levando as bandeiras das campanhas “Quem ama não mata”, “BH
sem preconceito/sem racismo” e
dos “ODS - Objetivos de Desenvolvimento Sustentável - Agenda 2030
da ONU”. O próximo evento será o
Bem Bom no Betânia, nos dias 05 e
06 de junho, quando o tema será o
cuidado com o meio ambiente.
Interessados em apoiar ou participar da iniciativa devem contatar Carlos Vasconcelos – Karlinhos pelo Whatsaap 99791-2605 /
98859-1211 ou pelo e-mail bomnabolabomnavida@gmail.com. Não
perca essa grande chance!

Não é de hoje que os moradores do Buritis cobram da
diretoria da BHTrans ações
que possam melhorar a fluidez
do trânsito em nosso bairro. E
a empresa acaba de anunciar
a realização de uma obra que,
apesar de simples, deve causar
grande impacto no tráfego local.
Em breve, a Rua José Rodrigues
Pereira, hoje a principal saída
do Buritis sentido região Centro/Sul, ganhará mais uma faixa
na proximidade com a Avenida
Raja Gabaglia.
Para implantar esta terceira
faixa, a BHTrans irá fazer com
que um terreno que fica na esquina da rua se torne a faixa de
entrada do bairro. Desta forma,
a faixa que atualmente cumpre
esta função também passará a
ser utilizada pelos motoristas
que pretendem acessar a Raja
Gabaglia. “Com essa ação vai
acabar aquela cena de carros e
ônibus que interrompem a faixa

livre à direita, uma vez que eles
terão espaço para ficarem nas
faixas corretas”, acredita o diretor de sistemas viários da BHTrans, José Carlos Ladeira.
De acordo com José Carlos,
o terreno que será utilizado para
a criação da nova faixa pertence
à Prefeitura de Belo Horizonte,
sendo assim, a obra vai custar
muito pouco aos cofres públicos.
“Este serviço vai de encontro ao
que buscamos hoje em dia na
empresa, que é gastar nada e ter
grande impacto no trânsito”.
Ainda não existe um prazo
definido para o início da obra,
isto porque ela depende da retirada de alguns postes da calçada, serviço este que deve ser realizado pela Cemig. “No dia que
a Cemig mudar estes postes de
lugar começamos com a obra.
Queremos que isto ocorra o
mais rápido possível, até mesmo
para fazermos uma análise dos
resultados”, garante o diretor.

Nova faixa deverá dar mais mobilidade ao trânsito local

Semáforo
Na edição de fevereiro do JORNAL do BURITIS apresentamos
uma reportagem mostrando a necessidade da implantação de um semáforo no cruzamento entre as avenidas Professor Mário Werneck e
Deputado Cristovam Chiaradia. O alto número de veículos que transitam no local é um risco iminente de colisões e, por ser próximo a
uma escola e um ponto de ônibus, também há o sério risco de atropelamentos de pedestres. Segundo José Carlos Ladeira, a BHTrans
já observou o problema e irá implantar um semáforo no cruzamento.
Porém, diz que primeiro é preciso aguardar pelo licenciamento ambiental de um empreendimento que será feito na região.
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Mãos Dadas

A importância
do associativismo
É indiscutível o papel do associativismo empresarial na sociedade, especialmente em tempos de
retomada econômica igual ao que
estamos vivenciando. Por representar diversos empresários, uma
associação tem uma maior influência nas outras entidades e em
outros órgãos públicos e privados.
Além disso, o fato de estar associado viabiliza ações de capacitação,
participação em feiras, realização
de eventos, entre outros tantos benefícios que podem ser pensados
em conjunto com a maioria dos
associados. Em Belo Horizonte,
um grande exemplo é o trabalho da
CDL/BH, uma referência nacional
no segmento.
Muitas vezes o erro de empresários em participar de entidades
empresariais é associar-se, mas não
se fazer presente. Somente pagar
a mensalidade, gera a sensação de
despesa e não de benefício. É importante você conhecer tudo o que
a entidade pode oferecer para sua
empresa e também participar ativamente, tanto em planejamento
quanto organização. Sócio-proprietário do Depósito Ataíde, Santino Silveira Ataíde está há mais
de dez anos associado à CDL/BH
e sempre fez valer este seu direito
de associado, usufruindo o máximo
possível os benefícios que lhe são
oferecidos. “Os serviços do CERASA são os mais utilizados pelas nossas empresas, mas sempre fiz questão de participar de tudo da CDL.
Eu e meus funcionários já fizemos
cursos, participamos de palestras.
Conhecimentos que, sem dúvida,
contribuíram muito para o crescimento dos negócios”, diz ele que,
atualmente comanda duas lojas,
uma na Avenida Mário Werneck, no
Buritis, e outra no bairro Havaí.

Segundo Santino, é fudamental para o sucesso de um
empreendimento que ele seja associado à sua entidade de classe

Para o comerciante, o associativismo também é de extrema
importância para as empresas por
dois motivos: representação política em questões de interesse coletivo e realização de grandes campanhas promocionais. “Ele permite
que possamos nos dedicar àquilo
que somos realmente bons: atender nossos clientes com produtos

e serviços de qualidade”, explica
ele que, recentemente, também se
associou à Rede Construir. “Esta
associação é totalmente voltada
para o meu ramo de negócios. É a
constante busca de trabalhar junto para um bem maior. Não tenho
dúvidas em dizer que o empresário
deve se associar às suas entidades
de classe”.

Além da construção de uma
poderosa rede de relacionamentos,
o associativismo pode colaborar diretamente para amenizar os efeitos
de uma crise econômica por meio
de campanhas de marketing unificadas, compras coletivas, promoções
conjuntas, aquisição de máquinas
para uso coletivo e parcerias para o
desenvolvimento tecnológico.

Congresso
Neste mês de março a Câmara de Dirigentes
Lojistas de Belo Horizonte realiza um dos maiores
eventos varejistas do país. Trata-se da segunda
edição do Infovarejo, que será realizada no dia 28
de março no auditório do Hotel Ouro Minas. Voltado para o comércio varejista, o evento traz con-

teúdos relevantes, palestrantes renomados em um
formato que promove networking, novos negócios
e atualização das tendências do varejo. As inscrições podem ser feitas por meio do site www.cdlbh.
com.br e os associados da entidade possuem 40%
de desconto.

Seu
Direito
Eduardo Lacerda (*)
Niza, Dutra & Lacerda Advogados

A VEZ E A HORA
DO CONSUMIDOR
Quem de nós nunca foi alvo ou ao menos não conhece alguém
que se viu em algum tipo de situação constrangedora, irritante e injusta por culpa exclusiva de algum prestador de serviço? Enquanto
Consumidores (e às vezes até mesmo quando não existe qualquer relação de consumo) nos vemos à mercê de condutas pouco elogiáveis,
da incompetência, má fé e até mesmo do risco calculado que determinadas empresas assumem.
Reflexo disso é o ranking de reclamações registradas nos últimos
doze meses pelo site RECLAME AQUI* não traz surpresas. Americanas, NET Serviços, Mercado Livre, VIVO e TIM Celular
encabeçam a lista de reclamações. De acordo com o BANCO CENTRAL** os campeões de reclamação são BANCO DO BRASIL,
SANTANDER e BRADESCO. As queixas dos consumidores vão
desde má prestação do serviço, dificuldade na substituição ou devolução do produto adquirido por defeito até recebimento e cobrança por
cartões não solicitados, cobranças indevidas por negócios já pagos ou
sequer realizados, culminando com o ataque ao mais precisos bem do
Consumidor: a negativação de seu nome sem justo motivo.
O caminho do diálogo pelos canais de comunicação dos prestadores de serviço é a primeira opção que o Consumidor deve buscar. No
entando,frustrada esta possibilidade, não resta ao cidadão comum medida que não a busca de ajuda pela via judicial. O que se observa é o
aumento expressivo de ações perante os Juizados Especiais, justamente
por se tratar de uma via mais simples, de fácil acesso e rápida do que
a Justiça Comum e, também, em razão de os valores cujas restituições
(simples ou em dobro) são pedidas, e até mesmo referentes àqueles a
título de indenização por danos morais ou patrimoniais sofridos se encontram, via de regra, dentro do ‘teto’ permitido pelos Juizados.
Além das vantagens já mencionadas, os pedidos de ‘tutela de urgência’ para que se retire a negativação do nome até que seja julgada a ação
são analisados rapidamente e se atenderem os requisitos legais são deferidos, trazendo tranquilidade quase que imediata ao Consumidor, restaurando seu bom nome de forma provisória e ao final do processo de forma
definitiva, caso se comprove que a negativação se deu de forma injusta.
O Consumidor não se vê de todo desamparado, podendo dispor
de ferramentas hábeis, justas e ágeis para buscar reparação por danos
sofridos de forma injusta, assim como o de restaurar a sua imagem de
bom pagador. O Consumidor demanda respeito e isso jamais deveria
ser alvo de esquecimento.
* https://www.reclameaqui.com.br/ranking/
** https://www.bcb.gov.br/
Avenida Raja Gabaglia, nº 2.000, Torre II,
Sala 625, Estoril / BH / MG – CEP 30.494-170
(31) 99654-8627 / (31) 3654-9500
E-mail: eflacerda.adv@gmail.com
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Carnaval

E o Buritis “Gandahiou”
O carnaval de Belo Horizonte
mais uma vez bateu recorde de público – estima-se que em torno de
4,6 milhões de foliões marcaram
presença nas ruas da capital - e
chegou ao fim provando porque já
faz parte do calendário das grandes folias Brasil afora. No Buritis
não foi diferente. Durante os cinco
dias de festa, diversos blocos e até
eventos fechados comandaram a
festa de Momo no bairro.
Em cada canto em que se olhava eram vistas famílias inteiras,
do netinho à vovó, fantasiados e
esbanjando alegria. O morador do
Buritis é alegre e educado e não
seria diferente durante o carnaval.
O grande exemplo ficou para o último dia da festa. Dezenas de milhares de foliões foram conferir de
perto o desfile do trio elétrico do
Bloco Gandahia. Beatriz Bicalho
veio com a filha Paula Vitorino, o
genro Rafael Gomes, e os netos, os
trigêmeos Beatriz, Júlia e Rafael, e
não se arrependeu. “É um carnaval
tranquilo, gostoso, muito organizado, bem policiado, sem confusão.
Ou seja, tudo o que preciso para ter
um dia alegre e seguro ao lado da
minha família”.
A personal trainner Viviam
Caixeta e o marido, o técnico em
informática Rodrigo Andrade, curtiram o carnaval do Buritis pelo
segundo ano consecutivo, e todos
os dois foram muito especiais. No
primeiro, a filhinha Camila ainda
estava na barriga da mamãe. Agora, aos dez meses de idade, a pequenina já pulou seu primeiro carnaval. “Se não confiasse que aqui
curtiria uma festa de família não
arriscaria a saúde da minha filha.
O Buritis é simplesmente isso, a
festa da família”, ressalta.
E teve gente de outros cantos
da cidade que veio curtir o carnaval do Buritis. O gerente de manutenção, Carlos Castilho, se fantasiou de padre e veio “abençoar”
o nosso bloco. Morador no Co-

ração Eucarístico conta que saiu
no carnaval apenas na terça-feira
para “gandaiar” no bloco do nosso bairro. “Três anos que venho
para cá. Eu adoro o Buritis, não
vou em nenhum outro lugar. Aqui
é família. Tanto que trago toda a
minha família comigo e que Deus
os abençoe”, brinca.

Aprovado
Para os organizadores, o último
dia do carnaval 2019 foi simplesmente inesquecível! Como um time
bem ensaiado, o Bloco Gandahia
saiu pelas ruas do Buritis, juntamente com uma multidão. “Parecia
que todos se conheciam há anos. O
trio elétrico conseguiu reunir toda a
família, tocando sucessos dos carnavais anteriores e atuais, unindo
gerações. Por onde passava, o bloco contagiava de alegria as ruas,
transformando a Avenida Aggeo Pio
Sobrinho e a pista de cooper da Henrique Badaró nas pistas de danças
mais animadas de BH”, comenta o
produtor Mauro Sérgio.
Ainda de acordo com ele, o
carnaval de Belo Horizonte ganhou
mais um filho, o Bloco Gandahia.
“Ano que vem este filho crescerá,
tornando o carnaval de Belô cada
vez melhor. Obrigado Buritis, obrigado BH. Que orgulho fazer parte
desta festa”.

Desfile de cães atrás do trio
foi uma das cenas mais divertidas
do carnaval do Buritis

Segundo a organização, o Gandahia levou cerca de 20 mil pessoas
às ruas. A PM estimou um público em torno de 12 mil foliões

Festa da família
e da cachorrada
Mais do que uma festa para toda a família, como pudemos conferir na reportagem, o carnaval do Buritis mostrou
que nossos amiguinhos de quatro patas também merecem
se divertir. No dia 23 de fevereiro, um pré-carnaval voltado
para os pets foi realizado no bairro. O bloco carnavalesco “CÃOBADA DA FOLIA”
desfilou nas ruas do bairro, levando toda a
cachorrada para brincar. Foram mais de 200
cães acompanhando um mini trio-elétrico.
“Nossa, ficamos muito satisfeitos com o resultado do evento, que tem o cunho beneficente. Além de toda a alegria da bicharada,
arrecadamos mais de 400 quilos de ração que
serão doados a abrigos de animais”, explica a
organizadora Carolina Almeida.
Segundo Carolina, para o ano que vem
a festa não apenas está mantida como irá
reforçar o seu trabalho de divulgação.
“Queremos arrecadar muito mais e tenho
certeza que isto irá acontecer. Obrigado a todos, e que estejam conosco novamente em 2020”.

Reclamações
Dois aspectos geraram reclamações no
Carnaval do bairro. O primeiro foi em relação
ao “Carnaval do Mirante”, que entrou madrugada a dentro com shows terminando às 6 da
manhã. Moradores próximos ao Parque Aggeo relataram barulho excessivo e muito descaso para com o morador do Buritis.
O segundo ficou por conta do evento “We
Love Carnaval”, realizado durante os quatro
dias no Centro de Futebol Zico. A festa causou grande insatisfação entre os moradores do
bairro pelo som muito alto até depois de meia
noite. Algumas pessoas chegaram a acionar a
polícia e a prefeitura, mas não tiveram retorno.
Nas redes sociais, houve até quem fizesse ironia com o nome do evento. Em um post,
um internauta comentou: eles podem até amar
o Carnaval, mas odeiam o Buritis. O evento estava licenciado pela Prefeitura, mas, ao
contrário dos blocos, que desfilaram durante
o dia, o “We Love Carnaval” entrou na madrugada em plena área residencial. Já circula a ideia de alguns moradores para fazer
um abaixo-assinado contra a realização do
evento no carnaval do próximo ano.
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Vida Saudável

Quaresma

É hora de cumprir a promessa

Campanha da
Fraternidade com foco
nas políticas públicas

O ano novo passou, o carnaval acabou e, para aquelas pessoas
que prometeram mudar seus hábitos em prol de um corpo saudável,
acabaram as desculpas. Hoje está
cada vez mais difícil tirar as pessoas do sofá, pois temos todo conforto dentro de casa e uma imensa
variedade de tecnologias, como internet, jogos, canais de TV por assinatura. Então, esse início requer
muito esforço e força de vontade.
A mudança de hábito e a busca
por um peso saudável requer um
comprometimento com você mesmo. Educadora física da Academia
Planeta Buritis, Cátia de Sousa
revela que em seus quase 20 anos
de profissão, por diversas vezes,
se deparou com alunos que prometeram uma nova vida, mas que no
fim ficaram muito longe de cumpri
-la. O grande problema é a falta de
planejamento. Não se organizam em
relação a tempo, dinheiro e outras
dificuldades encontradas pelo caminho. “Eles têm a boa intenção, mas
aí tudo vira motivo para parar. O
cansaço, as dores musculares, perder
o capítulo da novela, tudo vira desculpa para fugir da academia”.
De acordo com Cátia, o grande
segredo para vencer os obstáculos e iniciar uma vida saudável é
praticar uma atividade física que
você goste. “Não precisa ser musculação, por exemplo. O principal
é fazer de uma forma frequente.

Bom
exemplo
Na Academia Gilberto
Silva encontramos com o estudante Daniel de Castro. Ele
é um grande exemplo de que,
com muita força de vontade,
é possível cumprir a promessa de mudar de vida. Depois
de muito tempo prometendo
e não cumprindo, depois do
carnaval de 2018 encarou o
desafio e, hoje, após um ano,
Cátia garante que o principal para mudar
conta como sua rotina está
de vida é praticar atividade física com prazer
bem diferente. “Vir à academia agora me dá prazer.
Não basta jogar o futebol do fim
Educadora física na Academia
Fazer atividade física me dede semana. O indicado é que sejam
Gilberto Silva Fitness, Débora Rasestressa. Não consigo ficar
realizados pelo menos 150 minutos
mos destaca outro importante asmais que três dias sem fazer
semanais de atividades aeróbicas e
pecto para que a pessoa não desista
exercícios. Fora a imensa
duas vezes por semana de atividade cumprir sua meta de mudar de
satisfação em ver a mudes de força”.
vida. Segundo ela, o bom ambiente
dança do seu corpo”, diz
E é justamente nesta questão
da academia é fundamental para
ele que, antes de entrar
de encontrar uma atividade que
motivar a continuidade na prática
na academia, pesava 109
mais lhe agrada que se reforça a
de atividades físicas. “Quando ele
quilos e hoje está com 99
necessidade de procurar pelo apoio
chega em um local onde recebe
e com ganho enorme de
de um profissional. Será ele o restoda a atenção do profissional e
massa muscular.
ponsável em instruir o aluno para
vê o clima de alegria entre as pesÀs pessoas que ainda esque ele consiga fazer o exercício
soas, ele quer voltar. Depois de
tão em dúvida se irão cumprir
físico que lhe dá prazer e alcançar
passar um dia de muito trabalho,
a promessa, Daniel aconselha
resultados. “Ele passará por um
tensão, a pessoa precisa vir a um
a não desistirem, e garante
exame médico e depois ser instrulugar que lhe dê energia, motivaque o desafio não é difícil de
ído para treinar de forma adequada
ção, senão vai querer mesmo ir
ser superado. “A falta de teme obter os efeitos que procura”.
para a casa”, comenta.
po é sempre a grande desculpa. Mas, se você
fizer uma hora de
academia é o bastante. Todo mundo
participar de grupos de ciclismo,
tem uma hora disdança. A atividade física é prazer,
ponível. Aí quando
não castigo. Logo a disposição
você compara, envem, o sono melhora e tudo fica
xerga os resultados,
mais fácil. Você se disponibiliza
não pára mais”.
mais para se mexer e sua alimenVale a pena
tação também muda, já que passa
ressaltar que, além
a querer menos açúcar, evita bebide um corpo mais
das alcoólicas, enfim, a mudança
belo, a prática de
acontece como um todo”, conclui a
atividades físicas
Com o apoio de Débora, Daniel mostra que
educadora física.
significa
saúde.
é possível cumprir a promessa de pós carnaval
Já Débora ressalta que, para se
Elas são fundamenter um corpo legal, não é preciso
tou optando mais pelo gin, por ser
tais no combate a doenças
abdicar de todas as coisas do dia
mais diurético. A picanha peço sem
como hipertensão e diabetes,
a dia que lhe dão prazer. “Eu não
a gordurinha, e assim por diante.
por exemplo.
deixo de sair, tomar minha cerveDá para viver bem e de forma sauja. Mas, bebo menos cerveja, esdável, com certeza”.

Mudança no dia a dia
Mais que simplesmente praticar os exercícios em local e hora
determinados. Cátia enaltece a importância de se mudar os hábitos
diários. Ela questiona qual o sentido de se fazer uma hora de esteira
e ir de carro para a academia que
fica apenas três quarteirões de sua
casa? Se for um, dois halls de escadas, por que não trocar o elevador pelos degraus? Vá à padaria a
pé. Deixe o carro em casa. “O que
lhe dá prazer? Uma caminhada pequena na rua, na quadra, no bairro?
Faça. Temos uma variedade enorme de atividades. Você pode sair
para passear com o cachorro ou

Os católicos estão vivenciando
um momento muito importante,
é o período da Quaresma. Época de reflexão, de trilhar novos
caminhos, mudança de vida
e de rumos. Por isso, todos os
anos, a Igreja no Brasil, por meio
da CNBB (Conferência Nacional
dos Bispos do Brasil), promove
a Campanha da Fraternidade
com o objetivo de apresentar
à população uma realidade que
demanda atenção e mudança,
propondo caminhos que ajudem o
cidadão a refletir sobre sua vida e
a transformá-la sobre a proposta do
evangelho. Para 2019, a campanha
tem como tema: Fraternidade e Políticas Públicas, e o lema: “Serás libertado pelo direito e pela justiça”.
Pároco da vizinha igreja de São
Judas Tadeu, no bairro Palmeiras,
Padre Igor Batista explica que com
o tema desta campanha a Igreja
quer estimular a participação em
políticas públicas para fortalecer a
cidadania e o bem comum, sinais
da fraternidade. Segundo o padre,
é fundamental que as pessoas entendam o verdadeiro sentido da
palavra política, uma vez que, devido ao descrédito de boa parte de
nossos representantes, ela acabou
sendo vista por muitos como algo
negativo. “A política, se bem feita,
bem conduzia, vai trazer para nós
justiça e paz, uma vida de acordo com aquilo que Deus quer para
cada um de nós neste mundo. É
possível pela via da política obter
saúde, educação, saneamento. E as

Padre Igor Batista assumiu a igreja
do bairro Palmeiras em fevereiro

politicas públicas tendem a colaborar para que as pessoas tenham esse
acesso ao que é de direito delas”.
Padre Igor acredita que, com
todo o empenho da Igreja, a campanha irá sensibilizar determinados
atores da sociedade e grandes resultados serão conquistados. “Nossa
experiência de outras campanhas é
bem assim. Uma grande mobilização, reflexão ampla, e nos setores,
sobretudo, que tendem uma proximidade maior com o tema, sempre
existem frutos mais consistentes”,
ressaltando que a meta de toda a
campanha é não ser apenas no Tempo Quaresmal ou durante aquele
ano, mas que cada um possa gerar
nas comunidades gestos concretos
e ações missionárias permanentes a
partir daquele momento.
O tema da Campanha da Fraternidade será debatido durante as missas, retiros espirituais, nos encontros
de pastorais e movimentos religiosos. A CNBB, junto com suas equipes, ainda elabora materiais para serem usados em diversos grupos. “Os
agentes pastorais, além dos padres,
podem propor esse tema em outros
ambientes de discussão como em escolas e grupos que querem o melhor
para a comunidade”, finaliza.
A Campanha da Fraternidade
2019 teve início no último dia 06
de março, Quarta-feira de Cinzas.
Ao contrário do que muitas pessoas
pensam, a campanha não termina
depois da Páscoa. Ela acontece o
ano todo, quando são desenvolvidas
muitas atividades pastorais com a
comunidade.

