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TEM QUE PLANEJAR
PARA NÃO FECHAR
Apesar de toda
a força econômica do
bairro, abrir um novo negócio
no Buritis não é certeza de sucesso.
Pelo contrário, são vários os exemplos de
estabelecimentos que fecharam suas portas
poucos meses após a inauguração. Para alcançar o
objetivo, é preciso que o empreendedor realize previamente
estudos para conhecer melhor o seu produto e a viabilidade
dele para o público do Buritis. Esta foi a receita para o sucesso de
empresários que estão há quase duas décadas no comércio do nosso bairro,
superando as mudanças sociais e crises econômicas.
PÁGS. 4 e 5

Inclusão

Carnaval

Stahlberg

Alerta

Curso gratuito de
Libras no UniBH lança
novas turmas

Folia no Buritis
também foi sucesso
em segurança

Cervejaria do Buritis
oferece uma nova
experiência a cada dia

Síndicos devem ficar
atentos ao prazo de
validade do AVCB

PÁG. 6

PÁG. 6

Caligrafia: arte que
transforma palavras
em emoções

Em uma época em que
quase tudo é feito por computador e celular, a escrita à
mão resiste como arte. O calígrafo tem como ferramentas
tintas, canetas “bico de pena”,
papéis especiais e, principalmente, sensibilidade. E delas
não faz surgir apenas letras,

mas emoções. No Buritis,
temos um dos melhores calígrafos do país. Paulo Ribeiro
Ferreira, o Paulinho Calígrafo, já escreveu em sua vida
milhares de convites. Até vice-presidente da República já
esteve com um de seus trabalhos nas mãos.
PÁG. 11

PÁG. 9

Iluminação de
LED chega às
ruas do Buritis
As noites de parte do Buritis estão mais bonitas e seguras. A
Prefeitura de Belo Horizonte, por meio da empresa BHIP, deu início
à substituição das lâmpadas de vapor de sódio pelas luminárias
de LED no bairro. No total, 580 pontos já receberam a nova
iluminação. A expectativa é de que todas as luminárias das vias
públicas do Buritis sejam trocadas até o mês de abril de 2020. As
lâmpadas LED iluminam melhor, são mais modernas, econômicas e
têm durabilidade três vezes maior que as do modelo atual. PÁG. 3

PÁG. 14
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Editorial

O Buritis sozinho não resolve
Muito se fala na deficiência
do nosso sistema educacional na
rede pública de ensino. E com
toda razão. Em termos de ensino fundamental e médio, estamos ao menos duas gerações
atrasadas em relação aos países
desenvolvidos. E a julgar pelos
primeiros três meses de desempenho do atual ministro da Educação, ainda estaremos longe de
reverter este quadro tão cruel
com a nossa criançada.
No entanto, os problemas da
educação não ficam apenas na
base. No ensino superior, onde o
investimento per capita do Brasil
em cada aluno matriculado em
uma universidade pública é muito próximo daquilo que é investido em alguns países da Europa,
ou seja, a questão não é falta de
dinheiro, há problemas graves
a serem resolvidos, entre eles o
conteúdo da grade curricular.

Vamos a um deles. Tomaremos como exemplo um curso do qual a gente entende um
pouco: o de Jornalismo. São
quatro anos, oito períodos, onde
a grade curricular é destinada a
formar jornalistas, mas jamais
ensinam como ser um dono de
jornal. Na melhor das hipóteses, o aluno vai deixar a faculdade sabendo fazer uma boa
reportagem, editando uma matéria, diagramando uma página
e até fotografando. Mas não
terá a menor noção de como
funciona administrativamente
um jornal.
Isso não acontece apenas no
Jornalismo. Lamentavelmente,
esta é uma regra geral para todos os cursos universitários no
Brasil. Nossas universidades só
se dedicam a formar empregados, mas não dão um mínimo
de tempo sequer para pensar

também na qualificação de possíveis patrões. Forma-se um médico, mas na cabeça dele jamais
passa a ideia de ser um dono de
hospital. Forma-se um engenheiro civil, mas também não
se preocupa em ensinar como se
monta uma construtora.
Por aqui, os empreendedores são praticamente advindos
de duas categorias. Em primeiro
lugar, aqueles que herdam alguma empresa familiar. Desde
cedo já são forçados a tocar o
negócio aberto pela família em
gerações passadas. E há também
um outro tipo de empreendedor.
Aquele com um faro nato para
os negócios. Está no sangue e
no peito e na raça vai aprendendo na escola da vida. São inúmeros os casos de sucesso de
gente que nunca passou perto de
um banco de faculdade.
Por causa dessa falta de con-

teúdo para formar empreendedores em nossas universidades,
temos um quadro trágico. Estudo do Instituto Brasileiro de
Geografia e Estatística (IBGE)
realizado em 2017 mostra que
mais de 60% dos nossos empreendimentos não conseguem
passar dos cinco anos de vida.
A maioria das pessoas que vai
abrir um negócio próprio não
está preparada e se baseia apenas na intuição e no desejo de
ser o próprio patrão.
Aqui no Buritis não foge
à regra. O bairro já se revelou
como um excelente destino
para novos negócios. Mas o
que temos visto é uma rotatividade enorme de empresas.
É um abre e fecha frenético,
cujas razões vão muito além
da “crise”. Nesta edição nossa
reportagem principal aborda
este tema. Alertamos a todos

aqueles que querem investir no
bairro que o êxito não depende
apenas da localização. A escolha do bairro ajuda, mas não é
garantia de sucesso.
Hoje, para se tornar um empreendedor, é preciso não apenas um capital inicial e boa vontade. É necessário estudar, fazer
um plano de negócios, pesquisar
bastante o terreno onde está pisando. Não dá pra jogar todas
as economias de uma vida inteira em uma aventura. Enfim,
não é possível entrar para o
lado de dentro do balcão sem
conhecimento de causa. E também, é lógico, além do conhecimento e do preparo, é indispensável muita disposição para
trabalhar muito mais do que na
época em que era um assalariado. Porque, como diz aquele ditado, o sucesso só vem antes do
trabalho no dicionário.
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TIA DULCE 1

TIA DULCE 2

Bacana demais a reportagem
da edição de março sobre a Tia
Dulce. Muito bom saber que ela
mora aqui no Buritis. Participei
diversas vezes, pois morava na rua
da Bahia pertinho do Parque Municipal. Íamos a pé pelo viaduto
Santa Tereza subindo a Assis Chateaubriand com minha irmã e alguns vizinhos de faixa etária igual
à nossa. Era uma grande diversão.
Tinha lanchinho, brincadeiras, prêmios, tudo tão maravilhoso para
nossa infância. Obrigada Tia Dulce, Rapadura e Pituchinha, vocês
foram fantásticos!
Ana Cristina Pimenta

Tiaaaa Dulce! Que legal! Adorava o programa! Nunca consegui
chegar perto dela. Quem sabe agora eu ganho um abraço. Xuxa foi
uma cópia com mais requinte do
programa, mas Tia Dulce com simplicidade arrastava muitas crianças
com muito amor e carinho. Um
beijo Tia Dulce!
Maria Auxiliadora Gomes

TIA DULCE 3
Que delícia rever a Tia Dulce
nas páginas do JORNAL DO BURITIS. Me mudei para BH em 1988
e nos últimos anos do Clubinho tive
a oportunidade de fazer parte dos

shows que faziam em MG. Eu era a
Chimbica, a bonequinha preta, e fazia um dueto com o Rapadura, cantando Coração de Papelão, sucesso
de Jairzinho e Simony. Que delícia
recordar isso tudo!!!
Tais Castro

PARABÉNS
Quero parabenizar o JORNAL
DO BURITIS pelos seus 15 anos
de vida. Sabemos que o jornal é feito com muito carinho para nós moradores do bairro. Ficamos sabendo
dos acontecimentos do Buritis, das
boas notícias e excelentes histórias
do nosso povo. Desejo longevidade
ao JORNAL DO BURITIS.
Jackson Duane

CPI
A Câmara Municipal de BH
tem uma Comissão Parlamentar
de Inquérito para verificar as barragens. Em março os vereadores
visitaram a bacia do Rio Paraopeba que é responsável pelo abastecimento de água de quase 30%
do município de Belo Horizonte
e de grande parte da região metropolitana Ela está em risco de
contaminação e tem preocupado
os parlamentares, desde o recente rompimento da barragem de
rejeitos da mineradora Vale na
Mina do Córrego Feijão (Brumadinho, MG), que atingiu o leito
do rio. A constatação dos vere-

adores é a de que se a captação
não voltar a ser feita temos apenas
20 meses de água para nossa cidade. E pasmem… a região mais
atingida da capital seria a oeste,
logo onde o Buritis está. Temos
que ficar de cima das autoridades
para que esse desabastecimento
não aconteça.
Laércio Moura
Morador

AUDIÇÃO
O paladar e a audição são dois
sentidos completamente interligados. Qualquer alteração no funcionamento de um influencia o funcionamento do outro, interferindo

no sabor dos alimentos ingeridos.
Isso ocorre em razão de um nervo
chamado “corda do tímpano”, que
conecta o ouvido médio com as
papilas gustativas, responsáveis
por identificar os sabores e enviar
as informações ao cérebro. Quando acontece alguma perda auditiva, o paladar é automaticamente
afetado. Quando uma pessoa tem
dores de ouvido, por exemplo, é
sinal de que o canal auditivo está
inchado e pressionando a região
da corda do tímpano. Muitas vezes, isso pode alterar momentaneamente o paladar das pessoas. É
bom ficar atento.
Isabela Papera
Fonoaudióloga
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Visual

Nova iluminação de
LED chega ao bairro

Nas ruas do Buritis onde existem os dois modelos de lâmpadas é possível perceber a diferença na iluminação

Há cerca de dois anos, a Prefeitura de Belo Horizonte deu início à substituição, nas ruas, das
lâmpadas de vapor de sódio pelas
luminárias de LED. Neste ano de
2019 o trabalho chegou ao Buritis.
Muitas vias públicas do bairro já
receberam a nova tecnologia e a
expectativa é de que todas as lâmpadas sejam trocadas até o mês de
abril de 2020. O objetivo com a
mudança é a melhora na iluminação pública e a garantia de maior
segurança ao cidadão.
Basicamente, as lâmpadas de
LED iluminam melhor, são mais
modernas, econômicas e têm durabilidade três vezes maior que
as atuais lâmpadas de vapor de
sódio, que apresentam tonalidade alaranjada (temperatura de
cor baixa), gastam mais energia
elétrica e iluminam menos por
diversos fatores. Um deles é
que, em um curto espaço de tempo, elas perdem quase 60% do
seu fluxo luminoso original. As
luminárias LED são, no mínimo,
45% mais econômicas e permitem a adoção de temperatura de
cor adequada à cada ambiente
urbano.
“A luz na cor “branco neutro”,
semelhante à da lua, foi a escolhida para modernização das vias
de Belo Horizonte. A tecnologia
também permite o uso de óptica

específica para direcionamento do
fluxo luminoso reduzindo a poluição luminosa por difusão, além
de menor índice de ofuscamento.
Outro ponto que merece destaque
é que as luminárias em vapor de
sódio apresentam taxa de falha
em torno de 6%, enquanto a taxa
de falha das lâmpada LED gira
em torno de 1%”, explica o diretor de Engenharia e Tecnologia
da BHIP - empresa responsável
pela troca das lâmpadas -, Marcelo Menegatto.
Ainda de acordo com o diretor,
neste modelo o município consegue prestar um serviço de melhor
qualidade e, ao mesmo tempo, economizar. Após a modernização, as
novas luminárias LED trarão economia anual de R$25 milhões na
conta de energia elétrica da iluminação pública da Prefeitura, além
de atender as normas de iluminação brasileira. A parte ambiental
também ganha, pois as luminárias
LED utilizam material não contaminante, ao contrário da iluminação convencional com vapor de
sódio ou mercúrio e outros elementos químicos que demandam
descontaminação. “Acreditamos
também que, com a cidade melhor
iluminada, haverá redução na criminalidade e diminuição dos acidentes ocorridos em razão de iluminação insuficiente”.

Prazos

O projeto de modernização da
iluminação pública é realizado por
regionais, divididas em cinco marcos. Os trabalhos foram iniciados nas
regiões periféricas da cidade e estão
avançando no sentido centro/sul. As
luminárias LED instaladas neste momento no bairro são fruto de um projeto pontual que servirá de referência
para a modernização definitiva. “O
Buritis integra o marco 5, que terá a
iluminação completamente modernizada a partir de abril de 2020. A
partir de abril deste ano, os trabalhos
estão sendo focados nas regiões noroeste e oeste”, diz Marcelo.
O diretor de engenharia ressalta
ainda que o projeto que vem sendo
realizado é pioneiro em escala mundial em razão do curto espaço de
tempo em que todo o parque de iluminação de uma cidade do porte de
BH será modernizado. “Apenas para
efeito de comparação, cito o caso de
Los Angeles, nos EUA. Eles modernizaram aproximadamente 210 mil
pontos de iluminação pública em sete
anos. Estamos fazendo na metade
do tempo. O cronograma prevê que
100% da modernização será concluída até outubro de 2020, ou seja, 180
mil pontos de iluminação pública,
em apenas três anos”. No total, serão R$ 400 milhões investidos pela
BHIP na operação e modernização
durante os 20 anos de concessão.
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Planeje antes de investir
Assim como em qualquer outro lugar, para se ter um negócio
de sucesso no Buritis é preciso conhecer o mercado do bairro
Ao longo de seus 15 anos de
existência, o JORNAL DO BURITIS sempre fez questão de destacar que o nosso bairro é um excelente local não só para morar, mas
também para empreender. Sua
alta densidade demográfica, formada por famílias bem estruturadas
economicamente, é para muitos
a certeza de sucesso do negócio.
Contudo, o Buritis não é por si só
uma espécie de garantia de êxito.
A realidade é bem mais complexa.
Mesmo com uma série de fatores
favoráveis para receber novos empreendimentos, o Buritis não aceita “aventureiros” e, infelizmente,
para muitos, o sonho de abrir o
próprio negócio acabou se transformando em um grande pesadelo.
Assim como em qualquer outro lugar do mundo, antes de se arriscar
em um empreendimento é preciso
fazer um estudo prévio. Se seguir
todos os passos de forma correta,
deixa que o resto o Buritis faz!
Um dos locais que mais chama atenção no bairro pela quantidade de portas fechadas é o
Espaço Buritis. O centro comercial fica em um dos pontos mais
valorizados e movimentados do
bairro, na Avenida Mário Werneck, bem em frente ao prédio
do UniBH. Quem passa por ele
não consegue imaginar o porquê de um empreendimento não
ter dado certo ali. Talvez esta
localização privilegiada seja o
maior problema. Muitas pessoas acreditaram que ali seria
um ponto de Midas, onde tudo
viraria ouro, e acabaram por investir sem qualquer estudo prévio. O resultado foram dezenas
de portas fechadas em pouco
tempo de funcionamento.
Gerente do Espaço Buritis,
Adolfo Borges acompanhou o in-

Exemplos de sucesso

Quantidade de portas fechadas no Espaço Buritis
chama a atenção de quem passa pelo local

sucesso de muitos empreendedores no centro comercial ao longo
de quase duas décadas de inauguração. Até ele mesmo aprendeu
com o tempo que ninguém pode
se arriscar em um empreendimento sem saber onde está pisando.
“Mais do que a perda de um locatário, toda vez que uma porta se
fecha manchamos nossa imagem.
É muito ruim ouvir alguém dizer
que aqui não é um bom lugar para
investir. É um ótimo lugar, mas
não pode ser um local para testes.
Tem gente que chegou aqui e nunca ouviu falar em Sebrae”.
De acordo com Adolfo, para
evitar situações de lojas fechadas
com pouco tempo de funcionamento, a gerência do Espaço Buritis tomou uma decisão ousada. Ela
não loca mais para quem não fez
um estudo amplo do negócio que
irá abrir. Com isso, informa que
existem mais de 200 interessados

em uma lista de espera. “O que eu
percebo é que dá muito certo investir na prestação de serviços. Já
lojas de roupas, por exemplo, para
darem certo dentro de um bairro,
tem que haver um grande estudo.
Na maioria das vezes as pessoas
saem para comprar não por necessidade, mas como um ato de lazer
e por isso preferem os atrativos
dos grandes shoppings”.
As portas fechadas no bairro
vão muito além do Espaço Buritis. Basta dar uma volta na região
comercial para notar que muitos
imóveis estão à espera de locação.
Ainda de acordo com Adolfo Borges, uma parceria já foi firmada e
uma grande rede de supermercados irá implantar uma filial dentro
do centro comercial. Ela irá ocupar todo o lado esquerdo do espaço. Segundo ele, situações burocráticas impediram o início das
obras de reestruturação.

Mas a prova de que investir no
Buritis continua sendo um grande
negócio são os exemplos de empreendedores de sucesso que nós
temos. A Occhio Bello está no
Buritis há 18 anos, antes mesmo
do boom demográfico e comercial
que o bairro deu na década passada. Proprietário da ótica, Rogério
Gonzaga diz que, no início, passou
por grandes dificuldades, assim
como a maioria dos empresários.
Era preciso conquistar o cliente. No entanto, sempre acreditou
que, com seriedade, compromisso
e profissionalismo, alcançaria o
sucesso. “O principal é que eu conhecia o que estava vendendo. Estudei muito o assunto antes de investir. Eu falo para todo mundo, o
grande diferencial da Occhio Bello
sou eu. Eu dou uma consultoria,
não apenas vendo óculos”.
Rogério revela que passou por
grandes turbulências ao longo des-

samento em empreender nasceu
dentro da sala de
aula, quando ainda era professora
no Number One,
na Avenida Getúlio Vargas.
O desaf i o
de começar algo
novo dentro do
que sabia fazer era
empolgante e estimulante. O Buritis estava iniciando seu processo
Em 18 anos Rogério nunca cogitou
fechar as portas da Occhio Bello
de expansão e a
visão do que ele
tes 18 anos, mas garante que, em
se tornaria foi definitiva para que
momento algum, pensou em fechar
decidisse investir aqui. “Fomos
as portas. “Eu fui a primeira ótica
a primeira escola de idiomas a
do Buritis. Hoje já existem oito.
iniciar as atividades no bairro. A
Enfrentei graves crises econômipopulação do Buritis era, na sua
cas. Mas superei todos os desafios.
maioria, de casais jovens, vindos
Sempre respaldado pela garantia
de outros bairros, iniciando suas
de oferecer o
vidas aqui. Levou um tempo para
melhor produto
que essa população começasse a
e atendimento”.
usufruir do comércio local e, por
Outro modeisso, muitas empresas começaram
lo de negócio que
e não conseguiram se manter”.
faz muito sucesPara Regina, o sucesso do
so no Buritis são
Number One Buritis é fruto de
as franquias. Um
muita dedicação, crescimento, paigrande
exemxão, aprendizado e ensinamento,
plo é a escola de
com profissionais sempre comproidiomas Number
metidos com o resultado e sucesso
One. Este ano ela
dos alunos. “Fomos testemunhas
completa 23 anos
de grandes acontecimentos, sode fundação no
brevivemos a várias crises e osbairro. Diretora
cilações de mercado. Hoje já
da instituição,
estamos dando aula para filhos
Regina Ribeiro
de alunos que começaram aqui
Regina soube investir e há 23 anos colhe
os frutos do sucesso do Number One
conta que o pencrianças”, ressalta.
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Empreendedor pode contar
com parceiros institucionais

Viviane garante que o Sebrae
está sempre de portas abertas
para orientar e esclarecer dúvidas

Antes de se arriscar em um
negócio é fundamental que o
empreendedor busque por orientação e, neste caso, o lugar ideal
a procurar é o SEBRAE - Serviço Brasileiro de Apoio às Micro
e Pequenas Empresas. Entidade privada e sem fins lucraticos,
o SEBRAE funciona como um
agente de capacitação e promoção do desenvolvimento econômico e competitividade, estimulando o empreendedorismo no
país.
Analista Técnica do Sebrae/
MG, Viviane Soares explica
que o primeiro passo é a pessoa
identificar qual o seu interes-

se em abrir um negócio. Se ela
tem perfil para estar à frente de
uma empresa e correr os riscos
inerentes da atividade. “Muitas
vezes as pessoas desejam abrir
um negócio por achar que terão mais liberdade e que serão
donos dos seus horários, por
exemplo. Mas isso é um engano. Donos de empresa trabalham
muito mais que os funcionários,
possuem mais responsabilidades,
além de terem os clientes como
“chefes”. Porém, se foi identificado que ele tem esse perfil e deseja realmente assumir esse papel,
é necessário entender o mercado
e dominar o dia a dia do negócio.

Fazer pesquisas, conversar com
empresários e instituições ligadas
ao empreendimento, participar de
feiras e eventos”, sugere Viviane.
Definir em qual mercado
apostar é uma decisão muito particular, pois é importante ter afinidade com esse mercado e gostar de tudo que o envolve. Por
exemplo, Belo Horizonte tem
inúmeros bares e a maioria deles
está sempre lotado. Contudo, o
empreendedor gosta do ambiente
e está disposto a trabalhar à noite e finais de semana, lidar com
pessoas que muitas vezes podem
ficar inconvenientes? Tudo isso
tem que ser analisado.

As questões financeiras são
fundamentais para qualquer negócio. Desde o início é importante que se faça um plano para
verificar a viabilidade financeira
e o tempo de retorno do investimento. Nesse plano de negócio
é possível inclusive identificar
os custos fixos e variáveis. Em
relação ao Buritis, Viviane recomenda observar o comportamento dos atuais e potenciais
consumidores. Tem que se pensar estrategicamente a empresa e
não simplesmente seguir o fluxo
dos demais empresários. “É preciso enxergar as necessidades
dos clientes e investir na exce-

lência do atendimento”.
O Sebrae disponibiliza atendimento gratuito, consultorias,
cursos e palestras em várias
áreas de gestão. Seus canais de
atendimento são realizados presencialmente em pontos de atendimento e à distância pela Central de Relacionamento (0800
570 0800) ou pelo site (www.
sebrae.com.br/minasgerais). O
Sebrae também oferece vários
cursos à distância que podem
ajudar bastante as pessoas que
não têm muita disponibilidade
para se deslocar. Basta acessar
http://www.sebrae.com.br/sites/
PortalSebrae/ead
FOTOS Divulgação CDL/BH

Aprimorar sempre
Se para abrir uma empresa a consultoria do Sebrae é uma ferramenta indispensável, para se manter no
mercado o empreendedor também
pode contar com outra entidade que
também é parceira de primeira hora,

em especial na área de comércio
e serviços. Estamos falando da
Câmara de Dirigentes Lojistas de
Belo Horizonte, entidade com mais
de 12 mil filiados, que oferece suporte ao empreendedor em diver-

Marcelo Souza e Silva destaca o empenho
da CDL para qualificar o comércio de BH

sas áreas e permanentemente está
realizando cursos e eventos que
permitem ao associado o aprimoramento do seu negócio.
Além da assistência diária ao
associado, tais como consultoria
jurídica, informações sobre indicadores econômicos e tendências
do mercado, assessoria tributária,
resolução de problemas junto aos
órgãos públicos, a CDL/BH investe na capacitação dos empreendedores por meio de palestras,
workshops, fóruns e eventos praticamente sobre todos os segmentos da economia.
No final de março passado,
a atual gestão, presidida pelo
empresário Marcelo de Souza
e Silva, que é morador do Buritis, realizou a terceira edição do
Congresso Infovarejo. No even-

to, o maior do setor varejista em
Minas, foram discutidas as mudanças do varejo, como a inovação, tendências, gestão de pessoas e a realização de palestras para
promoção de networking e prospecção de novos negócios.
A importância do evento
pôde ser comprovada pela participação do governador Romeu
Zema e do vice Paulo Brant, que
destacaram a importância do setor para a atividade econômica
em nosso Estado. Constantemente a entidade está promovendo
eventos com o objetivo de oferecer ao empreendedor subsídios
para aprimorar o seu negócio e
ampliar as vendas. Acompanhe
por meio do site www.cdlbh.
com.br e fique por dentro das
novidades.
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Sucesso

Seguro

PM faz balanço positivo Curso de LIBRAS do Buritis
do carnaval do Buritis chega à marca de 145 alunos
O carnaval 2019 no Buritis foi
um dos grandes destaques da folia
na capital mineira. Além dos tradicionais blocos de rua, o bairro ainda foi palco para um grande evento
privado, o “We Love Carnaval”,
que trouxe renomados artistas do
país e fez com que milhares de
pessoas de todos os cantos da cidade viessem para cá. Contudo, esta
situação gerou preocupação a muitos moradores, uma vez que não
sabiam se o Buritis iria suportar
tamanha demanda. Mas, de acordo
com a Polícia Militar, o balanço do
carnaval do bairro, no que se refere à segurança, foi tão satisfatório
quanto no quesito diversão.
Ao final de todos os dias de folia, incluindo pré e pós carnaval,
Major Antônio José Resende, comandante da 126ª Companhia de Polícia Militar, faz um balanço muito
positivo sobre o setor da segurança.
De acordo com ele, o planejamento
feito pelo comando possibilitou a
utilização de todo o efetivo de militares da Cia nas ruas. “Tínhamos
policiais em todos os pontos. Esta
presença aumentou a sensação de
segurança a quem se fez presente”.
Citando os pontos de maior preocupação, Major Resende explica
que, em relação aos blocos de rua,
a maior ação ocorreu na terça-feira
de carnaval, dia do desfile do Bloco
Gandahia. Segundo a PM, em tor-

Major Rezende,
comandante da 126a Cia

quadras da academia Alta Energia
(antigo Centro de Futebol Zico) e
que ganhou o nome de “Cidade do
Carnaval”, Major Resende comenta que o único dia que gerou certo
transtorno foi o primeiro, no sábado
de carnaval, quando foi registrado o
maior público e a organização ainda
não tinha nenhuma experiência do
que iria acontecer. Entretanto, o militar garante que, mesmo assim, não
houve nenhum registro de ocorrência mais sério. “O que a gente via
eram pessoas nervosas pela dificuldade em chegar ao evento, comprar
produtos, problemas que um local
com grande público normalmente
passa. Mas, nada além disso”.
O comandante ressaltou ainda
a disponibilidade dos organizadores em atender todos os pedidos
feitos pela Polícia Militar para
garantir um melhor ambiente aos
frequentadores da festa e moradores do Buritis. “Em nenhum dia
o evento passou da meia-noite e
meia. O som estava sempre dentro
do ideal para o tamanho da festa.
Eles ainda orientavam as pessoas a
fazerem uso do transporte público
para não prejudicar o trânsito do
bairro. Claro que algumas pessoas ainda se sentiram incomodadas
com o barulho, o trânsito interditado, mas também é preciso ter bom
senso e saber que durante o carnaval a rotina vai mudar”, revela.

fosse encontrado algum celular que
o dono não soubesse liberar a senha,
este era imediatamente detido. “Com
esta ação não encontramos ninguém
com celular furtado, mas só no banheiro foram deixados 39 aparelhos.
Ou seja, com medo de serem flagrados, os marginais dispersaram os celulares para saírem da festa”. Outra
situação que teve de haver intervenção dos militares foi junto a pessoas
embriagadas que saíam do Mirante e
seguiam rumo ao Anel Rodoviário.
“Esta foi uma grande preocupação,
uma vez que o risco de atropelamen-

tos era enorme. Felizmente, não foi
registrado nenhum acidente”, que
comenta ainda que uma base móvel
foi implantada na porta do evento
para facilitar o trabalho dos militares
e o acesso das pessoas.
Por fim, Major Resende parabeniza a todos que participaram do
carnaval do Buritis e, para 2020,
espera trabalhar novamente em conjunto para que ele seja ainda mais
tranquilo. “Com pessoas educadas
organizando e participando tenho
certeza que esta grande festa popular só tem a crescer aqui no bairro”.

no de 12 mil pessoas foram curtir o
bloco e os únicos registros de violência aconteceram somente após
o fim do desfile. “Infelizmente são
aquelas pessoas que querem ficar
um pouco mais, já estão mais alteradas devido ao consumo de álcool, e acabam arrumando confusões.
Foram registradas algumas brigas,
mas como nosso efetivo era alto,
pudemos deter todos os envolvidos
rapidamente”, disse o comandante,
ressaltando que não se tratavam de
moradores do bairro. “Os moradores do Buritis são muito educados,
família. Eles sabem se divertir de
uma forma muito saudável”.
Em relação ao “We Love Carnaval”, evento privado realizado nas

Mirante
Apesar de não ser no Buritis,
outra festa privada que repercutiu
no bairro foi o Carnaval do Mirante. A 126ª Cia também é responsável pela segurança na região do
Olhos D’água.
Este evento, em especial, gerou
mais trabalho à PM. Além de a festa
ir até alta madrugada, logo no primeiro dia foi registrado um grande
número de furtos de celulares, o que
fez com que o comando tomasse
uma medida até inusitada. Todas as
pessoas passaram a ser revistadas
ao saírem da festa. Desta forma, se

Quando o trabalho é feito com
dedicação e capacidade a chance
de ele alcançar o sucesso é muito
grande. O curso de LIBRAS gratuito no Buritis é um bom exemplo. Criado por um grupo de voluntários, moradores do bairro,
ninguém sabia o que iria encontrar
pela frente, como seria a participação das pessoas. Agora, passados
cerca de dois meses, a incerteza do
início com uma turma de 25 alunos
foi completamente transformada.
Em menos de sessenta dias, o curso passou a oferecer cinco turmas
e um total de 145 inscritos.
A primeira turma, que serviu
de parâmetro para os coordenadores, irá se formar neste mês de
abril. Nela encontramos alunos que
entraram no curso com os mais diversos interesses. A fonoaudióloga
Suely Cátia, por exemplo, tem pacientes surdos e, por não entender
a língua dos sinais, tinha muita
dificuldade em desenvolver o seu
trabalho junto a eles. Com poucas
aulas já sentiu uma grande diferença em lidar com a situação.
“Eu não precisar de alguém ao
lado para me comunicar com meu
paciente faz uma diferença enorme
no resultado. Eu me sentia limitada
e, claro, essa limitação interferia
no meu trabalho”. De acordo com
Suely, depois que entrou no curso
até arrumou um novo amigo por
entender a língua dos sinais. “Tem
um menino surdo que vende balas
no sinal aqui da Raja Gabaglia.
Um dia eu me comuniquei com
ele. A felicidade dele é tamanha
que, agora, ao me ver no sinal vem
correndo até mim só para conversar um pouco”.
A engenheira e cantora Natália
Figueiredo fez a sua inscrição assim
que ficou sabendo do curso de LIBRAS. Ela conta que sempre teve
vontade de aprender a língua dos sinais e agora viu uma grande oportunidade. “É para um crescimento pessoal mesmo. Não conheço ninguém
surdo, ou melhor, agora conheço, o
meu professor, que é fantástico por
sinal. Era justamente isso que eu

As aulas de Libras são um misto de conhecimento e diversão

buscava. Ter a oportunidade de conhecer pessoas sem estar limitada”.
Já a psicóloga Bruna Guaceroni encontrou no curso muito mais
do que procurava. Inicialmente
com o objetivo de contribuir para
o crescimento de seu currículo
profissional, hoje ela enxerga a LIBRAS como uma necessidade social e humana de todas as pessoas.
Bruna tem dois primos surdos. Um
deles faz leitura labial e o outro
não. Com o segundo não conseguia
se comunicar e nunca se preocupou. Talvez no seu inconsciente
pensasse que a obrigação de se fazer comunicar era dele. Hoje, con-

Desejo de Miriam é fazer com
que o curso cresça cada vez mais

versa com o primo e tira de tudo
isto uma grande lição. “Ver a felicidade dele ao conseguir se comunicar comigo chega a me incomodar. Percebo como eu era distante
ao problema. Agora me sinto uma
pessoa muito melhor e espero que
todos possam dedicar um pouco do
seu tempo a aprender a LIBRAS”.

Solidariedade
A abertura de mais quatro novas turmas também foi importante
por uma outra razão. O curso é gratuito, contudo, a coordenação faz
um pedido especial para os alunos:
que doem um pacote de fralda geriátrica a ser repassado para pessoas
carentes da cidade, uma iniciativa
da ASPRAMI - Projeto Melhor Idade, responsável em conseguir o espaço para as aulas no UniBH.
Presidente da ASPRAMI, Miriam Reis não esconde a felicidade
em ver o sucesso do curso de LIBRAS. “Eu estou emocionada com
tudo o que está acontecendo. Alunos, quem recebe as doações e nós.
É muito gratificante”.
Além dos 145 alunos inscritos,
o curso de LIBRAS já conta com
mais de cem pessoas em uma lista de espera para futuras turmas.
Quem tiver interesse em auxiliar o
trabalho social da ASPRAMI pode
entrar em contato com Miriam
através do telefone 99878-3245.
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Morar Bem

APARTAMENTOS COM PLANTAS
FLEXÍVEIS: SONHO OU REALIDADE?
O maior 1 quarto multifuncional

Acesse www.puntarenas.com.br e conheça todos os detalhes

Projetos inteligentes e versáteis, que permitem o deslocamento das divisórias e paredes
para que o imóvel tenha o estilo
de ser, a sofisticação, e o jeito de
seus moradores. Essa é uma tendência de mercado que o consumidor antenado às tecnologias e
à velocidade das mudanças passou a exigir.
Entre as vantagens das plantas
flexíveis está a possibilidade de
readequação dos ambientes internos às reais necessidades e perfis
de seus moradores em qualquer

etapa da vida, pois o projeto estrutural permite a supressão ou o
acréscimo de paredes e divisórias.
O mais interessante é que o tamanho do apartamento deixou de ser
um problema, pois ele pode ser
adaptado de acordo com o número
de ocupantes. Isso também permite que se tenha um imóvel único,
não somente para ser usado como
se desejou no momento da compra, mas para a vida toda.
Com essas características, o
Puntarenas Residence acaba de
ser lançado pela Yplan Constru-

ção e Incorporação. Localizado na
Rua Maria Heilbuth Surette, 207,
aqui no Buritis, o empreendimento oferece apartamentos de 1 e 2
quartos, disponíveis em 55,71m2 a
68,9m2, com plantas versáteis, que
permitem inúmeras possibilidades de projetos de decoração, bem
como a personalização dos ambientes após a entrega das chaves.

pando 75m de extensão em frente
às lojas do próprio empreendimento, garantindo a facilidade de estacionamento, além de proporcionar
uma sensação de amplitude urbana. O acabamento das lojas também utiliza chapas em alumínio
tipo ACM na cor champagne na
fachada.
Perfeito, o Puntarenas Residence disponibiliza área de
convivência que inclui piscinas
aquecidas, salão de festas, lounge
gourmet, churrasqueira, forno de
pizza, miniquadra poliesportiva,
espaço fitness, salão de jogos e
playground, tudo para que os moradores possam fazer dos encontros sociais os melhores momentos
de suas vidas.
Para quem quer morar perto
de tudo e ter todas as facilidades
do dia a dia, a localização complementa as características do Buritis,
onde o morador terá toda a comodidade de um espaço comercial
no próprio empreendimento, com
lojas independentes. O comércio
local pode solucionar as demandas
do dia a dia sem a necessidade de
se tirar o carro da garagem.

A Construtora Yplan
Fundada em 2003 e sediada
em Belo Horizonte, a Yplan é
lembrada pela solidez e credibilidade, pelas boas práticas construtivas, detalhamento e qualidade dos projetos, e por reunir e
gerenciar equipes experientes e

tradicionais, buscando sempre o
rigoroso cumprimento dos prazos
e compromissos.
Com obras prontas e em andamento, primando sempre pela
busca de técnicas e soluções de
engenharia e arquitetura, a Yplan

Fotos Giovana Louise

Entre outros diferenciais, o
Puntarenas Residence tem o maior
apartamento de um quarto da região, que graças à facilidade de
mobilidade das estruturas internas
garante ao imóvel multifuncionalidades. Ele pode ser adaptado tanto para um loft/studio quanto para
uma moradia com dois dormitórios
ou home office.
Todas as unidades contam com
sala de estar e cozinha integradas
com bancada em granito tipo cozinha americana, piso em porcelanato; nos quartos, piso laminado
e persianas integradas às janelas
em alumínio bronze. Privilegiado,
oferece vista permanente para uma
área de preservação ambiental de
15 mil m2, tendo ainda 2.262,71 m²
de área verde particular do próprio
empreendimento. Vale destacar
que são 1 a 3 vagas de garagens
cobertas por apartamento.
São 130m de frente em rua
plana, com fachada moderna, que
evidencia as esquadrias em alumínio bronze e os detalhes em pele
de vidro laminado semirrefletivo.
O passeio, em ladrilho hidráulico,
tem a largura de quase 10m, ocu-

www.yplan.com.br

zela pelo meio ambiente e a população do entorno, sempre atenta às
questões que envolvem a sustentabilidade e a qualidade em tudo que
faz, sobretudo na busca da modernidade e inovação tecnológica no
desenvolvimento de projetos.
Produzido por MHD Comunicação
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Destaque

A melhor e mais diversificada
cervejaria de BH está no Buritis
Stahlberg Bier Haus faz o seu primeiro aniversário no bairro
O sonho de toda pessoa que
aprecia uma boa cerveja é ter, em
um só lugar, a oportunidade de experimentar os mais diversos tipos e
sabores. E nesse aspecto os moradores do Buritis são privilegiados.
A melhor e mais diversificada cervejaria de Belo Horizonte está aqui
no bairro. A Stahlberg Bier Haus,
que completa um ano de fundação
neste mês de abril, se consolidou
no mercado cervejeiro mineiro
pela sua ampla carta de bebidas,
que passam desde a fabricação
própria às cervejas importadas da
Bélgica e Alemanha, Inglaterra e,
é claro, as do polo cervejeiro de
Nova Lima e Belo Horizonte.
Um hobby que virou coisa séria: assim nasceu a Stahlberg Bier
Haus. Há cerca de três anos, um
grupo de amigos apaixonados por
cerveja decidiu fabricar o próprio
produto. O resultado foi tão incrível que um deles, o professor universitário Luiz Cláudio de Lima,
acreditou que a cerveja deveria
ser comercializada. Iniciou então
um grande esforço para tornar este
sonho uma realidade. “Durante minhas viagens a Alemanha, Holanda, Bélgica e Espanha fiz visitas a

diversas cervejarias para conhecer
mais sobre o negócio. Não somente enxerguei como deveria agir,
como confirmei que era isto o que
iria seguir na minha vida, especialmente quando vier a me aposentar
da sala de aula”, relembra.
Primeiramente, Luiz Cláudio
criou a fábrica Stahlberg Bier, no
pólo cervejeiro do bairro Jardim
Canadá, em Nova Lima. Logo depois, lançou a Stahlberg Bier Haus.
A escolha pelo Buritis II foi muito
bem planejada. O empresário fez
um estudo do público que queria alcançar e viu em nosso bairro o lugar
ideal para o investimento. “O Buritis é formado por pessoas jovens,
mas que já estão estabelecidas na
vida. Pessoas exigentes que primam
pela qualidade do produto. E que
não seria diferente com a cerveja”.
Ao entrar na Stahlberg Bier
Haus, o cliente logo se depara com
o “paraíso dos cervejeiros”. Atrás
do balcão, uma fila de 20 torneiras de chopes. Nelas encontramos
marcas e sabores diversos, como
por exemplo a belga Delirium,
eleita a melhor do mundo, a Alemã
Erdinger, sempre presente, além de
marcas de destaque nacional como

Stahlberg está localizada no novo pólo gastrônomico de BH, o Buritis II

a Bodebrown, Capa Preta, Falke,
Verace, Krug, KUD, Albanos, Backer, Vinil, Uaimii, entre outras do
polo cervejeiro mineiro.
“Tem cerca de 50 cervejarias
que fornecem para a Stahlberg.
Você multiplica isso à variedade
de produtos que cada uma possui,
para se ter uma ideia da nossa carta. Não existe em Belo Horizonte

uma cervejaria com 20 torneiras
abastecidas o tempo todo. Não
tenho dúvida em dizer que a cada
vinda aqui o cliente tem uma nova
experiência”, comenta Luiz Cláudio, ressaltando a grande diversão
que é para os clientes acompanhar
no painel quais as cervejas estão
sendo colocadas à disposição e experimentar algumas delas.

Ambiente interno foi projeto da BECKAP Arquitetura e elaborado com peças rústicas adquiridas dos mais diversos lugares

Luiz Cláudio,
um amante de
cervejas que criou
um verdadeiro
oásis para quem
também carrega
essa paixão consigo

Fila de 20 torneiras de chopes é a grande atração do estabelecimento

Para beber, comer e se divertir
Mas se engana quem pensa que ir à Stahlberg Bier Haus é
apenas para se ter uma experiência
com cervejas. A casa também não
abre mão de oferecer uma comida
diferenciada. Por ser também uma
Steakhouse, serve os cortes de picanha, ancho, chorizo, short rib todos de carnes nobres (RedAngus),
e uma mistura que, claro, iria dar

muito certo: Minas com Alemanha.
“Todo o nosso cardápio foi construído pelo renomado chefe Kiki
Ferrari. Aqui temos a culinária alemã com direito a joelho de porco,
salsichões, chucrute, entre outros,
e a tradicional comida mineira do
torresmo de barriga, tilápia com
batata e muito mais. No sábado e
domingo são servidos também pra-

tos executivos como risotos, massas, saladas e pratos kids.
Como grande novidade para
celebrar este primeiro ano de inauguração, a Stahlberg Bier Hausvai
lançar o serviço de delivery. Em
meados do mês de abril os clientes também poderão ter esta experiência única de sabores em casa.
“A cerveja ele poderá levar no

growler, e um kit de carnes para
fazer em casa. É a Stahlberg indo
até você”, brinca o empresário,
que conta ainda que uma parceria
está sendo firmada com o IFood,
quando os clientes poderão fazer
os pedidos de petiscos, carnes e os
growlers de cerveja.
Outro destaque da Stahlberg
Bier Haus é o ambiente propício
para uma grande diversão. Totalmente climatizado e com estética
diferenciada, é um lugar aconchegante para todo tipo de encontro,
seja para bater papo, ouvir música
ou mesmo assistir esportes. “Todas
as sextas e sábados temos música ao vivo com o melhor do pop
rock. O estabelecimento é repleto
de televisores onde são transmitidos não apenas jogos dos times
mineiros, mas todos os tipos de
esportes, como futebol americano,
basquete e tênis. Aqui não existe
preconceito”, afirma.

Stahlberg
Stahlberg é o nome de uma
pequena vila na Alemanha, próximo da divisa com a França, e
o nome significa “montanha de
aço” em alemão. “A escolha do
nome foi uma forma de homenagear Minas Gerais e suas montanhas maravilhosas, e a Alemanha,
país que me encantou, e um dos
berços da cultura cervejeira no
mundo”, ressalta o empresário.
A Stahlberg Bier Haus fica
localizada na Avenida Aggeo Pio
Sobrinho, 187. O local funciona
de terça a sexta, das 17h até o
último cliente. Aos sábados e do-

mingos também é servido almoço. Aos sábados as portas abrem
às 11h e fecham somente quando
o último cliente vai embora. E
aos domingos o funcionamento é
das 11h às 17h.
De terça a quinta ainda há a
promoção de rodada dupla do
chope da casa. Aos sábados e
domingos a promoção também
acontece, mas das 11h às 17h.
Confira todos os detalhes pelas
redes sociais: Instagram @stahlbergbierhaus; Facebook/ Stahlberg Bier Haus. O telefone de
contato é o 3653-6025.
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Festival de
Natação

Os dinossauros irão invadir a Academia Espaço Fitness Acqua Clube na 9ª edição do Festival de Natação,
que acontece no próximo sábado, dia 13. O evento, que
já virou tradição na academia
do Buritis, traz este ano uma
temática que envolverá as
crianças em um ambiente de
alegria e descontração, onde
terão a oportunidade de participar de torneios, demonstrações, oficinas e brincadeiras com toda a família.
Diretor da academia, Cássio Mendes destaca que “o
festival é uma ótima oportunidade das crianças apresentarem a evolução técnica e
implementarem o que aprenderam durante as aulas. Além
de nadar, elas terão a chance de desfrutar de um sábado com a família em nosso
espaço”.
O Festival de Natação
está marcado para iniciar às
8h30. A Academia Espaço
Fitness Acqua Clube fica na
Avenida Deputado Cristovam Chiaradia, 55. A inscrição para o evento custa
R$60 e estão inclusos camisa, troféu e certificado. Mais
informações pelos telefones:
3378-9779 e 98403-4455
(WhatsApp).

Promoção Ovo Gigante
A Cacau Show do Buritis quer deixar a Páscoa de
seus clientes muito mais doce. Além de comercializar
os mais diversos e saborosos produtos da linha de ovos
e coelhos de chocolate, a loja está com uma superpromoção. A cada R$70 em compras, o cliente participa da
“Promoção Ovo Gigante”. Isso mesmo, um ovo gigante,
ao leite, de 7 quilos, recheado com bombons sortidos de
avelã, cereja e licor, será sorteado entre os participantes.
Ao efetuar a compra na Cacau Show Buritis, o
consumidor recebe um código promocional impresso
na nota fiscal. De posse deste cupom ele deverá se cadastrar no site www.cacaushow.com.br/ovogigante. A
promoção vale para as compras até o dia 14 de abril. O
sorteio será realizado no dia 17 de abril. A Cacau Show
do Buritis fica localizada na Avenida Professor Mário
Werneck, 1480 e tem ainda a loja conteiner, dentro do
UniBH, com amplo estacionamento.

Desfile Outono/
Inverno Villa Buritis
Se você ainda está em dúvida sobre o que usar nas estações
mais charmosas do ano, não pode perder a oportunidade de conferir o desfile Outono/Inverno do Shopping Villa Buritis. Modelos
de todas as idades apresentarão as novas coleções que acabaram
de chegar às lojas e que serão tendências este ano. O desfile acontece no próximo sábado, dia 13 de abril, a partir das 11h, em um
palco que será montado bem em frente ao shopping, na Avenida
Professor Mário Werneck, 1307. Assim como no desfile Primavera/Verão, a ASPRAMI será parceira do evento com a participação
de suas lindas modelos da melhor idade. Vale a pena conferir!

E POR FALAR EM SAÚDE....

Dia 2 de abril é o dia Mundial do Autismo
Essa data foi criada pela ONU em 2007, com a intenção de conscientizar a população sobre esse transtorno.
Atualmente, nos EUA, a taxa é de 1 criança para cada 68 nascidos ou seja, provavelmente todas as escolas de ensino fundamental receberão, (ou já recebem) um aluno dentro do Transtorno do Espectro Autista (TEA).
Nesta data, em todo mundo, existem eventos com objetivo de informar a população sobre a importância de se pensar no TEA, não só como um problema mas, principalmente, como respeito á vida de uma
criança especial que deve ser amada, cuidada, respeitada e incluída na sociedade. Pensar na inclusão escolar e social desta criança, é combater o preconceito, aumentar o estudo sobre o assunto, formar e procurar
especialistas para intervenções precoces, pois estas últimas irão alterar substancialmente o curso deste
transtorno e “normalizar” ao máximo a vida desta criança e sua família.
Dra. Daniela Galvão
A criança pode ser bem novinha ainda (menos de 2 anos) e demonstrar ao cuidador alterações compatíveis com
CRM 38082
o TEA. Caso a criança tenha dificuldade ou ausência de fala, não consiga lidar com rotinas, brinque de maneira repeMédica acupunturiatra
titiva ou incomum com os brinquedos, apresente sensibilidade aumentada a alguns sons, ou simplesmente não atenda
com especialização em
aos chamados, como se não escutasse, o momento é de se procurar um neuropediatra, ou psiquiatra infantil. Não
Geriatria.
espere o tempo passar, intervenha precocemente! O tratamento estimula a comunicação e o desenvolvimento, através
Contato: 3347-3313
de treinamentos, melhorando o aprendizado e reduzindo os comportamentos inadequados.
www.danielagalvao.com.br
AUTISMO: “Quando você ajuda, as peças se encaixam”

?

Por Dentro do Bairro

?

Você sabe
quem foi

QUEM FOI – MARIA
HEILBUTH SURETTE
A Rua Maria Heilbuth Surette começa na Avenida Professor Mário Werneck,
faz esquina com diversas vias, termina na Rua Paulo Diniz Carneiro e é uma das
maiores ruas do nosso bairro. Mas quem foi Maria José Heilbuth Surette para ter
seu nome eternizado no Buritis?
Ela nasceu aqui mesmo em Belo Horizonte, no dia 11 de março de 1920.
Seus pais eram, Francisco Walter Heilbuth, de Belo Horizonte, mas descendente
de alemães, e Haydéia Buzelin Heilbuth, de Portugual, mas criada na Inglaterra.
Ambos, quando vieram da Europa, foram morar em Ouro Preto onde se conheceram, namoraram e noivaram. Já o casamento aconteceu aqui em Belo Horizonte. Desta união nasceram oito mulheres dentre as quais, Maria José. Ela passou
toda sua infância na capital mineira juntamente com suas irmãs e seus pais em
uma casa na Rua Grão Mogol, Sion. Ela era muito querida pela família e sempre
foi uma garota muito religiosa, católica, fé que carregou por toda sua vida.
Ainda jovem, Maria José trabalhou na Feira de Amostra de Belo Horizonte - onde é a atual Rodoviária - no cargo de Diretora e Chefe de Departamento.
Muito estudiosa, Maria José concluiu os estudos, antigo curso Normal, no Instituto de Educação de Minas Gerais, que era só para mulheres. Lá se formou
professora de Língua Portuguesa, mas exerceu a profissão por pouco tempo
dando apenas aulas particulares.
Em 13 de novembro de 1943, com 23 anos, se casou com José Surette Filho
que era um pouco mais velho, 24, na Igreja São José. Foram morar na Rua Minas
Nova, no bairro Cruzeiro, e deste casamento nasceram seis filhos, todos homens.
Paulo Roberto, José Flávio, Marco Aurélio, Fernando Luiz, Francisco e Cláudio
Henrique. Após alguns anos a família se mudou para um casarão que existia na
Rua Inconfidentes, quase esquina com a Avenida Getúlio Vargas.
José Surette foi o primeiro comerciante a abrir uma loja na Savassi. O
nome da sua empresa era “Vulcão dos Retalhos”, lembrada até hoje pelos que
vivenciaram aquela época, e Maria José, na medida do possível, ajudava seu
esposo trabalhando na loja.
Maria José sempre foi uma pessoa solidária e sempre ajudou os menos favorecidos. Durante toda sua vida foi muito caridosa e levou uma vida simples. Depois de casada abandonou as aulas particulares e o cargo de Diretora da Feira de
Amostra para dedicar-se única e exclusivamente à família.
Foi com a morte de seu marido que Maria José mostrou ser uma mulher com
“M” maiúsculo, pois sua luta estava apenas começando. Viúva aos 39 anos de idade, teve que criar os seis filhos homens, que ainda eram crianças, sozinha. O filho
mais velho estava com apenas 15 anos e o mais novo com dois.
Ela lutou muito para criá-los. Ficou com o “Vulcão dos Retalhos” por mais
três anos e depois vendeu o estabelecimento para estudar os filhos e sustentar a família. Conseguiu retornar ao funcionalismo público trabalhando no Departamento
Estadual de Estatísticas de Minas Gerais.
Maria José, no dia 01 de outubro de 1984, com 65 anos, veio a falecer. Ela
morreu de câncer nos gânglios linfáticos. Nos cinco anos em que esteve com a
doença, Maria José foi muito bem assistida por duas sobrinhas e que na família
são consideradas irmãs: Vera e Wanda. Maria José foi sepultada no cemitério do
Bonfim, em uma celebração muito bonita onde recebeu inúmeras homenagens.
A história de uma rua do Buritis ter seu nome é o reconhecimento de uma
vida de muita luta. Paulo Portugal era grande amigo da família Surette e conhecia
Maria José mesmo antes dela se casar. Quando Paulo se elegeu vereador, propôs
um projeto para que alguma rua de um bairro de Belo Horizonte levasse o nome
de sua amiga. A Câmara Municipal aprovou o projeto e o Buritis teve a sorte de
ganhar uma rua com o nome desta grande batalhadora. Se você não sabia, agora
sabe quem foi Maria José Heibulth Surette.
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Painel

Outono inicia a temporada
do charme e da elegância
No último dia 20 de março
teve início uma das estações mais
aguardadas pelo mundo da moda:
o outono. Estação das folhas que
caem, o outono é uma preparação
para o inverno, mas isto não quer
dizer que os looks devem ser caidinhos. Muito pelo contrário, o ventinho começa a ficar mais frio e as
charmosas roupas ganham espaço
prioritário na frente do guarda-roupas. E, para não fazer feio, nada
melhor do que saber o que estará
em alta para a temporada.
Proprietária da loja Practory,
localizada no Shopping Paragem,
no Buritis, Marcela Lima diz que a
nova coleção de roupas femininas
para o outono já começou a chegar às vitrines e as peças explicam
bem quais serão as tendências da
estação este ano.
De acordo com Marcela, além
das tradicionais jaquetas, casacos,
macacões, botas e roupas de couro,
para o outono deste ano não poderão faltar no guarda-roupas peças no estilo animal print. “É uma
grande tendência. As estampas que
imitam peles de animais são super
versáteis e dão um charme todo especial ao look. Você pode escolher
entre as diversas opções como:
onça, leopardo, zebra e cobra.
Lembrando que as variações de cores abrem mais um leque enorme
de opções”, revela.
Outra grande tendência do outono este ano, segundo Marcela,
são as peças lurex. A moda volta
com força total fazendo brilhar até
a mais apagada das produções. “O
lurex é uma malha molinha, muito
gostosa de usar. Vai bem em looks
noturnos e também durante o dia,
ao contrário do que muita gente
imagina. Ele faz a linha muito interessante porque não brilha muito, mas marca presença no mundo
metálico chamando atenção”.

Voltada para a mulher sofisticada e elegante, a linha
Practory se destaca no mercado por ter em suas coleções
peças diferenciadas, de alfaiataria, com cortes perfeitos,
tudo o que a estação pede. “O
outono se destaca pela elegância. Normalmente trocamos as
duas peças por três, pois, além
da calça e da blusa, jogamos
um casaco, uma jaqueta, um
cachecol, uma echarpe. Aqui
na Practory elas irão encontrar
tudo o que procuram para a
estação, seja para curtir o friozinho do nosso bairro ou mesmo para quem for viajar para
lugares onde as temperaturas
são bem mais baixas”, finaliza
a empresária.

De acordo com Marcela, o
xadrez será uma das grandes
tendências do outono este ano

Serviço: Practory
Endereço: Shopping Paragem
(Av. Professor Mário Werneck, 1360, Loja 127
Instagram: @practorybh
Telefones: 2511-1169 e 99625-1728 (WhatsApp).

Arte de escrever
Morador do Buritis é um dos melhores calígrafos do país
Nos dias de hoje, em que
digitar e teclar tem sido as formas mais comuns de emitir as
palavras, cada vez nos preocupamos menos em ter uma boa
caligrafia. Antigamente, ter uma
letra bonita era quase que uma
regra. As professoras da educação infantil passavam horas
cobrando a repetição da escrita
até que o aluno chegasse a uma
condição considerada adequada. Mas, para muitos alunos,
aquela de longe não era uma
situação desconfortável. Pelo
contrário, mantinham sempre
o desejo de desenhar a melhor
letra, alcançar o melhor traço.
E desta busca pela perfeição
poderia nascer um grande ofício, o calígrafo. Esses mestres
da arte de escrever nos cativam
ao transmitirem da forma mais
bela uma mensagem. No Buritis, esta tradição segue inabalada pelas mãos de um morador,
Paulo Ribeiro Ferreira, o Paulinho Calígrafo como gosta de
ser chamado, que há 16 anos
encanta com seus lindos traços
e é considerado um dos melhores profissionais do Brasil.
Apesar da enorme paixão
pela escrita, Paulinho demorou
a ingressar na carreira de calígrafo. Bancário por 37 anos,
somente decidiu dedicar-se ao
ofício após se aposentar. “Eu
queria preencher meu tempo.
Nunca consegui ficar parado.
Preciso todos os dias levantar
da cama e ter um desafio a vencer. E como percebia que minhas letras eram especiais decidi transformar aquele hobby em
profissão”.
Para o morador do Buritis,
a caligrafia é uma arte. “Para
que o traço seja perfeito são
necessários movimentos minuciosos e muita concentração, ou

Paulinho guarda com orgulho fotos de convites que receberam seus traços

seja, características de um artista”.
O calígrafo lamenta que esta alta
tecnologia dos dias de hoje esteja influenciando tanto a vida dos
jovens. “É muita abreviatura e nenhuma preocupação com a forma
da letra. Acredito que os pais e
professores são fundamentais para
estimular na criança e no adolescente o desejo de buscarem a melhor escrita”, diz.
Histórias
Ao longo destes 16 anos de calígrafo, Paulinho colecionou grandes momentos. Conheceu muitos
jovens formandos, que após aquele convite iriam ingressar na nova
vida. Casais que transmitiram todo
o seu amor no convite do casamen-

Os lacres de cera são outra tradição
que o calígrafo não deixa morrer

to, das bodas. Ou mesmo quem já
participou destes dois momentos
da vida. “Já tive pessoas que me
procuraram para escrever no convite de formatura e anos depois
voltaram a me procurar para escrever no convite de casamento.
Conhecer todas essas pessoas,
com certeza já foram mais de mil,
sempre em um momento de extrema alegria de suas vidas, é a minha maior gratificação”.
E, entre essas inúmeras histórias, uma ficou marcada na memória. O calígrafo do Buritis foi quem
escreveu no convite de casamento
da neta do ex vice-presidente da
República, José de Alencar. “Você
escrever uma mensagem endereçada ao vice-presidente é muita
responsabilidade, tive que batalhar
muito para não tremer. Realmente
uma grande lembrança”.
Além de calígrafo, Paulinho
também é especialista em lacre
de cera personalizado, o que traz
um glamour ainda maior para
cada convite.
Quem tiver o desejo de conhecer um pouco mais do trabalho do morador do Buritis, basta
segui-lo no Instagram no @paulinho-caligrafo.
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Comodidade

Oportunidade

Secretária Personalizada:

Uma viagem de fé

Novo serviço com economia de tempo e dinheiro
Uma das grandes preocupações que passam pela cabeça
de quem está iniciando um empreendimento é saber como irá
lidar com as despesas de um escritório. Antes mesmo de saber
se terá algum cliente, é preciso
fazer o cálculo do gasto com a
sala que irá alugar, condomínio,
IPTU e, principalmente, salário e encargos trabalhistas de
uma secretária. Não conseguir
manter todas estas despesas
pode acabar comprometendo
o sucesso do empreendimento. No entanto, uma empresa
localizada na região do Buritis
promete uma solução para este
problema. A Sirius Escritórios
Compartilhados, entre outros,
oferece o moderno serviço de
Secretária Personalizada.
Ao adquirir este serviço, o
cliente contará com uma profissional que irá anotar seus recados e os enviará imediatamente,
por meio de um App, e-mail ou
SMS. O cliente também poderá
receber a transferência da chamada direto no seu celular ou
telefone fixo de preferência ou
manter um ramal em seu celular, ligando para seus clientes
como se estivesse em seu escritório. “Sendo assim, ele manterá todos os contatos de seus
clientes sem precisar manter
um escritório. Ele poderá estar trabalhando em casa ou em
qualquer outro lugar. Temos,
por exemplo, muitos advogados
que, enquanto estão fazendo
audiências, têm todos os seus
contatos agendados pelo nosso
serviço”, explica o CEO da Sirius, Bruno Campos, que acrescenta ainda que “para médicos,

Para Bruno Campos, CEO da Sirius Escritórios Compartilhados, a
Secretária Personalizada é um novo serviço que fará diferença no mercado

dentistas, coaches, psicólogos, nutricionistas e outros profissionais,
existe o serviço de marcação de
consultas e compatibilização de
agendas para aqueles que trabalham em mais de um local, possibilitando manter uma agenda em
tempo real em seu celular”.
E a economia com o serviço de
Secretária Personalizada não para
nos custos de uma secretária ou
de uma sala. De acordo com Bruno Campos, é preciso colocar no

papel também a economia com
deslocamentos, alimentação e
um dos fatores principais nos
dia de hoje, o tempo. “Imagina quanto tempo uma pessoa
fica parada no trânsito de Belo
Horizonte atualmente. Estando
em casa ele ganha todo este
tempo e ainda não tem gastos
com seu veículo. Até o meio
ambiente agradece, uma vez
que é menos poluição de escapamentos nas ruas”.

Salas especiais
E, caso o profissional necessite de um local para se encontrar com o cliente, a Sirius também oferece o serviço de aluguel
de salas para grandes, médias e
pequenas reuniões. “Já ouvi de

clientes que ter nos encontrado
foi a solução para se manterem
no mercado. Também vi clientes
que conseguiram entrar no mercado por conta do nosso serviço”,
conta o CEO.

SERVIÇO
A Sirius Escritórios Compartilhados fica na
Avenida Barão Homem de Melo, 4500, 11º andar. Para
entrar em contato basta ligar no 4009-4500 ou pelo
site www.siriusoffice.com.br.

Muitos cristãos levam no coração o sonho de conhecer os lugares santos que conhecemos apenas nas celebrações litúrgicas ou
na leitura da Bíblia. É um desejo
justo que deve ser alimentado. E
uma grande oportunidade de realizar este sonho está bem próxima!
As agências Falls Viagens e Volta
ao Mundo preparam para o mês
de setembro um grande roteiro
de peregrinação à Terra Santa. A
viagem é toda acompanhada por
Padre Kennedy, que comandou
a Paróquia do bairro São Bento
e recentemente se mudou para a
Paróquia de Nossa Senhora da
Piedade, no bairro das Indústrias.
Durante o roteiro, ele irá celebrar
algumas missas e ilustrar as principais passagens bíblicas com seu
conhecimento religioso.
De acordo com Maurício Sousa, diretor/proprietário das agências de turismo, o roteiro da Terra
Santa organizado por eles é muito
especial. Durante dez dias, o grupo visita os principais lugares por
onde Jesus passou, como o local
de seu nascimento em Belém, batismo, crucificação e ressurreição.

Fotos Divulgação

Visita ainda Caná, na Galiléia (local do primeiro milagre de Jesus),
o deserto da Judéia, com o Mar
Morto, a cidade de Jericó datada
de dois mil anos antes de Cristo.
O roteiro também inclui a famosa
Jerusalém, com vários outros lugares bíblicos, como o local da Santa

Ceia, Monte das Oliveiras, entre
outros pontos especiais. “Esse ano
ainda teremos a oportunidade de
fazer uma parada em Portugal, para
visitarmos o santuário de Nossa
Senhora de Fátima. De lá, prosseguiremos no dia seguinte para Israel”, acrescenta.

Sobre Israel
Israel é um lugar muito seguro
e a cada ano mais brasileiros visitam o destino, sendo hoje o quinto
país na nossa preferência, atrás somente de Argentina, Chile, Estados
Unidos e Portugal. Segundo Maurício, além do aspecto religioso e
histórico, o grupo ainda terá a oportunidade de conhecer a cultura judaica cristã. “A tecnologia é o principal produto de exportação. Graças
a ela, são capazes de produzir e até
exportar vários tipos de alimentos,
tudo cultivado em pleno deserto”.
Os grupos de turistas têm
acompanhamento de um dos diretores da agência durante toda a
viagem. Em Israel, são recebidos e
acompanhados, por todo o período,
por um guia brasileiro, que apresenta o destino e conta detalhes do
povo israelense e passagens da vida

de Jesus.
Ao longo de anos organizando o passeio, Maurício
já ouviu inúmeros relatos de
passageiros contando a experiência única que tiveram
em suas vidas e a grande
emoção sentida durante a
maravilhosa peregrinação.
“Não tem preço que pague uma
renovação da vida de fé que uma
viagem como esta proporciona”,
finaliza.

Batismo no rio
Jordão é um dos
grandes momentos
da viagem

Serviço:
Volta ao Mundo Agencia de Viagens
Endereço: Avenida Ressaca, 275, Bairro Coração Eucarístico
Telefone: 2535-7912
Falls Viagens
Endereço: Rua Kepler, 441, loja 05, Bairro Santa Lúcia
Telefone: 2515-1203
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Aniversário

Brinde ao sucesso:

Espaço DR celebra 18 anos
Este mês de abril é muito especial para o Espaço DR. O empreendimento de beleza completa 18
anos de fundação e, com certeza,
tem muito o que comemorar. Ao
olhar para trás e lembrar do início
humilde, em um salão de 70m2, e
hoje ver a megaestrutura de uma
luxuosa construção de mil m2, é
de levar às lágrimas de seu idealizador. Atingir a maioridade é um
dos momentos mais aguardados da
vida. No entanto, mais que o sinal
verde para a liberdade, chegar aos
18 anos significa maturidade.
Ao longo destes 18 anos, Dierley Rodrigues passou por todos os
desafios de quem se lança no mundo nos negócios. As dificuldades
financeiras e a busca pela clientela
do começo; a necessidade de crescer; a corajosa decisão de investir
tudo o que tem quando já está estabilizado. Para Dierley, mesmo
sem perceber à época, acredita que
foi preciso vivenciar tudo isso para
chegar ao patamar em que se encontra hoje. “Quando fizemos 16
anos e viemos para este novo espaço foi tudo muito confuso, como
a cabeça de um adolescente de 16
anos. Agora, aos 18, está tudo claro, fluindo, como alguém que alcançou a maturidade. Interessante
como os negócios imitam a vida”.
Dierley reconhece que a sua
trajetória é bem diferente da de
muitos cabeleireiros que, como ele,
decidiram abrir o próprio negócio,
mas que infelizmente acabaram
não obtendo o sucesso. Mais do
que um grande cabeleireiro, é preciso saber gerir, ser empresário, e
ele foi. Muitas vezes abdicou da
tesoura e do secador para administrar a empresa. Além disso, sempre
contou com bons funcionários ao
seu lado. “Acredito que este seja o
maior segredo. As pessoas que me
acompanharam, amavam o que estavam fazendo e se dedicavam ao
máximo pelo sucesso do salão. Sei
que fui importante para elas, mas
elas foram ainda mais para mim”,
revela ele, que atualmente conta com cerca de 60 colaboradores
no Espaço DR, sendo 25% deles
naturais da cidade de Paraopeba,
terra natal de Dierley. “Também
sempre fiz questão de trazer comigo pessoas da minha cidade. Além
da confiança que tenho nelas, é
uma forma de contribuir para o seu
crescimento, uma vez que lá não

Dierley diz que os 18 anos
marcam o melhor momento
de sua carreira empresarial

existem tantas oportunidades”.
Mesmo diante de vários momentos de crise que enfrentou,
Dierley nunca abriu mão da qualidade de seus serviços e produtos. Um risco alto, uma vez que o
mercado está cada vez mais concorrido e as pessoas com menos
dinheiro. “Sei da dificuldade, mas
sempre prezei pela qualidade no
atendimento. Se não pudesse oferecer isto estaria indo contra meus
preceitos. Em alguns momentos
cheguei a perder clientes, mas pouco depois elas voltaram, pois o que
procuram, ainda mais quando o
assunto é beleza, é a qualidade no
trabalho”. Além da excelência no
atendimento, Dierley faz questão
de citar como fator de sucesso os
parceiros com quem trabalha há
anos, como L’Oreal, Kérastase e
Redken.

Promoções
E como chegar aos 18 anos
é motivo de muita festa, o Espaço DR não poderia deixar a
data passar em branco. O departamento de marketing preparou
muitas surpresas para os clientes
nos dias 12 e 13 de abril. Haverá
buffet com direito a champagne,
a presença do violinista e DJ Flávio Monteiro e promoções em todos os setores do salão, inclusive
dos produtos das marcas parceiras. “Serão promoções exclusivas. A L’Oreal, por exemplo, vai
nos fornecer produtos que ainda
irá lançar no mercado”, explica
a responsável pelo departamento,
Fernanda Veiga.
Outra grande promoção que
promete ser um sucesso em todo

o mês de abril vai ser o atendimento excepcional que será feito por Dierley. Muitas clientes
têm o desejo de serem atendidas
por ele mesmo. Contudo, a falta
de espaço na agenda e os valores mais altos acabavam inviabilizando este desejo. Neste mês,
uma vez por semana, Dierley irá
se dedicar a atender os clientes e
aos mesmos valores cobrados no
salão. “Vai ser uma oportunidade única para muitas clientes que
sonham em serem atendidas por
ele. Será um momento muito especial. Não tenho dúvida”, conclui Fernanda.

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

Direitos especiais para
pessoas especiais
No dia 2 de abril é celebrado o Dia Mundial de Conscientização do Autismo. A data, estabelecida em 2007, tem por objetivo difundir informações para a população sobre o autismo e assim reduzir
a discriminação e o preconceito que cercam as pessoas afetadas por
este problema. Os transtornos do espectro autista englobam diferentes apresentações do quadro e demandam distintas e multifuncionais
formas de atendimento.
O sacrifício que se exige de todos os envolvidos no cuidado com
as pessoas afetadas pelo autismo não é diferente daquele que são impostos aos que buscam tratamento de pessoas acometidas por outras
deficiências. Altos custos de medicamentos, alimentação especial
(quando necessário), tratamentos específicos, necessidade constante de deslocamento e ausência de atendimento próximo à residência do paciente são apenas uma amostra de tudo que envolve
e é exigido daqueles que assumem a linda missão de propiciar um
tratamento digno àqueles que lhes são tão queridos.
No intuito de minimizar as dificuldades enfrentadas constantemente pelos mais de 45 milhões de brasileiros portadores de deficiência e por aquelas incríveis pessoas que se dedicam aos seus
cuidados,em julho de 2015 foi criado o Estatuto da Pessoa com
Deficiência. Uma norma que é pouco divulgada mas que ficou regulamentada foi a isenção de determinados impostos. Cada Estado/
Município pode ter suas exigências próprias, mas os direitos garantidos são os mesmos.
Falamos em isenção de IOF para aquisição de automóveis para
transporte do paciente, assim como de IPVA e IPI. Além disso,
gratuidade nos transportes públicos e, em casos específicos, ao seu
acompanhante. É garatntida, ainda, preferência no trâmite processual em geral e no atendimento em quaisquer circunstâncias de socorro. O direito de preferência é extensivo ao acompanhante (exceto
a prioridade no Imposto de Renda e na tramitação de processos).
Tratam-se de DIREITOS e não de FAVORES. A APAE/ MG
disponibiliza um GUIA PRÁTICO PARA PESSOA COM DEFICIÊNCIA que responde a diversas duvidas e pode ser baixado no
endereço http://apaemg.org.br/uploads/GUIA%20LBI.pdf. Estes
são apenas alguns dos exemplos dos direitos garantidos à pessoa com
deficiência e que, na maioria das vezes, se estende àqueles que de
forma tão generosa se dedicam a seus cuidados.
Hoje dedicamos a coluna a estes seres iluminados, dedicados,
que não medem esforços ou sacrifícios na busca de cuidado, tratamento, bem estar e inclusão das pessoas com todo e qualquer
tipo de deficiência. Que mantenham-se fortes no cumprimento de
uma missão tão linda quanto difícil! Abraços!
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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Serviços

Portaria Inteligente: mais segurança
e economia para o condomínio
Apesar de muitas pessoas ainda relutarem, a tecnologia faz parte
do nosso meio e em muitos casos,
veio para modernizar algumas profissões. Um grande exemplo que,
cada vez mais deverá fazer parte
do dia a dia dos moradores do Buritis é a portaria virtual ou portaria
inteligente, serviço que promete
aliar o aumento no nível de segurança e redução significativa dos
custos dos condomínios. A ideia
da portaria virtual ou inteligente é
muito simples: substituir porteiros
presenciais por atendentes capacitados que, de maneira remota,
abrem e fecham portões para entrada de moradores e visitantes,
todos monitorados por câmeras de
segurança aplicando procedimentos de segurança.
Leonardo Rodrigues, diretor
comercial da Home Keeper - Portaria Inteligente - explica que as
portarias dos edifícios residenciais
com presença física do porteiro
transmitem uma falsa sensação de
segurança. Na realidade, apesar da
existência de sistemas de vídeo-

Poder entrar no prédio sem necessidade de chaves é
mais um dos benefícios oferecidos pela Home Keeper

monitoramento, as entradas dos
prédios estão vulneráveis e os porteiros também. O motivo? A maioria dos porteiros não é treinada em
segurança. “Em todo o prédio que
vou apresentar a nossa solução,
consigo entrar no condomínio sem
a menor dificuldade demonstrando

as falhas na segurança. No caso,
eu estou bem intencionado, mas se
for alguém com má intenção? Sem
contar as inúmeras histórias que
ouvimos de porteiros que estavam
dormindo em serviço ou fora da
portaria. Com nosso sistema isso é
impossível”.

Além dessa vulnerabilidade do
porteiro, muitas vezes não é possível saber a índole de quem está
sendo contratado. Nos noticiários,
acompanhamos casos quase que
diariamente de edifícios que foram invadidos por bandidos com
o auxílio do porteiro. “Todos estamos propensos a isto. Um síndico
não tem como saber se a pessoa
contratada é um criminoso ou
não”, diz Leonardo.
Sem portaria no local, o condomínio consegue dispensar um
dos custos mais caros: o do porteiro. Ao invés disso, paga uma
taxa por mês à empresa que presta o serviço de portaria virtual ou
inteligente, o que pode chegar a
diminuir em mais de 50% a taxa
de condomínio, dependendo do
local. “Essa é uma situação que
vem me causando surpresa. Nos
últimos tempos, tenho percebido
que o interesse maior tem sido
por esta redução dos custos do
que propriamente a segurança”,
comenta Leonardo.

Como funciona a Portaria Inteligente – Home Keeper
Ao chegar no prédio, o visitante
aciona o interfone. A chamada é direcionada a central de atendimento
24 horas. O atendente fala com o
visitante enquanto o visualiza pelo
circuito de câmeras. Ele entra em
contato com o morador para solicitar
a autorização da entrada. Somente
após a liberação do morador o visitante tem acesso ao condomínio que
se dá pelos comandos da central.
Os moradores podem entrar e
sair utilizando um QR Code do seu
aplicativo exclusivo assim como tag
e controle de garagem. As soluções
permitem a passagem de forma fácil, rápida e segura. Além disso, o
controle de garagem é anticlonagem
e todas as ferramentas de acesso
possuem a função pânico. “Percebo que as pessoas, especialmente as
mais idosas, que ainda relutam com
a troca, é porque têm no porteiro
aquele amigo que ajuda a carregar
as compras ou têm aquele bom
bate-papo. Entendo este apreço,
mas isto não pode influenciar no

O seu prédio tem prevenção contra incêndios?
Bombeiro alerta sobre a importância de atualizar a vistoria
O incêndio de grandes proporções ocorrido no prédio da empresa
de tecidos Ematex, no bairro Prado,
no início do último mês de março,
trouxe à tona a discussão quanto à
segurança dos edifícios da capital.
E os dados são alarmantes. Segundo
estimativas da Comissão de Avaliações e Perícias da Sociedade Mineira
dos Engenheiros, pelo menos quatro
em cada dez prédios em Belo Horizonte não possuem o Auto de Vistoria do Corpo de Bombeiros (AVCB).
Como o Buritis é um bairro altamente verticalizado, é imprescindível
que os síndicos se atentem para a si-

tuação do documento.
Subtenente do Corpo de Bombeiros da capital e engenheiro de segurança do trabalho, Geraldo Dorotério (foto) lamenta que ainda hoje,
com tanta informação, ainda convivamos com fatos como os ocorridos
no prédio da Ematex e, pior, com a
tragédia com a morte dos garotos do
Ninho do Urubu, no Rio de Janeiro.
“Não tenho a menor dúvida que, se
os imóveis tivessem com o AVCB
atualizado, nenhuma das duas situações teria acontecido”.
De acordo com o militar do
Corpo de Bombeiros, o AVCB só

é emitido pela corporação após a
adequação dos imóveis às normas
de segurança contra pânico e fogo.
Contudo, a sua emissão não significa que o responsável não terá
mais nenhuma preocupação dali em
diante. “O grande problema que eu
vejo é que após a liberação do Auto,
os imóveis são modificados, mas os
bombeiros e técnicos não são chamados para fazer um novo projeto.
No caso do Ninho do Urubu, por
exemplo, existia um laudo do espaço para uma determinada função e
o Flamengo estava utilizando para
outros fins. Infelizmente, esta é uma

prática muito comum”.
Outro fator de grande relevância é o prazo de vencimento do
AVCB. É preciso que seja avaliada
a situação de cada empreendimento, onde, conforme a normatização,
pode ter a validade de três a cinco
anos ao levar em conta as condições de uso de cada tipo de imóvel.
“Para locais onde existe a recepção
de público, como, por exemplo shoppings, a validade do Auto é de três
anos. Já para imóveis residenciais o
prazo é de cinco anos”, lembrando
que a revalidação pode ocorrer antes
do prazo estabelecido em casos onde

houver uma mudança física no ambiente ou se o imóvel for utilizado
para uma nova finalidade.
O AVCB é um documento
obrigatório. Portanto, edificações que não o obtiverem poderão sofrer penalidades,
as quais vão desde a
aplicação de multas
até mesmo a interdição do espaço. “O principal é que estamos falando
de vidas. Não há dinheiro
no mundo que pague pela
vida de uma pessoa”, finaliza o
bombeiro.

aspecto da segurança e economia
para todos”.
Por fim, ele ressalta que para
garantir a segurança de todos os
condôminos é preciso ter uma estrutura robusta para operar. Logo,
a Home Keeper investiu em pessoas capacitadas, procedimentos
definidos para atuar em qualquer
tipo de situação e uma solução que
oferece uma boa gestão de acesso e
agilidade no atendimento. O condomínio deve se atentar na escolha da
empresa que irá prestar este tipo de
serviço pois, nem sempre um menor preço é sinônimo de segurança
e qualidade no atendimento e gestão dos acessos e informações.
Para saber mais do serviço de
portaria inteligente da Home Keeper basta entrar em contato através
dos telefone 3665-8650 e 995905454. O e-mail de contato é o leonardo.rodrigues@homekeeper.com.
br, ou acesse o site www.homekeeper.com.br e os acompanhe no instagram @homekeeper_bh
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Variedades

Hospital Veterinário do UniBH:
mais um privilégio do Buritis
No Abril Laranja, mês de combate aos maus tratos contra os animais,
ressaltamos o trabalho social desenvolvido pelo centro universitário
Nos últimos tempos, os meses
do ano, acompanhados de cores,
têm sido usados como forma de divulgar e promover importantes causas. Em meio a esse calendário de
cores, temos uma campanha muito
especial acontecendo neste mês: o
Abril Laranja, escolhido para combater a crueldade contra animais.
Os maus tratos contra os animais são um comportamento que
deve ser abolido em todas as circunstâncias. No Buritis, além de
muitos protetores voluntários, temos um grande trabalho institucional em prol dos animais. O Hospital Veterinário do UniBH presta
importantes atendimentos sociais
aos bichinhos. O maior exemplo
foi no mês de janeiro, quando os
animais resgatados na tragédia de
Brumadinho foram acolhidos e
medicados pelo hospital.
O Hospital Veterinário do UniBH, instalado no campus Buritis,
possui uma estrutura completa,
com mais de 2500 m2, e capaz de
atender cães, gatos, equinos, bovinos e demais espécies animais.

Hospital Veterinário do UniBH possui toda a estrutura
para atender animais de pequeno, médio e grande porte

Conta com ambulatórios clínicos,
blocos cirúrgicos, baias, salas de
cirurgia para animais de pequeno
e grande porte, além de UTI veterinária para animais extremamente
debilitados. “Temos uma estrutura
fantástica aqui. Nossos alunos encontram no curso todos os equipamentos necessários para uma formação de excelência. A viabilidade
do atendimento dos animais
de Brumadinho, por exemplo,
deve-se a tudo isso, além da
boa localização do Buritis”,
explica Bruno Antunes Soa-

res, coordenador do curso de Medicina Veterinária do UniBH.
Desde que foi inaugurado, em
2017, o hospital universitário tem
prestado um grande atendimento à
população, especialmente aos moradores do Buritis, que têm o privilégio de contar com o serviço tão
próximo de casa. Os animais recebem um acolhimento altamente
capacitado e os custos são muito
abaixo dos cobrados em clínicas
particulares. Bruno esclarece que
“são valores cobrados apenas para
cobrir os gastos de medicamentos e

Faça você também parte
desta campanha contra os
maus tratos aos animais.
Compartilhe o laço laranja

outros produtos, em média R$70.
Ressaltando que não se trata de
um atendimento feito por um estudante inexperiente. Todos os animais são atendidos sob orientação/
inspeção do médico veterinário
responsável, ou seja, eles não passam por qualquer risco. Pelo contrário, receberão atendimento de
uma grande equipe”, esclarece.
O Hospital Veterinário do UniBH atende, em média, 250 animais
por mês, sendo 20% deste montante, animais de grande porte como
equinos e bovinos.

Projetos sociais

Desenvolver atendimentos sociais é um
dos objetivos do Hospital, desde a sua
inauguração, garante Bruno Soares

O trabalho em favor
das vítimas de Brumadinho
foi apenas um dos projetos
sociais desenvolvidos pelo
curso de Medicina Veterinária do UniBH. Frequentemente, são realizadas atividades de forma voluntária no
hospital, como o atendimento de cães e gatos encaminhados por ONGs cadastradas, o Projeto Carroceiro,

que atende cavalos de carroça, e
o Projeto Avicultura Caipira, com
atendimento de aves de pequenos
produtores. “Com isso, nossos acadêmicos assumem uma postura reflexiva diante das questões sociais e
são proativos e rápidos para ajudar
na resolução de problemas prementes”, exalta Bruno.
A campanha Abril Laranja foi
criada pela Sociedade Americana para a Prevenção da Crueldade

contra os Animais (ASPCA), com
o objetivo de sensibilizar as pessoas para a causa, promover ações de
conscientização e prevenir a crueldade contra o animal. No Brasil, a
prática de maus tratos a animais é
crime, previsto no Artigo 32 da Lei
Federal nº. 9.605/98, a Lei de Crimes Ambientais. A pena para quem
impõe sofrimento a algum animal
é de três meses a um ano de prisão,
além de multa.

Atenção,
contribuinte
Prazo para declaração
do IR termina este mês
No próximo dia 30 de abril
termina o prazo para que os contribuintes enviem a declaração
do IR - Imposto de Renda 2019
à Receita Federal. Devem fazer
a declaração todos aqueles que
tenham recebido, em 2018, rendimentos tributáveis cuja soma
supere R$ 28.559,70, ou rendimentos isentos, não tributáveis
ou tributados na fonte com soma
superior a R$ 40 mil. No caso de
atividade rural, a quantia deve ser
maior do que R$ 142.798,50.
Também deve declarar quem
teve ganho de capital na alienação de bens ou direitos sujeitos à
incidência do imposto ou realizou
operações em bolsas de valores,
de mercadorias, de futuros e assemelhadas. A declaração é obrigatória, ainda, para aqueles que
tenham propriedades de bens e
direitos cujo valor seja superior a
R$ 300 mil.
Como novidade este ano, a
Receita Federal exige que os declarantes informem o número do
Cadastro de Pessoa Física (CPF)
de todos os dependentes. Antes,
a informação era obrigatória somente nos casos de crianças a

partir de oito anos. “Declarar o
Imposto de Renda é cumprir a legislação brasileira. Realizando as
ações de forma correta, o cidadão
evita problemas com a Receita
Federal, além de obter algumas
outras vantagens. A declaração do
IR pode ser requerida, por exemplo, para a efetivação de algumas
ações como: alugar ou comprar
um imóvel; conseguir um empréstimo; abrir conta em banco. A
apresentação de uma declaração é
fundamental para melhorar a relação de confiabilidade com os parceiros, podendo, em determinados
casos, ser obrigatória”, explica a
diretora da Farah Contabilidade,
Patrícia Farah (foto).
É importante ressaltar que a
pessoa física pode ter direito à
restituição do IR somente em casos em que a declaração é feita de
maneira adequada.
Quem apresentar a declaração
após o término do prazo estará
sujeito a multas, que vão de R$
165,74 a 20% do valor do Imposto de Renda devido. A expectativa
da Receita Federal é de que 30,5
milhões de declarações sejam entregues neste ano.

Como declarar
O contribuinte tem à disposição três
alternativas para fazer a declaração: por
meio do Programa Gerador da Declaração (PGD) IRPF2019, disponível no site
da Receita Federal; pelo aplicativo Meu
Imposto de Renda; e pelo serviço Meu
Imposto de Renda, que deve ser acessado pelo Centro Virtual de Atendimento
(e-CAC) do portal da Receita por meio
do uso de certificado digital.

SERVIÇO:

Dificuldades com a sua Declaração de Imposto de Renda?
A Farah Contabilidade descomplica para você.
Av. Dom João VI, 1651, Palmeiras.
Telefones 3318-1659 ou 97171-1659 (WhatsApp).
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Lazer

Drinkeria do Buritis é eleita um
dos points de paquera de BH
A noite do Buritis tem se
mostrado cada vez mais especial.
Além das tradicionais baladas de
fim de semana, sair no bairro no
meio de semana também virou
uma grande diversão. Prova disso
são as noites de quarta e quintafeira na JABU. A drinkeria, que
irá completar dois anos de inauguração no mês de julho, já leva
em seu currículo o status de ser
um dos melhores lugares de BH
para paquerar.
Localizada no complexo do
Chalezinho (Avenida Mário Werneck, 530), a JABU surgiu com
um novo conceito de entretenimento na região e rapidamente
conquistou um público fiel. Em
um ambiente muito agradável, que
conta com teto retrátil e uma linda
jabuticabeira de 60 anos de vida ao
centro - por isso o nome JABU -,
os clientes podem se deliciar com
drinks diversos, a maioria à base
de gin, e uma farta opção de petiscos. “Estamos sempre inovando
no cardápio. Elaborar drinks é uma

Fotos Divulgação

A festa dos sonhos já
tem endereço no Buritis

A JABU faz parte do complexo do Chalezinho

brincadeira muito séria, já temos
mais de 30, sendo dez autônomos.
A cada pedida, o cliente passa por
uma nova experiência”, revela a
produtora Bela Grecco.
De acordo com Bela, o sucesso da JABU em tão pouco tempo
se deve a diversos fatores, desde
o comprometimento dos funcio-

nários com o atendimento até o
fato de estar sempre inovando. E o
principal: o público. “São pessoas
incríveis, normalmente com mais
de 30 anos, que querem apenas se
divertir, mas com responsabilidade. Afinal, trata-se de uma quarta e
quinta-feira e todo mundo tem que
trabalhar no dia seguinte”.

Happy hour na JABU
Bela Grecco acredita que a
associação de uma faixa etária específica com a descontração dos
drinks e do próprio espaço foi
preponderante para este resultado.
“As pessoas se jogam mesmo. Elas
chegam aqui por volta das 19h, começam a pedir seus drinks, depois
vão no embalo da banda, e uma
coisa acaba levando à outra. É um
ambiente sensacional”, ressalta.
Quem for visitar à JABU pela
primeira vez e tiver em dúvida sobre
o que pedir, a produtora, que também é uma apaixonada por drinks,
dá uma dica certeira. Peçam o “Obrigado de nada”! “Este drink é feito
com gim, soda italiana de tangerina
e espuma de gengibre. Não tem erro.
Mas temos muitas outras opções e
ainda a possibilidade de o cliente
elaborar seu próprio drink. O que
não pode é não experimentar”.

Mais dias

Bela Grecco viaja com
frequência para conhecer
o que há de novo na
noite pelo mundo e
trazer para a Jabu

Apesar do sucesso nas noites de
quarta e quinta, as portas da JABU
deverão ser abertas mais vezes daqui em diante. Está em andamento
o projeto “Tardes na JABU”. No
sábado, dia 27 de abril, haverá uma
roda de samba. “É a oportunidade
de oferecermos algo diferente. Já
estou pensando em uma feijoada no
inverno e também algo para o aniversário de dois anos em julho. No
mês de fevereiro, por exemplo, todas as sextas tivemos axé para fazer
um aquecimento do carnaval. É inovar e experimentar, disso não abro
mão”, finaliza.
Se quer conhecer um pouco
mais da JABU acesse as redes socais: Instagram @jabudrinkeria;
Facebook / JABU Drinkeria. Wathsapp 99292-0633.

Organizar um evento, seja particular ou empresarial, requer atenção
para uma série de detalhes. A elaboração do cardápio, a escolha do espaço, contratação de garçons e até
mesmo uma área especial no caso de
o evento incluir a presença de crianças. Para garantir o sucesso da festa,
muitas pessoas optam em contratar
os serviços de um buffet. Contudo,
o alto valor cobrado por muitas empresas do ramo acaba por enterrar o
sonho de se fazer uma grande festa.
No Buritis, no entanto, uma super
novidade veio para mudar este cenário. O Buffet Estação nasceu com a
ideia de oferecer o melhor custo/benefício para eventos infantis e adultos em toda a região.
Localizado no segundo piso do
Shopping Paragem, no coração do
Buritis, o Buffet Estação oferece
uma excelente estrutura para até
150 convidados em um ambiente totalmente climatizado e com
direito a espaço kids. Além disso,
tem em seu diferencial o cardápio
personalizado. Por manter um restaurante próprio, o buffet disponibiliza para o cliente a opção de ter
um cardápio bem diversificado.
“Vai das tradicionais pizzas, salgadinhos variados e comida de boteco a frutos do mar, carnes nobres e
uma gama de outras opções. Além
disso, não temos compromisso com
nenhuma empresa de bebidas, portanto, podemos colocar qualquer
bebida que o cliente desejar. É realmente um serviço bastante diferenciado e de alto padrão”, diz a sócia/
proprietária Helena dos Santos.
Outro ponto de grande destaque do Buffet Estação é a sua localização. Por estar dentro de um
shopping oferece ao cliente uma

série de vantagens, tais como um
amplo estacionamento, acessibilidade para pessoas com deficiência e segurança. “Já fizemos
uma festa de aniversário de 90
anos, então tínhamos muitos
convidados idosos e com mobilidade restrita. Todos vieram aqui
tranquilamente e curtiram muito.
Garanto que, no Buritis, não encontrariam espaço melhor”.
Se o pessoal da terceira ida-

de adorou, com a garotada o atendimento é ainda melhor! O espaço
kids é ideal para uma grande festa
de aniversário, sem contar que fica
bem em frente a um cinema, para
quem desejar agregar à festa uma
sessão de filme. “E tudo isso em
um único ambiente, ou seja, os
pais também poderão curtir a festa,
uma vez que terão seus filhos ao
alcance de sua visão o tempo inteiro”, explica Helena.

Helena dos Santos, sócia/proprietária do Buffet Estação

Custo/benefício
Ao fazer o investimento,
Helena sempre acreditou que seria possível oferecer um serviço
de buffet de alta qualidade cobrando um preço justo. Quando
surgiu a oportunidade de lançar
o Buffet Estação, no Shopping
Paragem, não pensou duas vezes. “Se comparar qualidade nos
produtos e atendimento, este por
sinal diferenciado, dizemos que
nossa missão é surpreender nossos clientes com nossa educação, solicitude e alegria, tenho
certeza que estamos oferecendo
um serviço com um preço muito

abaixo do valor de mercado”.
Para conhecer um pouco do
serviço do Buffet Estação acesse
o site www.buffetestacaobh.com.
br ou ainda no Instagram @buffetestacaobh, Facebook/buffetestacaobh. “O sucesso alcançado
até aqui nos tem surpreendido. A
agenda está sempre cheia. Para
se ter uma ideia, nosso Instagram
não tem tanto tempo assim e já
temos cerca de sete mil seguidores”, conta orgulhosa.
Os telefones de contato do
Buffet Estação são: 3245-1224 e
99130-2996 (WhatsApp).

