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Ensino
Igreja Getsêmani 
escolhe Buritis para 
implantar nova escola

PG 6

No mês em que se celebra o Dia das Crianças, os comerciantes do Buritis dão 
uma mostra de que investir na diversão da garotada está valendo muito à pena. 
Bares e restaurantes do bairro estão colocando como prioridade a instalação de 
espaços kids. Desta forma, conseguem fidelizar ainda mais os clientes.

Pesquisa realizada pela 
Fecomércio aponta que 
87 % dos belo-horizontinos 
preferem fazer compras 
no bairro onde moram. 
Os números mostram que 
a comodidade e seguran-
ça de se comprar próxi-

mo de casa tem sido uma 
busca constante por parte 
dos clientes. E, se depen-
der do empenho dos lojis-
tas do nosso Buritis, esses 
números tendem a crescer 
a cada dia.

Apache
Conceituada imobiliária
do bairro inaugura
nova sede no Buritis

PG 11

Mudança
Saúde falou mais alto
e Miss Plus Size do
bairro se transforma

PG 13

Entrevista
Presidente da MRV
fala do aniversário de
40 anos da construtora

PG 16

Negócios
Maratona na Newton
busca formatar ideias
para empreendedores

  PG 6

Tem que ter parquinhoO seu vizinho quer
comprar seu produto

União pelo 
“Baixo Buritis”

PÁG. 3

Desde o início deste ano, um grupo de empresários da região do Buritis II se uniu em busca de um único objetivo: transformar a região em um grande 
centro comercial e torná-lo cada vez mais atrativo. De lá pra cá já participaram de cursos de capacitação oferecidos pelo SEBRAE e se reuniram para 
elaborar ações a serem realizadas em conjunto para fomentar as vendas na região. Agora, os integrantes do grupo “Empreendedores do Baixo Buritis” 
pretendem colocar as ideias em prática. Iniciativa em que todos sairão ganhando: comerciantes, consumidores e moradores.
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A união faz a força. A ex-
pressão é antiga, mas a mensa-
gem que ela transmite sempre 
vai ser atual e verdadeira. To-
das as conquistas da humanida-
de não foram obra de pessoas 
isoladas. Nos avanços e reivin-
dicações ganham aqueles que 
conseguem unir as pessoas em 
torno de uma ideia. E quanto 
mais gente for aderindo àque-
la determinada causa, maior 
será a possibilidade de vitória. 
Isso vale para todo tipo de gru-
pamento humano. Sindicatos, 
entidades de classe, associações 
de moradores, ou seja, todo co-
letivo que se une para lutar por 
um ideal.

Em um bairro não é dife-
rente. Para conseguir melho-
rias, os moradores têm que dar 
o grito. É o popular “quem não 

PENSAR COLETIVO
chora não mama”. Em agosto 
passado, a reportagem principal 
da nossa edição foi o aniversá-
rio de dois anos da Base Comu-
nitária Móvel da Polícia Mili-
tar, que fica na Avenida Mário 
Werneck. Naquela oportunida-
de, registramos a melhoria da 
segurança e a redução dos índi-
ces de criminalidade do bairro. 
E a própria PM reconheceu a 
importância da participação dos 
moradores no auxílio às ações 
de combate ao crime.

Nesta edição, a reportagem 
principal traz como tema um 
movimento de comerciantes 
que tem tudo para dar certo. Os 
estabelecimentos do Buritis II 
estão se unindo para promover 
ações que melhorem o bairro 
e, ao mesmo tempo, atraiam e 
fidelizem clientes para os seus 

estabelecimentos. Eles até re-
batizaram o nome popular da-
quela região. Não o chamam 
de Buritis II. O nome agora é 
Baixo Buritis. Um movimento 
que já conta com um aliado de 
primeira hora: o JORNAL DO 
BURITIS.

O Movimento do Baixo 
Buritis é, na prática, implantar 
o conceito da responsabilidade 
social. É quando o empresário 
não pensa somente no lucro e 
nos resultados. Ele amplia o 
seu foco e o seu raio de ação 
e passa a pensar coletivamente 
para melhorar o ambiente em 
torno do seu estabelecimento. 
Atualmente, o Movimento não 
está formalizado. Mas cerca de 
30 empresários estão se reunin-
do regularmente para pensar 
ações coletivas unindo o útil ao 

agradável. Melhoram o bairro 
e, consequentemente, melho-
ram seus negócios.

Ainda mais que uma pes-
quisa realizada em agosto 
passado pela FECOMÉRCIO 
constatou que nada menos do 
que 87% dos consumidores 
preferem fazer suas compras no 
bairro onde moram. Ou seja, a 
absoluta maioria das pessoas 
gosta da comodidade de fazer 
tudo perto de casa. E o Buri-
tis é um bairro simbólico deste 
comportamento. Afinal, temos 
a fama de que “aqui tem tudo”.

O grupo de empresários co-
meçou o Movimento procurando 
qualificação. Fizeram cursos no 
Sebrae, onde tiveram lições para 
desenvolver os seus negócios 
mas também foram incentivados 
a pensar coletivamente. Outra 

entidade que também pode ser 
muito útil ao Movimento e que 
está cada dia mais ampliando o 
seu apoio e o seu suporte para os 
empresários – em especial os pe-
quenos e médios - é a Câmara de 
Dirigentes Lojistas. Certamen-
te, é mais uma porta aberta para 
aprimorar e crescer.

Nós, do JB, não vamos fi-
car apenas na torcida para que 
este movimento cresça e dê 
resultados concretos. Nós va-
mos apoiar divulgando todas 
as ações e também colaborando 
com ideias e sugestões, além 
de incentivar a participação de 
mais pessoas. Temos certeza 
que a consolidação desse movi-
mento não vai significar apenas 
mais lucros para as empresas, 
mas novas conquistas para o 
bairro.

OUTUBRO ROSA
O câncer de mama é o segundo 

tipo que mais acomete brasileiras, 
representando em torno de 25% 
de todos os cânceres que afetam 
o sexo feminino. Para o Brasil, 
foram estimados 59.700 casos no-
vos de câncer de mama em 2019, 
com risco estimado de 56 casos a 
cada 100 mil mulheres. Os princi-
pais sinais e sintomas da doença 
são: caroço (nódulo), geralmente 
endurecido, fixo e indolor; pele da 
mama avermelhada ou parecida 
com casca de laranja, alterações 
no bico do peito (mamilo) e saída 
espontânea de líquido de um dos 
mamilos. Também podem apare-
cer pequenos nódulos no pescoço 
ou na região embaixo dos braços 

(axilas). Além de estarem atentas 
ao próprio corpo, mulheres de 50 a 
69 anos devem fazer mamografia 
de rastreamento a cada dois anos. 
Esse exame pode ajudar a identi-
ficar o câncer antes de a pessoa 
ter sintomas.

Micheli Porto SaleS

GUARDA
Adorei saber da retomada da 

solenidade de Troca da Guarda do 
Palácio da Liberdade. Isso valo-
riza a cultura e o turismo no esta-
do. Não pude estar presente, mas 
na próxima eu estarei. A troca da 
guarda será realizada todo primei-
ro domingo do mês no próprio 
Palácio e poderá ser acompanhada 
pela população, sempre às 9h. A 

cerimônia é composta por um con-
junto de ritos militares semelhantes 
aos ocorridos em outras cidades 
do mundo, como Santiago (Chile) 
e Londres (Inglaterra). Da entrada 
do Palácio, o público pode acom-
panhar toda a solenidade. Partici-
pam da cerimônia os militares da 
Escola de Formação de Oficiais 
(EFO), do Batalhão de Polícia de 
Guardas (BPG), do Regimento de 
Cavalaria e da Banda de Música da 
Polícia Militar.

Flávia oliveira
Moradora

ENCHENTES
O período das chuvas já vai 

chegar logo logo. Será que algo 
está sendofeito para que neste ano 

não tenhamos mortes? Lá na Câma-
ra Municipal existe uma comissão 
especial de estudos de enchentes 
na Vilarinho e está avaliando deta-
lhes acerca do projeto de obras para 
prevenção de enchentes na Avenida 
Vilarinho. A prefeitura quer contra-
tar um crédito junto a instituições 
financeiras, no valor de até US$ 
85 milhões – cerca de R$ 350 mi-
lhões – destinados a intervenções 
nos Córregos Vilarinho, do Nado e 
do Isidoro. Este empréstimo tem a 
finalidade de financiar a elaboração 
do projeto e a execução de obras 
para prevenir as frequentes inun-
dações que já causaram prejuízos 
materiais e até mesmo a perda de 
vidas. Queremos uma solução já.

MatheuS ribeiro Souza

CRIANÇAS
O Centro Cultural Banco do 

Brasil apresenta diversas ativida-
des para a criançada poder se di-
vertir em família na semana das 
crianças. No dia 12, o brincante 
Leo Ladeira resgata brincadeiras 
antigas, como elástico, vaivém, 
perna de pau, pique cola, barra 
manteiga, cabra cega e muito mais. 
A participação é gratuita e faz par-
te das atividades do CCBB Educa-
tivo. Além disso, entre os dias 11 
e 13 de outubro, haverá o Festival 
Canção Criança com oficinas, ins-
talações, apresentações musicais 
e atrações que promovem a inte-
ratividade. Algumas atividades do 
Festival são gratuitas e outras a 
preço popular. Venda de ingressos: 

www.eventim.com.br ou na bilhe-
teria do CCBB, de quarta a segun-
da, das 10h às 22h– R$30 (inteira) 
/ R$15 (meia) .

Mayra loPeS

LINDO TRABALHO
Quero parabenizar a moradora 

do nosso bairro Rosalva Gervásio 
que é uma das idealizadoras do Ins-
tituto Casa do Caminho. Eles ofere-
cem para seus acolhidos - pessoas 
com diagnóstico de graves doenças, 
especialmente câncer -, um espaço 
de um lar com características que 
chegam o mais próximo possível de 
um ambiente familiar. Parabéns, vi-
zinha. Sua atitude é brilhante. Que 
Deus abençoe junto aos seus.

FátiMa MartinS
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Movimento 

Ser um empreendedor no Bra-
sil não é tarefa das mais fáceis. 
Além do importante investimento 
que é preciso ser feito para aber-
tura do negócio, o pequeno empre-
sário ainda precisa lidar com a alta 
carga tributária do país. Para so-
breviver a todas essas dificuldades, 
a visão empresarial tem mudado 
de foco com relação à concorrên-
cia. Em vez de ver no vizinho um 
adversário, os comerciantes estão 
enxergando um parceiro funda-
mental para o aquecimento de uma 
região e o consequente crescimento 
dos negócios. No Buritis, um movi-
mento que vem ganhando corpo a 
cada dia nesta linha é o de empre-
sários da região do Buritis II, mas 
que, como eles mesmo preferem ser 
denominados, do “Baixo Buritis”.

O movimento dos comercian-
tes do Baixo Buritis, que com-
preende a Avenida Aggeo Pio So-
brinho, Ruas Eli Seabra Filho e 
Henrique Badaró Portugal (conhe-
cida também como a da pista de 
cooper/caminhada) e demais ruas 
adjacentes, teve início em janei-
ro deste ano. Contudo, foi no mês 
de abril que ele começou a ganhar 

Empresários se unem e criam grupo para
fortalecer comércio do “Baixo Buritis”

forma com a chegada do apoio do 
Sebrae. Pode-se dizer que a entida-
de de assistência ao micro-empreen-
dedor deu um norte aos comercian-
tes. Analisou não apenas a região, 
mas a situação específica de cada 
negócio e fez um diagnóstico 
quanto ao que deveria ser feito. A 
partir daí, foram disponibilizados a 
eles cursos de capacitação e as pri-
meiras reuniões foram realizadas 
com o objetivo de elaborar ideias 
conjuntas para o desenvolvimento 
do comércio local.

Tatiana Paiva é proprietária 
do Brechó Innsaie. Participa dire-
tamente das ações do grupo desde 
o início. Segundo ela, a ideia de 
sua criação surgiu após a parti-
cipação em um workshop, onde 
um profissional mostrou como se 
deve organizar uma loja, explorar 
o seu visual. Foi tanta coisa nova 
que conheceu que, logo, viu a ne-
cessidade de se capacitar e que o 
mesmo deveria acontecer com os 
comerciantes próximos, para que 
toda a região pudesse crescer. “Unir 
os empresários foi um trabalho de 
“formiguinha”, mas a grande maio-
ria entendeu a proposta. Sabem que precisamos nos unir para fazer essa 

região se tornar forte. Já realizamos 
reuniões com mais de 30 empresá-
rios e queremos muitos mais”.

De acordo com Tatiana, o foco 
do grupo deve ser aprimorar o em-
preendimento para oferecer aos 
clientes melhores produtos e servi-
ços. “Por exemplo a sua forma de 
administrar o caixa for correta, ele 
terá melhores rendimentos e assim 
poderá passar melhores condições 
de vendas aos clientes. É um ci-
clo”. Outro ponto destacado pela 
empresária é a força de um grupo 
para desmistificar algumas situa-
ções. Cita como grande exemplo 
o trânsito local, que, segundo ela, 
é de fácil acesso devido à proxi-
midade com o Anel Rodoviário e a 

LePub Gastrobar & Parrilla, ex-
plica que o objetivo é pensar em 
ações menores para que elas de 
fato aconteçam e não fiquem ape-
nas no papel. “Temos que colo-
car em prática. No início pode ser 
pequena, mas se vai dando certo, 
tendo bons resultados, ganhamos 
munição para fazer outras maiores. 
Tem que começar”, ressalta ela, in-
formando que as ideias vão desde a 
criação de uma “quinta longa”, em 
que o comércio teria o horário esten-
dido às quintas-feiras, à elaboração 
de sacolinhas que teriam a logo das 
empresas da região, até a realização 
de eventos em datas comemorativas, 
como Natal e Black Friday.

O LePub fica localizado na 
Rua Eli Seabra Filho em um imó-

vel onde a calçada recebeu um 
belo jardim. A iniciativa chamou 
tanto a atenção, que outras calça-
das da região também receberam o 
plantio das flores. Letícia acredita 
que o mesmo irá acontecer com as 
ações do grupo. “É assim. Um vai 
puxando o outro. Olha o que um 
simples jardim já fez. Aqui nem 
parece que estamos no Buritis, 
que é toda aquela loucura lá em 
cima. Tem um ar de tranquilidade, 
ideal para passear e também para 
fazer compras”.

CONqUISTAS
Apesar de ser apenas o início, 

o grupo já pode ser considerado 
um vitorioso. Além da capacita-
ção no negócio, para alguns co-
merciantes o seu impacto já trouxe 
uma grande transformação no dia a 
dia. Camila Fissicaro, proprietária 
da escola de robótica Code Bud-
dys, ainda não é moradora do bair-
ro. Vem aqui apenas para admi-
nistrar o seu negócio. No entanto, 
depois de integrar o grupo, criou 
amizades e pôde conhecer mais do 
lugar onde trabalha.

“Eu troco experiências, passo 
o que sinto do meu empreendi-
mento e escuto o que eles têm a 
me dizer do deles. Conheci suas 
lojas, virei consumidora. Hoje 
compro no brechó da Tati, fiz mi-
nha festa de 30 anos aqui no bar 
da Lê. Só isso já mostra que deu 
certo”, finaliza.

 Mesmo já com um bom núme-
ro de empresários participantes, o 
grupo não tem limite. Quem quiser 
fazer parte será muito bem-vin-
do. Basta entrar em contato com 
a Camila, por meio do telefone 
99844-8364, quando poderá ser ti-
rada quaisquer dúvidas e informa-
ções sobre as próximas reuniões. 
O mais importante é que a semente 
foi lançada e os frutos já estão co-
meçando a aparecer.

Avenida Tereza Cristina. “É muito 
tranquilo entrar e sair daqui. Além 
disso, vamos valorizar a região. 
O clima agradável. O alto astral. 
Destacar que aqui temos pista de 
cooper, um belo parque bem pró-
ximo. Tudo isso ajuda o comér-
cio”, garante.

ETAPAS
A coordenação do movimento 

dividiu em três etapas como de-
veria ser realizado o trabalho. A 
primeira delas foi entender quem 
eram os clientes. A segunda, for-
malizar os encontros para elabo-
ração de projetos em conjunto. E a 
terceira, que está nesse momento, 
a de colocar as ideias em prática.

Letícia Croce, proprietária do 
Próximas REuNIõES do GRuPo serão para 
definir estratégias para efetivação de ações

Com trabalho em equipe região tem tudo para se tornar um importante Pólo CoMERCIAl
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Comércio  

Sair para fazer compras em Belo 
Horizonte foi, durante muito tempo, 
sinônimo de ir à região central da ci-
dade. Mesmo com todo o desgaste, 
o deslocamento era necessário, pois 
somente lá era possível encontrar o 
que procurava. Porém, nos últimos 
anos, este cenário mudou bastante. 
Alguns bairros da capital, e o Buri-
tis é o maior exemplo, passaram a 
oferecer uma enorme possibilidade 
de produtos e marcas. Tudo o que 
o consumidor queria. Pelo menos é 
o que mostra a pesquisa Escolha do 
Local de Compras, elaborada pela 
Fecomércio/MG. De acordo com o 
estudo, 87,2% dos consumidores de 
BH utilizam as lojas do bairro ou 
da vizinhança para adquirir bens e 
serviços, sendo que 53,2% sempre 
compram no local.

Administradora do Sho-
pping Villa Buritis (Av. Mário 
Werneck, 1307), Mirian Torres 

A Câmara de Dirigentes 
lojistas de Belo Horizonte, em 
parceria com o Sebrae-MG, deu 
início a um novo programa com 
palestras que abordam temas de 
relevância para os comerciantes 
da capital. São os “Encontros 
Empresariais”, que serão reali-
zados regionalmente. Aqui na 
Regional Oeste, da qual o Bu-
ritis faz parte, o programa vai 
acontecer nos dias 9 e 23 deste 
mês e no dia 12 de novembro. 
As palestras vão acontecer à 
partir das 19h na sede do Se-
brae-MG, na Avenida Barão 
Homem de Melo, 329, bairro 
Nova Granada.

Dia 09 de outubro o tema da 
palestra será “Atender bem gera 

CDL PROmOvE ENCONTROS REGIONAIS POR TODA BH
Na oeste começa no dia 09 A
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mais vendas”. A palestra apresenta 
as melhores práticas para se obter 
uma gestão eficiente e assertiva 
nas vendas, com foco no atendi-
mento e na persuasão da mente do 
consumidor. O participante ainda 
conhece os principais mandamen-
tos, que geram a prosperidade dos 
negócios e a fidelização dos clien-
tes. O palestrante será o jornalista 
graduado em Marketing e Comu-
nicação Empresarial, Ricardo Gan-
dra, com mais de 16 anos de expe-
riência no mercado.

Já no dia 23 o tema será “Pla-
taformas Digitais Gerando Negó-
cios”. A palestra abordará o uso da 
tecnologia na geração de negócios, 
os formatos de vendas online e as 
oportunidades existentes para to-

dos os tipos de negócios.  Por 
meio de casos reais, o palestrante 
irá evidenciar o momento de dis-
ruptura dos processos tradicio-
nais e como essa mudança pode 
ser de forma fácil e eficaz para 
as empresas. O palestrante será 
o professor Éder Melo, graduado 
em  Design e Negócios, espe-
cialista em Marketing e Vendas 
Online por meio do E-commerce. 
Atualmente é diretor de empresa 
especializada  em plataformas de 
varejo, atacado e marketplace, 
além de palestrante e consultor 
de projetos digitais.

Em novembro, no dia 12, 
o ciclo de 2019 será encerrado 
com a palestra “Gestão financei-
ra para micro e pequenas empre-

sas na prática”, apresentando 
os conceitos práticos e espe-
cíficos de gestão financeira 
e  propiciando aos gestores 
conhecimentos e condições 
necessárias para o desenvol-
vimento da capacidade ana-
lítica, gerando assim maior 
probabilidade de lucro. Serão 
dois os palestrantes. Marcos 
Reis, graduado em Ciências 
Contábeis, com pós-gradu-
ação em Especialização Es-
tratégica em Gestão de Ne-
gócios; e Felipe Henrique de 
Assis Silveira, graduado em 
Administração de Empresas, 
com pós-graduação em Mercado 
Financeiro e Mestrando em Ad-
ministração & Economia.

Os “Encontros Empresa-
riais” fazem parte do projeto 
CDL Conecta, que, entre ou-
tras iniciativas, também tem o 
programa de inovação Varejo 
Inteligente. O Presidente da 
CDL-BH, Marcelo de Souza 
e Silva, disse que a decisão de 
realizar estes eventos nas re-
gionais da cidade facilita a vida 
dos comerciantes e de futuros 
empreendedores que estão in-
teressados em ingressar na vida 
empresarial. “Aproximar ainda 
mais a CDL dos comerciantes 
é uma das metas da nossa ges-
tão e essa proximidade com o 
comércio regional tem gerado 
resultados muito positivos”, 
afirmou o Presidente. Mais in-
formações sobre o evento no 
site www.cdlbh.com.br

MARCElo dE SouzA E SIlVA 
quer levar a Cdl cada vez 
mais para perto do associado

Buritis é exemplo de comodidade
Pesquisa mostra que belo-horizontino prefere comprar no bairro onde mora

diz que o resultado da pesquisa só 
reafirma o sucesso de se empreen-
der no bairro. Segundo ela, com-
prar perto de casa é, de fato, muito 
mais vantajoso. “O cliente reduz 
custos com transporte, tempo com 
deslocamento, estacionamento e, 
em se tratando de centro da cidade, 
evita ainda tumulto e o risco de pe-
quenos delitos, como furtos”.

Em relação ao Buritis, os mo-
radores não têm mesmo do que se 
queixar. Aqui no bairro, além de o 
cliente encontrar praticamente de 
tudo, as lojas estão se esforçando ao 
máximo para oferecer ainda mais 
comodidade ao consumidor. “Várias 
lojas aqui no Villa, por exemplo, já 
fazem vendas através do seu Insta-
gram e entregam na casa do cliente. 
Com a correria dos tempos atuais, 
quem não prefere estas comodida-
des?”, indaga.

Há 11 anos no Buritis, a loja de 

confecção e aluguel de vestidos de 
festa Fabíola Amorim (Rua Walter 
Guimarães Figueiredo, 90) é um 
grande exemplo no que diz respeito 
a oferecer conforto e comodidade ao 
cliente. Observando a grande quanti-
dade de clientes que eram moradoras 
do Buritis, Fabíola decidiu abrir uma 
filial aqui no bairro, o que facilitou 
demais a vida delas .

“Nossa outra loja é no bairro 
Padre Eustáquio, o que ficava um 
pouco distante para o morador do 
Buritis. Normalmente a cliente pre-
cisa vir quatro vezes na loja. Uma 
para escolher, outra para provar, re-
tirar e, por fim, devolver. Imagina ter 
que fazer isso em um lugar distante. 
Iria ter uma grande perda de tempo, 
dificuldade em estacionar, gasto com 
transporte, entre outros. Um desgas-
te que agora ela não tem ao fazer a 
compra perto de casa”, diz.

Fabíola revela que não é apenas 

Mais do que empresária, como 
moradora FABíolA ressalta as 

vantagens de consumir no bairro

MIRIAN acredita que, cada vez 
mais, os clientes irão optar em 

comprar perto de casa

como empresária que sente no dia a 
dia as vantagens em ter um comércio 
forte no bairro onde mora. “A clien-
tela do bairro é muito fiel. Eu mesma 
sou um exemplo. Moradora e grande 
consumidora do Buritis. Não saio da-
qui pra nada, nem pra ir em shopping. 
Encontro tudo o que procuro e com 
bons preços”.

 Ainda de acordo com a pes-
quisa, o comércio do hipercentro é 
opção para 56,4% dos entrevista-
dos, enquanto os shoppings centers 
atendem 51,3%. A conta não fecha 
em 100% porque, na pesquisa, os 
entrevistados optavam por mais de 
uma resposta. Quando analisado o 
percentual daqueles que “sempre 
compram” em determinados locais, 
53,2% responderam que frequen-
tam regularmente as lojas de bair-
ro. O índice é bem maior do que os 
daqueles que vão ao  hipercentro 
(13,5%) e aos shoppings (15,1%).
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matrículas já estão abertas. 
Nestas primeiras semanas 
com desconto especial de 
30% no valor. De acordo 
com a coordenadora pe-
dagógica, Daiane Maros-
tegam, o atendimento aos 
pais é feito por agenda-
mento para que eles pos-
sam receber uma atenção 
individual. “Queremos 
mostrar a eles os nossos 
conceitos de trabalhar o 
pedagógico, o educacional 
e o caráter do aluno. Um 
trabalho verdadeiramente 
de formação”, ressalta.

Telefones para contato e 
agendamento: 

3313-4792 e 99866-7777

Novidade

Buritis receberá Colégio Batista Getsêmani
Ao longo dos anos o Buritis 

tem se destacado como um bairro 
de excelência quando o assunto é 
educação. Por aqui, encontramos 
instituições de ensino de enorme 
qualidade, desde o berçário ao 
ensino superior. Mas, como diz 
aquele velho ditado: “nada é tão 
bom que não possa melhorar”. 
Para 2020, a grande novidade no 
setor é a chegada do Colégio Ba-
tista Getsêmani. O Buritis será o 
primeiro bairro a ser contempla-
do com uma unidade da escola, 
depois da matriz, localizada no 
bairro Dona Clara, que já possui 
30 anos de história, e que teve 
início com um sonho do Pr. Jor-
ge Linhares (presidente da Igreja 
Batista Getsêmani e Diretor Ge-
ral da Escola).

O Colégio Batista Getsêmani 
é uma escola cristã de educação 
por princípios. Sua diretoria tra-
balha com o pressuposto de que, 
mais do que formar um estudan-
te, é preciso formar um cidadão 
de caráter. A bíblia está no centro 

O bairro

Pastor léo ChINA, diretor 
administrativo e 
dAIANE MARoStEGAM, 
coordenadora pedagógica 
da Escola Batista 
Getsêmani do Buritis

“Ensina a criança 
o caminho em que 
deve andar, e ainda 
quando for velho, 
não se desviará dele”. 
Provérbios 22:6

DE OLhO NO fUTURO

do currículo escolar da institui-
ção, sendo ensinada de forma in-
tegrada aos demais conteúdos. “O 
foco não é religião, não é forçar 
ninguém a ser da nossa igreja. É 
trabalhar valores! Valor à família, 
à honestidade, respeitar pai e mãe, 
lhes dar obediência, respeitar o 
próximo. É isto que está na bíblia 
e que passamos na escola junto às 
disciplinas”, comenta o pastor Le-
onardo Fonseca, pastor Léo Chi-
na, como é mais conhecido e que 
será o diretor administrativo da 
escola do Buritis.

Para que seus objetivos se-
jam alcançados, o Colégio Batis-
ta Getsêmani tem como uma de 
suas prioridades a parceria esco-

A escolha pelo Buritis para re-
ceber a primeira unidade do Colégio 
Batista Getsêmani depois da matriz 
é um prêmio pela grande integrali-
dade criada pela igreja com o bairro 
durante esses 13 anos de existência. 
Pastor Léo assumiu a Missão Buritis 
em abril de 2018. Vendo a grande 
participação das crianças nos cultos, 
logo lhe despertou o interesse pela 
criação da escola. A resposta dos 
coordenadores foi positiva e, então, 
iniciou o trabalho para erguê-la. “Sei 
que o Buritis tem ótimas escolas. A 
nossa vem para somar. Tanto para 
ajudar a  suprir a demanda, já que 
aqui temos muitas crianças, mas 
principalmente para oferecer uma 
escola que trabalha princípios aliada 
ao conteúdo”.

O colégio será instalado anexo à 

la/família. Prova disso foi a con-
quista do Troféu ClassApp 2017, 
concurso que premia, em diver-
sas regiões do Brasil, as institui-
ções de ensino que se destacam 

igreja (Rua Desembargador Amílcar 
de Castro, 140). As obras, que co-
meçaram há cerca de um ano, estão 
próximas do fim. Um longo tempo, 
mas fundamental para que a estru-
tura seja a melhor possível. “As seis 
salas irão atender 118 alunos, de 01 
a 06 anos, por turno. Teremos a me-
lhor infraestrutura que conta com 
salas com carteiras anatômicas e 
adequadas à faixa etária da crian-
ça, bem iluminadas, climatizadas. 
Um amplo espaço de lazer. Uma 
escola com educação bilíngue. Ou 
seja, trabalhamos todos os deta-
lhes para oferecer o melhor aten-
dimento possível”.

mATRíCULAS
Para os pais interessados em 

ingressar seus filhos no colégio, as 

no relacionamento com os pais. 
“Eu sempre digo que educação 
é dever dos pais, mas nós nos 
comprometemos a ser seus par-
ceiros nessa árdua jornada. Man-

ter uma convivência 
harmoniosa entre famí-
lia e escola faz toda a 
diferença no desenvol-
vimento da criança”.

Nela participam jovens que têm 
o sonho de abrir o seu próprio 
negócio, outros que descobrem 
qual faculdade pretendem seguir, 
e ainda empresários que querem 
qualificar o seu empreendimento. 
“Já tivemos aqui filhos trazendo 
os pais para dizer a eles: olha pai, 
precisamos fazer isso, implantar 
essa tecnologia, para não perder-
mos espaço. Isso é muito legal”.

ExEmPLOS
Davi Rafaelo ainda está no 2º 

ano do Ensino Médio, mas partici-
pou pela segunda vez da Maratona. 
De acordo com ele, a abordagem 
feita pelos facilitadores tem o aju-
dado cada vez mais a entender o 

que fazer, e como fazer, para ter 
seu dinheiro um dia. “Este ano eu 
trouxe como proposta a criação 
de um software que seria utiliza-
do para resumir todos os tipos de 
textos, especialmente científicos. 
Acredito que ele poderia ser um 
grande facilitador para estudantes 
e incentivaria a prática da leitura”.

Bernardo Peres é aluno do Se-
brae. De acordo com ele, desde 

que entrou para a escola 
se interessou pelo mundo 
do empreendedorismo. Por 
esta razão, tem participa-
do de diversos eventos que 
incentivam a abertura do 
próprio negócio. Para a 
Maratona Newton, apre-
sentou uma plataforma 
que busca conectar pes-
soas que são fãs de espor-

tes ao ar livre. A intenção é que 
empresas do ramo também se 
conectem, e toda vez que efetua-
rem uma venda devem gerar um 
bônus para ser revertido em in-
vestimento para o meio-ambien-
te. “Quero aqui ver se a minha 
ideia é plausível e, quem sabe, 
que ela seja patrocinada. Já con-
segui alguns contatos. É muito 
bacana”.

Campus Buritis sedia 6ª edição da Maratona do Empreendedorismo Newton
de experiências, os participantes 
receberam a orientação neces-
sária sobre qual caminho seguir. 
“Nosso desafio é formatar, validar 
aquela ideia. Hoje o foco é ace-
lerar uma startup. Mostramos ao 
empreendedor que ele tem que en-
xergar o problema e, a partir daí, 
buscar a solução. Um exemplo é 
a Uber, que nasceu devido a um 
problema de locomoção que exis-
tia nas grandes cidades”, explica o 
professor Franz Petrucelli, um dos 
organizadores.

Também organizadora do 
evento, Isis Boostel ressalta que 
um dos pontos mais interessantes 
da Maratona durante esses seis 
anos é a diversidade do público. 

 Imagine seis horas de imersão 
de ideias em tecnologias e técnicas 
inovadoras! Isto foi o que cerca de 
cem pessoas, entre jovens e adultos, 

tiveram a oportunidade de viven-
ciar, no último mês de novembro, 
durante a 6ª edição da Maratona do 
Empreendedorismo Newton, rea-

lizada no campus Buritis. 
Além de desenvolver o es-
pírito empreendedor dentro 
de cada um, o objetivo do 
evento foi mostrar que é 
possível, sim, transformar 
sonhos em negócios, mas 
que há etapas e processos 
para que isto aconteça.

A Maratona do Em-
preendedorismo é uma 
espécie de jornada da con-
cepção da ideia à sua exe-
cução. Por meio de pales-
tras e compartilhamento 

oRGANIzAdoRES celebram mais 
uma edição de sucesso da maratona

PARtICIPANtES escutavam atentos 
cada orientação que lhes era passada
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Espaço Kids 

O Buritis é um bairro com al-
gumas características bem marcan-
tes. Uma delas é o grande número 
de famílias de jovens casais que 
possuem filhos pequenos. Para es-
tes novos pais, a vida ficou muito 
mais difícil. É praticamente impos-
sível sair para almoçar ou jantar, 
fazendo uma refeição demorada, 
com calma, relaxando um pouco, 
levando consigo seu “agitado” fi-
lho. A grande salvação é frequen-
tar estabelecimentos que reservam 
em sua casa o chamado espaço 
kids. Já atentos a este mercado, os 
donos de bares e restaurantes do 
Buritis estão investindo cada vez 
mais para oferecer, além da boa 
comida, uma área de brinquedos 
para entreter a molecada.

Ao escolher um restaurante 
para um almoço prolongado no fi-
nal de semana ou um happy hour 
com amigos, além de procurar por 
um espaço agradável com servi-
ço de qualidade, a grande maioria 
dos pais tem mais um critério para 
escolher um local: a existência de 
um espaço kids. A presença desse 
tipo de serviço é uma comodidade 
para eles e é vista como um diferen-
cial para o estabelecimento. Com 
um espaço kids, os pais podem 
relaxar e aproveitar a refeição e o 
papo entre amigos com a comodi-
dade de saber que seus filhos estão 
se divertindo em segurança. Pais 
tranquilos, filhos felizes e proprie-
tários de restaurantes satisfeitos ao 
fidelizar a clientela. No Buritis, al-
guns estabelecimentos investiram 
alto para mostrar que “aqui a garo-

Bares e restaurantes do bairro investem
cada vez mais para receber as crianças

tada é muito bem-vinda”!
Moradores na Rua Maria Heil-

buth Surette, Aliomar e Denise 
Araújo descobriram o lugar ideal 
para frequentar com os filhos Ga-
briel (05) e Beatriz (02). O recém
-inaugurado Restaurante Cantim, 
localizado na pista de cooper da 
Rua Henrique Badaró Portugal, 
teve como prioridade na sua es-
trutura a instalação de um espaço 
kids, que conta com a presença de 
um monitor para garantir a segu-
rança das crianças. Tudo o que a 
família Araújo procurava. “É perto 
de casa. A gente vem a pé. A gas-
tronomia é muito boa e as crianças 
adoram”, diz Aliomar. “Faço parte 
de um grupo de mães que a gente 
marca de fazer happy hour aqui 
depois da escola. Virou o point da 
turminha”, completa Denise.

Sócio-proprietário do Cantim, 

Sérgio Carneiro conta que, assim 
que teve a ideia de montar um bar 
no Buritis, colocou como meta 
prioritária a implantação de um 
espaço kids. Seu desejo sempre foi 
receber este público no seu estabe-
lecimento, a família Buritis. “Meu 
sócio até me questionou do inves-
timento que iríamos fazer com a 
compra dos brinquedos, mas dis-
se a ele que disto não abria mão. 
Hoje, ele não só concorda comigo, 
como já estamos planejando para, 
em breve, abrir mais uma área de 
lazer para crianças no bar”.

A prova de que um bar/restau-
rante para fazer sucesso no Buritis 
precisa investir na implantação de 
um espaço kids é a unidade da rede 
Beb’s no bairro. Das cinco existen-
tes na capital, apenas a nossa possui 
uma área voltada para a garotada.

O empresário Rafaelo Lopes 
levou os filhos Valentim (02) e 
João Gabriel (05) para passar um 
domingo de alegria no local. De 
acordo com ele, hoje se o estabe-
lecimento não tiver um espaço de 
brinquedos não o terá como clien-
te. “Já saímos para lugares que não 
tinha e em 20 minutos tivemos de 
ir embora. Eles ficam inquietos, 
nervosos. Agora, se sei que não 
tem, nem saio de casa” diz, res-
saltando que os pais do Buritis são 
privilegiados por morarem em um 
bairro que oferece tantas opções de 
estabelecimentos com espaço kids.

Prioridade para a diversão da 
criançada também é uma das ca-
racterísticas da Estação Buffet, bar/
restaurante localizado no Shopping 
Paragem. A Estação Kids, que faz 
parte do ambiente, é toda adaptada 
às crianças, com diversas opções 
de brinquedos, banheiro exclusivo 
infantil, piso adaptado, câmeras de 
segurança e monitoras. Tudo isso 
fechado com vidro temperado, para 
maior segurança das crianças e para 
permitir ampla visibilidade aos pais, 
ao mesmo tempo que serve de bar-
reira acústica às músicas e outros 
barulhos advindos da área infantil. 
“Aqui os pais relaxam de verdade. 
Eles podem estar em uma mesa lon-
ge, que têm a certeza de que seu fi-
lho está feliz e seguro. Há até casos 
de muitos que vão ao cinema e dei-
xam as crianças com a gente”, conta 

Roteiro para a criançada
Para dar ainda mais opções aos pais, o JORNAL DO BURITIS fez uma 

lista de bares/restaurantes do bairro que oferecem alguma atração para as 
crianças. Confira:

n Boi Werneck - Av. Prof. Mário Werneck, 678
n República da Esbórnia - Av. Prof. Mário Werneck, 789
n Estação Kids - Av. Prof. Mário Werneck, 1360 (Shopping Paragem)
n Bebs - Av. Prof. Mário Werneck, 1973
n Shopping Maximu’s - Av. Prof. Mário Werneck, 2700
n Boi Zé - Av. Eng. Carlos Goulart, 167
n Chalé da Mata - Av. Eng. Carlos Goulart, 1123
n Canto de Mainha - R. Heitor Menin, 115
n Botequim Buritis - R. Vitório Magnavacca, 39
n Pizzaria Mural - R. Henrique Badaró Portugal, 147, loja 2
n Divina Pizza - R. Henrique Badaró Portugal, 289
n Cantim - R. Henrique Badaró Portugal, 418
n Beerstock Pub - Av. Aggeo Pio Sobrinho, 20
n Calçadão  Buritis - Av. Aggeo Pio Sobrinho, 417
n Centro Comercial Riviera - R. Eli Seabra Filho, 510

Pet friendly
E não são apenas 

as crianças que são 
muito bem-vindas nos 
estabelecimentos do 
Buritis. Os pets tam-
bém têm vez por aqui. 
A maioria dos bares e 
restaurantes do bairro já 
aderiu ao conceito pet 
friendly, onde os ani-
mais não apenas podem 
entrar, como estarão em 
um ambiente preparado 
para recebê-los bem e 
proporcionar conforto. 
Diversão para toda a 
família!

a administradora Helena dos Santos.
A aprovação do serviço da Es-

tação Buffet é tamanha que, segun-
do Helena, a maioria dos clientes 
se tornou conhecida. “As monito-
ras já conhecem as crianças e os 

pais pelo nome. Esse diferencial no 
atendimento passa ainda mais con-
fiança. Muitos pais chegam para 
mim e dizem que os filhos os co-
bram de virem para cá. Não acei-
tam outro lugar”, brinca. 

Helena, que possui dois filhos 
pequenos, ressalta o trabalho ofereci-
do pelo espaço, bem como de outros 
estabelecimentos do Buritis, quando 
o assunto é atender bem as crianças. 
“Eu sou a administradora daqui, mas 
em primeiro lugar sou mãe. Sei da 
dificuldade que é sair com as crian-
ças e, por isso, prezo muito por este 
serviço. Trago meus filhos aqui na 
Estação mesmo quando estou de fol-
ga, assim como também frequento 
outros bares do Buritis. Aqui é um 
bairro para a garotada”. Na Estação 
Kids não há cobrança se os pais al-
moçarem no estabelecimento.

Um LUGAR ESPECIAL

Em alguns estabelecimentos um ambiente 
inteiro é usado para a dIVERSão dA GARotAdA

EStAção KIdS já se tornou parada 
obrigatória para muitas famílias 
aos fins de semana, diz helena

Existência da áREA dE BRINquEdoS deixa o
passeio mais divertido para toda a família
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Tradicional

SOBREvIvENTES DO BAIRRO
Bancas de revistas conseguem resistir à evolução tecnológica

Hoje em dia, se você quer ler 
uma notícia, receber alguma orien-
tação, procurar por entretenimen-
to, basta tirar o celular do bolso dar 
um clique e pronto. Em um instante 
você pode encontrar na palma da 
mão a informação que você procura. 
Porém, toda esta comodidade tecno-
lógica acaba impactando a vida de 
muita gente. Para enfrentar esta dura 
concorrência é preciso oferecer mui-
to mais que um produto. Tem que 
ter variedade e ser atrativo. É desta 
forma que hoje sobrevivem as tradi-
cionais bancas de revistas. E aqui no 
Buritis nós temos exemplos destes 
guerreiros que enfrentam o avanço 
da internet na vida das pessoas.

Em meio aos prédios modernos 
e as ruas movimentadas do Buritis, 
elas continuam lá. Compondo um 
cenário que não é mais tão seu, mas 
carregando muita história. As ban-
cas de revistas deixaram de ser um 
local para saber da notícia do dia a 
dia para se transformarem em uma 
mini-loja de conveniências, que 
oferecem uma variada gama de pro-
dutos além de jornais e revistas.

Contudo, mesmo tendo de se 
reinventar, elas ainda conseguem 
manter um pouco de sua essência. 
“Tem algumas pessoas, especial-
mente os mais velhos, que fazem 
questão de comprar o jornal do 
dia, ler as notícias e depois debater 
com a gente. Acho que no mundo 
de hoje, em que as pessoas conver-
sam cada vez menos umas com as 
outras, até dentro de casa, é isto o 
que eles mais procuram ao vir na 
banca, e eu adoro. É como criar 
uma nova amizade a cada dia”, 
conta Adriana Nanicastro, proprie-
tária de uma banca de revistas da 
Mário Werneck.

Outra situação destacada pela 
dona da banca, que sobrevive ao 
tempo e à tecnologia, é a venda de 
revistinhas de palavras cruzadas. 
Apesar de você ter uma infinidade 
de opções na internet, e gratuitas, 
nada se compara a pegar a caneta e 
abrir a revistinha. “Tem muito clien-
te que nem espera chegar em casa. 
Já encosta aqui do lado e começa a 
fazer as primeiras charadas”.

Entre as bancas de revistas do 
bairro, talvez a que tenha o DNA 
mais familiar seja a Unibanca. Lo-
calizada em frente ao Espaço Buritis, 
na Mário Werneck, a banca já possui 
16 anos e tem como principal marca 
a parceria pai e filho. Depois de 14 
anos sendo comandada por pai e fi-
lho ela foi vendida, e quem comprou 
para seguir tocando o negócio tam-
bém foram pai e filho.

O aposentado Ricardo Stren-
zioch e o filho Matheus, à época 
desempregado, decidiram investir 
na compra da banca por acredita-
rem que iriam estar unindo o útil 
ao agradável. Estavam adquirindo 
o próprio negócio e trabalhariam 
com algo que adoram. “Nós temos 
que comercializar os mais diversos 
produtos para sobrevivermos. Te-
mos de balas, cigarros a brinque-
dos, mas não tenho dúvidas de que 
também estamos contribuindo com 
a leitura, pois é o que vendemos 
aqui, e isso é algo que nos orgu-
lha demais. Quando um pai chega 
aqui com o filho e o incentiva a 
sair com uma revistinha em qua-
drinhos, recordo da minha infância 
com as histórias da Turma da Mô-
nica, é emocionante”, diz Matheus.

Já Ricardo lembra com entu-
siasmo da época da última Copa 
do Mundo, em 2014, quando a sua 
banca se transformou em um gran-
de ponto de encontro para troca de 
figurinhas. “Era gente de todas as 

idades aqui, participando de uma 
brincadeira muito saudável e que 
traz boas recordações. Vendemos 
80 mil pacotes de figurinhas ao 
longo da competição. Não sou con-
tra a tecnologia, pelo contrário, uso 
bastante, mas há espaço para to-
dos”, ressalta Ricardo.

TRADIÇãO
E, realmente, é difícil imagi-

nar você caminhando pelas ruas e 
não se deparar com uma banca de 
revista. Dar aquela olhadinha nas 
matérias de capa dos jornais, nas 
fofocas dos famosos, do que vai 
acontecer na novela... Elas fazem 
parte do nosso dia a dia.

Amante da leitura, a aposentada 
Ana Maria, moradora na Rua Vitório 
Magnavacca, é assinante de algumas 
revistas. Mesmo assim, não dispensa 
uma passadinha na banca para ver se 
tem algo que a desperte a atenção. 
Quando conversou com a nossa re-
portagem tinha acabado de comprar 
um exemplar da revista “O Poder 
do Desapego”. “Eu gosto de coisas 
minimalistas e acho que essa revista 
deve ter alguns assuntos interessan-
tes. Poderia até procurar na internet, 
mas adoro folhear uma revista”.

Ainda de acordo com a aposen-
tada, o colorido da banca faz bem a 
todo o ambiente. “As bancas, com 
todas essas cores, nos passam uma 
alegria. Elas fazem parte de toda a 
minha vida e espero que continuem 
fazendo parte da vida de todos”.

DE PAI PARA fILHO

O morador do Buritis que 
está acostumado a passar um 
domingão de paz e tranquilidade 
no bairro já deve ir se preparan-
do para ter essa rotina alterada 
nas duas primeiras semanas do 
próximo mês de novembro. Nos 
dias 3 e 10 nosso bairro será 
invadido por milhares de estu-
dantes que estarão concorrendo 
a uma vaga na universidade no 
próximo ano: é a realização do 
Enem 2019. No primeiro dia, 
as provas terão cinco horas e 
meia de duração, começando às 
13h30 e terminando às 19h. O 
segundo terá meia hora a me-
nos. O prazo inicia às 13h30 e 
termina às 18h30. Segundo a 
BHTrans, serão realizadas ope-

Enem: operação especial de
trânsito no Buritis e Estoril

rações especiais de trânsito nas 
instituições que receberão um 
grande número de candidatos. En-
tre elas estão UniBH e Newton, 
do Buritis, e ainda a Una, que fica 
bem próxima ao nosso bairro, na 
Avenida Raja Gabaglia.

Agentes da Unidade Integra-
da de Trânsito da BHTrans, da 
Polícia Militar e da Guarda Mu-
nicipal irão operar o tráfego de 
veículos na região dos locais de 
prova e nos corredores de acesso. 
Assim como nos anos anteriores 
não serão realizadas alterações 
no trânsito. Apenas algumas 
proibições de estacionamento 
para garantir a fluidez do tráfego.

As linhas de ônibus que aten-
dem os principais locais de prova 

Chegue no horário
Nenhum candidato pode entrar depois do fechamento 

dos portões no local de prova, o que ocorre exatamente às 
13h. Então, programe-se para chegar com antecedência. Os 
portões abrem às 12h, quando o estudante já pode se diri-
gir à sala em que fará o exame. Quem for utilizar o trans-
porte público verifique os horários dos ônibus com antece-
dência para evitar qualquer problema.

Tenha em mãos um documento
O primeiro item a ser separado para fazer a prova é o 

documento oficial com foto do candidato. Vale passaporte, 
cédula de identidade, certificado de reservista, carteira de 
habilitação, carteira de trabalho e até identidade funcional, 
caso esta esteja de acordo com o Decreto 5.703/06. A úni-
ca condição é que esses documentos sejam apresentados na 
versão original, ou seja, não serão aceitas cópias. Caso o 
documento tenha sido roubado ou perdido, também é pos-
sível fazer a prova com um Boletim de Ocorrência expedi-
do pela polícia no máximo 90 dias antes do dia da prova.

Separe o que levar
É importante conferir com antecedência tudo o que é 

preciso levar para o dia da prova. Alguns itens, inclusive, são 
obrigatórios, como caneta esferográfica preta com embalagem 
transparente. A organização do Enem recomenda também 
que o estudante leve o cartão de confirmação de inscrição. 
Existem, enquanto isso, alguns itens proibidos: lápis, chaves, 
livros, manuais, borracha, anotações, boné, chapéu, viseira, 
gorro ou similares, fones de ouvido, gravador, lapiseira, ócu-
los escuros, caneta de material não transparente e dispositivos 
eletrônicos. Em relação à comida, não existe uma regra oficial 
sobre o que pode levar. As únicas coisas que  exigem é que 
as embalagens de alimentos estejam fechadas e as garrafas de 
água sejam transparentes e sem rótulos.

terão seus quadros de horários re-
forçados. A BHTrans recomenda 
aos candidatos que saiam de casa 
mais cedo, utilizem o transporte 
público e verifiquem com ante-
cedência as linhas de ônibus que 
atenderão os locais onde farão a 
prova.

Sobre a mobilidade dos can-
didatos neste ano, a BHTrans 
acredita que o maior desafio será 
em relação aos veículos por apli-
cativo. Como a adesão a esse ser-
viço está cada vez maior, deve-se 
criar uma demanda de carros nos 
dias das provas. Mas como a prova 
acontece no período da tarde, com 
planejamento os estudantes con-
seguem ir de ônibus ou metrô.

Não se esqueça!

As regras básicas do Enem 2019
Como o dia da prova é sempre repleto de muita ansiedade e nervosismo, nossa sugestão é que o candidato 

deixe tudo preparado com antecedência, para evitar problemas na data da prova. Confira as principais dicas:

Na hora da prova

Antes de entrar na sala, o candidato deverá guar-
dar os objetos não permitidos em um envelope forne-
cido pela porta-objetos, fechar o lacre e deixá-lo de-
baixo da cadeira até terminar a prova. Outra dica muito 
importante é conferir os dados pessoais no Cartão-Res-
posta e na Folha de Redação. Esses documentos vêm 
com o nome e número de inscrição do estudante, e pre-
cisam estar de acordo com as informações fornecidas

Provas

n Dia 3/11: Redação; 45 questões de Linguagens e Có-
digos; 45 questões de Ciências Humanas

n Dia 10/11: 45 questões de Matemática; 45 questões 
de Ciências da Natureza

Gabarito

Os gabaritos oficiais do Enem 2019 serão divulga-
dos no dia 13 de novembro. No entanto, o Brasil Esco-
la vai disponibilizar o gabarito não oficial assim que as 
provas terminarem. Todos os anos é realizada a corre-
ção comentada ao vivo do Enem, com professores de 
ensino médio e cursinhos pré-vestibular, por meio do 
site do MEC - http://portal.mec.gov.br/

Resultado
O resultado será divulgado em janeiro de 2020 

para os estudantes que terminaram o ensino médio. Os 
participantes que não irão concluir o ensino médio em 
2019 terão acesso às notas apenas em março de 2020. 
Em março também serão divulgados os espelhos da re-
dação do Enem 2019.

Educação

Se depender de MAthEuS e RICARdo a tradição das bancas não irá morrer
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Por Dentro do Bairro

Você sabe 
quem foi?

?

Você sabe 
quem foi

?

?

Ela está de volta! Depois de 
um período de readequação, a Fei-
rinha Buritis retornou com suas 
atividades no último sábado, dia 
05. Mais de 40 expositores colori-
ram o espaço Boulevard do UniBH 
com seus produtos. Mas ainda tem 
espaço para mais. Interessados em 
fazer parte da feira devem entrar 
em contato com Francisco Pimen-

tel por meio do telefone  99195-
3158 ou ainda pelo e-mail conta-
to@associacaobairroburitis.com.br.

A Feirinha Buritis aconte-
ce todos os sábados, das 09h às 
14h. O espaço Boulevard fica 
no campus UniBH do Buritis, na 
esquina da Avenida Prof. Mário 
Werneck com Rua José Rodri-
gues Pereira. 

A garotada do bairro que é 
apaixonada pela emoção em 

duas rodas não pode deixar 
de participar da edição 

2019 do Desafio Bike 
Kids Buritis, que 
acontece no próximo 
dia 19 de outubro, 
a partir das 10h. 

Organizada pela 
A s s o c i a ç ã o 
do Bairro Bu-

ritis (ABB), 
a competição 

acontecerá em um 
dos principais pon-

tos turísticos do nosso 
bairro, o Parque Aggeo Pio Sobrinho. 

Será uma corrida de bicicleta para crianças de 05 a 10 anos (nas-
cidas de 2009 a 2014). A disputa é individual com volta cronome-
trada em pista fechada, totalmente segura. O 1º lote de inscrições 
estará aberto até o dia 15, com preços promocionais. Informações 
pelo telefone 98654-0010.

A rua Cônsul Walter começa na avenida Professor Mário Werneck, tem cer-
ca de um quilômetro e faz esquina com as ruas Tereza Mota Valadares, Silvio 
de Oliveira Martins, José Barcelos, Clementino Viana Dotti e termina na Stella 
Hanriot. Mas quem foi Cônsul Walter para ter o seu nome eternizado em uma 
das ruas do Buritis?

Nascido em Londres, Inglaterra, em 23 de julho de 1887, Harold Victor 
Walter, teve seus estudos interrompidos pela guerra de 1914-18, servindo por 
quatro anos no Exército Britânico em campanha na França.

Veio a seguir para o Brasil, chegando ao Rio de Janeiro em 16 de março 
de 1920 contratado pela firma John Moore & Co. sendo promovido a gerente 
da filial de Belo Horizonte em 07 de dezembro de 1925. Foi também agente da 
Royal Mail Lines e casou-se com Doris Annie Walter, brasileira de pais britâni-
cos, em 21 de abril de 1926, no Rio de Janeiro. Com ela teve dois filhos: Derek 
Edmund Walter e Cyril Guy Pryor Walter.

Em 10 de outubro de 1937 foi nomeado vice-cônsul Britânico em Belo Ho-
rizonte e durante a 2ª Guerra Mundial teve atuação destacada em Minas Gerais 
no combate às nações do Eixo. Em abril de 1941, fundou a Sociedade Brasileira 
de Cultura Inglesa, sendo eleito seu vice-presidente e tendo na presidência o en-
tão prefeito Juscelino Kubitschek de Oliveira. Sob sua direção a Cultura Inglesa 
não só promoveu a difusão do ensino da língua inglesa em Minas Gerais como 
também contribuiu enormemente para o intercâmbio cultural entre a Grã-Breta-
nha e o nosso Estado através da presença constante em Belo Horizonte de reno-
mados artistas, conferencistas e cientistas britânicos como também através da 
ida de bolsistas mineiros para especialização na Grã-Bretanha.

Como grande amante da natureza e arqueólogo por vocação, efetuou pes-
quisas na Região de Lagoa Santa e com o resultado escreveu dois livros sobre o 
assunto, “Pré-História da Região de Lagoa Santa” e “Arqueologia da Região de 
Lagoa Santa”, ambos com versões em Português e Inglês e que hoje fazem parte 
das bibliotecas dos maiores museus do mundo, inclusive do British Museum. 
Suas pesquisas o levaram a provar a existência do Homem de Lagoa Santa há 
dez mil anos e sua coleção de fósseis humanos, de animais e de artefatos de 
índios pré-colombianos foram doados à UFMG.

Seu trabalho científico foi reconhecido pela Universidade que lhe outorgou 
em março de 1966 o Diploma de Membro Benemérito da Faculdade de Filoso-
fia da UFMG, sendo este o único Diploma de sua espécie a ser concedido em 27 
anos, desde a fundação da Universidade. Em companhia do Dr. Aníbal de Mat-
tos, Dr. Arnaldo Cathoud, Dr. Josaphat de Paula Penna e outros cientistas mi-
neiros fundou na década de 50 a Academia de Ciências de Minas Gerais sendo 
seu primeiro presidente. Em 12 de junho de 1958 foi agraciado com a Ordem do 
Império Britânico (O.B.E.) pela Rainha Elizabeth II em virtude de seus serviços 
prestados à colônia britânica em Belo Horizonte e pela promoção das relações 
culturas e comercias entre a Grã-Bretanha e Minas Gerais.

Humano e caridoso, Harold Walter sempre promoveu junto à colônia 
britânica e aos amigos e alunos da Cultura Inglesa, atividades no sentido de 
angariar fundos destinados a amparar creches, orfanatos e o Exército da Sal-
vação em Belo Horizonte.

Recebeu também em 12 de janeiro de 1961, por recomendação da Assem-
bleia Legislativa do Estado, o título de Cidadão Honorário do Estado de Minas 
Gerais. Em 1971, recebeu das mãos do Governador Rondon Pacheco a “Ordem 
Nacional do Cruzeiro do Sul” e também durante o Governo de Rondon Pacheco 
foi agraciado com a Medalha da Inconfidência.

Era membro do Instituto Histórico e Geográfico de Minas Gerais e sempre 
lutou pela preservação de nosso patrimônio histórico do qual era grande admi-
rador. Escreveu ainda, pouco antes de falecer, o livro “50 Anos de Excursões e 
Explorações em Minas Gerais”. Nesta época já se dedicava à pintura de aquare-
las sobre paisagens de Confins e da Lagoa do Sumidouro.

Harold Walter faleceu no dia 08 de julho de 1976, no Hospital São Lucas, 
por problemas cardíacos, três dias após aposentar-se como Cônsul Britânico em 
Belo Horizonte, profissão que exerceu com dignidade e dedicação durante 39 
anos. Ele deixou nesta cidade que tanto amou um vasto círculo de amizades e 
admiradores. Se você não sabia agora sabe quem foi Cônsul Walter.

CÔNSUL WALTER

BURITIS TEVE OkTOBERfEST

A primeira edição da Oktober-
fest da Stahlberg Bier Haus foi um 
grande sucesso! Durante três dias, o 
público do Buritis pôde se deliciar 
com muito chope, joelhos de por-
co, croquetes, salsichões e chucrute. 
Sem dúvida nenhuma, um pedaci-
nho da Alemanha no nosso bairro. 
Para animar, muito Rock’n Roll e 
espaço kids com pula-pula e pipo-
ca para a criançada. “O morador 

do Buritis e até de bairros vizinhos 
compraram a ideia e nos prestigia-
ram com uma grande presença. Fi-
camos muito felizes. Vamos realizar 
outros eventos, pois temos a certeza 
de que o público apoia e incentiva 
os empresários do bairro”, comenta 
o proprietário do estabelecimento, 
Luiz Cláudio de Lima.

O empresário ressalta a impor-
tante parceria que teve com a Krug 

Bier, que ofereceu o chope estilo 
Oktoberfest para ser servido no 
evento. “O sucesso foi tanto que 
vendemos mais de três barris du-
rante a festa”.

Para os próximos meses, a co-
ordenação da Stahlberg já progra-
ma outros eventos, como dia das 
Crianças, Black Friday e Hallowe-
en, que serãodivulgados no Insta-
gram: @stahlbergbierhaus.
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Apache Imóveis inaugura 
nova loja no coração do bairro

LANÇAmENTO
A inauguração da nova loja 

aconteceu no último dia 14 de se-
tembro com direito a uma grande 
festa. Familiares, amigos e mora-
dores do bairro fizeram questão 
de dar uma passadinha por lá 
e parabenizar a equipe Apache 
Imóveis por mais esta conquista.

O produtor rural Átila Reis 
conhece o trabalho da imobiliária 
desde que foi inaugurada a primei-
ra unidade no Buritis. Para ele, o 
que parecia impossível acontecerá: 
a Apache vai oferecer um serviço 
ainda melhor. “O trabalho era sen-
sacional, mas era uma loja menor, 
meio escondidinha. Agora ela está 
do tamanho do serviço que ofere-
ce. É sucesso garantido”.

O setor imobiliário foi um dos 
mais afetados durante a crise eco-
nômica que atingiu o país nos últi-
mos anos. Investir nesse mercado 
neste período era considerado por 
muitos como um ato de insanida-
de. Porém, para algumas pessoas 
a crise maior era de confiança. A 
situação deveria ser vista de outra 
forma. Era tempo de otimizar pro-
cessos e tecnologias. E investir. Foi 
assim que a Apache Imóveis saiu 
de uma pequena sala, na cidade 
interiorana de Ponte Nova, e nove 
anos depois acaba de inaugurar a 
sua moderna unidade na Avenida 
Professor Mário Werneck, aqui no 
Buritis, a quarta do grupo.

Apache é o nome de uma tribo 
indígena que lutava bravamente 
contra os domínios de mexicanos 
e americanos. Seu grande líder era 
Cochise, nome este que foi herdado 
pelo presidente do grupo imobiliá-
rio, Cochise Saltarelli Martins.

Desde criança, Cochise ouvia 
do pai o motivo pela escolha de seu 
nome. Sempre encantado com as his-
tórias decidiu também levar consigo 
o espírito de um guerreiro. Apesar de 
não ser com armas, guerreia com es-
tudo, esforço e perseverança. Foi as-
sim que inaugurou suas quatro lojas. 
Em 2010, em Ponte Nova, sua cidade 
natal. Em 2015, a primeira em Belo 
Horizonte, no bairro Sion. No ano se-
guinte, 2016, na cidade de Viçosa e, 
em 2018, no Buritis.

O investimento no nosso bairro 
deu tão certo que apenas um ano 
depois a loja muda de endereço. 
Para um espaço bem mais amplo, 
moderno e com fácil estaciona-
mento, na altura do número 2071 
da Mário Werneck. “Mais uma vez 
enxerguei que era hora de inves-
tir. Mais do que o mercado, confio 
no trabalho que a equipe Apache 
desenvolve. Quem oferece o me-
lhor produto e serviço não deve ter 
medo de arriscar. Esse é o espírito 
Apache”, ressalta Cochise.

mERCADO
Além da felicidade pela 

inauguração do novo empreen-
dimento, Cochise aproveitou 
para também falar sobre o atual 
momento do mercado imobi-
liário. Apesar de a expectativa 
ser de uma economia mais es-
tável para o país nos próximos 
anos, para o presidente do gru-
po Apache, em Belo Horizonte 
a situação será diferente. Tudo 
por conta do Novo Plano Dire-
tor, que foi aprovado este ano. 
“A implantação do Novo Pla-
no deverá reduzir a oferta de 
imóveis na capital dentro de dois 
anos. Com a menor oferta, os pre-
ços devem subir. Sendo assim, 
muitos empreendedores serão 
obrigados a fazerem seus inves-
timentos agora e, com isso, um 
grande leque de oportunidades 
irá surgir”.

Em relação ao Buritis, a 
expectativa de investimento é 
enorme, uma vez que o bairro é 
um dos poucos da capital, espe-
cialmente em uma região próxi-
ma à Centro-Sul, que ainda tem 
grandes possibilidades de expan-
são. “A região do Buritis II é um 
bom exemplo. Ela pode ainda ser 
muito explorada e é o que deve-
rá acontecer. E, claro, a Apache 
Imóveis estará aqui para oferecer 
a melhor oportunidade aos seus 
clientes”, garante Cochise.

aPache iMóveiS buritiS
avenida ProFeSSor           
Mário Werneck, 2071
(31) 2552-6292
contatobhburitis@
apacheimoveis.com

Comemoração

“Eu gosto de tomar um deli-
cioso chope gelado, com uma co-
midinha saborosa, ao som de Pop 
Rock”. “Já eu, gosto mesmo é de 
sair com os amigos para jogar uma 
sinuca”. “Comigo só se tiver atra-
ção para as crianças”. “No meu 
caso, se disserem que não aceitam 
a entrada de pets, nem passo per-
to”. “Só vou se tiver estacionamen-
to”. É, cada um pode ter a sua pre-
ferência, mas imagina encontrar um 
lugar que oferece todas essas op-
ções? Pois bem, no Buritis ele exis-
te e neste mês de outubro celebra 
três anos de fundação. O BEERS-
TOCK PUB, que no início era uma 
espécie de growler station, se modi-
ficou com o tempo e hoje se tornou 
uma casa referência, não apenas no 
Buritis, mas em toda BH.

Localizado na Avenida Aggeo 
Pio Sobrinho, 20, na entrada do 
bairro para quem chega do Palmei-
ras, o BEERSTOCK PUB oferece 
ao público um espaço diferencia-
do, com interessantes ambientes 
internos e externos. Para o aman-
te de cervejas, a casa possui nada 
mais nada menos que 20 torneiras, 
transformando assim cada pedida 
em uma nova experiência. O am-
biente tem uma decoração singular, 
que remete ao mundo do Rock n’ 
Roll. Em um dos espaços mesas de 
sinuca para quem gosta de se diver-
tir com o jogo. Telão e televisores 
ainda estão espalhados pelo local, 
para que os amantes do futebol pos-
sam conferir os jogos do seu time 
do coração. Sem contar a tranquili-
dade para receber a família do Bu-
ritis com um amplo estacionamen-
to. A casa conta com um pula-pula 
e mesas de desenhos para que as 
crianças possam brincar, enquanto 
os pais também se divertem.

Proprietária do BEERSTOCK 
PUB há cerca de dois anos, Fer-
nanda Pessoa foi a grande respon-
sável em dar esta nova cara ao es-
paço. Não descansa um dia sequer 
na busca de oferecer sempre o me-
lhor serviço ao cliente. “O segredo 
é fazer com amor, com respeito. 
Aqui, quero que o cliente se sinta 

Beerstock Pub celebra três 
anos de muito sucesso

Para quem ainda não conhece 
o BEERSTOCK PUB, aí vai al-
gumas dicas muito interessantes! 
Às quartas e quintas-feiras sempre 
tem alguma promoção especial. 
Elas variam conforme a semana. 
Neste momento, por exemplo, na 
compra de dois chopes pilsen o ter-
ceiro é por conta da casa. As comi-
das do cardápio são ao estilo “co-
mida de boteco”, com preços bem 
acessíveis. Nas quartas e quintas 
alguns petiscos chegam a ser ven-
didos por apenas R$10. Às sextas 
e sábados o grande diferencial é a 
música ao vivo. Sempre uma ban-
da com o melhor do Rock n’ Roll 
e Pop Rock para o público. Vale a 
pena conferir este super espaço!

Outras informações sobre ser-
viço e funcionamento do PUB, 
basta entrar em contato pelo tele-
fone 99394-7980 ou acessar o Ins-
tagram @beerstockbh.

Boa dica

tratado da mesma forma como eu 
gostaria que eu fosse tratada ao 
chegar em um bar. E estou muito 
feliz com o que alcancei nesses 
anos”, emociona.

Segundo a empresária, a gran-
de novidade do BEERSTOCK 
PUB para esses três anos é a dis-
ponibilidade do espaço para even-
tos particulares. Ao reservar o 
local, o cliente tem à disposição 
toda a sua infraestrutura, desde o 
espaço, ao buffet e atendimento. 
“E tudo isso sem o custo com a 
locação. O cliente diz para quan-
tas pessoas será o evento e vejo a 
possibilidade de reservar o espaço 
só para ele”. Imagina você ter um 
super-bar só para você e seus ami-
gos? Até bandas de música estão 
nos procurando para reservar o seu 
show particular”.

Ainda de acordo com Fernanda, 
a diversidade de opções oferecidas 
pelo BEERSTOCK PUB faz com 
que ele seja ideal para realização de 
qualquer tipo de evento. “Aqui vai 
de comemoração de fim de ano de 
empresa à chá de bebê. Até festa de 
casamento nós vamos receber. Qual 
for o momento escolhido, tenho 
certeza que ele será ainda mais es-
pecial com nosso serviço”.

Mercado Imobiliário

FERNANdA PESSoA cuida de 
cada detalhe de seu bar com 

muito carinho

INAuGuRAção da nova APAChE do 
Buritis foi em clima de muita festa
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Variedades 

E a professora do Buritis não 
para de inovar! Depois do sucesso 
do boneco Pablito, agora quem vem 
fazendo a alegria da garotada nas 
aulas é a “Maga”, uma encantadora 
boneca de ventriloquia. “Não é fá-
cil. Para que a ventriloquia funcione 
é necessário muito treino. Acredito 
muito em uma educação de afeto, 
carinho e amor por isto criei este 
novo projeto, pois além da ludicida-

de, o novo e o encanto fazem toda 
a diferença no aprendizado de uma 
língua estrangeira”.

De acordo com Andréa, bus-
car a atenção das crianças para as 
aulas de maneira criativa e afe-
tuosa é a proposta deste projeto. 
“Maga se converteu em um ele-
mento facilitador do período de 
adaptação das crianças na escola. 
Com a boneca eles se divertem, 

emocionam e aprendem o idioma 
de uma maneira leve e bastante 
lúdica”.

Ainda de acordo com a profes-
sora, com a Maga consegue levar 
valores à sala de aula, como a im-
portância de uma boa alimentação, 
de beber  oito copos de água por 
dia, respeitar o colega, ter amigos, 
deixar o ambiente limpo, entre ou-
tros hábitos e valores.

2019 tem sido muito es-
pecial para os amantes da as-
tronomia. Há 50 anos um as-
tronauta espantava o mundo 
ao colocar pela primeira vez 
os pés na lua: “Este é um pe-
queno passo para o homem, 
um salto gigantesco para a 
humanidade”, disse o nor-
te-americano Neil Armstrong 
naquele 20 de julho de 1969. 
Contudo, aquele feito his-
tórico não marcou apenas a 
vida de quem estava a bordo 
da Apollo 11. Ele se mantém 
muito vivo na memória de 
uma professora do Buritis. 
Kristy Dempsey, escritora e 
professora de literatura da 
Escola Americana de Belo 
Horizonte, que desde peque-
na ouviu a história de como 
a vida da pequena cidade de 
Slate, na Carolina do Sul, nos 
Estados Unidos, onde sua fa-
mília viveu, foi totalmente 
modificada com a bem suce-
dida missão espacial. Agora, 
ela acaba de lançar o livro in-
fantil Papa Put a Man on the 
Moon - Papai Colocou um 
Homem na Lua -, onde con-
ta de forma lúdica um pouco 
dessa história.

A maioria da população de 
Slate trabalhava em uma fábri-
ca de tecidos da cidadezinha. 
Na verdade, a vila cresceu ao 
redor da fábrica, justamente 
porque todo mundo trabalhava 
por lá. Nos anos 50, a fábrica 
estava prestes a falir quando 
seus proprietários decidiram 
inovar e começaram a produ-
zir tecidos de fibras de vidro. 
A iniciativa foi um sucesso 
e eles ganharam um contrato 
com a NASA para produzirem 
Beta-cloth, uma das camadas 
dos tecidos que faziam parte da 

Professora do Buritis lança livro 
sobre chegada do homem à lua

roupa dos astronautas que pousa-
ram na lua. “Então, a história que 
escrevi conta sobre os homens e 
mulheres que trabalharam nesse 
projeto e que no dia 20 de julho 
de 1969 souberam que o trabalho 
das suas mãos foi parar na lua”.

Para a professora do Buritis, 
o grande objetivo de sua obra é 
honrar as contribuições de milha-
res de pessoas que tiveram empre-
gos comuns, mas que com seus 
trabalhos contribuíram para essa 

Sobre a escritora
Papa Put a Man on the Moon é o nono livro publicado por 

Kristy Dempsey, entre eles ela destaca: “A Dance Like Starli-
ght”, que ganhou um prêmio da indústria literária; “Golden 
Kite Award”, que foi eleito melhor texto infantil do ano; e “Su-
perhero Instruction Manual”, que, segundo a escritora, é o fa-
vorito dos alunos da Escola Americana. “Eles adoram porque a 
história apresenta os sete passos para se tornar um super-herói”.

Papa Put a Man on the Moon é escrito em inglês e foi lan-
çado aqui e nos Estados Unidos.  Ele pode ser adquirido, assim 
como os outros livros de Kristy Dempsey, pelo Amazon.com e 
em livrarias que trabalham com livros internacionais.

moradora do bairro leva projeto 
para congresso internacional 

mais um trabalho 

de acordo com KRISty, moral 
do livro é mostrar para as 
crianças a importância de 

todas as profissões

grande conquista da humanida-
de. “São pessoas que estão no 
anonimato, mas que se sentiram 
tão vitoriosas como aqueles três 
astronautas. Algumas crianças, 
às vezes, podem ver o trabalho 
dos pais como algo pequeno e 
não enxergar seu valor real. O 
livro as ajuda a perceberem que 
o trabalho pode nos levar a luga-
res que nunca sonhamos, como 
o meu avô, que, de certa forma, 
também chegou à lua”.

O trabalho de uma professora 
do Buritis junto aos seus alunos 
irá atravessar o oceano. A profes-
sora de espanhol Andréa Pietra, 
moradora na Rua Eli Seabra Filho, 
irá apresentar seu projeto, “Las 
Imagenes los Ayudan en el Apren-
dizaje - As Imagens nos Ajudam 

na Aprendizagem”, durante o II 
Congreso Mundial sobre Infancia 
y Adolescencia, que irá acontecer 
nos dias 20, 21 e 22 de novembro, 
na cidade de Tetuán, no Marrocos.

Desde que começou a lecionar, 
Andréa enxergou a necessidade de 
fazer com que sua aula de espa-

nhol fosse muito além de passar 
informações no quadro negro para 
o aprendizado de uma língua es-
trangeira. Queria uma participação 
total dos alunos, especialmente da 
escola infantil. E foi nas imagens 
que ela conquistou esta interação. 
De uma forma lúdica e criativa 
desperta o interesse nos estudan-
tes e faz com que suas aulas sejam 
muito mais proveitosas.

As histórias e projetos desen-
volvidos por ela já se transfor-
maram em livros, revistinhas em 
quadrinhos e agora em tema de 
congresso internacional. “Será uma 
apresentação on-line. Irei apresen-
tar meu projeto em um congresso 
que busca mostrar propostas práti-
cas que contribuam para constru-
ção de uma cultura de paz e bom 
trato da infância”.

O congresso, que terá trans-
missão conjunta para mais cinco 
países, México, Colômbia, Chile, 
Portugal e Espanha, coincidirá com 
a data do 30º aniversário da Con-
venção dos Direitos da Criança e 
será considerado como um evento 
científico e acadêmico de alto pa-
drão, no qual participarão especia-
listas de mais de 20 nacionalida-
des com a tradução simultânea ao 
inglês, árabe e espanhol. “É uma 
emoção muito grande saber que 
estou contribuindo pela melhoria 
da qualidade da educação. Esse é o 
sonho de todo professor” .  

Educar por meio do lúdico sempre guiou o trabalho de ANdRéA
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Beleza

thaíS braSileiro  - advogada

Seu 
Direito

Um condomínio minimamente organizado depende do pagamento 
das taxas condominiais em dia, contudo, esta não é a realidade da maior 
parte dos condomínios brasileiros, que acabam tendo que lidar com alta 
inadimplência.1

A inadimplência afeta não só a saúde financeira do condomínio, como 
onera os demais moradores, trazendo inúmeros problemas ao condomínio.

Pensando nisso, torna-se importante ter uma convenção de condomínio 
com regras claras e específicas sobre juros, multa, notificações extrajudi-
ciais e demais penalidades cabíveis em face do condômino inadimplente.

Se você é síndico, não espere a dívida onerar a folha de custos e o fun-
do de reserva do condomínio, tome providências o mais rápido possível, 
para inclusive fazer com que os condôminos saibam e entendam que o pro-
blema existe e que ele atrapalha. Já se você é morador inadimplente, não 
deixe a dívida virar um problema judicial.

As pessoas estão acostumadas a pensar que não terão problemas jurí-
dicos mais sérios, que daí um tempo pagarão a dívida e tudo ficará bem. 
Ocorre que, a mentalidade da sociedade tem mudado e, neste ponto, a legis-
lação acompanhou, trazendo medidas jurídicas mais eficazes para lidar com 
as causas de inadimplência e respectivo recebimento do crédito.

Pelas novas regras do Código de Processo Civil2 (art. 784, inciso X), 
o crédito atrasado será considerado título executivo extrajudicial e seguirá 
regras mais céleres para o seu recebimento. A cobrança judicial já contará 
com um título executivo extrajudicial e os devedores terão três dias úteis 
para quitar a dívida ou indicar bens para a penhora na Justiça. 

Há entendimento de que caso tenha previsão na convenção de condo-
mínio, após a notificação extrajudicial via protesto, o condomínio poderá 
incluir o nome do devedor nos cadastros de inadimplência (p. ex. SPC).

Assim, quando o diálogo e a notificação extrajudicial não resolverem a 
inadimplência entre o condômino e o condomínio, o Síndico poderá contar 
com a medida judicial mais adequada para ver satisfeito o crédito.  

Em resumo, as consequências da inadimplência de condomínio para o 
morador são: pagamento de juros e multas; sofrer uma ação de cobrança 
judicial pelo condomínio, situação em que o devedor poderá ter que pagar 
o valor estipulado em até três dias; caso não pague, o condômino poderá ter 
parte de sua conta bancária e imóveis penhorados.

Então fique ligado nas dicas acima para que tudo transcorra com a de-
vida tranquilidade e segurança jurídica.

Site: WWW.thaiSbraSileiro.coM.br | e-Mail: contato@thaiSbraSileiro.coM.br

inStagraM: @thaiSbraSileiroadv  |  Facebook: /braSileiroadvocacia 

morador devendo 
condomínio: o que fazer?

1 MAtéRIA DIspONívEL EM <https://ExtRA.gLOBO.COM/NOtICIAs/ECONOMIA/CAstELAR/CONDOMINIOs-LutAM-CONtRA-
INADIMpLENCIA-sAIBA-quAIs-sAO-Os-DIREItOs-Os-DEvEREs-DO-DEvEDOR-23756500.htML> ACEssO EM: 30 sEt. 2019.
2  BRAsIL. LEI Nº 13.105, DE 16 DE MARçO DE 2015. CóDIgO DE pROCEssO CIvIL. DIspONívEL EM <http://
www.pLANALtO.gOv.BR/CCIvIL_03/_AtO20152018/2015/LEI/L13105.htM> ACEssO EM: 30 sEt. 2019.

ADEUS àS GORDURINhAS
Em prol da saúde, Miss Plus Size do Buritis muda de vida radicalmente

Uma moradora do Buritis 
ganhou grande destaque no ano 
passado por ter sido escolhida a 
“gordinha” mais bonita da capital. 
Dominique Ferreira, residente na 
Rua Ulisses Marcondes Escobar, 
foi eleita Miss Belo Horizonte 
Plus Size. No entanto, de lá pra 
cá, muita coisa mudou na vida 
da nossa moradora. Pela foto que 
estampou nossa capa de junho de 

tos diariamente e 
não queria mais isso 
para mim”. 

Antes de decidir 
pela realização da 
cirurgia, Dominique 
estudou bastante. 
Por total desconhe-
cimento, antes era 
contra a bariátrica. 
Quando viu que po-
deria ter uma vida 
normal, com peque-
nas mudanças de 
hábito, decidiu que 
valia a pena realizá
-la. Hoje leva uma 
vida muito mais 
ativa e saudável. 
“Eu sempre fiz ati-
vidade física, mas 
era mais por obrigação. Agora le-
vanto cedo todos os dias cheia de 
energia para ir malhar. Quanto à 
alimentação, sigo tendo uma vida 
normal. Só reduzi algumas coisas 
e aumentei na salada. Ah, e a cer-
veja troquei pelo vinho”, brinca.

Ainda de acordo com Domi-
nique, a bariátrica foi uma reco-
mendação médica, uma vez que 
não conseguia reduzir seu peso 

com regime e atividades físicas. 
“Eu estava com obesidade mór-
bida. Minha saúde estava preju-
dicada. E depois que vi o quanto 
foi tranquila a cirurgia eu quero 
é entrar “na faca” de novo. Colo-
car silicone, fazer lipo”. Antes da 
cirurgia, Dominique pesava 116 
quilos e usava numeração 54/56. 
Hoje pesa 75 quilos e seu mane-
quim é 42/44.

Após cirurgia e com nova alimentação 
doMINIquE já perdeu 41 quilos

2018 pouca gente a reconheceria 
pelas ruas do bairro. Dominique 
decidiu realizar uma cirurgia bari-
átrica e hoje suas medidas muda-
ram radicalmente. Tudo por conta 
de melhorar a saúde e estar bem 
consigo mesma.

Mas, como uma mulher que 
dizia se achar linda como era e 
pregava que as pessoas deveriam 
ser felizes como elas são, sem 
se preocupar com a opinião dos 
outros, poderia fazer uma cirur-
gia para redução de estômago? 
Não seria uma contradição? Para 
Dominique, a resposta é bem 
simples. Sempre viveu com sua 
auto-estima lá em cima, gostava 
de como era, quando deixou de 
gostar, lutou para reconquistá-la. 
“Foram dois episódios marcantes 
que me fizerem decidir pela cirur-
gia. O primeiro foi quando desco-
bri que estava com uma gorduri-
nha no fígado, o que poderia vir 
a ser danoso para a minha saúde. 
O segundo, quando fui a um 
restaurante e não coube na ca-
deira. O garçom teve que trazer 
outra cadeira para mim. Infeliz-

mente, ser gordo significa passar 
por dificuldades e constrangimen-

Por ser vista como um exem-
plo para as mulheres mais “chei-
nhas”, Dominique sabia que a 
decisão pela cirurgia poderia tra-
zer uma certa represália, como 
de fato aconteceu. Contudo, as 
retaliações foram muito menores 
que as palavras de apoio. “Minha 
rede social é muito forte, então li 
algumas críticas, queriam que os 
organizadores do concurso reti-
rassem meu título de miss, mas 
nenhuma delas me abalou. Eu 
adoro viver e para viver é preci-
so saúde. Não iria arriscá-la por 
conta de levantar uma bandeira. 

E, quanto ao título, eu serei sem-
pre a Miss Plus Size Belo Hori-
zonte 2018”.

A moradora do Buritis trabalha-
va como modelo plus size. Sendo as-
sim, a decisão de emagrecer também 
acabou mexendo na sua profissão. 
“Não dá mais para vestir as roupas, 
mas continuo divulgando as lojas 
que foram minhas parceiras. Eu dei-
xo bem claro que não estou incenti-
vando ninguém a fazer a cirurgia, a 
emagrecer. Quero apenas que as pes-
soas estejam bem consigo mesmas, 
não importa suas medidas”.

Em relação às suas redes so-

ciais, Dominique conta atualmente 
com cerca de 15 mil seguidores. 
Além de divulgar lojas e produ-
tos, utiliza esse contato direto para 
falar sobre todos os assuntos com 
seus seguidores, inclusive, sobre 
esta sua nova vida. “Assim como 
eu era, muita gente também desco-
nhece sobre a cirurgia, quer ouvir a 
opinião de quem já fez. Falo aber-
tamente sobre tudo e se isso puder 
ajudar a vida de alguém ficarei 
imensamente feliz”.

Quem quiser seguir a Miss Plus 
Size Belo Horizonte 2018 no Insta-
gram o perfil é @dominiferreira.

REPERCUSSãO
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Cuidados

A vida em cor de rosa. Ou-
tubro chegou e junto com ele a 
campanha de cores de maior im-
pacto no ano. O movimento Ou-
tubro Rosa, criado há mais de 
duas décadas, alerta as mulheres 
para prevenção e o diagnóstico 
precoce do câncer de mama e 

SAúDE DA mULhER
Outubro Rosa liga o alerta para prevenção contra o câncer de mama

câncer do colo do útero, promo-
vendo a conscientização sobre as 
doenças, proporcionando maior 
acesso aos serviços de diagnósti-
co e contribuindo para a redução 
da mortalidade.

O câncer de mama é hoje um 
relevante problema de saúde pú-
blica. É a neoplasia maligna mais 
incidente em mulheres na maior 
parte do mundo. De acordo com 
as últimas estatísticas da Globo-
can, realizadas em 2018, foram 
estimados 2,1 milhões de casos 
novos de câncer de mama e 627 
mil óbitos pela doença. No Bra-
sil, as estimativas de incidência 
de câncer de mama para até o 
fim deste ano 2019 são de 59.700 
casos novos, o que representa 

29,5% dos cânceres em mulheres.
Médica-ginecologista da Clí-

nica Cuidati, aqui no Buritis, 
Carolina Guedes diz que a cam-
panha Outubro Rosa pode ser 
considerada um marco. Ao in-
centivar a realização do autoe-
xame e da mamografia, amplia a 
possibilidade de um diagnóstico 
precoce e com isso aumenta as 
chances de cura. Isso é possível, 
pois atualmente o diagnóstico e 
o tratamento têm sido aprimora-
dos rapidamente em razão de um 
melhor conhecimento da história 
natural da doença e das caracterís-
ticas moleculares do tumor, assim 
como também houve melhoria 
na qualidade do exame de rastre-
amento, a mamografia. “Quanto 

mais cedo um tumor invasivo é 
detectado e o tratamento iniciado, 
maior a probabilidade de cura”.

Apesar do sucesso do Outu-
bro Rosa, ainda há muito o que 
melhorar no Brasil quando o 
assunto é o tratamento da do-
ença. De acordo com a também 
médica-ginecologista da Cuida-
ti, Juliana Silviano, existe um 
intervalo de tempo muito grande 
entre o diagnóstico do câncer de 
mama e o início do tratamento. 
“Ainda são necessárias políticas 
públicas para melhoria na efi-
ciência da divulgação da cam-
panha, para que essa atinja a 
população menos favorecida de 
recursos e de educação”.

Até a década de 80, ações 

governamentais eram restritas 
ao tratamento e a algumas ini-
ciativas pontuais relacionadas 
à prevenção. Esse cenário co-
meçou a mudar com a inclusão 
do tema como parte das ações 
de atenção integral à saúde da 
mulher, no ano de 1984. O im-
pulso maior se deu à partir do 
ano 2000 com a elaboração da 
primeira diretriz nacional com 
orientações sobre cuidado com 
o câncer de mama, quando fo-
ram estabelecidos incentivos 
financeiros de custeio e investi-
mento em serviços aptos para o 
diagnóstico do câncer de mama.

“O poder público pode ampliar 
o acesso ao rastreamento, pode 
melhorar a qualidade da mamogra-

fia, pode incentivar o diagnóstico 
precoce através de campanhas, 
com comunicação e mobilização 
social. O governo pode ainda 
oferecer tratamento oportuno e 
de qualidade, além de melhorar 
a capacitação dos profissionais”, 
reivindica Juliana.

Não importa a idade que você 
tenha. Com certeza, guarda com 
carinho na memória a imagem de 
algum professor que passou em 
sua vida. Para muitos, o professor 
é a profissão mais importante que 
existe, afinal, sem ela, a transmis-
são de conhecimentos e a correta 
apreensão destes pelas pessoas se-
ria praticamente impossíveis. Por 
isso, nada mais justo que homena-
gearmos esses profissionais no mês 
em que se comemora o seu dia.

15 de outubro é o Dia do Pro-
fessor. A ligação do Buritis com 
esses profissionais é enorme, uma 
vez que no bairro há um número 
considerável de instituições de en-
sino, desde a fase infantil a supe-
rior. Ser professor é uma profissão 
que exige muito esforço, preparo, 
conhecimento, pesquisa, tempo e 
dedicação. Mais ainda, que requer 
compromisso e comprometimento.

Cintia Bonacini Cintra é pro-
fessora na unidade júnior do Co-
légio SEB Unimaster. Há 11 anos 

OUTUBRO: mêS DO PROfESSOR

trabalha na escola com alunos de 
01 a 04 anos. Contribui diretamen-
te para o desenvolvimento de cada 
criança. Na rotina escolar busca 
diariamente proporcionar aos alu-
nos experiências que possam auxili-
á-los a  desenvolver suas capacida-
des de atenção, memória, raciocínio 
e o bem estar em um ambiente 
cheio de pluralidade. “Procuro ser 
mediadora do processo de aprendi-

zagem. Existe coisa mais prazerosa 
e interessante que conviver com 
uma criança? A curiosidade natural 
e o deslumbramento me encantam. 
Diante disso, busco oportunidades 
para que elas possam construir, re-
fletir, planejar, repensar, organizar 
e levantar hipóteses sobre seus co-
nhecimentos cognitivos”.

O dom de ser professora acom-
panha Cintia desde a infância. 

O professor nos ensina o bea-
bá, mas também nos capacita a se-
guir  a profissão a qual escolhemos 
para a vida. O professor da rede 
superior é mais que um transmis-
sor de informações, é um exemplo 
no qual os alunos se espelham.

Professora do Curso de Bio-
medicina do UniBH, Lorena Fia-

Transformar vidas
lho tem uma história única com a 
profissão. Antes de se tornar uma 
especialista na área, já trabalhou 
como professora na rede infantil e 
na escola técnica, ou seja, passou 
por muitas fases da profissão. Para 
ela, a frase que mais simboliza o 
professor é: “o poder de transfor-
mar vidas”. “Quero marcar de for-
ma positiva a vida de cada aluno. 
Quando encontro com alguém que 
foi meu aluno e o vejo hoje, não só 
como um grande profissional, mas 
como uma grande pessoa, sinto 
que cumpri minha missão. Educar 
é uma missão”.

Todo professor deve se orgu-
lhar do vínculo que cria com seus 
alunos e do comprometimento com 
sua missão. É necessário estabe-
lecer uma parceria na qual ambos 
aprendam e cresçam. “Parabéns, 
ao mestre com carinho”!

Carolina Guedes, médica- 
ginecologista da Cuidati

Juliana Silviano, médica- 
ginecologista da Cuidati

Quando pequena sempre gostou de 
brincar de ensinar  às suas bonecas. 
A maior motivação e inspiração 
veio de casa. A mãe também é pe-
dagoga. “Como minha mãe, minha 
maior gratificação como professora 
é saber que posso fazer a diferença  
na vida das crianças. E, para isso, 
felizmente, trabalho em um colégio 
que tem por missão uma grande 
proposta de educação”.

Para loRENA, 
professor leva 
consigo o dom 

de formar 
cidadãos

CINtIA tem no seu dNA a vocação para lecionar para crianças
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Cultura e Lazer - Outubro
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Dia 19

melim Tour 2019
Local: KM de Vantagens Hall
Horário: 18h 
Ingressos: R$80
Vendas: www.premier.tickets-
forfun.com.br

O trio, formado pelos ir-
mãos gêmeos Diogo e Rodri-
go, junto com a caçula Gabriela, vem à capital com a turnê Melim Tour 
2019. No repertório do novo show estão sucessos como Meu Abrigo, 
que já conta com mais de 161 milhões de visualizações no YouTube, 
Ouvi Dizer, Um Sinal, gravada em parceria com Ivete Sangalo, Dois 
Corações, e releituras de artistas que inspiram o trio.

SHOWS

INfANTIL
Dia 13

TEATRO
Dias 11 a 13

festival Canção Criança

Local: Centro Cultural Banco do Brasil (Praça da Liberdade)
Horário: 10h às 20h  |  Ingressos: R$30
Vendas: bilheteria do teatro

Dia 31

Zé Neto e Cristiano

Local: Expominas  |  Horário: 22h  |  Ingressos: R$80
Vendas: www.bilheteriadigital.com

Dia 12

Larissa manoela - Além do Tempo
Local: KM de Vantagens Hall
Horário: 19h  |  Ingressos: R$60
Vendas: www.premier.ticketsforfun.
com.br

Larissa Manoela, uma das artis-
tas mais versáteis de sua geração, 
desembarca em BH para a estreia 
nacional da sua turnê Além do Tem-
po. Pensada como uma grande expe-
riência visual e artística, a turnê tem 
como principal objetivo criar uma 
transição para Larissa Manoela desde 
a parte musical até a visual, artística 
e performática. No repertório estão 
as novas canções, apresentações surpresas e, claro, seus maiores 
sucessos.

Dia 18

Jorge 70
Local: KM de Vantagens Hall  |  
Horário: 22h 
Ingressos: R$80
Vendas: www.premier.ticketsfor-
fun.com.br

Jorge Aragão comemora 70 
anos. Se sete é o número da per-
feição e está associado à sabe-
doria e a criatividade, imagina 
multiplicado por dez. É esta a 
energia da comemoração do ani-
versário do poeta, compositor, 
sambista e operário da música 
popular brasileira.

Dia 26

Roupa Nova
Local: KM de Vantagens Hall  |  Horário: 22h
Ingressos: R$90
Vendas: www.premier.ticketsforfun.com.br

Prestes a completar 40 anos 
de estrada, a trajetória da banda 
Roupa Nova se confunde com 
a história da própria música 
brasileira. Até hoje, são mais 
de 20 milhões de cópias vendi-
das e 37 discos lançados. Entre 
as canções mais famosas estão 

Whisky a Go-Go, Dona, Volta 
pra Mim, Anjo, Seguindo no 
Trem Azul, A Viagem e Cora-
ção Pirata, entre muitas outras. 
O Roupa Nova é a única banda 
com a mesma formação desde 
o início, sem ter sequer sofrido 
alguma alteração.

Zé Neto e Cristiano desem-
barcam em BH para a gravação 
de seu 4º DVD, intitulado Por 
Mais Beijos Ao Vivo. O repertó-
rio vai ser composto por 23 mú-

sicas, sendo quatro regravações: 
Ferida Curada, Enchendo e Der-
ramando, Estado Decadente e 
Long Neck; e o restante canções 
inéditas.

Dias 25 e 26

Tom Cavalcante 
- Todos os Toms
Local: Cine Theatro Brasil 
Vallourec
Horário: 21h
Ingressos: R$110

Vendas: 
www.cinetheatrobrasil.com.br

O humorista Tom Caval-
cante vem a BH com a nova 
temporada da peça Todos os Toms. No palco, Tom faz imitações 
de grandes nomes da música e cria piadas e crônicas em cima 
das atualidades do Brasil e do mundo.

De 11 a 13 de outubro acon-
tece a primeira edição do Festi-
val Canção Criança. Um festival 
dedicado ao universo infantil, no 
qual os sentidos são utilizados ati-

vamente e o corpo se torna funda-
mental no processo de descobertas, 
construção de hipóteses, estabele-
cimento de laços afetivos e intera-
ções sociais.

n A Igreja Getsêmani Buritis (Rua 
Desembargador Amilcar de Cas-
tro, 140) preparou uma festa 
muito especial para a garotada. 
No domingo, dia 13, a partir das 
10h tem a presença dos palhaços 
Pedroca e Tia Lee. Já no dia 20, 
também às 20h, haverá muita 
brincadeira e contação de histó-
rias com a Tia Keyla.

n Outro evento promovido pela 
igreja na região acontece no 
sábado, dia 19, a partir das 
10h30, na Escola Estadual 
Amynthas de Barros (Rua San 
Salvador, 71, bairro Estre-
la Dalva). No evento haverá 
brinquedos e distribuição de 
lanches. Em todos os eventos a 
entrada é de graça!
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COm SEDE NO BURITIS, 
mRV COmPLETA 40 ANOS

JORNAL DO BURITIS: Pri-
meiramente, como surgiu a 
MRV? 
Rafael Menin: A MRV surgiu 

fruto da parceria de três primos que 
se uniram com a missão de criar 
uma construtora para atuar em um 
mercado ainda pouco explorado, o 
das moradias populares. No dia 1º 
de outubro de 1979, Mário Lúcio 
Menin e Rubens Menin, engenhei-
ros recém formados na Universi-
dade Federal de Minas Gerais, se 
juntaram ao primo Homero Mattos, 
dono da construtora Vega Engenha-
ria, para fundarem a MRV Enge-
nharia, empresa que carrega as ini-
ciais dos nomes de dois primos e o 
“V” da construtora Vega.

JB: Quais foram os maiores 
desafios encontrados no iní-
cio e durante essas quatro 
décadas?
Rafael Menin: Na época da 

fundação da empresa, por exem-
plo, o ambiente nacional era muito 
conturbado. O mercado de imóveis 
não era tão aquecido e as moradias 
populares não estavam no foco dos 
empresários e investidores. Era um 
mercado pouco explorado e cheio 
de incertezas. Foi preciso trabalhar 
duramente para conquistar espaço 
e provar que era possível produzir 
moradias de qualidade para um pú-
blico específico.

JB: O que faz da MRV uma 
empresa tão especial para al-
cançar o patamar que se en-
contra hoje?
Rafael Menin: A MRV pos-

sui o propósito de construir sonhos 
que transformam o mundo dos 
nossos clientes. E este propósito 
é realizado por pessoas compro-
metidas com este objetivo. Nosso 

time de colaboradores é especial e 
determinante para o sucesso e com 
isso temos a capacidade de anteci-
par tendências, inovar em todas as 
frentes e lançar produtos que, mes-
mo no segmento de imóveis eco-
nômicos, destacam-se por atributos 
diferenciados.

JB: Qual a relação do Buritis 
com a empresa? Por que a 
escolha do bairro para a im-
plantação da sede?
Rafael Menin: O bairro foi 

escolhido pela ótima localização 
e infraestrutura em uma das re-
giões mais valorizadas de Belo 
Horizonte. A sede, localizada na 
Avenida Professor Mário Wer-
neck, 621, está em uma área de 

A maior empresa do ramo da construção civil da América 
Latina completa 40 anos de fundação neste mês de outubro. Um 
orgulho para os mineiros, a MRV Engenharia chega a quatro dé-
cadas dando indícios de que muitos outros anos de crescimento 
ainda estão por vir. E como ela escolheu o nosso Buritis para ins-
talar sua sede – é a maior empresa do bairro -, trazemos nessa 
edição uma entrevista especial com o presidente da construtora, 
Rafael Menin Teixeira de Souza.

23 mil m², possui dez pavimentos 
e capacidade para 1800 colabora-
dores. Construída em 2015, possui 
soluções sustentáveis, como os 
elevadores inteligentes que redu-
zem o gasto com energia e outros 
itens que possibilitam economia, 
como a própria estrutura do prédio, 
composta por fachada que retém 
calor, reduzindo o uso de energia 
com a climatização, e a iluminação 
com lâmpadas de LED. Foram, ao 
todo, 28 meses de obras a partir 
de um projeto alinhado com um 
dos principais valores da empresa: 
a sustentabilidade. Possui ainda 
uma árvore de energia fotovoltaica 
próxima à calçada com wi-fi gra-
tuito e tomadas para carregamento 
de celulares e outros dispositivos. 

Energia elétrica solar e limpa dis-
ponível para todos do bairro que 
transitam próximo à MRV.

JB: Depois de 40 anos, o que 
a MRV ainda planeja para o 
futuro?
Rafael Menin: A MRV é uma 

construtora comprometida com o 
futuro das pessoas e estará sempre 
focada em diminuir o déficit habi-
tacional do país. Nossa atuação em 
mais de 160 cidades é a prova que 
estamos comprometidos em  cons-
truir moradias nas mais diversas 
regiões do país. Nosso foco é fazer 
do lar o mundo das pessoas e va-
mos continuar trabalhando para re-
alizar o sonho da casa própria dos 
nossos clientes.

RAFAEl MENIN garante que a empresa irá 
investir ainda mais em construções de 
moradias populares nos próximos anos

PRédIo da MRV localizado na entrada do bairro chama a atenção pela sua magnitude
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