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Ideal para todas as idades
Catarina Paulino

A professora Sueli Baliza
e o marido Jorge Luiz
vieram para o Buritis
para ficar mais perto dos
netos Rodrigo e Alice e
se depararam com um
bairro completo

Passar a juventude no Buritis é muito legal, mas amadurecer por aqui também não está nada mal. Antes considerado um bairro para o
público jovem, o Buritis se remodelou e hoje atende muito bem gerações de todas as idades, especialmente o morador mais “maduro”,
uma vez que o bairro oferece a comodidade de disponibilizar a ele tudo o que precisa, desde comércio, a prestação de serviços, espaços
públicos, atividades de lazer e, claro, uma ótima vizinhança.
PÁG 3

Mudança

Colorida

Paróquia Santa Clara
de Assis está sob
nova coordenação

Ação de moradores dão nova
vida a praça do Buritis
PÁG 8

PÁG 4

A rotina agitada de quem
convive com quatro cães

Qual a melhor maneira
de encher o seu lar de amor,
emoção e alegria? Para um
morador da nossa região a
resposta é muito simples: com
cachorros. O arquiteto João
Oliveira saiu de casa para
morar sozinho depois dos 50

anos, mas não conseguiu viver
assim por muito tempo. Decidiu adotar um cão abandonado e hoje, cinco anos depois,
já são quatro pets dentro do
seu apartamento. Uma vida
muito agitada, mas que ele
não troca por nada.

PÁG. 6

Exemplo

Trabalho

Moradora se torna
campeã de fisiculturismo
aos 51 anos

Aberta oficialmente a
época dos empregos
temporários

PÁG 14

PÁG 15

Unimaster realiza mais
uma edição de sucesso
da FECIARTE

Feira de cultura e ciência teve como tema este ano a compreensão e o respeito à cultura indígena. Apesar
da complexidade do assunto, mais uma vez, os estudantes se esforçaram ao máximo e deram um verdadeiro
show nas apresentações, que foram acompanhadas com muita atenção por professores e familiares.

PÁG. 11
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Editorial

Meia idade no auge
Em seu curto período
de vida – o bairro passou
a ser ocupado efetivamente a partir da década de 80,
portanto, há menos de 40
anos -, o Buritis já recebeu
vários rótulos. Na década
de 90 chegou a ser chamado de “maior canteiro de
obras da América Latina”.
E realmente procedia esta
fama. O bairro passou a ser
o principal alvo do mercado imobiliário de Belo Horizonte. Em todas as ruas
e avenidas eram construídos
empreendimentos
residenciais e comerciais
com uma velocidade assustadora. Prédios e mais
prédios surgiam a todo
momento. Com as mudanças no Plano Diretor da
cidade e a crise que afetou profundamente o país
desde 2014, a construção

civil acusou o golpe. Continuam sendo erguidos novos empreendimentos no
bairro. Mas em uma proporção bem menor.
Com novas edificações,
chegaram os novos moradores e com eles milhares de
veículos. Daí, a fama passou a ser de o bairro “com
o pior trânsito de BH”. No
início dos anos 2000, quando a imprensa precisava
de um exemplo de trânsito
caótico para fazer alguma
reportagem não havia dúvida. O pauteiro da redação
não pensava duas vezes em
escolher o Buritis como o
alvo da matéria. Como a
crise da mobilidade urbana
atingiu toda a cidade – e,
sejamos justos, aconteceu
no Brasil inteiro -, fomos
lentamente perdendo essa
“pecha”. O trânsito ficou

ruim para todo lado.
Outro rótulo que pelo
qual o Buritis foi chamado:
o bairro “dos casais filhos
da zona sul”. Também era
verdadeiro. Recém casados que não tinham condições financeiras de morar
no mesmo bairro dos pais
escolhiam o Buritis como o
local para realizar o sonho
da casa própria e dar início
a uma vida conjugal gastando menos. O valor do metro
quadrado daqui era muito
inferior ao de um imóvel
do mesmo padrão em qualquer bairro da Zona Sul da
cidade. O projeto inicial
dos jovens casais era ter o
Buritis como um bairro de
passagem para preparar a
mudança para um outro lugar supostamente melhor
quando a situação financeira permitisse.

Os dois primeiros rótulos – o maior canteiro de
obras e o pior trânsito - já
caíram por terra. E este
último também já está em
fase terminal. Na reportagem principal desta edição
de novembro destacamos a
mudança do perfil dos moradores do bairro. Aqueles
jovens casais com filhos
recém nascidos já não são
mais a maioria predominante dos moradores do
bairro. Ao longo desta década, o Buritis foi ganhando um novo contingente de
moradores. Pessoas já estabilizadas financeiramente e
com a vida profissional já
delineada. Gente mais madura que escolheu o Buritis
não apenas como um bairro temporário, mas para viver o resto dos seus dias.
Essa mudança de per-

fil afetou todo o bairro. O
setor de comércio e serviços cresceu ainda mais e
teve que melhorar os seus
produtos e o atendimento
para se adaptar a um público cada vez mais exigente.
O bairro passou a receber
investimentos de grandes
empresas e instituições de
olho neste novo mercado
consumidor. Nossa auto
-estima melhorou e agora
estamos construindo uma
identidade própria. E se
hoje tivermos que rotular o
Buritis com alguma marca,
podemos dizer que é uma
verdadeira cidade dentro
de BH. Está cada vez mais
difícil encontrar algum
motivo para sair daqui. E
o que é mais importante:
quem veio para cá está absolutamente convicto que
fez a escolha certa.
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Pluralidade

UM BAIRRO MAIS MADURO
Antes alvo de jovens casais, Buritis agora tem perfil diversificado de moradores

Christianne Rodrigues, 53 anos

xeira. Quem conhece Felipe sabe
das fortes raízes que ele e sua família
têm com a região do Barreiro. Veio
a conhecer o Buritis mesmo quando iniciou a faculdade de Ciências
Contábeis no ano de 2000. Em 2005,
Felipe optou por mudar de curso e
foi para a área do Turismo, onde se
formou em 2009. Nesses nove anos
de estudos acompanhou de perto o
crescimento do Buritis e ainda conheceu a namorada, hoje esposa, a
empresária Flávia Moraes, que já era
uma moradora do bairro. Assim que
trocou as alianças, há seis anos, não
teve dúvida: era aqui que iria morar.
Felipe primeiro morou na Rua
José Silveira, depois passou pela

Felipe Teixeira, 39 anos

José Hemetério Andrade até chegar
à Esmeraldo Botelho, onde reside
atualmente aos 39 anos de idade. Há
cinco anos, ainda teve a grata novidade em sua vida de ser convidado
a trabalhar como representante comercial da JYAS, empresa especializa em importação e exportação de
materiais cirúrgicos e hospitalares,
que está instalada no Buritis. A partir de então, somente sai do bairro
para fazer negócios. “Minha vida é
aqui. Moro, trabalho, escola da minha filha, minha sogra, vou ao banco, à academia, aos restaurantes. Até
clube. Pouca gente sabe, mas existe
um clube dentro da Copasa do bairro, que é aberto para sócios que não
são funcionários da companhia. Eu
e meus amigos somos alguns deles.
Faço parte de uma Confraria. Essa
característica que muitos dizem de
ser um bairro dormitório eu, particularmente, não concordo. Aqui eu fico
bem acordado”, brinca.
Outro fator de destaque citado
por Felipe, e que é muito importante para uma pessoa mais madura, é a segurança. De acordo com
o representante comercial, depois
que a Base Comunitária foi instalada, os moradores estão vendo a
polícia, o que passa uma sensação
de segurança muito maior e que
reduziu a criminalidade. “Antes
era muito comum ouvir falar que
carros haviam sido arrombados nas
ruas do bairro. Hoje são raros os
casos. Os moradores também não
sabiam onde era a sua companhia
de polícia. Ficava longe. Agora, todos já sabem onde ela está. Eu, e
muitos outros moradores dessa faixa etária, pais de família, sabem o
quanto isso faz diferença na vida”.
Ainda de acordo com o morador da Esmeraldo Botelho, o próximo passo a dar será trazer o pai,
o ex-vereador Totó Teixeira, para
morar perto dele. “Aos poucos estou convencendo o velho. Ele já
vem me visitar, sai para os bares
com a gente. Tenho certeza que
logo logo estará aqui. Até porque
vai querer estar perto da família
nesse restante da vida e eu não me
vejo mais morando em outro lugar.
Vou envelhecer no Buritis”.

Bairro de avós
Quando se fala da família Buritis, logo vem à mente um casal
de jovens com um filho pequeno.
Contudo, uma figura muito importante da família também usufrui
bem do nosso bairro: os avós. A
educadora Sueli Baliza Dias é um
grande exemplo. Ela mudou para
a Avenida Senador José Augusto
há dois anos e meio. Apesar de já
ter uma história com o bairro – foi
professora e reitora do UniBH entre os anos de 2000 e 2012– vinha
aqui apenas a trabalho. Em 2017
decidiu se mudar para o Buritis
com o objetivo de ficar perto da
filha, e principalmente dos netos,
à época com 4 e 2 anos. Tirando
a enorme alegria de estar próximo
às crianças, a escolha em vir para o

bairro também foi excelente para o
seu dia a dia.
A praticidade oferecida pelo
Buritis, que dispõe de todos os
serviços, desde comércio à mão de
obra, além da variedade da gastronomia e os bons espaços públicos,
são fatores que fazem com que Sueli não precise, e nem queira, sair do
bairro, a não ser para trabalhar. Atualmente, é Secretária de Educação
da cidade de Contagem, cargo que
ela também ocupou na Prefeitura de
Belo Horizonte durante o segundo
mandato do ex-prefeito Marcio Lacerda (2013/2016). “Assim como
eu, tenho amigos mais velhos, também avós, que moram aqui e adoram. Tem muita coisa boa à disposição. Sinceramente, não vejo como

Foto Geraldo Tadeu

Devido à sua característica de
bairro universitário e que também
recebe muitos novos casais, o Buritis ganhou ao longo dos últimos
anos a fama de ser um lugar predominantemente para o público jovem. De fato, nosso bairro tem de
forma bem marcante essa característica. No entanto, as pessoas que
estão se aproximando ou já passaram da idade dos “enta” não têm do
que reclamar de morar aqui. A cada
dia que passa, o Buritis se mostra
um bairro mais completo, que oferece tudo o que quem já está estabilizado na vida procura.
Professora dos cursos de engenharia do UniBH, Christianne Rodrigues se mudou para o Buritis no
ano de 2001. A decisão de vir para
o bairro foi justamente para estar
próximo à universidade, onde iria
começar a lecionar. À época com
35 anos e um filho de 5 já era uma
mulher madura. O bairro não tinha
toda a estrutura de hoje, mas lhe
encantou assim que colocou os pés
aqui. “Ele era bem aberto. Muito
verde. Me dava uma sensação de
leveza. Sempre adorei fazer caminhadas pelo Buritis e frequentar
seus parques e praças, em especial o Parque Aggeo Pio Sobrinho,
onde levava meu filho para brincar
e conheci muita gente”.
Hoje, 18 anos depois, a agora mais madura Christiane de 53
anos de idade enxerga e usufrui do
Buritis de outra forma. A facilidade em viver em um lugar que tem
praticamente de tudo é algo que lhe
proporciona uma excelente qualidade de vida. “Como eu trabalho
no bairro não preciso de sair daqui
para nada. Vou ao shopping, ao
banco e, claro, aos bares e restaurantes. Eu podia até sair do Buritis
para conhecer outros lugares, mas
prefiro convidar meus amigos a virem pra cá, pois tenho a certeza de
que todos irão adorar”, comenta
a moradora da Avenida Deputado
Cristovam Chiaradia.
Quem também se mudou para
o Buritis e não poderia ter feito
escolha melhor em sua vida foi o
representante de vendas Felipe Tei-

Sueli Baliza Dias, 62 anos

sendo um bairro só para jovens. O
Buritis é para todos. Me mudei pra
cá e espero não sair nunca mais”.

Bom pra melhor idade
anos conheceu as atividades da AcaBem, pela reportagem ficou
demia da Cidade, no UniBH, e de lá
claro que o Buritis é um bairro
pra cá, haja disposição!
ideal para quem não é mais neA Academia da Cidade se
nhum jovem, mas que ainda tem
transformou em Academia da Saúmuita “lenha para queimar”. Mas,
de. Nela, Denize pratica atividae a pessoa da terceira idade, que já
des físicas três vezes por semana.
ultrapassou os sessenta, será que o
Por meio da academia, acabou cobairro lhe atende bem? Quem resnhecendo a ASPRAMI – Projeto
ponde essa pergunta é a psicóloga
Melhor Idade -, que oferece váaposentada Denize Pessali.
rias atividades para a turma mais
No próximo mês de dezembro
experiente do Buritis e região.
Denize irá soprar as velinhas. Vai
“Na associação eu faço meditacomemorar 65 anos de uma vida repleta de obstáculos.
Teve uma infância
muito difícil com
uma grave doença
que acometeu seu pai.
Adulta, se casou, mas
a união acabou se
desfazendo. Isto há 22
anos, quando então se
mudou para o Buritis. Mal sabia ela que
ali estava tomando a
decisão que iria mais
pra frente mudar sua
Denize Pessali. Muita energia
vida. Há apenas três
no Buritis aos 65 anos de idade

ção, yoga, crochê, oficina de memória. Ainda tem a terapia Lian
Gong, no parque do vizinho Estrela D’alva. E o que mais aparecer
vou fazer. Tenho uma vida atribuladíssima”, se diverte, ressaltando
que o próximo passo é voltar para
a Zumba.
Além de cuidar do corpo e da
mente, fazer todas essas atividades proporcionou à moradora da
Rua Engenheiro Godofredo dos
Santos a oportunidade de conhecer
muitas pessoas. Com o novo ciclo
de amizades a vida social também
mudou bastante. “As meninas da
ASPRAMI marcam encontros o
tempo todo, seja na casa de alguém
ou em bares e restaurantes do bairro. É sempre uma grande festa com
pessoas que você sabe que querem
apenas o seu bem. Antes, meus filhos me diziam para mudar do Buritis. Que aqui era um bairro muito
caro. Hoje, eles nem tocam mais
no assunto. Não tenho dúvidas em
dizer que estou no melhor momento da minha vida”, finaliza.
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Prevenção

Novidade

Paróquia do Buritis
conta com novo padre
Divulgação PSCA

Quem acompanha as missas na
Paróquia Santa Clara de Assis já
percebeu que a nossa igreja conta
com um novo padre. Desde o início do último mês de outubro, as
missas no Buritis são comandadas
pelo Padre Jorge Alves Filho. Ele
assume a função antes ocupada por
Padre Celso, que agora está na coordenação da Igreja de São Cristóvão, na cidade de Betim.
Padre Jorge chega à paróquia
com uma grande experiência. Nomeado sacerdote em 1995, já foi o
responsável pelas paróquias de São
Miguel Arcanjo, no bairro Pindorama, e Maria – Serva do Senhor,
no Alípio de Melo e Nossa Senhora Aparecida, e São Miguel, na
cidade de Contagem. Estudou em
Roma, onde fez mestrado e doutorado em Teologia da Família e Pastoral. Toda esta competência fez
com que há três anos fosse nomeado assessor da Pastoral Familiar da
Conferência Nacional dos Bispos
do Brasil (CNBB), em Brasília.
Mesmo com pouco tempo no comando da nossa paróquia, Padre Jorge já fala com entusiasmo sobre tudo
o que está vivendo. Ficou impressionado com a participação dos fieis nos
trabalhos da igreja, em especial do
Grupo Mãos de Clara e das pequenas
fraternidades. “As pessoas aqui são
alegres, gostam da sua igreja, por isso
se dedicam aos projetos. Espero contar muito com a ajuda delas no trabalho de evangelização, principalmente
junto às crianças e aos jovens”.
De fato, a preocupação de levar
o evangelho ao jovem é uma das
grandes metas de Padre Jorge no
Buritis. “O Papa Francisco tem buscado esta igreja mais renovada. Eu
sou pedagogo, quero isso também.
É o desafio do mundo hoje e eu estou muito disposto a enfrentá-lo”.

Novembro Azul reforça a
importância do combate
ao câncer de próstata

Bispo Dom Joaquim Mol dá posse ao Padre Jorge Alves Filho como pároco da Paróquia Santa Clara de Assis

Boa impressão
Uma das características do
Buritis é ser um bairro de passagem. Muitas pessoas se mudam
para cá para trabalhar e estudar
e acabam trazendo consigo suas
culturas. Padre Jorge quer acolher
todas essas pessoas e fazer com
que elas se sintam verdadeiramente do bairro e a igreja tem papel
fundamental nessa questão. “Onde
há acolhimento, fraternidade, há
amor e respeito”.
Se a primeira impressão é a
que fica, a chegada de Padre Jorge ao Buritis não poderia ter sido
melhor! De acordo com ele, nosso
bairro e nossa paróquia simplesmente encantam. A localização da
igreja, então, é um capítulo à parte. Construída em uma das partes

mais altas do bairro, na Rua Alessandra Salum Cadar, seu cenário é
de arrepiar. “Ter esse pôr do sol todos os dias é uma bênção. A montanha é um lugar místico, ela nos
deixa mais próxima do Criador, e a
Igreja de Santa Clara de Assis está
em uma montanha. A natureza a
abraça. Não há outra assim em BH.
Isso é maravilhoso”, ressalta.
Apesar de nunca ter vindo à
Paróquia até a nomeação da Diocese, Padre Jorge conhecia muito
da nossa igreja pelas palavras do
amigo Padre João Batista, que comandou as obras de construção do
templo. “Nunca imaginei que um
dia estaria no lugar de onde ouvi
tantas histórias. Não é destino. É
uma graça de Deus”.

De acordo com o sacerdote,
ele chega à paróquia para dar sequência aos trabalhos iniciados
por Padre Celso e também para
colocar em ação algumas de suas
ideias. Quer expandir toda essa
beleza já citada que encontrou
na igreja e ainda transformá-la
em uma estrutura mais acessível. “Minha intenção é fazer uma
grande rampa que dê acesso à
igreja, passando pelo terreno de
entrada. Será a “Passarela da Fé”.
Além disso, penso em criar um
mirante para que as pessoas venham aqui contemplar o pôr do
sol. Os moradores têm que sentir
que a igreja é deles. Esse é o primeiro passo para arrebanhar novos fieis”, declara.

Depois do cuidado com as
mulheres, agora chegou a vez
dos homens se atentarem para
a saúde. Assim como acontece no Outubro Rosa, durante o
Novembro Azul existe um esforço de mídia para informar a
população sobre as principais
doenças que atingem a população masculina, destacando as
formas de detectá-la antecipadamente e ajudando a tirar o estigma dos exames que ajudam nas
rotinas de check-up médico.
No Brasil, o câncer de próstata é o 2º mais comum entre os
homens (atrás apenas do câncer
de pele não-melanoma). Segundo dados do Instituto Nacional
do Câncer (INCA), haverá mais
de 68.000 novos casos este ano
no Brasil, enquanto nos Estados
Unidos, segundo a Sociedade
Americana do Câncer, a estimativa é de 174.650 novos casos e
31.620 óbitos em 2019.
De acordo com a Sociedade
Brasileira de Urologia (SBU),
cerca de 20% dos pacientes portadores de câncer de próstata
ainda são diagnósticados em estágios avançados, embora tenha
ocorrido uma maior procura nas
últimas décadas devido à divulgação e conscientização na população masculina. O diagnóstico só é possível por meio de dois
exames: o antígeno prostático
específico (PSA), que permite
rastrear e definir a sequência ideal de tratamento nos pacientes
com neoplasia de próstata avançada, e o ainda temido exame de
toque. “Todos os homens devem
ser esclarecidos sobre o câncer
da próstata e suas implicações.
Jamais podemos deixar de diagnosticá-lo em homens saudáveis
e, assim, discutir a melhor opção terapêutica. Deixar o câncer
se manifestar espontaneamente
é um grande risco e sofrimento para o paciente e sua família,
considerando a evolução e potencial agressividade desse tumor”, afirma o médico especia-

Segundo o urologista, a
descoberta precoce da doença
passa de 90% chances de cura

lista em cirurgia urológica, Marco
Aurélio Lipay .
Os fatores de risco para câncer
de próstata são: idade, homens de
raça negra, obesidade, hábitos alimentares ricos em gorduras, sedentarismo e fator familiar (quando se
tem um parente de primeiro grau
com câncer de próstata, a probabilidade é de até duas vezes maior; e
para aqueles que tem dois parentes
de primeiro grau, essa probabilidade é de até seis vezes maior). Bons
hábitos, por mais clichê que pareça,
são de importância crucial na prevenção de doenças, inclusive do
câncer de próstata. “É importante
manter a prática de atividades físicas e uma alimentação rica em vegetais e pobre em gorduras”.
Quando os sintomas começam
a aparecer, 95% dos casos já estão
em fase adiantada. Não é possível evitar a doença, mas é possível
diagnosticá-la precocemente e, desse modo, as chances de cura são
maiores – superiores a 90 %. “Esses números ilustram ainda mais a
importância da campanha, que busca incentivar o homem a se preocupar com a sua saúde”, conclui.
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Sucesso

Amizade

Um lar bom pra cachorro
JB foi conhecer a rotina de um arquiteto que mora
sozinho com quatro cães dentro de um apartamento
Dividir um apartamento de dois
quartos com um brincalhão, uma
dominadora, um rabugento e um
tranquilão não deve ser tarefa das
mais fáceis. Agora, imagina que estas tão distintas personalidades não
são seres humanos: são cachorros.
É nessa rotina “maluca”, porém
bastante prazerosa, que vive o arquiteto João Oliveira, morador no
nosso vizinho Estoril, mas que já
é muito conhecido no Buritis, uma
vez que, diariamente passeia com a
turma aqui pelo bairro.
A história de João começou
a mudar há cerca de cinco anos,
quando o Roque surgiu em sua vida.
O arquiteto havia saído da casa dos
pais a pouco tempo e queria ter um
animal de estimação como companhia. Estava prestes a adotar um
gato, quando em um posto de combustíveis avistou um morador em situação de rua, alcoolizado, que claramente iria se livrar do filhotinho. Não
pensou duas vezes, recolheu o animal
e o levou para seu apartamento. Mal
sabia ele que, a partir dali, sua vida
iria mudar para sempre.
O jeito divertido de Roque trouxe muita alegria à vida de João. E
um ano depois, durante um passeio,
Roque acabou fazendo amizade com
a cachorrinha Bebela. Brincando, ela
o acompanhou até em casa. Vendo
que estava com uma pata quebrada,
e que aquela amizade ia ser duradoura, o arquiteto decidiu tratá-la. Daí
em diante sua casa tinha uma nova
dona. “Ela é a única fêmea, a dominadora. Ninguém se atreve a mexer
com a Bebela”, brinca.
Passados alguns anos e um
novo cãozinho apareceu na vida de
João. Mas, diferentemente dos outros, o Boris teve de ser pego a força. Era arredio com a aproximação
de humanos, com certeza fruto de
muita violência que sofreu. Mesmo
assim, o arquiteto se arriscou, o domou e o levou para sua casa. “É o
nosso rabugento. Ainda está arredio

Basta passar alguns minutos na casa de João para
perceber a grande alegria e amor existentes no local

com homens, mas já mudou bastante. Com a nossa convivência aos
poucos foi percebendo que existem
muitos seres humanos bons”.
Por fim, a chegada de Romeu
há apenas dois meses. Este não estava nos planos do arquiteto. Não
podia mais ter cães no apartamento.
Uma vizinha o encontrou e perguntou se ele conseguiria encontrar um
lar para o cãozinho, pequenininho,
faminto. João até tentou achar um
dono, mas o carinho de Romeu logo
o fez desistir da ideia. “Esse é o tranquilão. Carinhoso ao extremo. Você
sente o amor que ele tem por você.
Não tinha como não ficar com ele”.

A rotina
Por trabalhar em casa, João tem
maior facilidade em lidar com a
criação dos cães. Se tivesse de ficar
fora o dia inteiro, era bem provável
que não ficaria com os quatro. Apesar das personalidades tão diferentes, todos se dão muito bem. E nesse todos inclua-se o dono. “Quando
eu começo a trabalhar eles ficam
deitados aos meus pés. Me passam amor, alegria. Mas de vez em

quando dou umas broncas também.
Simplesmente, a realidade de uma
família. Faço parte de uma casa de
sete irmãos e era assim. Cada um
do seu jeito, com sua personalidade.
Que bom que meu apartamento virou um verdadeiro lar”.
Todos os dias, por volta das
18h, o arquiteto coloca a coleira na
trupe e sai para a rua. A caminhada
é longa. Morador no final da Paulo
Piedade Campos, João passeia com
todos até a região central da Mário
Werneck. Andar com quatro cães é
algo que chama a atenção. “Muita
gente já nos conhece. O Roque, então, muito mais do que eu. Tem vendedora que sempre dá um petisco,
brinca. A espera na porta da padaria
é sempre acompanhada de um carinho. Fico muito feliz em ver que as
pessoas gostam da gente, apesar de
alguns ainda reclamarem”.
A reclamação citada por João
vai muito do edifício onde mora.
A maioria dos moradores o apoia.
Contudo, alguns não gostam. Inclusive, um síndico já chegou a intimá-lo alegando que ele teria prazo
de um mês para se desfazer dos ani-

mais. Ingenuidade dele achar que
o arquiteto iria abrir mão de seus
grandes amigos como se fossem um
objeto qualquer.
“Eu procurei uma advogada e
mostrei ao síndico que eu tenho o
direito de ter meus cães, desde que
não causem importunação. Eu gosto de limpeza, organização. Para se
ter uma ideia, tenho 500 CDs guardados em ordem alfabética. Claro
que não há como ser uma residência com a rotina de uma que não
tem animais. Tem pelo, coco, latido,
mas tudo dentro da normalidade.
Depois do meu caso, tive amigos
que me procuraram dizendo que
estavam passando pelo mesmo problema e que também iriam à justiça
se fosse preciso”.

Uma paixão
E só mesmo quem conversa
com João para entender o amor
que ele sente por esses animais.
Uma prova é que a família era para
ser ainda maior. Depois da Bebela,
o arquiteto teve um outro cão, o
João Grandão. Porém, esse veio a
falecer em virtude de complicações
de uma leishmaniose. Ainda hoje,
ao lembrar, as lágrimas escorrem
pelo seu rosto. “Nossa, foi muito difícil. Fiquei ao lado dele até
o fim. Não consigo nem imaginar
como será quando o próximo partir”, emociona.
Quanto a ter quatro cães adotados, João não tem qualquer preconceito a cães de raça, apenas fez
essa opção por acreditar que estaria
fazendo um bem maior. “E não se
trata de um ato social. Porque o que
eles me dão, de amor e companhia,
é muito mais do que poderia imaginar. São eles que me salvam diariamente”. João Oliveira está com 56
anos. Roque apareceu em sua via
quando tinha 51,como ele mesmo
brinca lembrando aquele conhecido
slogan de uma aguardente: “Não foi
uma boa, mas a melhor ideia”.

Murilo Pimenta (1) Ivo Morais (2) Álvaro Antunes (3):
vencedores da categoria até 8 anos

Desafio Bike Kids
agitou o Aggeo
A garotada do Buritis deu
um verdadeiro show em duas
rodas, durante a segunda edição do Bike Kids. Crianças
de 05 a 10 anos participaram
do desafio, realizado no último dia 19 de outubro, no
Parque Aggeo Pio Sobrinho.
A prova foi disputada
no estilo contra/cronômetro,
em três tomadas de tempo na
pista fechada, que conjugava
trechos cimentados e trechos

na terra. Tudo isso dentro da
maior segurança para os competidores. O grande destaque
ficou por conta da passagem
pela ponte do Parque Aggeo.
De acordo com a organização, o número de participantes foi três vezes maior
em relação à edição anterior.
O próximo Bike Kids deverá
ocorrer em junho de 2020,
também no Parque Aggeo Pio
Sobrinho.
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Paragem

Importante

30 de novembro:
Dia do Síndico
Uma das atividades mais comuns do Buritis celebra o seu dia
neste mês de novembro. No dia
30 se comemora o Dia do Síndico,
esta importante e imprescindível figura que regula, organiza e orienta
a vida em condomínio.
O micro-empresário Clauz
Jardim é síndico do Edifício Green Center, que fica na Rua José
Teófilo Marques. Além de uma
grande estrutura, o prédio tem a
característica de ser misto. Nele
há 26 apartamentos para moradia
e 34 salas comerciais. Sem contar
um bar que fica na parte de baixo
de uma de suas fachadas. Todas estas especificidades faz com que o
síndico tenha de levar a função da
forma mais profissional possível,
dedicando boa parte de seu tempo
ao cargo.
Clauz se tornou síndico do
Green Center há 11 meses. Antes,
a maioria dos síndicos era de investidores do edifício, donos de
diversas salas comerciais, que não
vivenciavam o dia a dia do condomínio. Decidiu se candidatar ao
cargo para mudar esta imagem e
trabalhar para a melhoria do bem

cupou em emitir o AVCB Auto de Vistoria do Corpo
de Bombeiros. O documento que certifica que a edificação possui as condições
de segurança contra incêndio é obrigatório, mas, por
falta de conhecimento ou
irresponsabilidade, muitos
síndicos não o emitem. “Se
houver uma denúncia, o
prédio é multado. Se acontecer um acidente, o síndico pode ser acionado criminalmente. É uma questão
muito séria”.
Outras ações do síndico
do Green Center foram contratar uma empresa de engenharia para detectar problemas estruturais na área da
garagem e instalar câmeras
Clauz administra o condomínio da
de segurança em todo o préforma mais profissional possível
dio. “Eu sempre fui um críticomum. E, mesmo com o pouco
co sobre a forma como administrar
tempo, tem chamado muito a atene quando assumi o cargo decidi
ção por suas ações.
mexer na ferida. Penso que cuidar
A primeira preocupação foi
do prédio é cuidar do que é meu,
com o que não é visível. Em vez
porque é isso mesmo. Minha prede colocar flores na fachada e
ocupação não deve ser só no meu
arrumar o jardim, Clauz se preoapartamento”.

Pela boa convivência
Ser síndico é muito mais do que
ser o representante legal do condomínio. É preciso ter espírito colaborativo
e uma visão do que é viver em sociedade, e ter que cuidar para que todos
que a integram possam viver em harmonia, com qualidade de vida, agregando valores às pessoas e também
ao patrimônio comum de todas elas.
De acordo com o micro-empresário,
a palavra-chave para se obter sucesso na relação com os condôminos é
gentileza. “Tem que ter habilidade.
Ser gentil até mesmo para advertir.
Gentileza gera gentileza, assim como
conflito gera conflito”, diz.

Nos últimos tempos ser síndico no Buritis ainda requer novas
obrigações. Pensando em um bem
maior, muitos estão fazendo parte
de grupos de wathsapp onde trocam ideias sobre suas responsabilidades, conseguem benefícios e
até mesmo trabalham em conjunto
com a Polícia Militar pela maior
segurança do bairro. “Faço parte
da Rede de Condomínios Protegidos, onde encurtei os laços com a
PM. Nas outras redes já dei conselhos a respeito do AVCB, por
exemplo, e até mesmo consegui
unir outros síndicos para que faça-

mos compras em conjunto, obtendo assim preços muito melhores”.
Por fim, a definição de ser síndico para Clauz é “cuidar, saber
trabalhar em equipe, ser paciente
para ouvir, ter bom senso para lidar com conflitos, habilidade para
tratar com pessoas e muito cuidado
com as contas. E o mais importante: fazer tudo isso simplesmente
porque gosta do que faz”.
O JORNAL DO BURITIS parabeniza todos os síndicos do bairro pelo profissionalismo, zelo pelo
patrimônio comum e manutenção
da harmonia entre os condôminos.

Novas lojas,
decoração
e Papai Noel
Quem não tem o costume de
frequentar diariamente o Paragem
deve estar tendo uma grande surpresa a cada visita ao shopping.
Nos últimos cinco meses, pelo menos uma nova loja por mês foi inaugurada no principal centro comercial do Buritis, sendo algumas delas
pertencentes a renomadas marcas
do país como, por exemplo, a loja
de cosméticos Natura, inaugurada
em setembro e a de bomboniere
Brasil Cacau, que abriu as portas
em julho. Além delas, tivemos a

Weverton acredita que as
vendas deste Natal serão as
melhores dos últimos anos

Bella Turca, também em julho, Santa Areia moda praia,
em agosto, a Morana semijóias, no mês de outubro, e o
mais recente empreendimento, o moderno salão de beleza Socila, inaugurado no início deste mês de novembro.
Todas essas novidades
deverão ganhar maior visibilidade
diante dos clientes a partir desse
mês de novembro, quando terão
início as ações institucionais do
shopping para o Natal. O Paragem
prepara uma grande festa para a
família do Buritis no próximo dia
15 de novembro com a inauguração da iluminação de fim de ano e
a chegada do Papai Noel.
A partir das 10h, o “Bom Velhinho” fará uma carreata pela
Avenida Professor Mário Werneck. A chegada ao shopping está
prevista para as 10h30, onde ficará
até às 17h à disposição para tirar fotografias com a garotada.
Durante as duas primeiras horas
ainda será servido algodão doce.
Tudo isso de graça! “Vai ser uma
grande festa. Tenho certeza que o
Buritis entrará no espírito natalino a partir dessa ação do Paragem”, comenta o administrador

do shopping, Weverton Jorge.
Ainda de acordo com Weverton, investir na decoração
de Natal é mexer com o lúdico
das pessoas, o imaginário. Elas
se sentem mais alegres e isto as
motiva a ir às compras. “Vejo
um cenário muito positivo para
esse fim de ano. As pessoas economizaram ao longo de 2019
para ver o que aconteceria com
a economia e agora estão confiantes para gastar. Devemos ter
o melhor Natal dos últimos quatro anos. E essas ações do Paragem contribuem demais para
esse sucesso nas vendas”.
Após o dia 15 de novembro,
todos os finais de semana até
o dia 22 de dezembro o Papai
Noel, ao lado do Duende e da
Noilete, estará no shopping a
partir das 12h. Sempre tirando
fotos gratuitamente.
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União

Eleições

Cidadania gera cidadania
Moradores se unem em prol da revitalização de mais uma praça do Buritis
Bons exemplos têm que ser copiados! Após a união de moradores
em prol da revitalização da Aroldo
Tenuta, outra praça do Buritis também passou pela experiência de ser
abraçada pela comunidade e ganhar
nova vida. Por iniciativa dos moradores da região, a praça da Rua
Stella Hanriot recebeu nova pintura,
plantio de flores e, mais recentemente, brinquedos para a garotada.
A “inauguração” desta nova praça
aconteceu no dia 12 de outubro com
um piquenique pra lá de especial
para as crianças e seus papais.
O trabalho de revitalização da
praça começou a nascer há cerca
de um ano. Descontente em ver a
situação do espaço, sujo e mal cuidado, o engenheiro Marcos Silveira decidiu, por conta própria, fazer
algo para mudar aquele cenário.
Comprou algumas latas de tinta e
ele mesmo pintou a arena e outros
lugares da praça. “Até gato morto
eu encontrei aqui. Definitivamente
não era o lugar que eu queria para
frequentar com a minha filha. Dei
esse primeiro passo com a expectativa de que mais moradores se
unissem por essa causa”, disse ele,
que é pai da Rafaela, de 9 anos.
E a semente plantada por Marcos tempos depois acabou dando frutos. Mãe do pequeno Vitor,
de 1 ano e 8 meses, a advogada
Thaís Brasileiro colocou mais uma
meta em sua vida: contribuir para
a revitalização da praça da Stella
Hanriot. Assim, criou um grupo
de mães (que conta com quatro
avós e dois pais, para não sermos
injustos) e começou a estipular
algumas ações. Lançou uma vaquinha virtual e, para sua surpresa, rapidamente alcançou a verba
necessária para fazer uma nova
pintura na praça, plantar 70 mudas de azaleias e ainda comprar os
brinquedos. “Foi muito gratificante ver a resposta dos moradores.
Eu tinha estipulado um valor e ele
foi ultrapassado. Que bom, porque
o inicial não daria pra fazer tudo o
que eu queria”, brinca.

Praça ficou lotada para delicioso e
divertido piquenique de inauguração

Participação
Vivendo cercadas por edifícios, as famílias do Buritis têm
como refúgio suas praças. A da
Rua Stella Hanriot talvez seja a
maior em extensão. Todos queriam
frequentá-la, especialmente quem
tem filhos pequenos, mas a situação em que ela se encontrava não
era nem um pouco atrativa. A revi-

talização do espaço não só os trouxeram para a praça, como também
resulta em uma sensação maior de
segurança.
“Eu moro bem em frente à praça. Temia até pela segurança da
minha filha. Afinal, da forma como
estava, ela era um lugar propício
para a presença de marginais. Essa
união dos moradores influenciou

até mesmo na parceria com a PM,
que agora toda vez que denunciamos alguma situação suspeita, os
militares chegam aqui rapidamente”, ressaltou o gerente da área de
saúde, Leandro Noronha.
Integrante do grupo de mães,
a administradora Natália Penido
tem uma função muito especial.
Ela é a responsável por organizar
os saborosos e divertidos piqueniques. Em seu rosto era fácil perceber a felicidade em ver aquele
momento acontecer. “Essa praça é
muito significativa para todos nós.
É um contato que temos com a natureza e o nosso espaço de confraternização. Por causa dela conheci
pessoas muito especiais que, com
certeza, dentro do apartamento
não iria conhecer. Que todos nós
continuemos lutando para dar sequência nestas ações”.
Leandro também destacou esta
socialização proporcionada pela
praça. “Eu posso até não conhecer
o nome de todos os pais que frequentam aqui, mas das crianças conheço todos”.

Terceiro Fórum
Buritis na Política

O JORNAL DO BURITIS
sempre ressaltou a importância
de o bairro eleger o seu representante na Câmara dos Vereadores.
Infelizmente, apesar da nossa
grande população, isto ainda não
aconteceu. Para as eleições municipais de 2020, a expectativa
é de que este desejo finalmente
seja concretizado. No entanto, o
candidato não pode ser merecedor do voto apenas por morar no
Buritis. É preciso que tenha uma
proposta sólida e coerente.
Para dar a oportunidade de
que os postulantes a candidatos
a um cargo na Câmara apresen-

tem suas ideias para a comunidade, a Associação do Bairro
Buritis (ABB) criou o Fórum
Buritis na Política. Na próxima
terça-feira, dia 12 de novembro,
será realizada a terceira edição
do Fórum, a primeira voltada
para o pleito do próximo ano.
O encontro, aberto ao público, acontece a partir das 20h,
na sede da ABB, localizada na
Av. Prof. Mário Werneck, 1685,
Portaria 1 – UniBH. Para maior
comodidade, o Fórum também
terá transmissão ao vivo pela
fanpage www.facebook.com/associacaobairroburitis.

Mais informações
Poderá participar do Fórum qualquer morador do Buritis e bairros vizinhos que tenha atuação comunitária relevante, principalmente
entre os conselhos comunitários nos quais a ABB participa.
A cada mês será realizado um painel de debates sobre temas diversos. Confira:
n 11/02/2020 – Saúde
n 10/03/2020 – Educação
n 14/04/2020 - Infraestrutura

Marcos, Leandro e Thaís: três dos vários moradores que contribuíram para dar nova vida à praça

Continuidade
Assim como foi com Marcos,
Thaís já pensa no segundo passo, de
acordo com ela o mais difícil, que é
a manutenção da praça. A primeira é criar um rodízio de moradores
para aguar as azaleias plantadas,
para que não morram. A segunda, é
pintar ainda mais lugares da praça.

“Essa praça era cinza, agora ela está
colorida. Essa expressão não uso
apenas me referindo à pintura, mas
ao sentimento que ela passa”.
Com esse grande movimento de moradores, a expectativa
também é que, a partir de agora, a
Prefeitura abrace a causa e ajude

n 12/05/2020 – Desenvolvimento Econômico
n 09/06/2020 - Segurança Pública
n 14/07/2020 – Mobilidade Urbana

a fazer uma manutenção constante
da praça.
Os moradores que quiserem
ajudar, o site https://www.vakinha.
com.br/vaquinha/amigos-da-pracada-stella-hanriot segue em aberto
para doações. O telefone de contato de Thaís é o 9 8785 8640.

n 11/08/2020 - Reforma Política
n 08/09/2020 – Debate Final
O Fórum é gerido pelo Conselho da ABB, exclusivamente formado por não participantes do encontro, que ficará responsável por
estruturar e conduzir o andamento de todas as discussões antes e durante o evento.
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Por Dentro do Bairro

The Best Meat chega ao Buritis para oferecer
uma nova experiência em hambúrguer
o passar do tempo, nasceu a ideia
de se juntarem para lançar um empreendimento e, claro, um bar foi a
primeira opção. No entanto, depois
de muitos estudos chegaram à conclusão de que, neste momento, uma
hamburgueria seria a melhor aposta.
Atentos ao mercado, os já administradores só tinham uma certeza: a prioridade era oferecer algo
diferente e de extrema qualidade.
“Saímos da mesmice do artesanal e
ainda mais daquela história do “podrão” com tudo dentro. Nosso hambúrguer, feito na brasa, é harmonizado de verdade”, diz Jordão. “O
cardápio foi elaborado com apenas
seis opções, justamente para oferecermos burgers bem mais preparados. Não é apenas matar a fome,

Restaurante especializado
em massas e risotos
chega ao Buritis
A já renomada gastronomia do Buritis ganhou um reforço de
peso! Inaugurado há cerca de dois meses, o Restaurante Pesto
(Avenida Professor Mário Werneck, 819) chegou ao bairro trazendo
consigo o melhor da culinária italiana, quando o assunto são
massas e risotos.
Uma comida rápida, mas ao contrário dos fast foods, bastante
nutritiva e saborosa. Uma solução para quem tem uma rotina corrida,
mas se preocupa com a boa alimentação. É com este pensamento que
a chefe de cozinha Jaqueline Alves lança seu primeiro restaurante. E
pouco tempo depois da inauguração, ela garante que o resultado já
tem superado as expectativas. “O Pesto surgiu de um desejo próprio,
com intenção de trazer uma novidade pro bairro. Além de atender a
demanda empresarial perto do restaurante, temos recebido muitas
familias aqui durante a semana e também aos sábados. Estou muito
feliz com a aceitação dos moradores e frequentadores do bairro. Já
tenho pensado em novas possibilidades!”.
Mas, apesar dessa intenção de atender os colaboradores das
empresas, o Pesto foi conquistando o paladar dos moradores do
bairro. O sucesso tem sido tamanho que o restaurante acabou
mudando sua ideia inicial e hoje também abre suas portas aos
sábados. “É um dia ideal para receber as famílias do Buritis,
especialmente para quem tem filhos pequenos, uma vez que
oferecemos uma comida saborosa e bastante saudável com
alimentos frescos”, diz Jaqueline.
O Pesto funciona de segunda a sexta das 11h às 14h30 e aos
sábados das 12h às 15h. Além das massas e risotos, o restaurante
ainda oferece deliciosas saladas. Todos os itens do cardápio também
são entregues através do aplicativo IFood. Venha conhecer!!!

é degustar, ter uma experiência”,
completa Roberto.
Além das deliciosas carnes, os
hambúrgueres da The Best Meat Burger House são compostos por queijos
e outros produtos frescos e suculentos. Além disso, os molhos são artesanais, o que faz toda a diferença na
hora de misturá-los na boca. Contudo, um item que merece destaque é
o pão. No caso deles, na verdade, o
brioche. “Estamos indo na contramão
desse mercado. Trabalhamos com um
brioche original, com fermentação
natural. Ou seja, não é aquele pão
massudo, que rouba o gosto de tudo e
ainda deixa empanzinado. Para se ter
uma ideia, os nossos hambúrgueres
podem ser harmonizados com cerveja, que não vai pesar no estoma-

?

Apesar do pouco tempo de
inauguração, empresários garantem
que já conquistaram clientes fieis
devido à qualidade dos burgers

The Best Meat Burger House.
O nome da mais nova hamburgueria do Buritis é tão grande
quanto a qualidade dos seus
hambúrgueres. Criado por uma
dupla de amigos, o estabelecimento é especializado em
carnes feitas na parrilla, o que
promete oferecer ao cliente
uma grande experiência de sabores a cada mordida.
Jordão Neto e Roberto Lucas se conheceram ao ingressar
na faculdade de Administração
do UniBH. Por incrível que pareça, desde o primeiro período,
em todo trabalho de campo que
tinham que fazer a escolha era
sempre por um bar. Gostavam de
vivenciar aquele ambiente. Com

go”, explica Roberto, que ressalta
ainda a qualidade da batata, que, segundo ele, é feita de forma diferente, se mantendo sempre sequinha.
Por conhecerem muito bem o
Buritis, desde o início os empresários não tiveram dúvida de que aqui
seria o melhor lugar para abrir o negócio. “Estudamos aqui, eu moro
aqui. Conheço muito bem o gosto das
pessoas do bairro, que primam pela
qualidade do produto, e é isto que
oferecemos a elas”, garante Jordão.
A The Best Meat Burger House
fica localizada na Av. Prof. Mário
Werneck, 2900, Loja S09. O pedido do hambúrguer é feito via delivery e entregue no conforto de sua
residência ou empresa, porém pode
também ser retirado na loja. São

?

Você sabe
quem foi

A Rua Doutor Célio Andrade tem cerca de 300 metros. Ela
começa na Avenida Protásio de Oliveira
Penna faz esquina com a Rua Professor
Miguel de Souza e termina na Avenida
Professor Mário Werneck. Mas quem
foi Célio Andrade para ter o seu nome
eternizado no Buritis?
Célio nasceu em Diamantina no
dia 12 de janeiro de 1911. Filho de
Redelvim Andrade e Maria Salomé
Brandão de Andrade, mudou-se aos
seis anos para Belo Horizonte. Fez os
primeiros estudos (Grupo, Ginásio e
Científico) no Colégio Arnaldo e, em
seguida, foi aprovado para o Curso de
Medicina da UFMG, onde se graduou
em 1942.
Deu início, assim, a uma carreira
brilhante de médico, com especialização em cardiologia, tendo sido conduzido à presidência da Sociedade Mineira
de Cardiologia no período 1953-1954.
Dedicado inteiramente à profissão,
foi responsável pela ajuda na formação
de uma enorme geração de médicos
cardiologistas, quando esteve à frente
da Clínica Cardiológica do Hospital
Felício Rocho, reconhecido esteio de
profissionais ligados à especialidade e
que tanto contribuiu para a formação

oferecidos seis canais de compra.
São eles: telefone 3654- 3725; site
www.thebestmeat.com.br; aplicativos Rappi e Ifood e um da própria
hamburgueria no Google Play, além
do Instagram @thebeastmeatbh.
A mais nova hamburgueria do
Buritis funciona de terça a quinta-feira e domingo das 18h30 às
23h30 e às sextas-feiras e sábados
das 18h30 às 00h.
e
nnnnn

Rua Doutor Célio Andrade

de diversas clínicas e hospitais na cidade como o Prontocor, Socor, dentre
outros. Foi também responsável pela
Diretoria Clínica do Felício Rocho,
onde permaneceu até o seu falecimento, em 1986.
No Hospital Felício Rocho, onde
trabalhou por mais de 40 anos, deu especial atenção aos indigentes, atendendo a todos em suas necessidades médicas, quando o país nem tinha, ainda, um
serviço de atendimento gratuito para
doentes carentes. Ele era, realmente, um
homem que nasceu para praticar o bem.
De personalidade firme e forte, porém
calmo e apreciador de um bom cachimbo, nunca se exaltava e tratava a todos
com muito carinho e atenção. Um verdadeiro “gentleman”.
Doutor Célio fez inúmeros trabalhos voluntários. Sua participação
como fundador e membro da primeira diretoria da Sociedade Mineira de
Cardiologia, fundada em 11 de julho
de 1945 e sua eleição como diretor
por diversos mandatos do Rotary
Clube de Belo Horizonte e como presidente por dois mandatos consecutivos. Tinha como hobby a criação de
cavalos da raça Mangalarga Marchador, na fazenda Boa Esperança, sedia-

nnnnn
e

da no município de Santa Luzia, Minas Gerais, de propriedade da família.
Na vida familiar, Doutor Célio
Andrade casou-se em 8 de dezembro
de 1938 com D. Santa Marco Andrade, filha de imigrantes italianos.
Juntos tiveram quatro filhos: duas
mulheres, Sônia e Maria do Carmo
e dois homens, José Carlos e Célio
Andrade Júnior. Doutor Célio, como
era chamado, marcou sua presença na
vida de Belo Horizonte por todos os
ambientes por onde passou, pela sua
postura elegante, por sua finíssima
educação e, também, por uma total
dedicação e amor ao próximo.
A proposição de seu nome para
uma rua do bairro Buritis foi apresentada à Câmara Municipal de Belo Horizonte pelo então vereador Geraldo
Magela Barreto, logo no começo da
formação do bairro, tendo sido aprovada de pronto.
A influência positiva do Dr. Célio sempre foi tão grande que, parece, também atraiu para o Buritis uma
grande parte de sua família, pois já
moraram ou moram aqui no bairro filhos, noras, netos e bisnetos. Se você
não sabia agora sabe quem foi Doutor
Célio Andrade.
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Unimaster

Respeito à cultura indígena
é tema da FECIARTE 2019
Dentre as ações do SEB UNIMASTER, um dos momentos
mais importantes é a realização
da FECIARTE. É durante a Feira
de Ciência e Arte que os alunos
têm a oportunidade de apresentar
a familiares e a amigos os trabalhos desenvolvidos por eles em
sala de aula. Já há alguns anos, a
instituição definiu que os temas
da UNESCO, sempre relacionados a aspectos relevantes para a
humanidade, seriam utilizados em
seus projetos. Em 2019, foi a vez
de celebrar o “Ano Internacional
das Línguas Indígenas”. Apesar da
complexidade do tema, os alunos,
mais uma vez, esforçaram-se ao
máximo e deram um verdadeiro
show nas apresentações.
O objetivo da UNESCO com
o tema deste ano foi gerar a conscientização quanto à necessidade
de preservar, vivificar e promover
as línguas indígenas no mundo. No
Unimaster, a partir da elaboração
dos trabalhos, os alunos puderam
compreender e respeitar mais a cultura indígena. Na educação infantil,
por exemplo, foram apresentados
projetos que abordaram o artesa-

A família de Luiz Felipe
marcou presença em
mais uma edição da feira

Alunos, professores e familliares se envolveram ao
máximo em cada tema abordado durante a feira

nato, a alimentação, os hábitos, os
costumes, os jogos e as brincadeiras
típicas dos índios. Além disso, houve a preocupação de cuidar da fauna
e da flora. Até mesmo as sensações,
como os sons das florestas, foram
recriadas. “As crianças participaram
com entusiasmo desde o começo do
ano. Se envolveram muito e conheceram mais sobre o índio: sua alimentação, suas palavras, suas ferramentas, entre outras características.
Foi muito interessante desenvolver o
trabalho com elas”, conta a professora do Jardim II, Júlia Tiemi.
Mãe do aluno Luiz Felipe (07),
Ariana Quintão ouvia com toda

Tatiana se impressiona com
o crescimento na qualidade
dos trabalhos a cada ano

atenção cada palavra do filho, bem
como a de seus professores e colegas. Para ela, projetos como a FECIARTE são fundamentais para o
desenvolvimento da criança nos
dias atuais. “Fundamental porque os
alunos aprendem a respeitar todos
os povos. O mundo precisa de mais
respeito. Durante a semana toda, o
Luiz se empenhou para apresentar
o melhor trabalho. Estava engajado
em fazer a decoração mais bonita,
querendo saber mais sobre o tema.
Acredito que a educação tem que
mudar para esse sentido. Não pode
ser só conteúdo em sala de aula.”
E Luiz Felipe mostrou que real-

Os colegas Bruno, Diego e
Thomaz deram um show na
apresentação sobre a erva cidreira

mente estava interessado no assunto.
Prova disso é que o que mais lhe chamou atenção, durante as pesquisas,
foram as obras da conceituada pintora
Tarsila do Amaral. “Os quadros dela
são muito legais. O que mais gostei
foi o Abaporu.”
Já os alunos que apresentaram
seus trabalhos no ginásio abordaram a importância da medicina
indígena para o mundo. Com o
tema “Cura em evolução: da cultura indígena à medicina moderna”,
eles mostraram como as plantas e
chás indígenas são utilizados para
a melhoria da saúde. Alunos do 6º
ano, Bruno Bello, Thomás Sotero
e Diego Estevam explicaram os
benefícios do chá de erva cidreira.
“A cura por meio de ervas é muito
saudável, não tem efeito colateral,
tem cheiro bom, é mais barata e,
por tudo isso, melhor. Vamos tomar chá, gente!”, eles explicavam
e convidavam.
A gerente de vendas Tatiana
Bardavid escutava com toda atenção
cada trabalho. Ela ficou impressionada com a qualidade das apresentações. “Os alunos falam com uma
naturalidade impressionante. Mostraram senso crítico a respeito dos
temas. Não é aquela coisa de decorar as frases como se via no passado.
Eles estão de parabéns.”

Atração
Além
dos
brilhantes trabalhos, a FECIARTE 2019
contou com uma
atração para lá
de especial. A
fim de enfatizar ainda mais
o tema, a diretoria convidou,
para fazer uma
apresentação na escola, o Grupo
Folclórico Aruanda, um dos mais
respeitados representantes da
cultura popular do Brasil, que se

destaca pela pesquisa, pela preservação e pela divulgação fiel de
danças, músicas e folguedos tradicionais do país.

“A gente sempre está viajando, levamos nossa cultura
para o mundo. O folclore é a
nossa raiz. Tendo consciência
do nosso folclore, sabemos exatamente quem somos. Não importa onde estivermos. E nada
melhor do que fazer uma apresentação em uma escola, onde
deve ser o berço do folclore”,
exalta o presidente do Grupo,
Sérgio Cosse.

Sucesso
Por tudo isso que mostramos,
a avaliação da FECIARTE 2019
só poderia ser um sucesso! Eliane
Veloso, diretora-geral do SEB Unimaster, fala sobre a importância da
feira, enaltece a grande participação das famílias e, claro, o empenho dos alunos em apresentar bons
trabalhos. “A feira é um importante
momento de partilha de conhecimento e de aprendizagem significativa. Por meio dela, os alunos se
tornam protagonistas do próprio
aprendizado, desenvolvem habilidades de pesquisa, de investigação
e de comunicação. Desse modo, a

prática de estudo extrapola a sala
de aula e proporciona a formação
de cidadãos críticos, éticos e inteirados em relação ao contexto que
os cerca. Além disso, é possível
perceber que a feira, efetivamente,
é um evento que reforça a importância da parceria entre família e
escola, pois muitos pais comparecem e se engajam no desenvolvimento das atividades junto aos filhos. Além disso, percebem o quão
importante é a participação deles
na trajetória escolar dos alunos.
Em geral, os trabalhos dos nossos
estudantes melhoram a cada ano.

Eliane e equipe SEB celebram
mais uma FECIARTE de sucesso

Pode ter certeza que, para 2020,
muita coisa boa vem por aí”, garante Eliane, satisfeita com o resultado e certa de que o que está por
vir será, assim como a Feciarte,
um sucesso.
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Educação

UniBH: referência
Alunos da Newton
participam do projeto nacional em inclusão
“Janela Aberta”
pelos estudantes Samuel Amaral,
Daniela Hott, Rafael Tose e Marcela
Olivieri, com orientação da professora Karine, participação do coordenador do Curso de Arquitetura e
Urbanismo, Rodrigo Reis, e da Fab
Manager Carla Werkhaizer. O grupo
usou os recursos do FabLab da Newton, laboratório de fabricação digital,
integrado à rede mundial FabLab.
Segundo o coordenador do
Curso de Arquitetura e Urbanismo,
Rodrigo Reis, a Newton se engajou nesta campanha pela sintonia
do projeto com as competências
do século 21 propostas pela ONU
- domínios cognitivo, intrapessoal e interpessoal -, e por contribuir

para um aprendizado relacionado à
capacidade do aluno aplicar o que
aprendeu em novas situações.
“O projeto estimula a criatividade e memória, o pensamento
crítico, a tomada de decisão, análise
e inovação, relacionamentos intrapessoal e interpessoal, responsabilidade, iniciativa, integridade e cidadania. A etapa final do projeto de
restauração envolverá diretamente a
habilidade de interpretação, expressão de ideias, colaboração e trabalho em equipe”. Após a entrega da
maquete, agora o grupo trabalha no
projeto de restauração das fachadas
das duas torres, que deverá ser finalizado em dezembro.
Crédito Divulgação

Com o intuito de contribuir para
uma melhora no ambiente visual
do chamado hipercentro da nossa
capital, o núcleo de Projeto de Restauração Arquitetônica do Escritório
Escola Studio N, da unidade Buritis
da Newton Paiva - escritório modelo onde alunos de Arquitetura e
Urbanismo desenvolvem projetos
e prestam serviços à comunidade
- decidiu fazer parte da campanha
Janela Aberta. Trata-se de iniciativa
sem fins lucrativos, fundada com o
objetivo de arrecadar recursos para
adquirir e demolir o anexo construído indevidamente entre os edifícios
Sulacap e Sulamérica e restaurar a
estrutura original das edificações,
com a reconstrução da Praça Independência. Como primeira ação, o
Studio N entregou aos coordenadores do Janela Aberta um estudo
maquete para a restauração dos dois
edifícios.
A Newton Paiva aderiu ao Janela Aberta por ser uma iniciativa
que propõe um debate amplo sobre
a requalificação do espaço público
com a participação da comunidade. A proposta une arquitetos, urbanistas, professores, políticos e
representantes da sociedade civil,
determinados a conseguir recursos
financeiros suficientes para adquirir a edificação descaracterizante
para sua posterior demolição e retorno da praça.
As torres são objeto do doutorado da professora do curso Arquitetura e Urbanismo, da Newton,
Karine Arimateia, que pensou em
desenvolver o projeto de extensão
universitária no Studio N e convidou o vereador Gabriel Azevedo,
um dos idealizadores da campanha
Janela Aberta, para conhecê-lo. A
Newton Paiva aprovou o projeto e
se dispôs a apoiar a campanha.
A primeira etapa, montagem
do estudo maquete, foi realizada

Entrega da maquete para restauração dos edifícios
foi o primeiro ato da equipe Newton na campanha

Sobre o Studio N
Criado em 2012 para melhor preparar seus alunos para a realidade de
atuação do profissional, é um escritório modelo onde os alunos do curso
de Arquitetura e Urbanismo da Newton podem desenvolver projetos que
contemplam as necessidades e demandas da própria instituiçãon, além de
servir como um núcleo de serviços à comunidade, propiciando a extensão
universitária. O núcleo de projeto de restauração arquitetônica teve início
em 2017, com o projeto de restauração da Igreja de Santana.

mone Fiscina - Líder de Gestão
O Centro Universitário
de Pessoas da universidade.
UniBH sempre foi recoDe acordo com Simone, o
nhecido pela excelência no
ponto crucial para o resultado
ensino, o que faz com que
positivo é atentar para que estas
seus alunos saiam da uniações sejam disseminadas para
versidade capacitados para
todos sem distinção (alunos ,
desempenhar o melhor da
colaboradores e professores),
profissão que escolheram.
pois o foco é criar uma cultura e
Além disso, desde que se
ambiente que prezem o respeito
transformou em um “camàs diferenças e que a inclusão
pus aberto”, encurtou seus
aconteça na prática. “Esta polaços com os moradores do
Buritis e região e tem pro- Universidade conquistou o 2º lugar nacional sição no ranking do GPTW é o
reconhecimento de um trabalho
porcionado muitas benfeino quesito “Inclusão de funcionários de forma
que valoriza as pessoas e colotorias para a comunidade.
equilibrada e justa”, do Great Place to Work
ca a inclusão como prioridade
Para alcançar este patamar
na pauta da empresa. O mais imé necessária uma grande adminisvão desde seminários e palestras
portante é dizer que a premiação é o
tração, que resulta diretamente no
a rodas de conversas e oficinas.
reflexo da nosso cotidiano que busca
bom relacionamento com seus coO programa possibilitou a inclusão
constantemente valorizar, respeitar e
laboradores. E foi justamente este
destas pessoas com deficiência na
empoderar as pessoas em suas diveruniversidade e na comunidade, enrespeito aos seus funcionários, nas
sidades. Não é à toa que, dentre os
globando acessibilidade, processos
suas diversidades, que colocou o
nossos valores, estão empatia, resde sensibilização, adequações das
UniBH em 2º lugar nacional no
peito e transparência”.
estações de trabalho, capacitações
quesito “Inclusão de funcionáA conquista do prêmio só audas equipes que receberão estas
rios de forma equilibrada e justa”,
menta a responsabilidade do Unipessoas, parcerias com entidades de
do Great Place to Work (GPTW)
BH para manter esse grande traapoio, contratações, e, por fim, ofer2019, ranking que, entre outros,
balho de inclusão, que não vale
tas de cursos do UniBH e comunielencou as melhores empresas para
apenas para os seus funcionários,
dade externa. “Além disso, em 2018
se trabalhar no país. A lista foi dimas para alunos e comunidade em
foi criada a Política de Direitos Huvulgada na edição especial da Regeral. “O trabalho não finalizou.
manos que busca adotar medidas invista Época Negócios de setembro.
Quando falamos de sensibilização,
dividualizadas e coletivas, contemDesde o ano passado, o Uniinclusão, combate à violência e ao
plando colaboradores e docentes
BH realiza, por meio do Programa
desrespeito, o trabalho é contínuo,
de forma a prevenir qualquer vioUnIncluir, ações para toda a copois a universidade é viva e a rotatilência e desrespeito às diferenças,
munidade acadêmica pautada em
vidade de pessoas é constante. Nospautando-se sempre na empatia e
diversidade, direitos humanos e
sa responsabilidade é nunca deixar
igualdade de direitos”, explica Siesse tema fora da pauta”, finaliza.
respeito. Os frutos deste programa
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Futuro

Buritis sedia edição
da Robocopa 2019
Os nossos pequenos gênios tiveram a grande oportunidade de
mostrar ao público o que vêm trabalhando nos últimos meses. No dia
26 de outubro foi realizada aqui no
Buritis a Robocopa 2019. Promovida pela Escola de Robótica DHEL,
a proposta é realizar um grande festival para compartilhar a familiares
e convidados o que foi criado durante o ano e apresentar as principais novidades para 2020.
Durante todo o dia foram montadas diversas estações com atividades simultâneas envolvendo
construção de robôs, plataformas de
programação e criações do universo
maker. “Todos os 800 alunos das 14
unidades DHEL foram convidados
a estarem aqui na sede do Buritis
para a Robocopa. Eles ficam encantados ao terem essa oportunidade
de mostrar os seus trabalhos aos
pais e amigos”, comenta o coordenador da escola, Sérgio Lana.
De acordo com Sérgio, a partir
dos quatro anos de idade já é possível matricular uma criança em
uma escola de robótica. Mais do
que construir gênios da tecnologia,
a escola desenvolve na criança o raciocínio e os desperta para a importância de elaborarem projetos para
melhorar o convívio social. “Temos
como destaque esse ano, por exemplo, um projeto que guia uma ca-

deira de rodas pelo pensamento. Ou
seja, uma grande iniciativa para melhorar a qualidade de vida de pessoas com tetraplegia”.
Felipe Garcia faz parte da equipe Big Mountain da escola. Esta é a
quinta vez que participa da Robocopa. A cada apresentação sente uma
emoção diferente, especialmente
por ver toda a evolução pela qual
passou ao longo dos anos de estudos. “Poder mostrar esse nosso trabalho é muito legal, principalmente
porque nossa equipe está cada vez
mais engajada. Sabemos que é isso
que queremos para nossas vidas.
Esse ano já estamos na área de
construção. Elaboramos um projeto
de uma máquina para facilitar o empilhamento de caixas. Quem sabe
um dia não conseguimos fazer essa
ideia se transformar em realidade”.
Os amigos da Big Mountrain
têm se destacado em competições
de robótica. Foi a única equipe
de escola particular a vencer uma
etapa da First Lego League. “Pra
gente é mais difícil, não temos patrocínio do poder público, como os
alunos do SENAI. Por isso, cada
conquista nos enche de orgulho”.
Esta foi a 6ª edição da Robocopa.
A Robótica DHEL nasceu em 2010
e, durante esses nove anos, já formou mais de 2 mil jovens em várias modalidades.

Thaís Brasileiro - advogada

Lei Geral de Proteção de dados:
o que você precisa saber?
A Lei 13.709 de 14/08/2018 (LGPD–Lei Geral de Proteção de Dados),
tem o objetivo de regulamentar o tratamento de dados de clientes e
usuários por parte de empresas privadas e públicas.

Jovens apresentaram interessantes projetos
que um dia podem fazer parte do nosso dia a dia

Teste operacional
ELI SEABRA FILHO

Mão única na via busca aliviar o pesado trânsito da região

Seu
Direito

A BHTrans deu início no último dia 30 de outubro, a um teste operacional na Rua Eli Seabra Filho. Desde então, os motoristas trafegam
pela via em mão única, no caso, no sentido Maria Heilbuth Surtte/
Henrique Badaró Portugal. De acordo com a Empresa de transportes e
Trânsito de Belo Horizonte, a iniciativa é uma solicitação da comunidade via Comissão Regional de Transportes e Trânsito e associação de
moradores. O objetivo é melhorar a fluidez e as condições de parada e
estacionamento. A previsão é de que o teste operacional aconteça até o
dia 17 deste mês de novembro.

A partir de agosto/2020, qualquer empresa que incluir em sua base
de dados informações básicas de clientes, como nome e e-mail, p.ex.,
deverão seguir os procedimentos dessa lei.
O tratamento de dados é qualquer ação que envolva a utilização de
dados pessoais, como a coleta, classificação, utilização, processamento,
armazenamento, compartilhamento, transferência, eliminação, etc.
A lei brasileira baseou-se na GDPR–Regulamento Geral de Proteção de Dados, que é a lei vigente na Europa para observar a nova dinâmica do uso de dados na rede após os escândalos envolvendo vazamento de dados de usuários feitos por grandes empresas de tecnologia,
como o Facebook.
Com o avanço tecnológico e o fluxo de transmissão de dados, torna-se essencial a proteção da privacidade, notadamente dados pessoais
considerados sensíveis, que podem ser objeto de discriminação. Para a
lei (art.5°) dados pessoais sensíveis são os que façam referência a “origem racial ou étnica, convicção religiosa, opinião política, filiação a
sindicato ou a organização de caráter religioso, filosófico ou político,
dado referente à saúde ou à vida sexual, dado genético ou biométrico,
quando vinculado a uma pessoa natural.”
De um lado, o que a pessoa física precisa saber é que se trata de
um proprietário de dados pessoais e como titular destes tem direitos ao
longo de todo o processo do tratamento deles. A palavra-chave para o
titular dos dados é consentimento.
Já para a empresa de qualquer porte (pequena, média ou grande) a
palavra-chave é adequação, transformando a realidade interna empresarial com a proteção legal dos dados coletados, manipulados, armazenados e compartilhados, tratando-os em conformidade.
Como as empresas podem se preparar para atender a lei envolve
entender, definir e mapear os dados; criar; instalar softwares atualizados
e revisar permissões de acesso (implementar); fiscalizar, etc. Do ponto
de vista de sanções a lei é bem rígida em caso de descumprimento, incluindo-se multa que pode chegar em até R$ 50 milhões de reais.
Então, o que você precisa saber sobre a lei de proteção de dados é
o que são os dados; quem os manipulará; o tratamento deles; os direitos
do titular dos dados; e as sanções previstas.
A nossa realidade é de coleta e compartilhamento de dados diariamente. Fato é que a grande maioria das bases já possuem dados de diversos titulares, sendo assim estes deverão consentir para serem mantidos, tratados e processados. A boa notícia para as empresas é que ainda
há prazo para adequação e implementação (até agosto de 2020), mas
não deixe para a última hora.

Site: www.thaisbrasileiro.com.br | E-mail: contato@thaisbrasileiro.com.br
Instagram: @thaisbrasileiroadv | Facebook: /brasileiroadvocacia
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Painel

Pizza sabor solidariedade
Pelo segundo ano consecutivo, Pizzaria Cuca Libre abre suas
portas para proporcionar dia de alegria a crianças carentes
Imagine uma das melhores pizzarias de Belo Horizonte abrindo
as portas apenas para atender você
e seus colegas. Seria algo inesquecível, não é verdade? Pois bem, foi
exatamente isto que 19 crianças entre 07 e 14 anos da Escola Municipal
Prefeito Aminthas de Barros puderam vivenciar aqui no nosso Buritis.
Elas foram convidadas a passarem
uma tarde de muita alegria na Cuca
Libre Pizzaria, com direito a batata
frita, refrigerante, suco, brindes e,
claro, deliciosas pizzas.
Pelo segundo ano consecutivo
a Cuca Libre integrou a ação “Semana da Criança”, que é promovida
pela Associação Brasileira de Bares e Restaurantes de Minas Gerais
(ABRASEL-MG). Na ocasião, as
crianças, pertencentes a famílias
carentes, visitaram o restaurante e
foram tratadas como verdadeiros
clientes. Não apenas receberam o
alimento, como foram servidas pelos funcionários da casa.
Diretora da escola, localizada
no vizinho Estrela D’Alva, Ângela
Braga ressalta a importância de um
dia como esse na vida das crianças.
Se para muitos ir a uma pizzaria é
algo comum, para elas significa sair
totalmente de sua realidade. “Ao conhecerem este algo novo, eles passam a desejar. Querem ter isto em
suas vidas e, para conquistar, veem
que é preciso estudar, se dedicar. Já
vi muito menino mudar de vida ra-

Crianças tiveram atendimento vip no restaurante

dicalmente após passar por uma experiência como a que essas crianças
que viveram aqui”.
Durante o passeio no Buritis, os
alunos também foram acompanhados por um servidor da Secretaria
Municipal de Educação. Gásparo
Boschi destaca o quão é importante
essa parceria do poder privado com
o público para o crescimento social.
“Educação não é apenas sala de aula.
Ela está em uma praça, em um restaurante como no dia de hoje. Aqui
essas crianças estão socializando,
sendo tratadas com muita humanidade. Isso faz toda a diferença. Parabéns à Cuca Libre Pizzaria”.

Sem dúvida, um dia inesquecível para todos que fizeram parte da ação

Satisfeito
Proprietário do estabelecimento, Luiz Cláudio Nunes não só
esteve presente ao encontro, como
fez questão de participar ativamente. Promoveu brincadeiras,
conversou e serviu as crianças. A
cada sorriso que via no rosto de
uma delas, sentia no peito uma
grande emoção. “Eu vejo que
muitos pensam que pagando os
tributos, muito alto por sinal, já
estão fazendo sua parte. Eu penso
que não é bem assim. Quero um
lugar melhor para viver e acredito
que isto só acontece fazendo algo
pelo social. E não há nada que
pague um sorriso como o dessas
crianças que, infelizmente, têm
tão poucos motivos para sorrir no
dia a dia”.
Ângela comenta também sobre
o olhar diferenciado que as crianças passarão a ter a respeito da
Cuca Libre Pizzaria. “Não tenho
dúvidas de que, deste dia em diante, toda vez que uma delas passar
em frente à pizzaria recordará do
dia especial”, diz a diretora. Luiz
Cláudio completa. “Esse é meu
desejo. Que eles saibam que, não
apenas a Cuca Libre, mas o Buritis lhes quer com muito carinho”.

Campeã de fisiculturismo do
bairro é exemplo de superação
Mudar totalmente o seu estilo
de vida não é nada fácil.Agora,
imagina fazer isso aos 49 anos
de idade e ainda se destacar em
competições? Uma professora,
moradora do Buritis, fez isso! Há
cerca de dois anos, Eglen Batista,
moradora na Rua Ulisses Marcondes Escobar, decidiu que seria
fisiculturista. Claro, ninguém confiou muito, mas a pessoa que mais
importava, sim, ela mesma. Eglen
começou a se dedicar integralmente à atividade e hoje já tem no currículo dois campeonatos mineiros,
um sul-americano e um segundo e
terceiro lugares no Xtreme, realizado no Rio de Janeiro.
Há oito anos Eglen frequenta
academia. Contudo, assim como
muitos alunos, fazia a atividade
para não ter uma vida sedentária.
Nunca deixou de ir a festas e comer e beber o que lhe dava vontade. No entanto, certo dia observou o corpo musculoso e a forma
voraz de treinar de uma aluna da
academia, se encantou, e decidiu que queria o mesmo para sua
vida. Procurou profissionais qualificados e, a partir dali, se tornou
uma praticante de fisiculturismo.
“O meu coach quase não acreditou no resultado que eu havia
alcançado já no primeiro mês de
treinos e dietas. E eu quanto mais
via o resultado acontecendo, mais
me dedicava. Hoje, sou uma pessoa completamente diferente, isso
aos 51 anos de idade”.
Este ano Eglen começou a
participar de competições de fisiculturismo. E logo nas primeiras
disputas já voltou para casa com
o troféu na mão. Venceu o Mineiro, o Sul-americano e obteve ótimos resultados no disputadíssimo
Xtreme, um dos torneios mais importantes do continente. “E todos
esses campeonatos contra meninas
de 18, 20 anos e bem maiores que
eu. No feminino não tem separação. Isto faz com que a conquista
seja ainda mais especial”.
Personal trainer de Eglen há
seis anos, Mariana Porto acompanhou toda a trajetória da aluna.

Preconceito

Quando ouviu a nossa moradora
lhe dizer que queria ser uma fisiculturista, deu o maior apoio,
mas no íntimo não acreditava que
aquele desejo iria se concretizar.
Aos 49 anos é quase impossível
alguém mudar de vida. “Foi um
tapa na cara. Eu vendo ela se dedicando cada vez mais e tendo mais
resultado. Foi incrível! Ela não é
minha aluna, é minha amiga, meu
exemplo de vida”.

Antes e depois mostra grande
mudança do corpo de Eglen em
apenas dois anos de treinos

Apesar de ser um exemplo de
dedicação a ser seguido, Eglen não
conseguiu se ver livre do preconceito. Muitas pessoas, até mesmo
dentro da família, criticaram a sua
nova forma de vida. “Diziam que
eu estava parecendo um homem.
Um travesti. Mas nada me abalou.
Eu estava me achando linda”. Agora, ao conquistar os títulos e mostrar que o que estava fazendo era
muito sério, as opiniões estão bem
diferentes. “Me disseram que eu estava linda, deslumbrante no palco.
Algumas pessoas ainda dizem que
preferia meu corpo de antes, mas
me respeitam muito. Esta foi outra
grande conquista da minha vida”.
Eglen ficará o restante do ano
sem participar de competições
para chegar ainda mais forte em
2020. O sonho é disputar o Arnold
e o Olímpia, as duas competições
de fisiculturismo mais tradicionais
do país. “É muito sacrifício, tanto
pessoal quanto financeiro, muita
dor, eu chego a passar mal. AMas é
o meu objetivo de vida e vou continuar firme. O meu coach Edy Matos, o Volverine, me disse uma vez
que não iria mais ser
coach porque as pessoas não cumpriam o
que ele mandava e o
não resultado acabava por frustrá-lo e ainda tinha o seu trabalho
questionado. A minha dedicação
fez com que ele voltasse atrás da
decisão. Quero servir de exemplo
para muita gente, principalmente
para os mais de 40. Mostrar que
nunca é tarde para começar, seja
no que for”, finaliza.
Todas as despesas com
treinos e suplementos alimentares são custeados pela própria
professora. Empresários que
queiram ter sua marca estampada por Eglen podem entrar em
contato com ela pelo telefone
992067367. Pela motivação demonstrada pela atleta, o patrocinador por ter a certeza que terá
o seu nome estampado em uma
campeã.
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Cultura e Lazer

Oportunidades

Emprego: empresas do bairro
terão contratos temporários
desempregada quando aceitou o convite para o trabalho temporário. Não
era o que queria, mas viu ali uma
oportunidade para conquistar o emprego e não deixou escapar. “Como
ouvi aqui no primeiro dia: “foco na
missão”. Fui pra cima, conquistei a
confiança da gerência e hoje estou
aqui. Quem tiver uma chance temporária aconselho que faça o mesmo
que a resposta vai vir”.
Ainda de acordo com Amanda,
todos os funcionários que se destacam no emprego temporário, caso
não seja possível a sua contratação, indica para uma outra loja ou
mesmo seu currículo fica guardado para, assim que aparecer uma
vaga, sejam contatados.
Amanda acredita que loja
deverá contratar dez pessoas
para trabalhar no fim do ano

é a prova de que tendo um bom resultado no contrato temporário as
chances de ter a carteira assinada em
definitivo são grandes. Ela foi contratada pela Estripulia para trabalhar
na semana do Dia dos Crianças. Seu
desempenho foi tão satisfatório que a
gerente não teve dúvidas em trazê-la
para sua equipe fixa. “Desde o primeiro minuto nós vimos a ação arrojada dela. A gana pela venda. Assim
que passaram os dias de experiência
fizemos a proposta para que ficasse
com a gente”, conta Amanda.
Aline estava há quatro meses

Novas regras

Dia 16

WS Sunset - Wesley 		
Safadão e Vintage Culture
Local: Bella Vista
(Rua Henriqueto Cardinalli, 121 Olhos D’Água)
Horário: 16h | Ingressos: R$120
Vendas: www.sympla.com.br
Fotos Divulgação

O fim do ano está chegando e
esta pode ser uma ótima oportunidade para quem quer trabalhar. É a
temporada oficial dos contratos temporários. No Buritis, a expectativa de
vendas do comércio é muito boa e,
para suprir a maior demanda, os lojistas preparam o estoque e já planejam as contratações temporárias.
Gerente da loja de brinquedos
Estripulia, Amanda Furtado diz que
os últimos três meses do ano são
bastantes significativos para a economia da empresa, somando Dia das
Crianças, Black Friday e o Natal.
Para este último, a expectativa é ainda maior, já que o crescimento médio alcançado nas vendas é de 30%
a 40%. Diante dessa maior demanda
se faz necessária a contratação de
mais profissionais. “Para o Dia das
Crianças contratamos cinco pessoas,
para o Natal a expectativa é, no mínimo, de dobrar esse número”.
Se um emprego temporário não
é o ideal que o desempregado está
buscando, ele pode ser o trampolim
para a conquista da carteira assinada.
Hoje, o contrato temporário se tornou
um ponto muito forte para escolha de
um funcionário. Ele dá à empresa a
possibilidade de busca pelo profissional que mais se adequa ao cargo, evitando assim a rotatividade de pessoal.
“Posso dizer que 90% dos vendedores que contratamos passaram por alguma experiência temporária”.
A vendedora Aline Rodrigues

Novembro

Turnê The
Essential Floyd
Local: Palácio das Artes
Horário: 21h
Ingressos: R$140
Vendas: www.ingressorapido.com.br

Dia 23

Prime Rock Festival
Local: Esplanada Mineirão
Horário: 12h
Ingressos: R$160
Vendas: www.sympla.com.br

Aline se destacou no emprego
temporário e hoje faz parte da
equipe fixa de funcionários

O presidente Jair Bolsonaro editou decreto que regulamenta a Lei
6019, de 3 de janeiro de 1974, que
dispõe sobre o trabalho temporário.
O decreto traz as regras sobre trabalho temporário, sua aplicação, período pelo qual pode ser contratado e
direitos dos trabalhadores.
A reforma trabalhista, feita ainda pelo governo de Michel Temer, já
havia alterado para 180 dias o prazo
para o trabalho temporário, prorrogados por até mais 90 dias. O decreto
agora publicado confirma esse prazo
máximo de duração do contrato e diz
que, “comprovada a manutenção das
condições que ensejaram a contrata-

ção temporária, o contrato poderá ser
prorrogado apenas uma vez, por até
90 dias corridos, independentemente
de a prestação de trabalho ocorrer em
dias consecutivos ou não”.
O trabalhador temporário somente poderá ser novamente contratado pela mesma empresa tomadora
de serviços ou cliente em um novo
contrato temporário após o período de 90 dias, contado do término
do contrato anterior. A contratação
antes desse prazo caracterizará
vínculo empregatício entre o trabalhador a empresa.

a substitua, a condição de temporário do trabalhador.
Com relação aos direitos do
trabalhador temporário, além da
remuneração equivalente à recebida pelos empregados da mesma
categoria da empresa, está assegurado o pagamento de férias proporcionais no caso de: dispensa sem
justa causa, pedido de demissão ou
término normal do contrato temporário. Além disso, terá direito

ao FGTS, benefícios e serviços da
Previdência Social, seguro de acidente de trabalho e anotação de
sua condição de temporário na carteira de trabalho.
As empresas que estiverem
recrutando trabalhadores temporários podem enviar as informações
para o jornal – jornaldoburitis@
gmail.com - que elas serão divulgadas gratuitamente por meio das
nossas redes sociais.

Tiago Iorc - Turnê
Acústico MTV 2019
Local: KM de Vantagens Hal
Horário: 16h
Ingressos: R$180
Vendas: www.premier.ticketsforfun.com.br

Dia 29

SPC 30 anos
Local: KM de Vantagens Hal
Horário: 22h
Ingressos: R$80
Vendas: 				
www.premier.ticketsforfun.com.br

Jornada de trabalho
Sobre a jornada de trabalho para
os temporários, ela será de, no máximo, oito horas diárias, podendo
ter duração superior na hipótese de
a empresa tomadora de serviços ou
cliente utilizar jornada de trabalho
específica. Segundo o decreto, as horas que excederem à jornada normal
de trabalho serão remuneradas com
acréscimo de, no mínimo, 50%.
Ainda será assegurado ao trabalhador temporário o acréscimo

de, no mínimo, 20% da remuneração quando trabalhar no período
noturno. O Decreto assegura ainda
ao temporário o descanso semanal
remunerado e afirma que a ele não
se aplica o contrato de experiência.
Os trabalhadores temporários deverão ser cadastrados junto ao Ministério da Economia e a empresa
de trabalho temporário fica obrigada a anotar, na carteira de trabalho ou em meio eletrônico que

Dia 30

Titãs Trio Acústico
Local: KM de Vantagens Hal
Horário: 22h
Ingressos: R$100
Vendas: www.premier.ticketsforfun.com.br
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Variedades

Vitória contra os barulhentos
Divulgação

Um dos maiores transtornos
vividos pela população do Buritis
nos últimos anos tem sido a perturbação do sossego dos moradores, em especial o barulho advindo
das grandes festas realizadas no
Olhos D’água que começam à noite e varam a madrugada. Apesar
da distância com o nosso bairro,
as ondas de som propagadas chegam em grande volume em muitos
edifícios do Buritis. Diante do problema, que sempre foi denunciado
pelo JORNAL DO BURITIS, uma
guerra contra os responsáveis pelo
incômodo foi iniciada e a primeira
batalha acaba de ser vencida. No
último dia 21 de outubro, a Associação do Bairro Buritis (ABB)
participou de um encontro com o
Ministério Público, onde também
estiveram presentes representantes
de setores do poder público, moradores do Buritis e Olhos D’água e
das casas de shows, quando algumas decisões foram tomadas a fim
de solucionar o problema.

Cláudia Ferreira de Souza,
promotora de Meio
Ambiente e Justiça de Defesa
da Habitação e Urbanismo

Já há algum tempo muitos moradores do Buritis estão sofrendo
com o barulho das festas no Olhos
D’água. Contudo, foi no ano passado que a situação se tornou in-

sustentável. Grandes shows, com
direito a chuva de fogos, foram realizados nos chamados “mirantes”.
As festas que seguiam até altas
horas atrapalhavam o descanso do
cidadão. Como as denúncias feitas
através do 190 e 156 não surgiram
efeito, era hora de levar a situação
a outro nível.
A diretoria decidiu articular
um encontro com o Ministério
Público. O primeiro aconteceu em
abril, quando foi acordado de forma
verbal que as casas de show iriam
regularizar a altura do som emitido
e ainda não mais permitiriam fogos de estrondo, apenas luminosos.
Porém, como sabemos muito bem,
nada disso foi cumprido.
No mês de maio, ao ter ciência da realização de mais um
grande show, a ABB montou um
esquema, juntamente com o setor
de fiscalização da Regional Oeste, para registrar os abusos vindos
dos mirantes do Olhos D’água.
Depois de reunir todas as provas, a

Braulio Lara, presidente da
Associação do Bairro Buritis

Associação elaborou um relatório,
que foi apresentado em uma nova
reunião com o Ministério Público,
mais precisamente à promotora de
Meio Ambiente e Justiça de Defesa
da Habitação e Urbanismo, Cláu-

dia Ferreira de Souza, realizada no
último dia 21 de outubro. “Mais
uma vez estávamos lá reunidos
com a Promotoria de Justiça e os
representantes das casas de shows.
Mas agora o acordo foi documentado. Se não houver o respeito, os
locais receberão multas e serão
fechados, foi o que garantiu a promotora”, confidenciou o presidente
da Associação, Braulio Lara.
Para ter a certeza de quem são
os responsáveis pelo barulho, foi
definido que uma planilha será
divulgada por meio de um programa na internet informando qual
show cada casa está apresentando. Isto irá facilitar a denúncia
do cidadão, que deve ser feita por
meio do 156. “A pessoa vai fazer
o registro e conseguirá responder
todas as questões que lhe forem
passadas, especialmente sobre de
onde vem o som, que era a grande
dificuldade, uma vez que de uma
longa distância não tem como
identificar”, diz.

Diálogo
Apesar de procurar os
meios legais, o desejo de Braulio é resolver o problema com
o “bom e velho” diálogo. E
isto não é utopia. Uma prova é
o que aconteceu com os transtornos que vinham da Night
Market Rooftop. “Eles escutaram a comunidade, se dispuseram a mudar e hoje trabalham
em parceria. Assim que alguma reclamação chega a eles,
logo resolvem o problema do
barulho”.
Além da Night Market, o
Clube Chalezinho e mais recentemente o Caçapas Bar também
escutaram as reclamações dos
moradores e mostraram que
querem viver bem em comunidade. “Ninguém quer fechar
o negócio de ninguém. Só não
podemos ter o nosso direito ao
sossego desrespeitado”, finaliza
o presidente da ABB.

PetDay do UniBH é sucesso mais uma vez
Nossos amigos de quatro patas
mais uma vez tomaram conta do
UniBH. No último dia 26 de outubro, foi realizada a segunda edição
do PetDay, evento organizado pelos
alunos do segundo período do Curso
de Veterinária da instituição. Além de
orientações sobre a saúde do pet, o
evento novamente ficou marcado pelas diversas brincadeiras, como o tão
aclamado “cãocurso de fantasias”.
Os tutores que compareceram
com seus cães ao Espaço Boulevard
do UniBH puderam tirar dúvidas a
respeito de nutrição animal, combate às verminoses, oncologia, castração e controle de pulgas e carrapatos. E uma novidade que chamou
muito a atenção foi a imunização
contra a raiva, tendo o custo apenas da vacina. “Foi um benefício
realmente. O poder público não faz
mais esta vacinação em BH. Além
de despertar a atenção para a doen-

ça, ainda oferecemos o serviço sem
cobrança de mão de obra”, explica
a coordenadora do curso, Cynthia
Meniconi.

Com uma fantasia de Michael
Jackson não tinha como Tomy não
ficar com o 1o lugar do concurso

Em torno de cem
animais foram vacinados
durante o evento. O próximo PetDay já está marcado para o dia 09 deste
mês e a expectativa é de
que mais cem animais
sejam imunizados.
Mas a grande atração
do evento continuou sendo o desfile de fantasias.
A cada entrada na passarela ouvia-se do público
os gritos de: “que graDia foi de muita diversão
cinha, olha gente, vê se
para pets e tutores
eu aguento isso”. Foi um
estar com outras pessoas e cães. A orsucesso. O cãozinho Tomy, da estuganização do evento está de parabéns,
dante Bianca Rodrigues, foi o grande
foi muito divertido”.
vencedor. Ele trajava simplesmente
Além do cãocurso de fantasias,
uma roupinha que remetia ao Rei do
a segunda edição do PetDay ainda
Pop, Michael Jackson. Arrancou muiteve competição do cachorro mais
tos aplausos da galera. “Eu participo
adestrado, recreações, oficina de
com ele de vários desfiles, já está
brinquedos e feira de adoção.
acostumado, adora esse movimento,

Parceria
A grande novidade da segunda edição do PetDay foi a sua realização em parceria com a Feirinha Buritis, que desde o início do mês
de outubro acontece todas as manhãs de sábado no Espaço Boulevard. “Para não onerar os feirantes, decidimos que nessa volta não
faríamos
mais
eventos durante a feira. Sendo
assim, ao termos
uma
parceria
com o UniBH,
que realiza eventos e chama as
pessoas pra cá, é
muito importante
para nós”, ressaltou o organizador
da feira, Francisco Pimentel..
Atualmente, a Feirinha Buritis conta com 40 expositores, sendo
32 artesãos e oito na área de gastronomia. “Ainda temos espaço para
mais. Interessados podem entrar em contato pelo 99195-3158”.

