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Buridogs:

cães abandonados
ganham novo
parceiro no bairro
No Dezembro Verde,
campanha que alerta para o
abandono de animais, uma
excelente notícia: a paixão
de alguns moradores do Buritis e região pelos nossos
amigos de quatro patas fez
nascer o mais novo grupo de

proteção aos cães do bairro. O Buridogs, que mesmo
com pouco tempo de atuação já conta com cerca de
40 membros, tem realizado
ações em prol dos animais
em situação de rua.

PÁG 3

Buritis em clima de Natal
com chegada do Papai Noel

Resgatado pelo Buridogs, Pivete chegou
para trazer ainda mais alegria à casa da
microempresária Sabrina Batista

O espírito do Natal está
vivo no Buritis! A abertura oficial das celebrações
ocorreu no último dia 15 de
novembro quando, tradicionalmente, o Papai Noel chega ao centro comercial mais
importante do bairro, o Paragem. Antes de desembarcar

no shopping, o “Bom Velhinho” ainda desfilou em carro
aberto pela Avenida Professor Mário Werneck, fazendo
a alegria da garotada e dos
adultos também, que fazem
questão de manter vivo em
si esse lindo momento.

PÁG 6

Bom na Bola Bom na
Vida completa 10 anos

O maior projeto social do
Buritis está em festa. Neste mês de dezembro o Bom
na Bola Bom na Vida completa dez anos de fundação.
Um projeto que teve início
com a vontade de um pai
em reunir amigos do filho
para jogar futebol, cresceu,

ganhou novo formato, se
estendeu para outros bairros
da cidade e hoje é aplaudido por onde passa, tanto
que em menos de um ano
foi agraciado com o programa Goleada do Bem e ainda
venceu o renomado prêmio
Bom Exemplo.
PÁG. 8

Tranquilidade

Emocionante

Velocidade

Recordando

Comando garante mais
policiais nas ruas para
o fim do ano

Alunos SEB/Unimaster
apresentam Cantata
de Natal

Morador do bairro
é campeão mineiro
da Classic Cup

JB traz retrospectiva
dos principais fatos
do bairro em 2019

PÁG 6

PÁG 7

PÁG 9

PÁGS 12 e 13

Treinando heróis

UniBH abriu as portas do campus Buritis para que alunos do curso de Medicina Veterinária
pudessem participar de uma grande simulação sobre como agir no resgate de animais
durante grandes tragédias como as ocorridas nas cidades de Mariana e Brumadinho.
Apesar de toda a tensão em vivenciar um clima tão triste, a ação fez nascer em muitos
deles a vontade de serem voluntários, caso uma nova catástrofe volte a acontecer.
PÁG. 4
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Editorial

SALDO POSITIVO
Lembrando daquela antiga propaganda que virou
bordão na boca do povo,
2019 não foi aquela “Brastemp” que todos os brasileiros esperavam, otimismo que é natural após a
geração de uma grande expectativa pós-eleitoral. Porém, é inegável que o ano
termina melhor do que começou. Ao menos nos indicadores da economia, há
sinais de que estamos nos
recuperando da crise que
atingiu o país em 2014.
Ainda não foram computadas as estatísticas do
último trimestre do ano,
mas provavelmente chegaremos perto de um milhão de novos empregos.
O país está vivendo o período com a menor taxa

de juros da história. Timidamente, os investimentos no setor privado vão
começando a aparecer. A
inflação está sob controle.
Neste final de ano, a expectativa é do melhor Natal dos últimos seis anos.
São indicadores que remetem a um clima de otimismo para 2020.
Poderia ter sido melhor, não fosse o enorme
tempo perdido com questões absolutamente secundárias. Opiniões polêmicas sobre valores morais,
debates inúteis sobre temas irrelevantes, discussões ideológicas que não
levam a lugar nenhum,
bate-bocas de baixíssimo
nível nas redes sociais.
Tudo isso nos levou a per-

der um precioso tempo
que poderia ser investido
em pensar em alternativas
para resolver os enormes
problemas que assolam
essa imensa nação.
Ainda temos cerca
de 12 milhões de pessoas desempregadas. Nada
menos do que 63 milhões
de brasileiros estão com o
nome sujo no SPC. A criminalidade teve uma pequena redução, mas ainda
são registrados mais de 50
mil crimes violentos por
ano no país. Nossa educação não deu o menor vestígio de que encontrou o
caminho para preparar os
brasileiros para uma vida
melhor. Este é um pequeno
retrato do Brasil de 2019.
Já por aqui, o nosso

Buritis não foi uma ilha
de plena prosperidade.
Mas se compararmos com
esse cenário de trancos e
barrancos do resto do país
podemos dizer que estamos, como sempre, enfrentando as adversidades
e o bairro está cada dia
melhor. Nesta edição publicamos uma retrospectiva dos principais fatos
que aconteceram por aqui
neste 2019. E teve muita
coisa boa para mostrar.
O bairro continua sendo
alvo de novos investimentos na iniciativa privada
que facilitam e melhoram
a vida da comunidade. Os
moradores estão cada vez
mais se apropriando do
bairro e reforçando o sentimento de pertencimento.

INSTITUTO É HOMENAGEADO NA CMBH
No final de novembro o Instituto Casa do Caminho recebeu
uma bela homenagem na Câmara Municipal de Belo Horizonte.
O vereador Pedrão do Depósito
(Cidadania) propôs uma Reunião Especial para mostrar a
toda sociedade o belo trabalho que é feito pelo instituto
e seus voluntários. O vereador
fez a entrega da comenda para
a presidente da Casa do Caminho, Shirley Pereira, e para a
vice-presidente, a moradora do

Buritis Rosalva Gervásio.
A Casa do Caminho oferece para seus acolhidos, pessoas
carentes de outras cidades que
vêm para a capital fazer tratamentos de saúde, um espaço
que chega o mais próximo possível de um ambiente familiar. A
casa recebe essas pessoas e lhes
oferece hospedagem, seis refeições diárias, atendimento com
assistente social, psicológico,
oficinas temáticas de entretenimento e artesanato, tratamento

alternativo complementar, reiki, acupuntura, homeopatia, entre outros.
O imóvel possui 14 quartos
e 32 leitos, sobrevive exclusivamente do voluntariado e recebe
ajuda através de doações financeiras, doações para o bazar e
doações de alimentos.
Os endereços dos bazares da
Casa do Caminho são: Rua Padre Rolim, 222, e Avenida Bernardo Monteiro, 489, ambos no
Santa Efigênia, e Avenida Cris-

tovão Colombo, 356, na Savassi. Mais informações a respeito
do trabalho, bem como de outros projetos como o Acolha um
Irmão, que é direcionado ao empresariado, pessoas físicas e jurídicas que desejarem contribuir
financeiramente através de doação fixa mensal podem ser obter
informações pelo telefone 35863856. O trabalho da entidade
também pode ser conhecido por
meio do site www.institutocasadocaminho.org.br

Várias mobilizações deram origem a ações coletivas que melhoraram o
bairro. Dezenas de moradores foram destaque em
Belo Horizonte em suas
áreas de atuação.
O nosso JB, que completou quinze anos neste
2019, mais uma vez foi
um instrumento importante para repercutir os
bons exemplos que o Buritis está oferendo para
Belo Horizonte. E cada
vez mais a comunidade do
bairro reconhece o papel
que o jornal cumpre ao divulgar os fatos positivos
que servem de inspiração
para que novos aconteçam. É este o presente de
Natal que celebramos todos os anos.
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William Delfino / CMBH

Os voluntários da Casa do Caminho Alaor de Melo (sócio-fundador),
Rosalva Gervásio (vice-presidente) e Shirley Pereira (presidente)
recebem o certificado das mãos do vereador Pedrão do Depósito
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União

Moradores do Buritis e região criam
grupo em prol dos cães abandonados
Os cães em situação de rua do
Buritis e região ganharam mais
um importante defensor. Já está
em plena atividade no bairro o
Buridogs, grupo de voluntários
que se uniram em prol dos animais abandonados por meio de
várias ações, seja os alimentando,
dando-lhes assistência veterinária
ou mesmo encontrando um bom
lar para eles.
O Buridogs nasceu de uma
forma muito despretensiosa. Um
dia transitando de carro pela Rua
Henrique Badaró Portugal (pista de
cooper), a jornalista Fernanda Castro, moradora na Rua Vereador Washington Walfrido, avistou três cães
abandonados. Sensibilizada, não
pensou duas vezes. Comprou um pacote de ração e alimentou os cães.
Ciente de que muitos moradores
do Buritis são engajados na causa
animal decidiu postar a sua ação
nas redes sociais do bairro. Só o
que ela não imaginava era que seu
post tivesse tanto impacto. Em
pouco tempo recebeu muitos parabéns e comentários de pessoas que
queriam fazer o mesmo. “Diante
de toda essa reação, pensei: va-

Mirelle e Fernanda: as duas apaixonadas
por pets que coordenam o Buridogs

mos criar um grupo. Comecei a
convidar as pessoas e, rapidamente, o Buridogs estava fundado. Só
no Wathsapp já somos cerca de 40
membros”.
Moradora no vizinho Palmeiras, a corretora de imóveis Mirelle
Costa surgiu como uma aliada de
primeira hora na criação do grupo.
Ela, que já tem um cãozinho adotado em casa, queria fazer muito
mais pela causa animal e viu no
Buridogs uma grande oportunida-

de. “Uma vez estava saindo da padaria e vi um cachorrinho tomando
água de uma enxurrada. Aquilo me
cortou o coração. Voltei na padaria e comprei uma ração pra ele.
Quando li os posts da Fernanda e
de outras pessoas, achei que poderia fazer parte desse grupo e estou
ajudando como posso”, conta ela,
que abriu as portas de sua casa
para que o local fosse uma espécie
de “QG” do Buridogs, onde estão
sendo feitas as reuniões do grupo.

Ações

Sabrina e Pivete: após acolhimento
do grupo, o cachorrinho tem uma
vida muito feliz em seu novo lar

Mesmo com o pouco tempo de
criação e a inexperiência em coordenar um grupo de voluntariado,
as integrantes do Buridogs se orgulham de algumas ações que já realizaram. Uma, em especial, de um
cãozinho que passou a ser chamado carinhosamente de Pivete.
Um membro do grupo encontrou o Pivete, um filhotinho de
pitbull, abandonado, com um ferro
atravessado no corpo. Foi verificar
a situação, mas acreditando que o
animal estava morto. Ao constatar

que ainda estava vivo, o resgatou
e logo entrou em contato com o
grupo. Os participantes agiram rapidamente. Custearam as despesas
com o veterinário, abrigaram o animal em um lar temporário e agora
encontraram um lar permanente
pra ele. “Além do principal, que é
a recuperação e o encontro de uma
casa para o Pivete, a ação conjunta dos membros, seja com doação
de dinheiro, indicando um veterinário mais barato, procurando um
lar temporário, foi algo incrível. A

união que, de fato, deu resultado”,
ressalta Fernanda, com um enorme
sentimento de satisfação.
A micro-empresária Sabrina
Batista foi quem adotou o Pivete. De acordo com ela, os pets
sempre fizeram parte da sua família e a adoção é uma realidade no seu lar. Atualmente, a casa
conta com três gatos que foram
resgatados e o Pivete é um dos
dois cães adotados dos quatro
que vivem com eles. “Quando
soube de tamanha crueldade que
esse pequeno sofreu, meu coração ficou apertado. Quando vi
sua foto, ahhh quanto amor! Vi
nesse olhar, o olhar de nossa Izabul, que nos deixou aos 18 anos.
Vamos dar a ele um lar de amor,
onde ele não se recordará de ter
sofrido tamanha dor”, emociona.
Ainda de acordo com Sabrina,
o Buridogs chegou com a prerrogativa de realizar algo simples,
mas possível para todos. “Cada um
fazendo um pouquinho, no fim temos muito. A dor de ver os bichinhos abandonados à própria sorte
é algo com o qual não me conformo. Não posso fazer muito, mas o
pouco que faço é com muito amor.
Convido a todos os amantes dos
animais a se envolverem de alguma forma. Uma pequena contribuição pode ajudar muito e dar mais
força para esse movimento lindo,
de amor por esses pequenos que
tanto precisam de nós”.
Além do resgate do Pivete, entre outras ações o Buridogs já auxiliou no resgate de um cãozinho
atropelado, além de ter feito doação de ração a casas de protetores
e alimentar animais em situação de
rua. “Eu já estou confeccionando
comedouros, feitos com cano PVC,
para colocar ração e água que,
logo, iremos espalhar pelo bairro.
O mínimo que esses animais que
tanto sofrem precisam é de alimento”, diz Mirelle.

Moradora em situação
de rua ganha ração para
alimentar seus cães

Dona Sônia ganhou um saco de
ração para ajudar na alimentação
dos cães que cuida

Mais apoio
Apesar do número importante de 40 membros, o Buridogs tem espaço para muito
mais. De acordo com Fernanda, o objetivo é contar com
o apoio de novos voluntários
para que as ações sejam muito
maiores de agora em diante.
“Seria legal ter um veterinário
no grupo que possa fazer um
atendimento a um valor menor.
Um petshop que possa oferecer
um banho. Pessoas que doem
dinheiro ou mesmo comprem
ração, medicamentos. Ou ainda
quem possa auxiliar com seu
tempo e disposição para buscar
um cachorrinho, levar uma ração, entre outros. Cada atitude
faz toda a diferença”.
“A causa animal virou modinha pra muita gente. Mas

para nós, não. Estamos levando
a sério. Com estas ações de sucesso ficamos mais motivados e
conscientes da maior responsabilidade. Espero que apareça
mais pessoas para ajudar. Infelizmente, a situação de maus
tratos a animais é grande, mas
a vontade de pessoas em ajudar é muito maior”, completa
Mirelle.
Se você é a favor da causa animal e ficou interessado
em conhecer o grupo, é muito
fácil. Basta acessar a página
Buridogs no Facebook ou enviar um e-mail para buridogs@
yahoo.com. “Temos certeza que
toda ação, por menor que a
pessoa pense que esteja fazendo, será de enorme importância
para cada cão resgatado”.
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Ação

Estudantes de veterinária participam de
simulação de resgate de animais em desastres
Muita lama, correria, angústia
e desespero. Em meio a este triste
cenário, a imagem de guerreiros
arriscando suas vidas na tentativa de salvar animais atingidos.
Todas essas cenas que fazem parte de uma tragédia, infelizmente
bem conhecida entre nós mineiros, foram vistas no campus Buritis do UniBH no último dia 23 de
novembro. Mas, felizmente, sem
mortos nem feridos. Tratava-se de
uma grande simulação de resgate
de animais em catástrofes, semelhante ao que acompanhamos nas
tragédias de Mariana e Brumadinho. O evento foi voltado especialmente para alunos do curso de
Medicina Veterinária, com o intuito de orientá-los a como agir caso
vivenciem esta experiência.
A simulação foi coordenada pelos integrantes do GRAD - Grupo
de Resgate de Animais em Desastre -, formado por voluntários que
se arriscam na tentativa de salvar
animais ou mesmo resgatar seus
cadáveres para acalentar um pouco o coração dos donos. A infeliz
coincidência de duas tragédias em
barragens de Minas em um curto
espaço de tempo fez com que esses
voluntários se capacitassem, tanto no serviço de resgate quanto no
que diz respeito a como conduzir
as ações. “Aqui estamos simulando
desde o resgate correto ao animal,
com a comunicação entre todos os
envolvidos, como evitar o acesso de
curiosos e imprensa a espaços restritos, conseguir alimentação, água.
Ou seja, tudo o que realmente acontece durante um desastre”, explica
a coordenadora geral do GRAD, a
médica veterinária Ana Liz.
A atuação do GRAD nas tragédias de Mariana e Brumadinho foi
de tamanho destaque que hoje o
grupo deixou de ser simplesmente
mineiro para se tornar nacional e
já conta com uma segunda unidade
em São Paulo. Segundo Ana Liz, a
simulação com os alunos será importante na busca por novos membros para o GRAD de profissionais

Resultado positivo

Estudantes simulam o resgate de um cão de
grande porte que estava ferido no meio da mata

formados na área de Medicina Veterinária. “Faz toda a diferença ter
esses veterinários conosco. Porém,
não basta querer, tem que ser forte.
Isso aqui é pauleira! No campo não
tem hora de comer, não tem hora
nem onde dormir. Você se arrisca
em diversos momentos. Tudo isso
sem dinheiro. Como eu costumo
dizer: só doido aceita. É vocação”.
Professor de Patologia Veterinária do UniBH, Aldair Junio
foi quem mediou a realização da
simulação de resgate no Buritis.
Ele foi o responsável por fazer
todas as necropsias dos animais

Ana Liz espera contar com novos
membros no GRAD após a ação

mortos na tragédia de Brumadinho. Ficou na cidade por 27
dias. Lá conheceu o GRAD, se
encantou pelo trabalho e logo
se prontificou a ser um membro.
“Infelizmente, Minas é um berço
de desastres. Essa realidade fez
com que fosse criada uma nova
matéria no Curso de Veterinária
que prepara o aluno para enfrentar tragédias. O bombeiro, quando acionado, prioriza o resgate de
pessoas. Não existe uma equipe
especializada no salvamento de
animais. Agora estamos criando
esta nova função”.

O professor Aldair planeja um
evento ainda maior em 2020

Em torno de 80 pessoas participaram da simulação, sendo 20 na
coordenação e 60 inscritos. Todos,
sem exceção, entenderam o objetivo da ação, se dedicaram a fazer
o melhor e foram para casa cientes
do bom trabalho realizado.
Aluna do 6º período de Veterinária do UniBH, Izabela Orzil destacou que a simulação, mais que um
aprendizado técnico, deu aos alunos
uma experiência psicológica única.
“Por mais que a gente veja na televisão, o que passa ali é bem diferente da realidade. Conviver com as
famílias atingidas é um trauma psicológico, mas que a gente tem que
estar preparado para não nos afetar.
Espero que nunca mais possamos
vivenciar uma tragédia como essa.
Mas, se acontecer, estarei preparada
para ajudar”, diz ela, que aproveitou a oportunidade para se inscrever
como voluntária do GRAD.
Estudante do 8º período de Veterinária da Newton Paiva, Luíza
Fernandes também participou da
simulação. Contudo, ela carregava consigo uma experiência maior
que os demais. Também aluna de
Aldair, aceitou o convite do professor para ir até Brumadinho ajudar nas operações de resgate. De
acordo com ela, aquela situação foi
um divisor de águas em sua vida.
“Sem dúvida, eu era uma pessoa
antes e sou outra depois. Fui lá
para auxiliar no resgate aos animais. Porém, tudo me comoveu.
As famílias que perderam entes
queridos, casas destruídas, árvores arrancadas. Foi triste, mas me
mostrou o quanto quero contribuir
nesses momentos”.
A intensa participação dos
alunos deixou Aldair bastante satisfeito. Sua expectativa agora é
fazer uma simulação ainda maior
no ano que vem. “Quero que seja
três dias. Acordar a turma no meio
da madrugada. Ficar sem comida.

As estudantes Luiza (acima) e Izabela não tiveram
receio de encarar a lama para simular o resgate

Quem sabe trazer um helicóptero.
Vou tentar tudo isso”, disse ele,
que agradeceu à coordenadoria do
UniBH por todo o apoio no evento
do último dia 23.
A ação no Buritis resultou na
entrada de 14 novos membros ao
GRAD. Apesar de todo o respeito
já adquirido, o grupo é voluntário
e precisa muito dessa participação
de pessoas capacitadas, neste caso,
futuros veterinários. O grande desejo de sua diretoria é um dia se transformar em uma instituição pública

e assim obter recursos para sua
sustentação. “Não estou falando em
receber salário. Mas necessitamos
de muita coisa. Transporte, alimentação, equipamentos. Felizmente,
todos os lugares que fomos até hoje
as pessoas se encantaram tanto pela
nossa assistência que no abrigou,
nos ofereceu alimentação e, claro,
muito amor. Isto é o que nos motiva
a não parar”, exalta Ana Liz.
Quem quiser conhecer mais do
trabalho do GRAD basta acessar
no Instagram @grad_brasil.
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Natal

Do Pólo Norte para o BAIRRO
Papai Noel chega ao Paragem e desperta o espírito natalino no Buritis

A leve chuva que caiu na manhã do último dia 15 de novembro
não foi capaz de tirar a empolgação da família Buritis, que foi
em grande número até o Paragem
para receber a figura mais emblemática do Natal, o Papai Noel. O
“Bom Velhinho” desfilou em carro aberto pela Avenida Professor
Mário Werneck e, em seguida,
desembarcou no shopping, onde
passou todo o dia tirando fotos
e cumprimentando a garotada e
seus papais.
A bancária Alessandra Rodrigues levou as filhas Letícia (08)
e Larissa (04) para verem o Papai
Noel no Paragem. Foi a primeira
a chegar para tirar fotografias com
ele. Com lágrimas nos olhos, ela
fala de como é importante manter essa magia na vida das filhas.
“Em um mundo com tanta coisa

ruim, tanta violência, que bom
que consigo passar essa mensagem de amor e alegria, que é o
Natal, para as minhas filhas. Foram elas que viram a propaganda
de que o Papai Noel estaria aqui
hoje e me pediram para trazê-las.
Lá em casa tem Coelhinho da Páscoa, Fada do Dente. Enquanto eu
puder vou manter esse encanto em
suas vidas”.
Apesar de estarem na presença do homem com o saco cheio de
brinquedos, as filhas de Alessandra não pediram presentes. Letícia
pediu ao Papai Noel apenas que
esse Natal seja tão feliz quanto
todos os outros que já viveu. “A
família toda reunida, vem parente
até de outro estado pra passar a
ceia com a gente. É muito legal”.
Já Larissa agradeceu pelas balinhas que ganhou. “Eu adoro o

Papai Noel. Ele é muito legal. Me
deu bala. Disse que sou bonita.
Foi muito divertido”.
Coordenadora-administrativa

do Paragem, Marcela Lima diz
que já virou tradição a chegada
do Papai Noel ao shopping no dia
15 de novembro. São mais de dez

As pequenas Letícia e Larissa ficaram
encantadas em conhecer o Papai Noel

anos promovendo essa grande festa da família. “Ressaltar que não é
só Paragem, é o início do Natal no
Buritis. A partir de agora, o bairro
ganha uma nova iluminação, um
novo espírito. Foi muito legal reunir tanta gente, mesmo em um dia
de chuva”.
Analisando pelo lado comercial, Marcela acredita que a presença do Bom Velhinho também
será de grande relevância nas
vendas do shopping. “As famílias vêm para ver o Papai Noel,
tirar fotos e, por estarem aqui,
acabam consumindo algum produto. A criança ganha um brinquedo, a mamãe encontra um
vestido que procurava, a família
faz uma refeição na praça de alimentação. Tenho certeza que as
vendas irão melhorar muito a
partir desta iniciativa”, diz ela,

que informa que o Papai Noel,
juntamente com seus companheiros Duende e Noilete, vai
ficar à disposição para tirar fotos todos os sábados e domingos, a partir das 12h, até o dia
22 de dezembro.
E, é claro que o JORNAL
DO BURITIS não poderia ir
embora sem conversar com ele,
essa figura mais que especial,
um dos símbolos do Natal, o Papai Noel. Ele desejou um Feliz
Natal e passou uma importante mensagem para as famílias.
“Que os papais cuidem muito
bem de seus filhos e que esses
façam sua parte, respeitando papai e mamãe e tirando boas notas na escola. Tendo isso, o Natal, com certeza, será de muita
alegria em suas casas. HoHoHo,
Feliizzz Natal”.

Buritis terá reforço na segurança para o fim do ano
A melhora dos índices da
economia em 2019 fez com que
a perspectiva de vendas para o
fim deste ano crescesse entre os
comerciantes. A expectativa é
que tenhamos o melhor resultado no comércio nos últimos
cinco anos. E se a movimentação nas lojas deverá estar maior
é preciso que a segurança também seja reforçada. No Buritis,
o comando da Polícia Militar
adianta que haverá o aumento
no efetivo nas ruas neste mês
de dezembro, garantindo assim
maior segurança a consumidores e lojistas.
Tradicionalmente, Belo Horizonte recebe um maior efetivo
de militares nas ruas no período

de fim de ano. Policiais que servem à área administrativa e aspirantes da academia são designados para auxiliar no policiamento
nas ruas da capital. Por se tratar
da região de maior comércio da
jurisdição da 126ª Cia, o Buritis
receberá uma atenção especial.
De acordo com o comando da
companhia, todo o efetivo extra
que lhe for disponibilizado será
remanejado para o nosso bairro,
em especial para a região da Avenida Mário Werneck. “A intenção
é que o cidadão se sinta seguro
ao fazer compras no bairro, bem
como os comerciantes, que terão
uma assistência rápida em caso de
necessidade”, explica o comandante da PM do Buritis, Tenente

Bruneiffer de Souza.
Entretanto, o aumento no efetivo na região comercial não significa que outras áreas do bairro e
região estarão menos protegidas.
Tenente Bruneiffer garante que
todas as operações diárias serão
mantidas sem quaisquer alterações. “O nosso serviço não será
afetado em absolutamente nada.
Pelo contrário, irá melhorar. O
morador do Buritis, bem como
de outros bairros da nossa abrangência, podem ficar tranquilos.
Inclusive, as operações nas saídas
do Buritis e da pista de cooper
da Rua Henrique Badaró permanecem intocáveis”, diz o militar,
ressaltando que a região do Buritis 2 também contará com uma

atenção especial da PM nesse fim
de ano. “É um local em que o comércio cresceu demais e por isso
iremos reforçar a segurança. Os
índices de crimes no período de
fim de ano no Buritis estão caindo a cada ano e o nosso objetivo é
fazer com que caiam ainda mais”,
afirma.

Faça sua parte
A maior procura pelas compras, somada à injeção do 13º,
desperta a atenção dos criminosos. A Polícia Militar demonstra
que irá fazer a sua parte, mas, de
acordo com o comandante do policiamento no Buritis, é preciso
que a população também tome algumas medidas preventivas.

Às mulheres, atenção com as
bolsas. Mesmo com todo o encanto das vitrines, nunca deixe-as
longe do campo de visão. Evite
passear com várias sacolas e com
grande quantidade de dinheiro.
Sempre que possível acompanhe
uma pessoa idosa, já que são um
alvo mais fácil. Nunca deixe produtos ou sacolas à vista dentro de
veículos para evitar arrombamentos. “O cidadão tem que entender
que ele não pode se distrair porque, infelizmente, os bandidos
estão sempre atentos para agir.
Tomando pequenas precauções
tenho certeza que os crimes serão evitados. No mais, que todos
tenham ótimas e tranquilas compras”, conclui.

Tenente Bruneiffer diz que PM
fará o máximo para garantir
um Natal tranquilo no bairro
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Variedades

food trucks

Bairro tem novo ponto de encontro
Cantata de Natal encerra atividades
de 2019 no SEB/Unimaster
Para celebrar o encerramento das atividades de 2019,
a direção do Colégio SEB/
Unimaster apresentou, no último dia 03 de dezembro, com
os alunos da unidade júnior,
uma belíssima Cantata de
Natal. Com muito entusiasmo, os estudantes cantaram
para um grande público de
pais e profissionais da escola
músicas que remetem a este
mágico momento.
A psicóloga Juliana Vivas
era uma das centenas de mães
que compareceram à cantata
natalina Unimaster. Ela acompanha todos os trabalhos extraclasse que são realizados com o
seu filho, o pequeno Leonardo,

de 4 anos, uma vez que considera
fundamental esta presença para o
seu desenvolvimento. “Ele adora
me ver junto com ele na escola. A
instituição valoriza esse momento
com a família. Inclusive, esse foi o
principal motivo que me fez optar
em matriculá-lo aqui”.
Quanto à apresentação do filho e de seus coleguinhas, Juliana
diz que se emocionou bastante. “O
Natal tem todo um significado especial. Remete à amor, alegria. Relembra um momento feliz da nossa
infância. Simplesmente amei”.
E não foi apenas com a voz
que os alunos participaram da Cantata. Alguns também mostraram
seus talentos com os instrumentos
musicais, como foi o caso da La-

rissa Xavier, estudante do 5º
ano, que brilhantemente tocou
seu violão. “Eu adorei a experiência. O Natal é um momento
incrível. Participei esse ano e
pretendo participar muitas outras vezes”. Ela conta o que
mais gostou na apresentação.
“Foi da música Sapatinho.
Ela é muito difícil, tivemos
que ensaiar muito e eu estava com medo de dar errado.
Mas na hora de tocar fomos
muito bem”.
Ao final do espetáculo,
os alunos ainda tiveram uma
surpresa mais que especial. O
Papai Noel foi à escola para vê
-los cantarem e ainda distribuiu
muitos abraços e tirou fotos.

Com chave de ouro

Raquel Matos, coordenadora
do Unimaster

A Cantata Natalina encerrou com chave de ouro o ano do
SEB/Unimaster. 2019, mais um
de muito trabalho e conquistas
para a instituição. O evento foi
para agradecer essas vitórias, e
da forma que a direção sempre
preza, valorizando a parceria família/escola. “Não enxergamos
um momento mais importante
para essas crianças do que trazendo suas famílias aqui. A empolgação deles é tanta que, apesar da pouca idade, não sentiram
a menor dificuldade em ensaiar

nove músicas, uma delas inclusive em inglês. Que esse Natal seja
repleto de alegrias a cada uma
dessas famílias como foi no dia
de hoje”, diz a coordenadora Raquel Matos.
Ainda de acordo com Raquel, o sucesso de mais um evento somente aumenta a responsabilidade no desenvolvimento de
novos projetos no próximo ano.
“Já estamos com a cabeça em
2020. Vem por aí novos desafios,
esperanças e tudo isso, claro,
com muito amor”, finaliza.

A família do Buritis já conta
com mais um lugar especial para
vivenciar uma boa gastronomia.
Desde o último dia 27 de novembro, nas noites de quarta-feira é realizado mais um encontro de food
trucks no bairro. Depois das praças
das ruas Ernani Agrícola e Stella
Hanriot, agora é a vez da Rua Maria Heilbuth Surette receber a presença da deliciosa culinária dos
simpáticos carrinhos.
O encontro dos food trucks
acontece na calçada em frente ao
Edifício Puntarenas, na altura do número 199 da rua. O luxuoso prédio
residencial ainda está em construção,
contudo as lojas em sua fachada já
estão prontas e algumas com estabelecimentos inaugurados. O local promete ser mais um importante ponto
comercial do Buritis.
Presente nos encontros de food
trucks do Buritis, José Clóvis Amaral, o “Zé”, proprietário do Let It
Beer, diz que assim que ficou sabendo da possibilidade da realização de um novo encontro no bairro
logo quis fazer parte. “Eu estou há
quatro anos trabalhando com food
truck no Buritis. Já teve vez que
fiquei sozinho debaixo de chuva
para não deixar de atender o cliente. Esse novo encontro é importante
para poder propiciar a mais pessoas
do bairro esse momento de convivência. É uma grande expectativa
para todos nós”.
A marketóloga Érika Munhoz,
moradora na Rua José de Oliveira
Vaz, foi uma das primeiras pessoas a prestigiar o novo ponto de
food trucks do Buritis. Foi a filha
Larissa, de 05 anos, quem lhe alertou sobre a presença dos carrinhos
e elas foram conferir de perto a
novidade. “A gente sempre passa
por aqui na volta da escola dela.
Ela viu, me falou, e paramos para
fazer um lanche. Uma comida rápida, mas muito saborosa. E eu ainda
aproveitei para tomar um chopinho”, brinca.
O fisioterapeuta Jackson Eller e
a esposa Ana Paula, moradores na

Moradores compareceram em bom número já no primeiro encontro

Rua Eli Seabra Filho, ficaram sabendo pelas redes sociais do novo
encontro dos food trucks. Não quiseram deixar passar a oportunidade
de conhecer a novidade. Tomaram
um chope gelado para aliviar o estresse do dia corrido de trabalho.
“Eu gosto muito de food truck. Um
serviço rápido e de qualidade. Fiquei sabendo que iria ter e vim co-

nhecer”, disse o fisioterapeuta.
Mesmo estando próximo a uma
região gastronômica forte, o Buritis
II, Jackson acredita no sucesso do
encontro. “Eu vejo que aqui, uma
rua movimentada e com uma boa
área plana, difícil de ver no Buritis,
é um lugar ideal para esse encontro.
Muitas pessoas vão preferir ficar
por aqui”.

Fomentar o comércio
Além da busca pela criação
de um novo espaço de convivência no bairro, o encontro de food
trucks em frente ao Edifício Puntarenas também pode significar
um aquecimento nas vendas das
lojas que se estabelecerem no lo-

cal. Uma prova disso é que a nossa
entrevistada Érika também aproveitou a oportunidade para fazer
algumas compras. “Eu estava aqui
lanchando e vi umas coisinhas interessantes. Mulher tem dessas coisas.
Conheci a loja e comprei dois presentes de Natal. Se
não tivesse o food
truck, com certeza,
não teria conhecido
o lugar”.
Os encontros
de food trucks na
Maria Helbuth Surette acontecem das
18h30 às 22h30.
Os da praça Ernani
Agrícola
acontecem às quintas e
na Stella Hanriot
às sextas. Todos no
“Zé” do Let It Beer está ansioso
mesmo horário.
por grandes vendas no novo local
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Aniversário

Uma década transformando vidas
O maior projeto social do Buritis completa a importante marca de
dez anos de fundação neste mês de
dezembro. O Bom na Bola Bom na
Vida, que iniciou pela simples vontade de um pai em reunir os amigos do filho para jogar futebol, de
repente foi se tornando algo muito
maior. Virou um projeto de cunho
social e, com o passar dos anos, foi
se expandindo, tanto no que se refere às atividades oferecidas, como
também em número de núcleos.
Hoje, o Bom na Bola Bom na Vida
está em quatro bairros de BH (Buritis, Estrela D’alva, Conjunto Flávio Marques Lisboa, no Barreiro,
e Salgado Filho, sendo este último
em duas unidades) e atende cerca
de 350 crianças e jovens.
Olhar para trás e ver que uma
década se passou é algo que surpreende, mas ao mesmo tempo
enche de orgulho o bancário aposentado, José Carlos de Vasconcelos, popularmente conhecido como
Karlinhos. Homem que já passou
por grande dificuldade na vida,
enfrentou um câncer, e sempre se
mostrou um entusiasta com as causas sociais. Antes de fundar o projeto, já havia colaborado de forma
voluntária em diversas ações beneficentes. Queria fazer algo em prol
da criança e do adolescente. Mal
sabia ele que seria o responsável
em fundar um projeto tão grande
e tão sério. “É inimaginável o que
o projeto conquistou nesses anos.
Nem nos melhores sonhos pensava em algo assim. É muito orgulho e agradecimento a todos que,
de alguma forma, passaram por
aqui e contribuíram”.
Nesses dez anos, Karlinhos
conta que viveu momentos de
enorme alegria e tristeza. E, em
ambos os casos, esses sentimentos são relacionados ao impacto
do projeto na vida dos atendidos.
“Ver o Bom na Bola modificando a vida de uma criança é uma
emoção que não consigo conter
mesmo com todos esses anos de
experiência. A tristeza que levo
é ver que, em muitos casos, não
consegui mudar o futuro delas. Infelizmente, sem o apoio da famí-

Dez anos depois,
Karlinhos
ainda se dedica
às atividades
do Bom na Bola
Bom na Vida
como se fosse a
primeira vez
Seriedade do projeto faz com que novos voluntários
surjam a cada dia. Maria Tereza é um deles

Para o futuro
lia, acabei perdendo essas crianças para as drogas e o crime”.
Luiz Gustavo, 10 anos, é um
exemplo desses momentos de
grande felicidade na vida de Karlinhos. Aluno do projeto há cerca
de um ano, teve sua vida completamente mudada desde que começou as atividades. Antes um menino sem dedicação, sem foco, hoje
se destaca durante as aulas no
Parque Aggeo Pio Sobrinho. “Eu
comecei a cuidar mais da minha
saúde, acho que emagreci uns sete
quilos. Hoje consigo correr, fazer
o que o técnico pede. Na escola
também estou mais disciplinado,
minhas notas melhoraram muito”,
diz o garoto.
Mãe do pequeno Matheus,
07 anos, a dona de casa Viviane
Paiva, moradora na Rua Jornalista Guilherme Apgáua, destaca este poder social do projeto,
especialmente pela figura de
seu idealizador. Segundo ela,
sempre visitou o Parque Aggeo
com o filho e constantemente
Karlinhos convidava seu filho a
entrar no projeto. Sem entusiasmo, o garoto relutava. Mas, depois de tanta insistência, aceitou
o convite. Hoje é ela quem tem
que se desdobrar para conseguir

acompanhar o filho nas aulas.
“O treino é 16h. 15h30 ele já
está pronto me chamando. Não
quer correr o risco de ficar sem
sua vaga. É um trabalho de integração incrível. Recentemente,
ele e os coleguinhas foram levados no Mineirão pelo projeto
em um jogo da Copa América.
Você não tem a ideia da felicidade que esse menino chegou
em casa. O Karlinhos merece
tudo de bom mesmo. Não tem
ninguém que coloque uma vír-

Vendo a felicidade do filho no
projeto, Viviane deseja que ele
comemore muito mais anos de vida

gula no seu trabalho”.
Esse amor demonstrado por
Karlinhos pelas crianças realmente chama a atenção de quem passa
pelo parque do Buritis. Para o estudante de Turismo Leandro Gouveia, a empatia foi tanta que logo
quis participar do projeto. “Ver
esse envolvimento do Karlinhos no
projeto em dez anos é algo surreal.
Normalmente as pessoas se cansam e deixam para outras. Com
ele isso não aconteceu. Continua porque sabe da importância
de mudar a vida de uma criança.
Estou entrando como voluntário nesse projeto porque também
quero o mesmo”.
E quando você confia no trabalho indica aos amigos. Leandro,
que é morador na Rua Henrique
Furtado Portugal, levou a vizinha
Maria Tereza para conhecer de perto o projeto. A estudante, pasmem,
sequer conhecia o Parque Aggeo.
Ficou encantada com tudo o que
viu e quer fazer parte dos próximos anos de história do Bom na
Bola. “Socializar crianças de várias faixas etárias e classes sociais
é excepcional. Ouvir delas que melhoraram o desempenho na escola
por conta do projeto. Isso tudo faz
muito a diferença”.

Quando iniciou o Bom na
Bola Bom na Vida, em dezembro de 2009, Karlinhos reuniu 15
coleguinhas do filho. Os garotos
cresceram, estão seguindo seus
caminhos, mas todos levam no
coração o projeto. Alguns ainda
mais, tanto que decidiram continuar fazendo parte dessa história.
Este é o caso do estudante João
Pedro Antunes, que hoje tem 18
anos de idade.
Além de ajudar nas atividades

João faz parte da turma que
iniciou o Bom na Bola. Hoje
ajuda na organização

do Bom na Bola Bom na Vida,
João será um dos coordenadores
do projeto “Jovens que aprendem,
jovens que ensinam”. “O Bom na
Bola ajudou demais na minha socialização e educação. Me sinto
no dever de fazer algo por ele. O
Karlinhos quer aproveitar a nossa
força e entusiasmo para manter o
projeto vivo e oferecendo cada vez
mais atividades. E é o que vamos
fazer”, garante.
Os primeiros cinco anos do
projeto social do Buritis foram de
um trabalho informal. Havia muita vontade, mas pouco conhecimento. Já nos outros cinco, o projeto se estruturou, o que permitiu
que pudesse se expandir e obter
importantes conquistas como ser
um dos beneficiados financeiramente com o Programa Goleada
do Bem. Para 2020, Karlinhos
pretende sistematizar o trabalho,
fazendo assim com que o atendimento seja o mais qualificado
possível a cada aluno. “Eu não
quero mais perder nenhum garoto, por isso, cada um terá atenção máxima. Esse é o meu planejamento para os próximos dez
anos”, finaliza.
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Esporte

Buritis em alta
velocidade
Os moradores Guilherme e Bruno foram destaque da
Classic Cup alcançando primeiro e terceiro lugares respectivamente

O Buritis é mesmo um celeiro de talentos. O bairro agora se
destaca no automobilismo, mais
precisamente na categoria de carros clássicos. Guilherme Melo,
o Fubá, morador na Rua Tereza
Mota Valadares, e Bruno Campos,
morador na Stella Hanriot, se sagraram recentemente campeão e
terceiro colocado respectivamente
do Campeonato Mineiro Classic
Cup 2019.
A Classic Cup é uma competição que mexe com a emoção de
quem ama carros do passado. Para
participar os modelos devem ter,
no mínimo, 30 anos de fabricação.
Desta forma, o que vemos na pista
são relíquias como Puma, Chevette, Fusca, Uno, Gol, Bianco, Passat entre outros.

Contudo, vale ressaltar que
não é tudo antigo. A modernidade
está presente nos veículos. Motor, suspensão, freios, tudo é com
preparação atual. A categoria é
muito segura e supervisionada
pela Federação Mineira de Automobilismo. Além de Minas, existe a mesma disputa nos estados
de São Paulo, Rio Grande do Sul,
Paraná e uma perspectiva de criação no Nordeste.
Mais que concorrentes, Fubá
e Bruno são moradores do Buritis
e amigos de longa data. O ótimo
resultado obtido pela dupla só os
motiva a desempenharem um papel
ainda melhor em 2020. “A paixão
pelos carros vem de criança, desde
o autorama”, brinca Bruno.
Guilherme era só alegria com

a conquista do título. “A vontade
de disputar a categoria dos clássicos surgiu porque, além do prazer de voltar ao passado e correr
com carros que já tivemos aos 20
anos, ainda tem um custo menor,
mais barato que correr de kart,
por exemplo”.
No total foram dez provas.
Todas disputadas no Circuito dos
Cristais, na cidade de Curvelo.
Guilherme venceu três e Bruno
uma. Para o ano que vem, além
do Mineiro, a dupla pretende disputar três provas nacionais que
reúnem mais de 50 competidores
de todos os cantos do Brasil, a
Gold Classic. “O desejo é crescer
e melhorar ainda mais. Para isso,
estamos trabalhando muito”, finaliza Bruno.
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Por Dentro do Bairro

Teste reprovado na
Eli Seabra Filho
Na tentativa de proporcionar
uma melhor fluidez do trânsito e
melhorar as condições de parada e
estacionamento na região próximo
à pista de cooper da Rua Henrique
Badaró Portugal, a BHTrans realizou entre os dias 30 de outubro e
17 de novembro um teste operacional na Rua Eli Seabra Filho. Neste
período, os motoristas trafegaram
pela via em mão única. No caso,
no sentido Maria Heilbuth Surtte/
Henrique Badaró Portugal. Entretanto, o teste, que foi uma solicitação da comunidade via Comissão
Regional de Transportes e Trânsito
e associação de moradores, não alcançou o objetivo esperado.
De acordo com nota emitida
pela Assessoria de Comunicação
da BHTrans, “ao mudar a circula-

ção de mão dupla para mão única houve o aumento no volume
de tráfego nas ruas José Silveira e
Henrique Badaró Portugal. Lembrando que a rua José Silveira já
possui um trânsito mais intenso em
função de sua proximidade com um
supermercado, e na rua Henrique
Badaró Portugal há uma pista de
caminhada, com grande fluxo de
pedestres. Diante dos fatos apresentados, a BHTrans entende que, no
momento, é fundamental que a Rua
Eli Seabra Filho continue operando
em mão dupla, uma vez que os conflitos causados ao trânsito nas vias
do entorno foi maior que o benefício da mão única”.
Apesar do insucesso na tentativa de alteração de fluxo da via, a
BHTrans garante que vai reforçar a

sinalização na Rua Eli Seabra Filho
para melhorar a circulação na via.

NOVA LINHA

A boa notícia no transporte
público do bairro neste mês de novembro ficou por conta da implantação da linha 3250 (Estação Diamante/Buritis Via Palmeiras), que
começou a circular no dia 11 do
mês passado. A nova linha é uma
solicitação da comunidade e vai
diminuir o tempo de viagem entre
o Barreiro e Buritis, beneficiando
os moradores dessas regiões.
A linha 3250 vai substituir o
atendimento da linha 3052 (Estação Diamante/BH Shopping via
Havaí) que passa pelo Buritis. O
itinerário principal da linha 3052
continuará o mesmo, mas os quadros de horários serão alterados.

Fórum Buritis na Política
Ainda faltam dez meses para a realização das próximas eleições municipais. No entanto, parece que a corrida por uma cadeira na próxima Câmara de Vereadores já
iniciou aqui no Buritis. A expectativa é que, pela primeira
vez, o bairro, o mais populoso de Belo Horizonte, finalmente tenha um representante na Casa do Legislativo.
No último dia 12 de novembro foi realizado o primeiro encontro do Fórum Buritis na Política com foco
nas eleições de 2020. Quatro moradores do bairro,
com intenções de participar do pleito, compareceram
ao encontro organizado pela ABB – Associação do
Bairro Buritis: o empresário do setor imobiliário e presidente da ABB, Braulio Lara; o 3º Sargento PM Eval-

UP Estate chega ao Buritis

do Lago de Mendonça; o cientista social Pablo Figueiredo; e o vereador Irlan Melo, agora também morador
do Buritis, que é candidato à reeleição.
Durante o encontro, os quatro moradores se apresentaram formalmente e falaram de suas ideias iniciais para a
melhoria do bairro e da cidade. De fevereiro a setembro
de 2020 estão marcados oito novos encontros e, em cada
um deles, um tema será abordado. Os encontros estão
sendo realizados na sede da ABB, no Uni-BH. Acompanhe as próximas edições e as nossas redes sociais que
faremos a divulgação de todos. E, o mais importante,
participe. Nosso bairro precisa ter mais força política na
Câmara Municipal.

E POR FALAR EM SAÚDE....

A Acupuntura para a terceira idade

A terceira idade, considerada assim após os 65 anos, é uma fase da vida em que
a maioria das comorbidades e fragilidades começam a aparecer. Consequentemente,
o início, ou o aumento no número de medicamentos usados é impressionante, assim
como seus efeitos colaterais.
Muitas pessoas não fazem idéia de como esses efeitos podem ser deletérios com o
passar dos anos, trazendo sérias consequências à saúde.
Seja para tratamento de dores como artrose, enxaqueca, bursites; enfermidades
agudas como inflamações, ou crônicas como diabettes e hipertensão, ou para questões Dra. Daniela Galvão
CRM 38082
emocionais, como depressão e ansiedade, a Acupuntura faz a diferença, contribuindo
Médica acupunturiatra
para a redução no número de medicamentos, ou mesmo substituindo-os. Sem
Contato: 31 3347-3313
medicamentos, sem efeitos colaterais e por uma vida mais longa e saudável, também
www.danielagalvao.com.br
recomendo a Acupuntura e a Medicina Integrativa para todos da 3a idade.

Rodolfo Vaz e Alexandre Gonçalves

Apesar de toda a turbulência
econômica dos últimos anos, o Buritis segue demonstrando ser um
lugar ideal para receber novos investimentos. E o ramo imobiliário
continua sendo um dos principais
alvos dos empreendedores. Prova
disso é a recente inauguração de
mais uma imobiliária no bairro, a
UP Estate, localizada na Rua Henrique Badaró Portugal (pista de Cooper), 480, loja 04.
A unidade do Buritis é a sexta da
franquia UP Estate na capital. A marca começou suas atividades em 2017
como uma startup e sua proposta de
expansão está balizada no modelo
de franquias, oferecendo serviços
de locação e vendas de imóveis via
ferramentas tecnológicas, comenta o
franqueado Rodolfo Vaz.
Além da tecnologia, Rodolfo ressalta que um dos diferenciais da UP

Estate é o seguro fiança grátis, sem
ônus para os inquilinos e proprietários. “Muita gente não acredita que
nós oferecemos esse benefício, mas
graças a uma parceria com a maior
seguradora do País, a Porto Seguro,
isso foi possível. Para alugar um imóvel com a gente, basta a aprovação do
cadastro do inquilino e o locador tem
a garantia do recebimento em dia, independentemente do pagamento por
parte do inquilino".
Também franqueado da UP
Estate Buritis, Alexandre Gonçalves destaca essa chegada da marca
ao bairro. De acordo com ele, não
enxerga as demais imobiliárias do
bairro como concorrentes. “O Buritis tem mercado para todos. Chegamos apenas com uma proposta
diferente à dos demais e acreditamos que obteremos muito sucesso”, diz otimista.
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Administração

Gestão integralizada: nova
realidade dos condomínios
Um grande número de atribuições legais para os condomínios
obrigou a mudanças importantes na
sua administração. O que antes era
realizada pelo morador mais antigo
ou mais colaborativo do edifício, a
função de síndico ganhou nova dimensão com o surgimento de condomínios maiores, atividades comerciais nas áreas condominiais e uma
grande complexidade na manutenção. Os novos padrões de construção utilizam equipamentos de
maior complexidade e menor durabilidade, e novos hábitos de uso
requerem maior controle e agentes na sua operação, como academias, espaços de repouso e lazer,
quadras poliesportivas, controle
de portaria e aluguel de espaços e
garagem. A definição por uma gestão integralizada pode significar a
segurança na administração. Pelo
Buritis se tratar de um bairro praticamente todo verticalizado é importante aprofundarmos cada vez
mais no tema. Sendo assim, o JB
traz uma entrevista com Marcus
Vinícius Rodrigues Silva, diretor
comercial da Central de Condomínios, uma das empresas mais renomadas em gestão e operação de
edifícios de Belo Horizonte.
JORNAL DO BURITIS: O
condomínio moderno possui
atribuições legais que mudaram a sua complexidade de
operação, mesmo em edifícios
menores. Quais são os aspectos mais importantes?
Marcus Vinícius: As
mudanças mais significativas ocorreram com leis que definem claramente as obrigações do condomínio, seus direitos e deveres, bem
como do seu representante legal,
o síndico. Estas atribuições pertencem ao Código Civil, à Constituição Federal e leis municipais. O
condomínio deve existir como
pessoa jurídica, prestar contas à
Receita Federal, prefeitura municipal e aos órgão de controle

Oportunidade

CDL realiza Feirão para limpar
nome do consumidor
A Câmara de Dirigentes Lojista de Belo Horizonte (CDL
-BH) iniciou no dia 20 de novembro passado o grande Feirão
Nacional SPC com o objetivo
de proporcionar ao consumidor
uma oportunidade de recuperação de crédito em condições
especiais e que vão deixar o seu
nome limpo na praça.
As facilidades contemplam
desde um desconto no valor
da dívida, que em alguns casos
podem chegar a 90%, até a pos-

Marcus Vinícius Rodrigues Silva, diretor
comercial da Central de Condomínios

trabalhista, através do eSocial. O
condomínio definitivamente precisa manter todas as suas ações
documentadas.

saída, muito úteis no passado, não
cabem mais em condomínios. O registro financeiro não deve ser praticado com informalidade.

JB: Quais os riscos desta
falta de documentação do
condomínio?

JB: O que é a integralização
da gestão condominial?

Marcus Vinícius: O
principal risco é, naturalmente, a
responsabilização civil ou criminal
se procedimentos não forem observados. Como exemplo, procedimentos simples como limpezas de
caixas d’água ou reparos menores
na rede elétrica podem virar dor
de cabeça se há um acidente de
trabalho. Se uma empresa é contratada, é fundamental verificar
se existe documentação legal, sua
habilitação e treinamento para os
profissionais. De outra forma, a
falta de observação destes aspectos pode gerar dores de cabeça
para os condôminos e, especialmente, para o síndico.
No campo financeiro e contábil, absolutamente cada centavo de
receita do condomínio deve ser registrado, preferencialmente recebido através de instituição bancária.
As antigas cadernetas de entrada/

Marcus Vinícius: Gestão integralizada representa um
modo único de pensar a vida em
condomínios. Um mapeamento
cuidadoso de demandas promove a
documentação completa das instalações físicas, observando rede elétrica, hidráulica, de gases, esgoto,
energia renovável e equipamentos
de tecnologia, com marca, modelo, tempo de uso e valor estimado.
Para o conjunto de equipamentos
é definido um plano de manutenção preventiva e corretiva. Depois,
definidos os melhores prestadores
para cada serviço. Este mapeamento permite que o planejamento
financeiro equilibrado seja apresentado aos condôminos, geralmente
para um período de 12 meses. Para
alguns perfis de edifícios pode ser
feito para períodos maiores, gerando uma estimativa de despesa justa e uniforme ao longo da vida do
condomínio

sibilidade de um parcelamento
maior ou novo prazo para quitar
o débito. Os consumidores podem verificar no site do feirão
do SPC Brasil (www.spcbrasil.
org.br/feirao) se as empresas em
que estão devendo aderiram ao
programa. O feirão on-line vai
até o dia 15 de dezembro.
Para o presidente da CDL/
BH, Marcelo de Souza e Silva,
o feirão on-line de renegociação
de dívidas é uma grande oportunidade para o consumidor quitar

suas pendências financeiras com
bons descontos. Souza e Silva
acrescenta que além da praticidade da renegociação on-line, o
feirão reduzirá a inadimplência
no mercado e recuperará o poder de compra do consumidor.
“Também será possível aquecer
as vendas no comércio, pois o
feirão trará de volta ao mercado consumidores que estavam
impedidos de efetuar compras
a prazo”, avalia o presidente da
CDL/BH.
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Acont

JB traz retrospectiva dos prin
JANEIRO

FEVEREIRO

Em dezembro do ano
passado a Prefeitura de
Belo Horizonte, por meio da
BHTrans, anunciou a possibilidade de implantar faixas exclusivas para ônibus
na Avenida Mário Werneck.
Uma das reportagens principais da edição de janeiro
foi a completa rejeição dos
moradores ao projeto. Com
a reação negativa da comunidade, a BHTrans acabou
arquivando a ideia.

A edição de fevereiro
destacou a repaginada do
Shopping Paragem. Foram
investidos mais de R$2 milhões em uma ampla revitalização. A fachada ganhou
um novo visual. No interior,
o espaço recebeu novos móveis e reforma no piso e teto.
O objetivo foi oferecer mais
conforto e comodidade aos
clientes, não só do Buritis,
mas também de outros bairros da região.

ABRIL
Na edição de abril, o JORNAL
DO BURITIS fez um alerta: apesar
de toda a força econômica do bairro, abrir um novo negócio no Buritis
não é certeza de sucesso. Foram vários os exemplos de estabelecimentos
que fecharam suas portas poucos
meses após a inauguração. É preciso
que o empreendedor realize previamente estudos para conhecer melhor
o seu produto e a viabilidade dele
para o público do Buritis.

MARÇO
O destaque a edição
ficou por conta do aniversário de 15 anos do JORNAL DO BURITIS. Você
já parou para pensar sobre o que aconteceu neste
período? Sem perceber vivenciamos uma década e
meia de muitas mudanças.
Nesse tempo, o JORNAL
DO BURITIS testemunhou e mostrou os principais fatos que fizeram do
Buritis um dos melhores
bairros de BH.

MAIO
Uma das reportagens principais
destacou a ação de dois moradores do bairro que se juntaram para
desenvolver um projeto que irá trazer muitos benefícios aos usuários
de cadeiras de rodas do bairro: o
projeto Sem Degraus, que permite
maior acessibilidade das pessoas
com deficiência aos estabelecimentos comerciais.
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teceu

ncipais fatos do bairro em 2019
SETEMBRO

JUNHO

Voltamos a denunciar os sujões do bairro. Nos postes, nas
lixeiras, nos fios de alta tensão,
nas árvores. Não tem jeito. Para
onde quer que você olhe, lá estão
elas. As propagandas irregulares
estão em faixas e cartazes por
todos os cantos. Mais do que poluírem o visual do nosso bairro,
elas podem esconder algo muito
mais grave: a ação de bandidos
e picaretas.

O JB destacou a iniciativa do curso de Veterinária
do UniBH: o Pet Day, um
evento com diversas atrações voltadas para os pets,
desde concursos e brincadeiras a importantes cuidados
com a saúde. O evento fez
tanto sucesso que o UniBH
promoveu mais duas edições
no segundo semestre.

OUTUBRO

JULHO

O JB destacou a iniciativa de um grupo de empresários do Buritis 2 que deu
início a um movimento com
várias ações para valorizar
a região, que eles resolveram chamar de “Baixo Buritis”. Uma mobilização que
certamente todos sairão ganhando: comerciantes, consumidores e moradores.

Um projeto social nascido no Buritis foi um dos vencedores do prêmio
“Bom Exemplo”, da Rede Globo,
edição 2019. O Bom na Bola Bom
na Vida levou o troféu na categoria
esporte. Mais uma importante conquista deste trabalho que tem feito
grande diferença na vida de crianças
e jovens do Buritis e de comunidades
carentes da nossa região.

AGOSTO
O destaque ficou por conta do
aniversário de dois anos da implantação da Base Comunitária Móvel da
Polícia Militar no Buritis. À época,
não se imaginava que a nova ação
da PM iria ter tanto resultado. Além
de facilitar o acesso da comunidade
a uma central de atendimento, a Base
contribuiu para a redução da criminalidade no bairro.

NOVEMBRO
Mais uma vez os moradores
demonstraram o amor pelo bairro. Por iniciativa dos moradores
da região, a praça da Rua Stella
Hanriot foi totalmente revitalizada. O espaço recebeu nova
pintura, plantio de flores e até
brinquedos para a garotada. A
praça tem sido palco de constantes eventos realizados pelos moradores do entorno.
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Localização

Sabor

Rastreador

A segurança para o seu veículo
Só quem se esforçou para adquirir um veículo sabe o quanto ele
é importante na sua vida. Por esta
razão, vale muito a pena investir na
sua segurança. A tecnologia dos dias
atuais oferece alguns dispositivos
antifurto que podem garantir a tranquilidade dos proprietários, seja na
cidade ou na zona rural.
Uma das tecnologias voltadas
para a segurança do veículo, seja
carro, moto, caminhão ou até mes-

mo trator, é o rastreador GPS e Localizador RF (Rádio Frequência). Por
meio destes equipamentos é possível
acompanhar, em tempo real, o trajeto e a localização de um veículo. Em
caso de emergência, basta acionar a
central de atendimento 24hs para que
sejam iniciados os procedimentos de
busca e recuperação.
“Teve um caso recente de um
motorista de aplicativo que estava
demorando para voltar pra casa. A

Super Som Acessórios no Buritis conta com equipe
altamente capacitada para instalação do equipamento

esposa tentou entrar em contato e
não conseguiu. Acionou a polícia e
com o auxílio das informações do
GPS chegou ao veículo, que estava
abandonado em uma estrada na zona
rural perto da cidade de Ouro Preto.
O motorista havia sido vítima de um
sequestro e estava preso no porta
-malas”, lembra o gerente comercial
da Super Som Acessórios, Adelvar
Salvador, o Vavá.
A Super Som Acessórios, localizada à Avenida Mário Werneck,
2641 (ao lado do Supernosso), é empresa homologada e é referência na
comercialização/instalação de rastreadores e localizadores. Além de trabalhar com produtos das renomadas
marcas multinacionais TRACKER
e ITURAN, sua equipe realiza um
serviço de instalação altamente qualificado e seguro. “Fazemos a instalação dentro de uma cabine, assim,
apenas o instalador sabe onde o aparelho está instalado, seguindo os protocolos de segurança e privacidade
da empresa e seguradoras”, informa,
ressaltando que o índice de recuperação de veículos furtados que contam
com rastreadores é de 90%.

Outras vantagens
Além da segurança, os rastreadores GPS também podem ser importantes para outras funções. Em
uma empresa que conta com frota
de veículos, por exemplo, o patrão
e/ou responsável pela frota poderá
saber exatamente onde cada carro
se encontra, ou seja, se ele está dentro da rota de serviço traçada. “Com
o aparelho não vai ter mais aquele problema de o empregado estar
usando o veículo para assuntos pessoais. Nada de buscar criança na escola ou aquela visitinha fora de hora
ao supermercado”.
Os rastreadores GPS Tracker
também possuem um sistema que
avisa se o veículo atingiu determinada distância. Essa função tem sido

muito importante para pais que se
preocupam em saber onde os filhos
estão. “Assim eles sabem o hall de
distância que se encontram. Nada de
dizer que vai para um lugar e na verdade vai para outro, rsrs”.
Os rastreadores veiculares se
tornaram tão importantes que muitas
seguradoras exigem a sua instalação
ao fazer o contrato ou renovação
com o cliente. Situação que, muitas

vezes, preocupa os proprietários, que
têm receio de o dispositivo causar
algum dano ao veículo. De acordo
com Vavá, com uma instalação qualificada, como a realizada na Super
Som, esse risco não existe. “Nós
não cortamos nenhum fio sequer do
veículo, garantindo assim a sua total
integridade de fabricação/garantia os
equipamentos que utilizamos são autônomos (tem baterias próprias)”.

Serviço: Super Som Acessórios

Endereço: Av. Professor Mário Werneck, 2641.
Funcionamento: Segunda a sexta das 08h às 19h /
Sábado das 08h às 13h
Telefones: 3378-5050 / 99931-1222 / 998674126
Instagram @superssomacessórios / facebook Superssom Acessórios

40 ANOS
DE
TRADIÇÃO
As irmãs Fernanda e Renata celebram a longa história de sucesso do X-Tudo

O X-Tudo Sanduíches comemora nesse ano de 2019 a
incrível marca de 40 anos de
fundação. Quem poderia imaginar que um humilde trailler se
tornaria um tradicional ponto de
encontro de fim de noite e, hoje,
quatro décadas depois, contaria
com duas unidades instaladas
em alguns dos pontos mais valorizados da capital, como Savassi
e na Raja Gabaglia, na altura do
nosso vizinho Santa Lúcia
Os 40 anos do X-Tudo tem
sido motivo de grande festa por
parte de suas empreendedoras.
Mesmo com todas as novidades do
mercado de sanduíches, o X-Tudo
mantém a sua forma tradicional
de trabalhar, provando que a boa
comida não tem data de validade.
“Quando assumi o X-Tudo em
2010 decidi investir em uma mudança no visual da marca, implementei o delivery, hoje estamos no
IFood e Rappi. Vi que era importante modernizar, mas sem perder
nossa identidade, especialmente
mantendo o mesmo sabor do nosso
clássico molho, nossa maior marca”, diz Fernanda Reis. A empresária fala com orgulho desta nova
fase do X-Tudo, que teve como
grande novidade a inauguração da

unidade Raja em 2017.
Neste mesmo ano, sua irmã, Renata Reis, se tornou sócia para auxiliar no gerenciamento dos negócios.
“Lançar uma segunda unidade com a
economia do país em baixa foi uma
mostra de como nossa marca é forte, confiável. Além disso, quisemos
prestigiar nossos clientes que moram
nessa região, dando a eles a comodidade de comprarem o sanduíche que
tanto gostam bem perto de casa”, comenta Renata.

FIDECICLA
O X-Tudo criou um programa,
o Fidecicla, com o propósito de estimular um consumo consciente de
plástico e de outros materiais recicláveis. Ao juntar as embalagens, o
cliente pode trocá-las por descontos. 10 caixinhas (tampa e base) ou
20 sacos pardos dão direito a R$
25 para gastar no X-Tudo.

Novidade de
fim de ano
Para fechar o ano de celebração, uma grande novidade. Em
busca de ampliar seu público e
consolidar ainda mais a sua marca, o X-Tudo firmou uma parceria
inovadora com o Duke ‘n’ Duke.
Formando uma espécie de Collab,

termo muito utilizado atualmente para o que se refere à colaboração, ambos criaram um
sanduíche que remete aos dois
estabelecimentos. O ‘X-Duke”
contará com o saboroso burguer
picanha do Duke ‘n’ Duke e o
inconfundível molho do X-Tudo.
Tudo isso, claro, acompanhado
com bacon, queijo e cebola roxa.
“Para BH, se unir ao concorrente
ainda é um tabu. Os empresários
se veem como adversários ao invés de se unir para todos vencerem. O principal objetivo da parceria é fazer com que os clientes
do Duke nos conheça e que os
nossos clientes os conheça. Não
é roubar público de ninguém, é
expandir o atendimento”, ressalta
Fernanda. O X-Duke será comercializado nos dois estabelecimentos e estará no cardápio até o dia
05 de janeiro de 2020.
O X-Tudo se encontra em
dois endereços. Na Savassi, na
Avenida do Contorno, 6283. Já
no nosso vizinho Santa Lúcia,
ele se localiza à Avenida Raja
Gabáglia, 4.447. A empresa disponibiliza três canais para Delivery: pelo site xtudo.online; pelo
Whatsapp 99648-4536 ou pelo
telefone 3234-2210.
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Réveillon

JB apresenta boas opções em BH
para celebrar a chegada de 2020
Falta pouco para a virada de ano, por isso, escolher um local para passar a grande data é primordial.
Para quem ainda está de olho nas opções, o JORNAL DO BURITIS apresenta algumas boas opções
tanto no bairro quanto em outros cantos de BH e região. Veja qual mais lhe agrada e boa festa!

Chalezinho

O evento vai usar todo o
complexo do espaço, que abrange desde o Quintal, o Clube e a
Jabu, para uma noite especial
e única. A estrutura da festa vai
contar com praça de alimentação
exclusiva, dois palcos, seis bares, espaço relaxante e uma área
aberta para assistir a queima de
fogos do jeito que o ano novo
merece. Quem vai embalar a
virada é a dupla sertaneja Clayton e Romário, o músico Felipe
Hott, com muito axé e pagode
baiano; Marejah, trazendo um
lineup com pop, rock, reggae nacional e internacional e o DJ Tulio Ferola. E para completar, um
open bar e open food pra lá de
especial. Os ingressos de primeiro lote já estão à venda por R$
230 (feminino) e R$ 240 (masculino). As entradas podem ser
adquiridas pelo sympla.com.br.

Beb’s

Promete um clima de folia com um open bar e um open
food especial. A festa, que tem
inicio às 22h, está aberta para a
criançada e ainda vai contar com

a participação dos músicos Breno Marques (Sertanejo) e Nanduh Carvalho (Ritmos Variados).
Para brindar o novo ano, a casa
oferece no cardápio opções de
cervejas, drinques, espetos e porções. Os ingressos estão à venda
no sympla.com.br ao valor de
R$130 adulto e R$30 infantil.

Night Market

A casa convida para o réveillon no rooftop mais charmoso da cidade, com uma decoração especial e vista panorâmica
para a queima de fogos. Uma
noite cheia de surpresas e superprodução com open bar premium e open food premium,
duas pistas e várias atrações especiais. Ingressos pelo sympla.
com.br ao preço de R$250.

Iate e Pic

Os clubes tradicionais seguem oferecendo boas opções.
Geralmente com grandes shows,
estrutura com mesas, cadeiras e
parceria com bons buffets. No
Iate Tênis Clube vai ter Felipe
Araújo e Sorriso Maroto. Ingressos estão ao valor de R$280 e

podem ser adquiridos pelo nenety.com.br. Outra opção na região
da Pampulha é o Réveillon PIC.
A festa terá Baianas Ozadas, banda Putz Grilla e a dupla Clayton
e Romário. Ingressos variam de
R$145 a R$310 e estão à venda
no ingressospic.com.br.

Classe A

Em sua primeira edição, o
evento vai contar com um show
pra lá de especial da tradicional banda Putz Grila. Outra
atração confirmada é a banda
Stilo, que promete muita animação com músicas que se
encaixam bem ao estilo baile,
tocando vários ritmos para os
presentes. A festa ainda terá
a presença da dupla sertaneja
Bruna e Mirela. Os ingressos
variam de R$ 210 a R$ 2.350
(mesa oito pessoas) e já estão à
venda pelo sympla.com.br.

Viva La Vida

Em sua 10ª edição, a festa
acontece no Jardim Canadá, em
Nova Lima, e já faz parte da
tradição de ano novo na cidade
oferecendo serviço all inclusive
ao longo de toda a noite, com
gastronomia de primeira e uma
ambientação com área verde
requintada. Para embalar a virada foram escalados: a dupla
Rick e Nogueira e convidados
especiais; o Projeto Mythos (DJ
Valber + DJ Vinicius Amaral +
DJ Carlos Kroeff); a banda No
Label (clássicos internacionais e
pop pock); Live Violino Flávio
Monteiro; DJ Maurício Maoli;
Bateria Show Asa De Banana
(Chiclete Com Banana e Asa De
Águia); e o VJ Jonathan Pinheiro. Os ingressos variam de R$
200 a R$ 1.600 e estão à venda
pelo sympla.com.br e centraldoseventos.com.br.

Land Spirit

O Réveillon Viva 2020
acontece no Jardim Canadá,
em Nova Lima. Entre os convidados para agitar a noite estão Bloco Funk You, Bernardo
Souza, tocando o melhor do
sertanejo, Banda Cash, com
pop rock e vários DJS. Ingressos variam entre R$230 a
R$250 e podem ser adquiridos
pelo sympla.com.br.

Pinguim

O jantar começa às 21h.
Crianças de zero a cinco anos
não pagam (não inclui assento
à mesa – caso seja necessário é
cobrado 50% do valor do convite). Entre seis e 12 anos, pagam
meia entrada. Os ingressos podem ser adquiridos no próprio
restaurante (Rua Grão Mogol,
157, Carmo).

Porcão

Mais um lugar ideal para
quem busca a virada de ano com
uma entrega diferenciada, gastronomia de primeira, bebidas
premium, atrações de sucesso
em um espaço aconchegante,
charmoso e requintado é o réveillon do Restaurante Porcão.
Os ingressos estão sendo comercializados pela centraldoseventos.com.br no valor de R$240.

Cantata de Natal

A Igreja Batista Getsêmani
convida os moradores do Buritis e região para assistirem a já
tradicional Cantata de Natal. A
apresentação será no dia 21 de dezembro, às 19h30. Um lindo teatro, dança, música para celebrar o
nascimento de Jesus Cristo.
Participe. Entrada franca.
Rua Desembargador Amilcar de
Castro, 140 - Buritis.

Seu
Direito
Thaís Brasileiro - advogada

Danos por descarga
ou queda de energia
Prejuízos causados por descarga ou queda
de energia elétrica? Saiba o que fazer.
A temporada de chuvas e descargas atmosféricas está só começando e
nos últimos dias tivemos algumas tempestades com raios em toda a região
metropolitana de BH. Os tão temidos raios e a queda da energia elétrica
podem causar prejuízos aos consumidores, como a queima de eletrodomésticos (geladeira, TV..) e diversos outros aparelhos conectados à rede (telefone, computador, impressora, etc), tanto em residência quanto em estabelecimento comercial. E se isso acontecer saiba quais são os seus direitos.
Estabelece o Código de Defesa do Consumidor (CDC) que as concessionárias de energia elétrica são fornecedoras e, assim, sujeitam-se às
regras legais que protegem o consumidor (artigos 2° e 3°).
Além da previsão de proteção legal do CDC, visando resguardar os
direitos do consumidor, a Agência Nacional de Energia Elétrica (ANEEL)
editou normas que determinam que todas as distribuidoras de energia elétrica recebam os pedidos de indenização em razão de danos causados por
queda ou descarga de energia elétrica (Resolução normativa ANEEL n.
414/2010 e 418/2010).
Então, se este for o seu caso, saiba que você poderá solicitar indenização por danos ocorridos em quaisquer equipamentos alimentados e conectados à energia elétrica por via administrativa, junto à fornecedora de
energia elétrica do seu estado (aqui em Minas Gerais, a CEMIG), no prazo
de até 90 (noventa) dias da data da ocorrência do dano elétrico, solicitando
o ressarcimento, informando basicamente o seguinte:
- data e horário provável da ocorrência do prejuízo;
- informação que demonstre que o requerente é o titular da unidade
consumidora de energia, ou seu representante legal;
- relato do problema apresentado pelo equipamento elétrico;
- descrição e características gerais do equipamento danificado, tais
como marca e modelo;
- informação sobre o meio de comunicação de sua preferência, dentre os ofertados pela distribuidora (item incluído pela Resolução
ANEEL n. 499/2012).
A via administrativa é uma das formas amigáveis de tentativa de resolução do problema, contudo, caso não seja acolhida, o que é o mais provável que aconteça, lembre-se que ainda há a possibilidade de reclamar
na ouvidoria da ANEEL e, ainda, haverá a possibilidade de ingressar com
uma ação judicial requerendo a indenização com base no Código de Defesa do Consumidor. Sempre paute as suas ações com boa-fé, pois qualquer
tentativa de fraude será facilmente identificada tanto pela concessionária
de energia quanto pelo poder judiciário.
Fique por dentro do Seu Direito!

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

Por um bairro bilíngue
Por toda a infraestrutura que
oferece, o Buritis se tornou um dos
bairros mais procurados para quem
decidiu se mudar para a capital mineira. Quem não tem familiaridade
com a cidade se sente muito bem
estando aqui, uma vez que não precisa sair do bairro para fazer praticamente nada e ainda conta com
uma acolhedora recepção de quem
já reside por aqui há mais tempo.
Contudo, em um aspecto o Buritis
parece que ainda deixa a desejar.
Quem é de outro país sente muita
dificuldade em se comunicar no
bairro, em virtude da não fluência
à língua inglesa, especialmente no
atendimento do comércio.
Diretora-pedagógica do Luziana Lanna Buritis, Riana Poullalion
diz que sente essa ineficiência da
língua inglesa no bairro diariamente. De acordo com ela, muitos
imigrantes que escolheram o Buritis para morar sentem dificuldades
para fazer as tarefas mais comuns
do dia a dia. “Tem gente que vem
aqui me pedir ajuda para fazer
uma compra no supermercado,
para comprar um imóvel. No restaurante não conseguem entender
se o cliente quer uma bebida com
ou sem açúcar. Um cabeleireiro
me procurou uma vez porque não
conseguia atender seu cliente. Situações que o mundo de hoje não
permite mais”.
Ainda de acordo com a diretora, ao se tornar bilíngue o bairro se transforma. Vira referência,
com um comércio altamente fortalecido. “Aqui já contamos com
a presença da Escola Americana

ir à academia, fazer compras. Ainda
hoje quando vou a um supermercado e necessito de um produto específico é muito difícil”, diz.

Bom exemplo

Para facilitar o acesso ao inglês,
Riana diz que a escola oferece
desconto para funcionários

e com várias empresas de suporte
internacional na região. Se o inglês for cultuado no dia a dia, não
tenho dúvida de que o bairro será
ainda mais procurado para moradia
e compras”.
O americano Matt Beaver é um
exemplo da dificuldade encontrada
por estrangeiros que vivem no Buritis ou no restante da cidade. Morando aqui há dois anos e meio, e
fazendo aulas de português, hoje
consegue ter uma vida mais tranquila para se comunicar, mas quando se mudou pra cá passou por muitos problemas.
“Teve uma vez que o vaso sanitário da minha casa estragou. Fui
a uma loja de ferramentas e quem
me atendeu não tinha conhecimentos do inglês. Não conseguimos nos
comunicar nem em gestos. Fora
isso tive problemas para transitar,

Para Riana, a realização da Copa
do Mundo de 2014 foi um grande
exemplo de como deveria ser tratado o conhecimento do inglês no
país, uma vez que vários setores se
preocuparam em manter profissionais com domínio da língua. “Infelizmente o cavalo passou arreado e,
mais uma vez, não aproveitamos.
Tudo acabou com o fim da Copa.
Tanto que durante a Copa América
desse ano vimos muitos estrangeiros
em dificuldade de se comunicar, por
isso fomos chamados para preparar
toda a equipe do Mineirão”.
Ainda de acordo com a educadora, todos no comércio, emprega-

Matt Beaver já passou por
muitos constrangimentos por não
conseguir se comunicar

dor e empregado, deveriam dar
mais valor ao aprendizado da
língua inglesa. “Um estrangeiro
que sabe que existe um profissional com fluência no inglês em um
determinado estabelecimento irá
sempre optar em fazer suas compras lá. Já a pessoa que tem essa
capacitação tem grandes chances
de conquistar uma vaga de emprego ou mesmo crescer no serviço.
Conheci uma mulher enquanto fazia compras em um supermercado
local, que trabalhava no setor de
importação da empresa. Ela procurou nossa escola porque queria
aprender o que estava escrito nos
produtos. Esse conhecimento que
se propôs a ter, com certeza, fez
com que tivesse uma grande valorização na empresa”, diz.
Matt garante que visita com
mais frequência os lugares em
que sabe que tem um funcionário
que fala inglês. “Ganharam um
cliente fiel por terem se preocupado em qualificar a mão de obra”.
O Luziana Lanna é uma das
mais conceituadas escolas de idiomas de Belo Horizonte. A unidade
Buritis já conta com 16 anos de
história e oferece além do inglês, o
aprendizado em espanhol, alemão,
italiano, francês, japonês, mandarim
e árabe. “E nesta busca pelo bairro
bilíngue também oferecemos o ensino do português para estrangeiros.
Nosso objetivo é que todos possamos nos comunicar”, finaliza Riana.
O Luziana Lanna Buritis fica
na Avenida Professor Mário Werneck, 2009. Telefone de contato é
o 3378-0514.

Mulheres
empreendedoras
Pouca gente sabe, mas 19 de
novembro é comemorado o Dia
Mundial do Empreendedorismo
Feminino. E para comemorar a
data a CAIXA lançou um pacote
de vantagens voltado às mulheres
empreendedoras, ou seja, um programa que vai beneficiar em cheio
o Buritis, uma vez que a maioria
dos empreendimentos por aqui é
comandada por mulheres. A estratégia permanente de apoio e incentivo ao empreendedorismo feminino, denominada CAIXA Mulheres,
abrange taxas diferenciadas no
capital de giro, modalidade de crédito destinada às microempreendedoras, cartão de crédito com design
especial e sem anuidade, além de
outras vantagens. A ação prevê
ainda educação financeira e capacitação profissional voltadas para o
público feminino.
Segundo a gerente geral da
agência Buritis, Cláudia de Carvalho Lara, a CAIXA reservou
R$ 5 milhões para empresas com
maioria societária feminina para
contratação de linha de capital de giro com recursos do PIS,
com taxas disponíveis a partir
de 0,83% a.m. Para o capital de
giro com recursos CAIXA, a taxa
também foi reduzida e poderá
ser contratada a partir de 1,43%
a.m., com prazo máximo de 24
meses, representando queda de
0,16% em relação às taxas praticadas no balcão, como forma de

Cláudia Lara informa os vários
benefícios que a Caixa oferece
às empreendedoras

incentivar as empreendedoras.
As microempreendedoras que
estão iniciando suas atividades
podem obter crédito com taxas de
juros a partir de 1,99% a.m. em até
24 meses, em uma linha específica
para esse segmento. Nessa modalidade, para as empreendedoras informais, o valor máximo é de R$ 5
mil, e para as empreendedoras formalizadas como MEI, o valor máximo é de R$ 10 mil. Os pré-requisitos para acessar essas linhas são
possuir conta corrente na CAIXA
e ter realizado uma capacitação
negocial reconhecida pelo banco,
sendo que já foram identificadas,
na base de clientes ativos, mais de
350 mil mulheres que atendem essas condições.

UniBH assina parceria com a Google
A partir deste mês o UniBH será
a primeira instituição de ensino superior de Minas Gerais certificada
como “Escola de Referência Google
for Education”. A parceria inédita
será assinada pelo reitor do UniBH,
Rafael Ciccarini, com a direção da
Google no Brasil.
De acordo com a diretora do
campus Buritis, Cinthia Rocha, a
parceria com a gigante tecnológica
é uma conquista a ser celebrada. “A
parceria com a Google é mais um

passo no processo de atualização da
nossa cultura e metodologia, no que
diz respeito à inovação. Ao adotarmos o padrão Google de inovação
tecnológica, acredito que daremos
um novo salto em direção à expertise e excelência no ensino, que é um
dos nossos pilares”.
Com a parceria, o UniBH terá
diversos benefícios, tais como a implementação de metodologia de fluência digital para o os professores;
integração tecnologia gratuita Goo-

gle for Education no contexto acadêmico e administrativo; formação da
equipe de Tecnologia de Informação
e Comunicação com foco em melhoria no atendimento de demandas
acadêmicas e redução de custos.
Além disso, haverá o acompanhamento dos gestores e docentes no processo de adoção de tecnologia; auxilio
na redefinição de ambientes físicos
– sala conceito de tecnologia; e orientação de ações de marketing relacionadas à parceira Google for Education.

A tecnologia da Google for Education possibilita aos educadores
manter o aprendizado personalizado,
garantindo melhor desempenho de
suas turmas. Já os alunos se beneficiam com a facilidade da plataforma
e ganham mais tempo para aprendizagem. A plataforma é formada por
um grupo de educadores que vêm
estudando há mais de 12 anos os benefícios da tecnologia na sala de aula
e como ela pode contribuir para uma
melhoria na qualidade do ensino.

Neste mês de dezembro todos os
professores do UniBH participarão
de uma capacitação para aprender
sobre a plataforma e poder usá-la de
maneira mais assertiva a partir do
próximo semestre. Além disso, os
professores receberão do UniBH e
da Foreducation EdTech, as Certificações Google para Professores, que
reconhecem o trabalho de profissionais dedicados e que buscam crescimento, economia de tempo e maior
aprendizagem dos alunos.

Cinthia Rocha, diretora do UniBH

