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NA LUTA PARA SOBREVIVER
A

pandemia do novo Coronavírus afetou todos os
setores da nossa sociedade. Contudo, nenhum segmento
tem sofrido mais que o comércio, em especial o de bairro.
Rotulados por alguns como “exploradores”, que querem
voltar a trabalhar a qualquer custo sem pensar na saúde dos
funcionários, os comerciantes de bairro também estão na
linha de frente de contágio da doença. Estão nas lojas todos
os dias e em contato direto com o público. Eles querem
apenas trabalhar, com total segurança, e assim conseguir
evitar a falência e a demissão de funcionários.

Nova Juruena muda
rotina de moradores

As obras na travessia da
Rua Juruena transformaram
não só o local, mas a vida de
moradores da região. Além
de uma segura passagem para
pedestres, a nova escadaria

tem sido palco para atividades
físicas, de lazer, passear com
os cães e até mesmo para conhecer os vizinhos e fazer novas amizades.

PÁG. 3

PÁG. 5

Quarentena
e os pets
PÁG 8

Investimento

Rock and roll

Condomínios

Sensibilidade

Marketing digital pode
significar a sobrevida de
uma pequena empresa

Conheça um pouco
da vida do George
Harrison do Buritis

O bom senso no uso
das áreas de convivência
durante a pandemia

Poeta do Buritis
descreve em verso e
prosa belezas da capital

PÁG 9

PÁG 10

PÁG 4

PÁG 7

Moradora na disputa
do Miss Belo Horizonte
O Buritis poderá conquistar um
belíssimo título no
fim desse ano. É
que uma moradora
do nosso bairro está
na grande final do
Miss Belo Horizonte
2020, marcado inicialmente para dezembro. Larissa Fioravante vai desfilar,
além de sua beleza,
seu carisma, graça
e inteligência para
convencer os jurados
de que merece voltar
para o Buritis com
a coroa e a faixa de
campeã.
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Editorial

Comércio paga conta muito alta
Em virtude dessa pandemia,
o comércio de Belo Horizonte
talvez seja um dos mais impactados não só no Brasil, mas no
mundo inteiro. Por aqui, boa
parte do comércio ficou mais de
80 dias de portas fechadas, teve
três semanas sentindo o gostinho
da reabertura, mas logo depois
frechou novamente por decisão
da prefeitura. No caso de bares
e restaurantes, a situação é ainda pior. No dia 18 deste mês
eles vão completar quatro meses de portas fechadas, podendo
funcionar apenas pelo sistema
de delivery. Um triste recorde para a capital mundial dos
bares. Nem mesmo nos países
que mais sofreram no início da
pandemia, como Itália e França,

ocorreu uma quarentena tão longa para o segmento.
Além do vírus, aqui no Brasil
o comércio enfrenta outro grande
inimigo. Tratado como empresário, no imaginário popular o comerciante é um endinheirado que
ficou rico às custas da exploração
do trabalhador. Pensam que o comerciante é aquele ganancioso
que só pensa em ganhar dinheiro.
Uma imagem extremamente injusta. Esses endinheirados são a
exceção e não a regra. A imensa
maioria dos nossos comerciantes
é feita de trabalhadores comuns
que um dia tiveram a iniciativa
de abrir o próprio negócio para
ousar fugir da vida de assalariado. Eles pensam em lucro, sim,
mas também geram empregos

para outros trabalhadores e arrecadação para o poder público.
Em Belo Horizonte, o setor
de comércio e serviços representa nada menos do que 72% do
PIB da cidade e emprega mais
de um milhão de trabalhadores.
A maioria tem um pequeno negócio, onde agrega a participação
de alguns familiares e geram de
5 a 10 empregos. O Buritis é a
prova viva desse perfil. O nosso
comércio é um exemplo clássico
daquele pequeno comércio de
bairro que luta arduamente para
sobreviver, enfrentando instabilidade na política, crises econômicas, uma forte burocracia
que emperra os negócios e a
ausência de políticas públicas
mais consistentes de apoio à

pequena e média empresa.
A maioria dos estabelecimentos é comandada pelo próprio
dono. É ele quem abre e fecha
a loja. É ele quem fica no caixa,
mas também está de olho para
que os funcionários possam prestar um atendimento de qualidade
ao cliente. Muitas vezes tem que
desempenhar o papel de contador, despachante e advogado
da empresa. Portanto, um perfil
longamente distante do estereótipo do “empresário” rico e
explorador. Aliás, é necessário
registrar que há muitos empresários com responsabilidade
social. Que não só geram empregos, mas possuem uma postura atuante na sua comunidade,
contribuindo com o poder públi-

co para que tenhamos uma cidade melhor para seus moradores.
No momento, é claro, temos
que enfrentar a pandemia. Mas,
aqui em Belo Horizonte, o comércio está pagando uma conta
muito alta. Ele fez o seu dever
de casa lá atrás, em março, quando topou ficar fechado para ajudar no combate à disseminação
da doença. Topou ficar fechado para que o sistema público
de saúde se estruturasse para o
enfrentamento do pico da pandemia. Ninguém mais do que o
comércio deu sua cota de sacrifício para salvar vidas em nossa cidade. Agora, no entanto, já
passou da hora de poder voltar
a trabalhar. Que o poder público
faça a parte dele.
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CURSO
Tem muitas empresas e pessoas querendo ajudar na recuperação
de seus negócios pós-pandemia.
São mentorias para MEIs (Microempreendedores individuais) e
PMEs (micro, pequenas e médias
empresas) para seus gestores de
forma 100% gratuita. Esses diversos cursos que encontramos
on-line ajudam a desenvolver estratégias que contribuam para a
recuperação destes negócios que
foram impactados mais fortemente
durante a pandemia da Covid-19.
O objetivo destes cursos é recuperar essas empresas e empresários e
fortalecer os seus negócios. Sabemos das dificuldades que eles estão
tendo por conta da crise do Coronavírus, e nessa hora todo apoio é
fundamental e essencial para essas
empresas se reestruturarem e para
que possam buscar novas formas
de continuar a sobreviver. A metodologia do programa inclui atividades desenvolvidas por meio de
vídeo aulas, textos, vídeos e demais materiais de apoio. Além de

mentorias coletivas e individuais
ao vivo, cases inspiradores e ferramentas para gestão.

Andrea Silva
Presidente do Instituto Nexxera

EXERCÍCIOS
Com a chegada do inverno,
a queda na temperatura costuma
desestimular a prática de exercícios. É uma tendência natural
aumentar a ingestão de alimentos
mais calóricos e se movimentar
menos nos dias mais frios, quando o organismo tende a acumular
energia para se manter aquecido.
Já estamos lidando com uma redução drástica da movimentação
do corpo, por conta do isolamento
social, que precisa ser combatida,
pois a prática de atividade física é
fundamental para ajudar a fortalecer a imunidade e manter a saúde
em dia. Inicie o treino com exercícios articulares e aquecimentos
dinâmicos, exercícios técnicos e
movimentos ou uma corrida leve,
lembrando que o tempo dedicado
ao aquecimento deve ser um pouco

maior na estação mais fria do ano.
Se em dias normais 10 minutos são
suficientes para o aquecimento, em
dias frios deve-se dobrar esse tempo. Depois de aquecer bem o corpo
execute atividades simples que não
levam mais do que 30 minutos para
acabar com o sedentarismo, ajudando na melhora da imunidade.
Rafael Oliveira
Educador Físico

FUNCIONÁRIOS
Grandes transformações, normalmente pedem grandes fatos
geradores, é claro que não esperávamos por um evento tão catastrófico como uma pandemia para ser
o fato gerador da mudança, nem
mesmo que o custo em termos de
vidas fosse tão grande.
Acredita-se que a grande mudança virá do comportamento das
pessoas, mais preocupadas com
a qualidade de vida, com cidades
mais humanas e menos poluídas,
com pessoas trabalhando mais próximas de suas famílias, dentro de
suas próprias casas, para empresas

em qualquer parte do mundo, e
principalmente, pessoas sendo contratadas pelo seu talento e por suas
competências profissionais.
Muito se fala sobre um novo
tipo de profissional a ser buscado
pelas organizações, que domine
tecnologias, que seja disciplinado,
que saiba gerenciar equipes remotamente, que seja capaz de ensinar
e aprender ao longo da vida. Acredita-se que não só as empresas
terão dificuldades para encontrar
estes profissionais, como terão dificuldades para desenvolvê-los e
para mantê-los em seus empregos
nas organizações pós-pandemia.
Neste novo contexto de empregos, profissões e empresas,
atividades de treinamento e desenvolvimento, liderança e coaching, motivação, negociação e
gerenciamento de conflitos serão
ressaltados e valorizados. Se o
profissional desejado ainda não
foi formado em função de uma situação emergencial, está mais do
que na hora, de as empresas e seus
departamentos de desenvolvimen-

to humano criarem seus percursos
formativos para a nova realidade
pós-pandemia, assistentes tradicionais necessitarão de novas habilidades que os tornem gerentes,
coordenadores ou supervisores de
equipes remotas.

Elton Ivan Schneider
Diretor da Uninter

RESPIRADORES
Semana passada o Governo do
Estado entregou 28 novos respiradores ao município de Belo Horizonte para atendimento aos pacientes da covid-19 na capital mineira.
Do total, 18 foram destinados para
a Santa Casa e dez para o Hospital da Baleia. Ouvi falar que daqui alguns dias serão entregues
outros 12 aparelhos ao Hospital
Eduardo de Menezes. Nossa cidade precisa muito mais que isso,
mas para começar já está bom.
Temos que cobrar dos representantes é a abertura de novos leitos para atender a população.
Francisco Torres
Morador

COMÉRCIO
É mais fácil fechar o comércio
do que comprar testes rápidos. Que
tristeza desse nosso prefeito.
Lá em Lagoa Santa o comércio
está aberto e a prefeitura fazendo
testes na população e oferecendo
tratamento para quem testa positivo. Tem que haver planejamento
senão a nossa cidade vai quebrar.
Cláudia Martins

CULTOS E MISSAS
Para evitar as aglomerações
que favorecem o contágio do Coronavírus, os templos religiosos
têm optado por fazer transmissões
on-line de seus cultos, em vez
de manterem as celebrações com
centenas de pessoas reunidas em
um mesmo local. A Igreja Batista
Getsêmani do Buritis e a Paróquia
Santa Clara de Assis estão fazendo
transmissões através de seus canais
no YouTube e nós fieis ficamos
mais pertos de Deus e Jesus Cristo.
Lohanna Freitas
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Apreensão

Comerciantes do bairro estão no limite
Foi com surpresa e muita indignação que os comerciantes do
Buritis receberam, no último dia
26 de junho, a decisão do prefeito Alexandre Kalil (PSD) de que
as fases da flexibilização do comércio na capital não somente
haviam sido interrompidas, como
todas as anteriores também seriam suspensas. Apenas os serviços essenciais tiveram a permissão de funcionar, assim como
havia acontecido no primeiro decreto de suspensão das atividades
ocorrido no dia 20 de março.
Como justificativa para o recuo no processo de reabertura do
comércio em Belo Horizonte, a
gestão do município pontuou que
o avanço ou o retrocesso das etapas depende diretamente dos indicadores etimológicos avaliados,
entre eles está a taxa de ocupação
dos leitos das Unidades de Terapia Intensiva (UTI), que teria aumentado de forma considerável
após o início da flexibilização.
Acontece que para muitos comerciantes eles estão pagando esta
conta sozinhos.
Antes mesmo do início da flexibilização, no dia 05 de maio, vários
comerciantes do Buritis organizaram uma manifestação em que cobravam do poder público a reabertura gradual e segura do comércio.
Àquela época já sofriam com a falta
de receita e a iminência de terem

Comércio do Buritis está há mais de CEM DIAS DE PORTAS FECHADAS. Empresários clamam por uma solução para não ter de encerrar suas atividades

de fechar as portas. A ação chegou
a ser questionada por moradores
que, assim como agora, aprovam a
decisão do prefeito, acreditando que
esta seria a melhor forma de conter
o avanço da doença.
No entanto, algumas opiniões
são fortes e não condizem com a realidade. Ao contrário do que alguns
pensam, diferentemente dos grandes empresários, os comerciantes
de bairro estão na linha de frente
de contágio. Na maioria das vezes,
é ele quem abre e fecha as portas,

VIVIANE está em sua loja todos os dias. Na linha de frente, ela lamenta
por algumas pessoas julgarem os comerciantes como “exploradores”

faz o caixa, atende os clientes e até
mesmo ajuda na limpeza da loja.
Viviane Santiago é proprietária
da Pink Buritis (Avenida Professor Mário Werneck 1411). Antes
da pandemia, todos os dias abria
e fechava sua loja. Está sempre
ao lado de suas duas funcionárias.
Seu único desejo é poder voltar a
trabalhar, claro, respeitando todos
os protocolos de segurança. “Eu
sou a primeira a preocupar com a
saúde. Minha e dos meus clientes.
Estou em contato direto com todos
na loja, além de fornecedores e
prestadores de serviço. Viajo para
comprar mercadoria. Se não fosse possível fazer estas tarefas com
toda a segurança não iria me impor
ao decreto”, garante.
Proprietária da Aleluia Modas
(Avenida Professor Mário Werneck 1421), Vanessa Castro também não passa um dia sequer sem ir
à sua loja. No local é um verdadeiro
“chão de fábrica”. Coordena, atende, organiza peças e, se precisar,
lava e varre o chão. Sua presença
na loja é importante até mesmo para
estar com as clientes que, muitas
vezes, querem ser atendidas por
ela. “Realmente eu vejo muita gente questionando que os empresários
são exploradores, que não se preo-

cupam com a saúde dos funcionários. Eu me preocupo muito. Com a
delas e com a minha. Sou mãe, tenho filhos pequenos em casa e não
arriscaria a vida deles. Inclusive, fui
a favor de fechar as lojas no início
para conter o volume de pessoas
nas ruas, mas agora já contribuímos
com nossa cota”.
De acordo com Vanessa, a
abertura das lojas de bairro não
irá afetar em nada o trabalho de
controle à pandemia, até porque,
segundo ela, o que não vai haver

nestes estabelecimentos é aglomeração de pessoas. “Quem dera
se houvesse aglomeração na minha loja. Isso nunca existiu, nem
antes da pandemia. Aqui podemos
controlar a entrada de clientes,
que seja um por vez. Em relação
a experimentar as roupas, que é
outro receio das autoridades de
saúde, todas as peças aqui são
higienizadas e o cliente tem à disposição álcool em gel para fazer a
limpeza das mãos assim que tocar
em alguma delas”.

Querendo trabalhar, mas nunca esquecendo da saúde. VANESSA
quer abrir sua loja respeitando todos os protocolos de segurança

FUTURO

O chamado novo mundo após a
pandemia também é uma grande preocupação para as empresárias. Porém,
garantem que se não voltar a trabalhar
é bem provável que não irão vivenciar
esse novo tempo como comerciantes. “Meus produtos são de baixo valor, vendo brincos a R$10, não tenho
como trabalhar on-line, agregando valor de entrega. No momento minha receita é zero e tenho de custear despesas
com 50% de aluguel e, por enquanto,
30% do salário das funcionárias. Meu
fundo de reserva está chegando ao fim
e não me vejo com sobrevida por muito mais tempo”, lamenta Viviane, que
teme ainda por uma demissão em massa após o fim do pagamento do auxílio
de 70% dos salários por parte do Governo Federal. “Aí teremos uma crise
social sem dimensões”.
Vanessa até que tem conseguido
pagar as despesas com a venda on-line,
que era algo que sua loja já disponibilizava aos clientes. No entanto, lucro
não tem há mais de cem dias. Mas,
apesar de todas essas dificuldades, não
deixa de ser otimista. “Está muito difícil para todo mundo, mas ainda vejo
as lojas no Buritis vivas. Nosso bairro
é forte. Em outros bairros já vi que fecharam. Acredito ainda que o comércio vai voltar a abrir de forma gradual
e que vamos conseguir encerrar o ano.
Lucro só mesmo em 2021”.

CDL COBRA ABERTURA DE LEITOS
PROMETIDOS PELA PREFEITURA

MARCELO DE SOUZA E SILVA lembra que se a prefeitura
tivesse feito a parte dela o comércio já estaria reaberto

Assim que o prefeito Alexandre Kalil determinou o retrocesso
no processo de flexibilização do
comércio na cidade, no dia 26 do
mês passado, a Câmara de Dirigentes Lojistas de Belo Horizonte
manifestou a sua posição contrária à medida. Em nota, a entidade
comprovou que a reabertura do
comércio não foi a responsável
pelo aumento do número de casos
na cidade. Veja a íntegra da nota
da CDL/BH.
“Tendo em vista as inúmeras tentativas de colocar a culpa
no comércio o aumento de casos
de Covid 19 em Belo Horizonte,

fato que, segundo os especialistas,
já estava previsto para acontecer
este mês, a Câmara de Dirigentes Lojistas de Belo Horizonte
informa que o Número Médio de
Transmissão por Infectado, que é
um dos indicadores definidos pela
prefeitura para avaliar o processo
de flexibilização, estava em 1,09
no dia 22 de maio passado. Portanto, antes da primeira fase da reabertura do comércio. Este índice
é altamente impactado pela aglomeração de pessoas.
Na sexta-feira, 26 de junho,
dia em que a prefeitura decidiu
pelo retrocesso no processo de

flexibilização, este índice permanecia em 1,09, ou seja, não sofreu
nenhuma alteração. Esta é a prova
cabal de que a reabertura do comércio não foi a responsável pelo
aumento do número de casos.
Por outro lado, caso a prefeitura de Belo Horizonte tivesse
aberto os novos leitos prometidos no dia 29 de maio – somente
lembrando, o Secretário de Saúde afirmou que já estava pactuado com os hospitais a ampliação
dos leitos de UTI de 220 para
729 e os leitos de enfermaria de
647 para 1752 – na sexta-feira,
26 de junho, teríamos 34,5% de

ocupação nos leitos de UTI, em
vez de 85%. E 30% nos de enfermaria, em vez dos 69% registrados na sexta-feira.
Por último, a CDL/BH esclarece que, apesar de discordar
profundamente da decisão tomada
pelo prefeito de fechar o comércio
novamente, não há qualquer orientação da entidade para que seus
associados desrespeitem o decreto
que definiu o novo fechamento. A
CDL/BH lamenta que a falta de
sensibilidade da prefeitura com
relação ao comércio e a completa
ausência de diálogo com o setor
tenham levado à esta situação”.
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Tecnologia

Pandemia acelera
transformação digital no comércio
Muitos empresários que tinham planos para a transformação digital de suas empresas dentro de um prazo médio tiveram
que antecipar radicalmente esse
processo. A pandemia do novo
Coronavírus acelerou os processos de digitalização. Com o
isolamento social, boa parte das
empresas tem recorrido à tecnologia como única alternativa para
driblar a crise e atenuar a queda
de receita.
Impedidas de abrir lojas ou de
manter processos físicos, muitas
empresas encontraram nas vendas
pela internet ou na digitalização
dos negócios a maneira não só de
sobreviver, mas também de prosperar. Um exemplo de sucesso
que encontramos no nosso bairro
é a Sosô Lingerie. Antes de ocupar um dos espaços do WO Business Center (Avenida Professor
Mário Werneck, 500), a loja de
moda íntima feminina ficava instalada em um ponto físico na região da Savassi.
Proprietárias da loja, Anna
Versiani e Mariana de Souza já
sentiam as dificuldades de manter o negócio em virtude da crise
econômica que passava o país.
Porém, quando foi declarada
a quarentena, manter as portas
abertas em um imóvel de alto valor de aluguel era impossível.
A princípio, as empreendedo-

que não será lesado, o cliente irá
optar pela compra virtual, já que
ele tem a comodidade de fazê-la
a hora que desejar”, completa
Mariana.
Como estão economizando
custos com o não aluguel de uma
loja, as empreendedoras estão podendo investir em ambiente digital para divulgar suas peças que
são de produção própria. Site,
anúncios, marketing de conteúdo. Tudo isso tem feito com que
a Sosô Lingerie mantenha suas
clientes a par de todos os lançamentos e ainda a possibilidade de
conquistar outras novas. “Esta-

mos fazendo vídeos, entre outras
estratégias com as ferramentas
digitais. As vendas que atingimos
entre os meses de março e abril
foram próximas às do período do
Natal do ano passado. Realmente,
um sucesso”, ressalta Anna.

CONSULTORIA DIGITAL
Morador na Rua Ernani Agrícola, Vinícius Fonseca tem mais
de dez anos de experiência em
marketing digital. Criador da Búri
Digital Marketing, ele conta que
desde o ano passado tem sido procurado por empresas que querem
fomentar o seu atendimento on-li-

ANNA E MARIANA arriscaram ao fechar a loja física e investir em
marketing digital, mas a decisão tem se mostrado bastante acertiva

ras buscaram um novo local para
instalar a loja. Contudo, após muita análise decidiram que poderiam
apostar todas as suas fichas no
atendimento digital. Por meio das
plataformas digitais, suas clientes podem fazer os pedidos. “Elas
têm o conforto de receber a peça
em casa”, explica Anna, que, além
de empresária, também é moradora no Buritis.

A facilidade para a troca de
um produto nos dias de hoje é
uma garantia para que o cliente
possa fazer a compra de qualquer
produto de forma virtual. “Mais
do que o direito do consumidor
lhe garantir essa troca, nenhum
empresário vai querer correr o
risco de perder o cliente, obrigando-o a ficar com um produto que
não gostou. Com essa certeza de

VINÍCIUS está tendo de se desdobrar para atender a
alta demanda de clientes após o anúncio da pandemia

ne. Contudo, o desespero provocado após o anúncio da pandemia
fez com que essa procura aumentasse de forma considerável.
Apesar da necessidade imediata, Vinícius deixa bem claro
que para alcançar o sucesso é preciso planejar. “Não é por conta da
atual situação que vai sair fazendo de qualquer jeito. Se o empresário está com dificuldades, o
cliente também está. Então, ele
irá valorizar ainda mais o seu dinheiro e fazer a compra somente
se encontrar algo que realmente
lhe agrade”.
Se o mundo digital é um
grande desafio para a maioria dos
empresários, para os mais velhos
ele se torna assustador. Como fazer para convencer uma pessoa
que tem um negócio há anos de
que é preciso mudar, talvez, começar do zero?
De acordo com Vinícius, ao
apresentar um estudo detalhado
de forma objetiva, personalizada
e com cronogramas sobre como
a empresa precisa utilizar o
marketing digital para alcançar o
sucesso, esses empresários acabam se convencendo. “Antes de
começar a criar o site para poder
gerar receita de verdade, é necessário fazer um planejamento
de ponta com análise do mercado”, recomenda.

Empregos na quarentena
usar da melhor maneira ferramentas virtuais como o Linkedin, as redes sociais e até mesmo providenciar uma maneira mais criativa de
apresentar um currículo, podem ser
grandes diferenciais”.
Para ajudar nesse processo, a
psicóloga aponta quatro dicas para
se destacar na hora de concorrer
a um novo posto de trabalho em
tempos de confinamento:

Foto Lucas Dias

Aos que procuram por emprego, ou mesmo uma recolocação no mercado de trabalho,
saibam que até mesmo o processo seletivo sofreu alterações
pela atual pandemia. Entrevistas
e efetivações estão acontecendo
de forma on-line e a postura do
candidato perante às câmeras,
assim como a imagem que ele
expõe de si mesmo na internet,
ganham importância redobrada. É o que revela a psicóloga e
proprietária da agência de recrutamento, Objetiva RH, Carolina
Monard, que conta ainda quais
os aspectos que mais chamam a
atenção dos recrutadores nesse
processo e orienta àqueles que
vão pleitear uma vaga.
Moradora da Rua Ernani
Agrícola, Carolina explica que
realizar etapas de um processo
de recrutamento de forma virtual, como seleção de currículos e
testes de conhecimentos, já era
um hábito das empresas. Porém,
devido ao momento de isolamento social que vivemos, todas
as etapas tendem a acontecer exclusivamente de forma on-line.
“Pela falta do contato presencial
durante o este processo, saber

- Peça recomendações para antigos e atuais colegas de trabalho,
parceiros, chefes. A opinião de
terceiros sobre seu trabalho tem
muito valor para recrutadores.

CURRÍCULO E
VÍDEO CURRÍCULO
Uma sugestão que tem ganhado cada vez mais adeptos é a apresentação feita pelo próprio candidato, em uma gravação de vídeo, do o
conteúdo do seu currículo. Em tempos de confinamento este tipo de
apresentação pode contribuir para
o recrutador ter uma melhor percepção do candidato através de sua
aparência, fala e postura. O vídeo
deve ser curto e objetivo.

- Faça conexões. As conexões com
outras pessoas no Linkedin também facilitam muito para que seu
perfil seja encontrado

REDES SOCIAIS

LINKEDIN
A rede social profissional é
muitíssimo utilizada por recrutadores, pois ela facilita a busca
pelo perfil desejado. A dica aqui
é tornar o seu perfil na página o
mais atraente possível.

- Complete todos os campos requisitados, como foto, experiências
profissionais, licenças e certificados, participe de grupos de interesse, descreva claramente seus
objetivos no mercado de trabalho.
Quanto mais completo um perfil
mais facilmente ele é encontrado
pelo sistema de busca.

A psicóloga CAROLINA MONARD dá importantes
dicas de como enfrentar um processo seletivo virtual

É de praxe que recrutadores
busquem pelo seu nome na internet,
então é bom se atentar ao que resulta desta busca, especialmente aos
seus perfis em redes sociais. Se as
fotos e postagem presentes ali condizem com seu objetivo no mercado de
trabalho, elas podem contribuir com
sua busca por uma vaga e pode até
mesmo ser válido deixar seu perfil
“aberto” a visualizações. Caso contrário, é melhor manter um perfil restrito aos amigos e conhecidos.

ENTREVISTA ON-LINE
Muitas gafes têm acontecido em conversas online
durante o confinamento. A
falta de prática com este procedimento gerou vários vídeos
engraçados que costumam ser
compartilhados em redes sociais. A dica ao chegar na etapa
da entrevista virtual é se atentar especialmente à três coisas:
- Aos equipamentos, câmera e
microfone devem ser testados com antecedência.
- Ao ambiente, avise as outras pessoas, ou moradores
que estiverem no local, que
você não deverá ser interrompido, cuide para que
não transpareçam ruídos
e conversas do ambiente.
Cuide também do enquadramento da câmera, o ambiente em torno do candidato precisa estar em ordem e
não conter distrações.
- Por fim cuide da sua
imagem, não é pelo fato de
um candidato estar em casa
que ele precisa deixar de usar
uma vestimenta adequada, ou
arrumar o cabelo.
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Aprovado

O “ESCADÃO DO BURITIS”
Moradores celebram fim das obras na Juruena

LUCIANA criou o “Escadão do Buritis”. Grupo de
moradores que faz atividades físicas na escadaria

As obras de revitalização da Rua
Juruena chegaram ao final em junho.
Após cerca de três meses de trabalhos, a
travessia, que mais parecia um barranco,
se transformou em uma bela escadaria,
com direito a área verde e nova iluminação. Para muitos moradores, o local se
tornou um novo espaço público de convivência do bairro. Prova disso é que um
grupo já foi criado para reunir pessoas
para fazerem atividades físicas na escadaria, é o “Escadão do Buritis”. A expectativa agora é de que o local ainda possa vir a
receber algumas melhorias.
A professora de balé Luciana Veloso é uma das criadoras do “Escadão do
Buritis”. Moradora na Rua José Hemetério Andrade, observou desde o início das
obras que aquela escadaria poderia se tor-

nar um ótimo lugar para a prática de exercícios físicos, principalmente nesses tempos de quarentena em que as academias
estão fechadas. Assim que os trabalhos
foram finalizados, juntamente com mais
duas amigas, começou a fazer atividades
no local.
Contudo, mal sabia ela que sua atitude serviria de inspiração para mais
pessoas. Todos os dias que estava na escadaria era abordada por outros moradores interessados em também participar
das atividades e, então, decidiu criar o
grupo. O “Escadão do Buritis” já conta com 11 pessoas e a tendência é que
cresça cada vez mais. “Queremos todo
mundo participando. Está muito legal.
Além das atividades físicas, está sendo um momento de conhecer pessoas.

Moro aqui na rua há alguns anos e só
agora estou conhecendo meus vizinhos.
Deu um up social”, brinca.
E basta ficar alguns minutos em frente à escadaria para ver o quanto as pessoas realmente estão utilizando o local
para fazer atividades físicas. A advogada
Taliny Silveira é um exemplo de alguém
que teve a sua rotina alterada a partir da
obra. Moradora na parte de asfalto da
Juruena, não conhecia a Rua José Hemetério. Agora, ela usa a escada para fazer
atividades físicas e ainda aproveita para
ir à rua vizinha passear em frente a uma
área verde lá existente. “Está sendo uma
mudança de vida para mim. Aqui antes
não tinha onde caminhar, fazer atividades. Eu e a Frida (sua cachorrinha) estamos adorando essa nova rotina”.

SONHO ANTIGO
Um dos moradores mais satisfeitos com o fim das obras na Juruena é o engenheiro Elismar Damaceno. Residente no Edifício Estrada
Real, que fica bem em frente à rua,
sempre acompanhou de perto os
problemas que a travessia gerava à
comunidade. Além do risco de acidentes aos pedestres que decidiam
utilizar o local como atalho, por se
tratar de uma área sem infraestrutura, muitas vezes se tornou esconderijo para usuários de drogas e assaltantes. “Foram 13 anos de espera.
Sempre briguei para que uma obra
fosse feita aqui e agora este sonho
se tornou realidade. Tenho certeza
que, apesar de parecer simples, esta
reforma já está fazendo uma grande
diferença na vida de quem mora ou
passa por essa região”.
A aposentada Carmelita Fiuza é moradora na José Hemetério

há 19 anos. Acompanhou de perto
todo o crescimento imobiliário da
região e sempre questionou a necessidade de uma obra na travessia
da Juruena, que iria facilitar muito a vida dos moradores. Segundo
ela, ir à região mais comercial do
Buritis a pé ficou muito mais fácil
e seguro a partir de agora. “Eu me
arrisquei uma vez ao passar pelo
barranco e caí. Nunca mais tentei.
Agora rapidinho já chego ali em
frente ao UniBH, onde faço minha
ginástica. Está muito bom mesmo”,
lembrando que quando as aulas retornarem a passagem irá facilitar a
vida de muitos alunos do Colégio
Magnum e universitários do UniBH
Além do atalho para chegar
a alguns pontos do bairro, a nova
Juruena também pode servir como
um espaço público de convivência
para os moradores. “Com um bom

Passear pela escadaria agora faz parte da
rotina de TALINY e da cadelinha FRIDA

arquiteto de software Rafael Pires
diz que a obra, além de todos os
benefícios já citados, ainda será
importante para valorizar os imóveis da região. “Como antes tinha
apenas um amontoado de terra e

até mesmo algum entulho de resto
de obras, acabava desvalorizando
o espaço e os imóveis próximos.
Agora, além de um espaço útil,
também é um local visualmente
mais agradável”.

Pode melhorar

ELISMAR e sua família celebram a entrega da
obra. Um sonho de mais de uma década

paisagismo e uma parte de área
plana, as pessoas podem utilizar o
local para passear com as crianças,
os cães ou mesmo ter um agradá-

vel bate-papo com o vizinho”, diz
a aposentada Ângela Portes.
Morador na esquina da Juruena
com Henrique Furtado Portugal, o

Para Elismar, agora é importante pensar no que ainda pode
ser melhorado no local e, o principal, como será a sua manutenção. “Seria interessante elaborar
um sistema de irrigação para não
perdermos a grama daqui a pouco tempo. A limpeza constante
também se faz necessária. Infelizmente, muitos donos de cães
deixam seus animais fazerem
cocô na grama, na escada, e não
catam a sujeira. Aí é mais um trabalho de conscientização mesmo.
O muro que já estava pichado
antes da obra também poderia re-

ceber uma pintura ou mesmo um
belo grafite”. Já Maria de Fátima,
esposa do engenheiro, pensa em
algo maior. “Eu gostaria que fossem instalados alguns brinquedos
aqui nessa área plana para a minha neta e a garotada da rua poderem brincar. Vou começar essa
campanha”.
A obra na Rua Juruena foi realizada pela iniciativa privada. No
Buritis existem dezenas de outras
travessias consideradas como ruas
pelo poder público e que a comunidade torce para que recebam o
mesmo investimento estrutural.
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Painel

MRV investe mais de um milhão
de reais na criação de Centro de
Pesquisa e Desenvolvimento
ção civil habitacional. “Há alguns
anos a MRV tem se posicionado
na vanguarda do setor e iniciativas
como a criação de um LAB dentro
da sede da empresa para estabelecer uma conexão direta com o
ecossistema de inovação e participar de projetos e pesquisas para o
setor, além de ser mantenedor do
hub Órbi Conecta, espaço de fomento ao empreendedorismo e à
inovação, são provas disso. Mas
chegou a hora de sermos ativos no
desenvolvimento de tecnologias,
métodos e produtos”.
O Centro de Pesquisa e Desenvolvimento MRV ficará em
Belo Horizonte junto ao Centro de
Inovação e Tecnologia CIT Senai
FIEMG, localizado no bairro Horto.
Lá serão construídos dois pavimentos com oito apartamentos, com tipologia padrão da MRV, que serão
destinados exclusivamente para o
desenvolvimento e a experimentação focados na engenharia. “Sempre tivemos em nossos canteiros

de obras a busca por inovação, mas
isso ocorria de forma descentralizada. Queremos agora centralizar
a administração destas iniciativas
em um ambiente controlado, com
aquisição de dados mais precisos”,
explica o executivo.
Ainda segundo Fischer, atuarão diretamente no Centro, as
equipes de Qualidade e Projetos,
Inovação e Suprimentos da MRV.
Esse último terá um papel muito

importante. Ele fará ponte entre a
companhia e seus fornecedores.
“Estamos abertos e queremos que
as empresas que estão na cadeia do
setor construtivo estejam conosco
pensando em inovações e melhorias para o setor. Não só os nossos
fornecedores, mas, também queremos unir forças com os diversos
players envolvidos, inclusive buscando fontes de fomento à inovação”, reforça.

PARCERIA COM O SENAI
Diretor regional do Senai-MG,
Christiano Leal, diz que o novo
Centro vai permitir a execução de
testes, ensaios e serviços tecnológicos para atendimento às demandas da MRV, promovendo a inovação e gerando ganhos sociais,
ambientais e econômicos. “A parceria vai promover o desenvolvimento de profissionais e pesquisadores do Senai, da MRV e do

mercado, por meio da interação
desses profissionais com times
técnicos de alto nível do setor da
construção civil. O Centro vai realizar ainda testes de materiais e
novas soluções tecnológicas para
a construção civil e para os empreendimentos da MRV. Tudo
isso será muito importante para
toda cadeia produtiva do setor
construção civil”.
Fotos Glaucia Rodrigues

A MRV, maior empresa instalada no Buritis, acaba de anunciar
a criação do seu primeiro Centro
de Pesquisa e Desenvolvimento da
construção civil no Brasil. A iniciativa, inédita por uma construtora, tem como objetivo fomentar o
desenvolvimento de tecnologias,
novos processos e métodos construtivos, desenvolvimentos e testes de
materiais, entre outros pontos, com
o intuito de entregar ao consumidor um produto que tenha cada vez
mais qualidade e tecnologia. A empresa investirá, inicialmente, neste
projeto mais de um milhão de reais
nos próximos 36 meses.
Diretor-Presidente da construtora, Eduardo Fischer diz que todos
os envolvidos estão muito empolgados com esse projeto, uma
vez que se trata
de uma grande oportunidade de
pensar e
conceber
tecnologia nacional para o
segmento
da constru-

Em tempos de crise, mediar
pode ser uma grande
alternativa para soluções de
questões judiciais
Desde que a pandemia do
novo Coronavírus chegou ao
Brasil, todos os esforços têm se
voltado para que o país e a sociedade brasileira sigam caminhando para mantermos a normalidade, na medida do possível. No
meio jurídico uma importante
alternativa tem sido a conciliação. Colunista do JB, o advogado Eduardo Lacerda acabou de
assumir uma Câmara Privada de
Mediação, Conciliação e Arbitragem. Segundo ele, esta é uma
opção muito interessante para
condomínios, escolas e comércios médios durante, e no pós,
crise Covid. Uma alternativa
mais rápida, barata e não judicial
para solução e acordos judiciais.
A mediação visa colocar frente a frente as partes que podem,
de uma forma mais barata e efetiva, resolverem questões simples
que, a princípio, levariam meses e
com alto custo se fossem objeto de
ações judiciais. “O objetivo maior
é colocar os envolvidos em contato, enxergar o melhor caminho
e resolver as questões da melhor
forma. Sendo certo que o acordo firmado tem força de contrato,
podendo ser executado a qualquer
tempo”, explica o advogado.
De acordo com Eduardo, a
pandemia causou grande impacto
na Justiça. Mas que, felizmente,
boa parte das pessoas entendeu
que conversar e que negociar é o
melhor caminho. “Por exemplo:
uma ação de cobrança via juizado de três mensalidades de escola leva (mesmo no juizado) entre
distribuir a ação, conseguir citar,

EDUARDO LACERDA assumiu
a Câmara Privada de Mediação,
Conciliação e Arbitragem

fazer audiência e sair uma sentença ou acordo, mais de um ano.
Fora o desgaste e a possibilidade
de perder o cliente. A conciliação
extrajudicial é questão cultural.
Valor fixo. Rápido. E um acordo
tem força de título executivo e se
não cumprido, a execução é direta, rápida, sem audiência”.
O público alvo da Câmara
Privada de Mediação, Conciliação
e Arbitragem são todas as formas
de prestação de serviços, mas especialmente condomínios e escolas. “Sabemos que as situações de
cada um são complicadas, mas a
ideia é a de sempre chegarmos a
um acordo”, diz Lacerda.
Diante das necessidades, o
advogado criou uma forma de
atendimento, onde tem recebido
muito retorno, e a criação de um
sistema constante de conciliação
e mediação tem sido bastante
efetiva. Interessados podem entrar em contato pelo email eflacerda.adv@gmail.com.

NOVO CÓDIGO

O diretor-presidente Eduardo Fischer não esconde o entusiasmo de mais um grande investimento da construtora

O Novo Código de Processo Civil (NCPC), aprovado pelo
Poder Legislativo, dá um destaque especial à mediação de
conflitos e à conciliação, regularizando sua aplicação em diferentes oportunidades. Dentre as novidades do novo código de
processo civil, está, justamente, o fator da profissionalização e
da valorização da função de mediador e conciliador.

BHIP chega à fase final da modernização
da iluminação pública do Buritis

NOVA ILUMINAÇÃO na Professor Mário Werneck deixou a principal avenida do bairro ainda mais bonita e segura

Os moradores do Buritis já perceberam que as noites no nosso bairro estão mais seguras, bonitas e bem
iluminadas. Isso porque a BHIP, concessionária responsável pela iluminação pública em Belo Horizonte,
já modernizou 98,5% dos 1389 pontos de luz da nossa
região. O trabalho consiste em substituir as convencionais lâmpadas de vapor de sódio por luminárias
LED, que, além de iluminarem melhor, são mais econômicas e duram até três vezes mais. Outra vantagem
é que a coloração da luz emitida pelas luminárias de
tecnologia LED melhora a experiência do cidadão ao
circular pelas vias em período noturno, uma vez que
a sua tonalidade apresenta uma melhor reprodução da
cor ao olho humano.
Para Marcelo Bruzzi, presidente da BHIP, o avanço no projeto de modernização da iluminação pública
da cidade tem agradado os moradores. Prova disso é
a significativa redução no número de reclamações registradas na Ouvidoria do Município e o aumento dos
elogios. “Esse resultado é reflexo de um plano de ação
muito bem estruturado e executado com excelência
por nossas equipes. Estamos deixando a cidade mais
segura para os cidadãos”, afirma.

DESAFIOS DA MODERNIZAÇÃO

Troca de 100% das lâmpadas do bairro só não
ocorreu devido a situações que impossibilitaram o
acesso às luminárias, diz Marcelo Bruzzi

Mesmo com um grande planejamento, as equipes de campo da
BHIP enfrentam inúmeros desafios
todos os dias. Ninhos de abelhas e
marimbondos nas luminárias, dificuldade de acesso por galhos de
árvores, chuva excessiva e o mais
rotineiro de todos: carros estacionados na via. “Traçamos o planejamento de acordo com o fluxo
do local. Em vias que concentram
centros comerciais, como, por
exemplo, na Avenida Professor
Mário Werneck, optamos por trabalhar no período noturno para
não interferir no trânsito. No entanto, há veículos que passam a
noite estacionados debaixo de
postes ou mesmo veículos aban-

donados que impedem o acesso à
luminária. Nestes casos, as equipes acabam retornando várias
vezes ao local para verificar se o
veículo saiu e, finalmente, executar a troca. Esse é o motivo de
ainda não ter chegado aos 100%
no bairro”, explica Bruzzi.
A menor taxa de falha das luminárias LED também merece
destaque. Enquanto as lâmpadas
de vapor de sódio apresentavam
uma taxa de falha em torno de
6%, a taxa de falha das luminárias
LED é de apenas 1%. Tendo a
tecnologia como principal aliada,
a BHIP consegue identificar rapidamente essas falhas por meio
do sistema de telegestão, instala-

do nas luminárias das principais
avenidas da capital. Essa inovação
permite que, com o auxílio de um
controlador, o monitoramento seja
feito remotamente e com mais eficácia na manutenção e no controle
da iluminação.
Com a cidade melhor iluminada, é prevista, ainda, redução
na criminalidade e diminuição nos
atropelamentos noturnos, ocorridos
em razão de iluminação insuficiente. Todos os serviços da BHIP podem ser acionados gratuitamente
pelo atendimento telefônico pelo
0800-941-6789. Também está disponível o site www.bhip.com.br e
o aplicativo BHIP para smartphones e tablets.
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Identidade

AMOR QUE VEM DE BERÇO
Morador do bairro leva o rock no RG
No dia 13 de julho se comemora o Dia Mundial do
Rock. Muitos amantes do estilo musical costumam dizer
que esta paixão é algo que
“vem de berço”. Porém, para
um morador do Buritis esta
expressão pode ser seguida
em um sentido mais literal.
George Harrison de Souza
tem o rock and roll em sua
vida desde que teve o nome
registrado no cartório. Uma
homenagem do pai ao guitarrista de uma das maiores
bandas de todos os tempos,
os Beatles.
É claro que ganhar o nome
de um rockeiro famoso não significa que a pessoa irá gostar
do estilo musical. O que nem
de longe é o caso de George
Harrison. Desde que se entende
como gente é muito fã do estilo musical, inclusive, vive de
rock. Músico, ele é o idealizador da banda GeoHarri, que faz
apresentações na noite de BH
e região levando o melhor do
rock and roll desde os tempos
de Chuck Berry aos dias atuais.
“O nome da banda leva a
crer que também é uma homenagem a George Harrison. É
verdade. Mas, para não dizer
que estou apenas puxando a
brasa para minha sardinha,
o nome também é uma referência a John Henry, lendário
personagem
norte-americano do século XIX que, para
garantir o emprego dos cidadãos de uma pequena cidade
na linha ferroviária, os guiou
a abrirem uma montanha com

rock desde novos. Um deles,
inclusive, é músico. Contudo,
apenas o morador do Buritis
virou um grande fã do estilo
musical. “Brinco que o meu pai
nos apresentou o rock e disse:
sirvam-se. Enquanto meus irmãos olharam desconfiados, eu
me joguei naquele banquete”.
Apesar da difícil concorrência dos dias atuais e, principalmente, das imposições das gravadoras, o morador do Buritis é
mais um a levantar a bandeira
de que o rock nunca morrerá.
“O rock se transforma. A gente vai do heavy metal, ao rock
progressivo e o punk rock, entre tantas outras vertentes. É
claro que precisamos de ter o
retorno financeiro, mas o rockeiro sempre tem como primeira meta em sua vida fazer o
som que ama”.

George Harrison de Souza sempre levou com ORGULHO E BOM
HUMOR o nome que recebeu do pai, grande fã dos Beatles

as próprias mãos. Uma história de força e perseverança
que eu acredito que é muito o
significado do rock”.
Para o morador da Rua Deputado Sebastião Nascimento,
o rock vai muito além de um
estilo musical, de uma roupa,
uma tatuagem ou um piercing.
Segundo ele, pode parecer clichê, mas é uma filosofia de
vida. “O rock é de fato uma li-

berdade de expressão. Ele fala
da brutalidade ao amor. Além
disso, é um grande desafio para
quem é músico. Desde os arranjos ao preparo físico. Eu
defino tocar rock como um protesto à comodidade”.
George Harrisson tem mais
dois irmãos. “Não, não são
John Lennon e Ringo Starr”.
Davi e Keoma, assim como
George, foram introduzidos ao

ROCK NO BAIRRO
Devido à pandemia do novo
Coronavírus, a GeoHarri está
parada na expectativa da permissão das autoridades para a
volta das apresentações em público. Quando isto acontecer,
o morador do Buritis poderá
acompanhar o show bem perto
de casa. A banda tem o costume de se apresentar no bar mais
rock and roll do Buritis e região,
o Beerstock Pub (Av. Aggeo Pio
Sobrinho, 20), que também tem
feito lives através do Instagram
@beerstockbh.
Para conhecer mais do trabalho da banda basta acessar o
site geoharri.com ou mesmo o
Instagram @geoharrioficial.

Seu
Direito
Thaís Brasileiro - advogada

Felicidade no ambiente
de trabalho: é possível?
Sabe aquela máxima de que o trabalho dignifica o homem? Pois é, nunca foi
tão importante olhar para os nossos sentimentos e ressignificá-los quando se trata
do trabalho humano.
A vida cotidiana nos exige equilíbrio emocional e, sobretudo, uma divisão entre
vida pessoal e profissional que muitas vezes escapa de nosso gerenciamento e nos
toma grande parte e energia de nosso dia. Então, para você, o que é ser feliz no trabalho? É impossível? Você consegue sentir o que mais te afeta no ambiente de trabalho?
Pensando nisso é que eu resolvi pesquisar um pouco sobre como a felicidade dos
colaboradores afeta diretamente a produtividade e o engajamento com a missão e os
valores da empresa (aqui estamos falando desde uma pequena empresa até mesmo em
uma grande corporação).
Segundo a Dra. Christine Carter, membro sênior do Greater Good Science Center da Universidade da Califórnia, as pessoas muitas vezes confundem felicidade no
trabalho (e na vida) com ligeiros momentos de gratificação. Ela explica que a felicidade realmente envolve a capacidade de acessar “uma ampla gama de emoções positivas”, incluindo a esperança, o otimismo, a confiança, a gratidão, a inspiração e a
admiração. Valores que nunca foram tão essenciais como hoje em nossas vidas.
Nic Marks, especialista no tema e CEO da Happiness Works, diz que a felicidade
no trabalho se resume a três emoções positivas:
• Entusiasmo – Um estado de alta energia que ajuda as pessoas a criarem e
aproveitarem oportunidades. Também pode atuar para mobilizar os esforços
deles mesmos e dos outros.
• Interesse – Esta é uma “energia focada” que ajuda a nos comprometermos
com tarefas que podem ser um desafio em curto prazo, mas que trazem benefícios de médio ou longo prazo.
• Contentamento – Trata-se da “alegria” de ter conquistado algo, que pode nos fazer sentir mais motivados a executar as ações que irão repetir o sucesso no futuro.
Então, principalmente no momento atual de pandemia em que estamos vivenciando, com a grave crise de saúde pública e econômica que está instalada em nossos dias,
é também importante pensarmos sobre isso: que ambiente de trabalho eu estou proporcionando para os meus colaboradores (pensamento enquanto gestor, dono do negócio,
empresa) e como eu tenho contribuído e trabalhado durante a crise no meu ambiente de
trabalho (como trabalhador, colaborador, sócio, autônomo, etc)? Será que juntos (empresa e empregado) temos conseguido alcançar a felicidade no ambiente de trabalho?
Para todos, podemos elencar alguns condutores da felicidade no local de trabalho
conduzindo ações no sentido de:
1) orgulho e valorização da organização, enaltecendo os valores da empresa; 2)
justiça e respeito ao tratar os empregados e colaboradores em geral; 3) valorização do trabalho dos empregados e colaboradores; 4) realização profissional; 5)
autonomia no sentido de exercer liberdade em certos comandos do dia-a-dia; e,
por fim, 6) gerenciamento de equipe, pois uma equipe bem liderada proporciona
um ambiente mais sadio e feliz.
É certo falar disso durante essa crise? Não sei. Mas, sabemos que ela é passageira e que teremos um futuro próximo do trabalho todo reformulado. Com o altíssimo
número de desempregados e com o caixa financeiro das empresas cada vez mais diminutos, ainda que a sua equipe esteja reduzida neste momento, ou achatada a zero,
saiba que a felicidade no ambiente de trabalho deveria ser tratada como um plano de
negócio sustentável a longo prazo.
O Seu Direito à felicidade também é importante! Cuide-se!
Site: www.thaisbrasileiro.com.br
E-mail: contato@thaisbrasileiro.com.br
Instagram: @thaisbrasileiroadv
Facebook: /brasileiroadvocacia
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Variedades

Percorrendo o bairro em duas rodas
Morador comprova que é possível substituir o carro por uma bike
Será que trocar o carro por
uma bicicleta é uma decisão inteligente? Pois bem, um morador
do Buritis fez esta opção há cerca
de um ano e não se arrependeu. O
síndico profissional Álvaro Rojas
garante que ao se locomover pelo
bairro e outros cantos da cidade
sobre duas rodas só tem benefícios. Não mais se preocupa com
trânsito pesado, com local para
estacionar e ainda tem uma bela
economia financeira. Sem contar
que ao optar em dar um passeio
de bicicleta está em contato direto
com a natureza.
A percepção de Álvaro de
que a bicicleta poderia ser utilizada como o seu meio de transporte
no dia a dia se deve às suas várias
idas ao Rio de Janeiro, onde mora
seu filho. Na capital fluminense
observou a grande quantidade de
pessoas que utiliza as duas rodas
para todas as tarefas do cotidiano.
Não importa se é um vendedor ou
executivo, se a roupa que vestia
era uma regata ou um terno. Por
lá, não há preconceito com o uso
do veículo. “Meu filho mora em
Botafogo. O time do Rio de vôlei
feminino treina no bairro. Vendo o
técnico multicampeão Bernardinho
indo trabalhar todos os dias de bi-

cicleta era algo que me chamava a
atenção e me motivou”.
Morador na Marco Aurélio de
Miranda, Álvaro vendeu seu carro
e adquiriu uma bicicleta elétrica
de 350 wats de potência. Com ela
percorre em torno de 35 quilômetros com uma carga de apenas
R$0,20. Apesar de o Buritis ser
um bairro íngreme, garante que
isto não é um problema. “Ao subir um morro, a bicicleta consome
um pouco mais de bateria, mas ao
descer e nas retas eu economizo.
Até mesmo posso optar por pedalar, aí aproveito para fazer uma
atividade física”.
Enquanto muitos moradores
ficam presos por horas no trânsito,
o ciclista faz todos os seus deslocamentos sem qualquer transtorno. “A velocidade máxima é de 30
Km/h. Com essa velocidade você
chega a qualquer lugar dentro de
um ótimo tempo. Além de poder
fazer rotas alternativas à dos veículos e conhecer novos lugares.
Sem contar que ainda chego e estaciono, o que, em alguns pontos do
Buritis, é quase impossível”.
Álvaro trabalha, passeia e faz
compras pequenas com sua “magrela”. De acordo com ele, o
ponto negativo de se deslocar de

Álvaro torce para que não só o Buritis, mas toda BH se torne uma CIDADE DE CICLISTAS. O meio ambiente agradece

bicicleta no Buritis, infelizmente,
é a falta de educação de muitos
motoristas. “Simplesmente ignoram que também somos veículos.
Fecham os nossos acessos sem a
preocupação de que podem nos
ferir gravemente”.
O morador do bairro vai ainda mais longe ao falar de sua
opção pelo uso da bicicleta. De

acordo com ele, esta decisão o
fez mudar a forma como enxerga
o mundo. “Muito tem se falado
sobre sustentabilidade e práticas
que colaboram com a preservação do meio ambiente e de seus
recursos naturais. Então, a bicicleta reduz os níveis de CO2 nas
cidades, o que faz um bem enorme à natureza e ao homem”.

INVESTIMENTO
As ciclovias, que representam,
além de melhor aproveitamento
do sistema viário, uma alternativa
para dar segurança para os cidadãos, e, consequentemente, menos
mortes e acidentes no trânsito,
andam devagar na capital mineira. Até 2008, eram apenas 20 quilômetros de ciclovias em toda a

cidade. Na gestão do ex-prefeito
Marcio Lacerda houve um investimento na implantação de novas ciclovias e BH passou a contar com
90 quilômetros.
Há uma promessa, desde
2017, da Prefeitura de Belo Horizonte, para aumentar em mais
50 quilômetros as vias exclusivas
para ciclistas, mas o projeto ainda não saiu do papel. “A topografia do Rio pode ser um facilitador
para a implantação de ciclovias,
mas acredito que BH poderia
estar bem melhor. Espero que o
poder público se atente para esta
situação e que os motoristas respeitem as ciclovias, uma vez que
é muito comum ver o desrespeito
ás faixas”.
De acordo com a BHTrans,
está em curso a contratação de
empresa para prestação de serviços de revisão e elaboração de
projeto executivo de infraestrutura
cicloviária integrada à rede estruturante de transporte público de
Belo Horizonte. Disse ainda que
estão sendo priorizados recursos
para desenvolver a elaboração de
projetos. Posteriormente, a administração municipal trabalhará na
captação de recursos para a implantação dos projetos.

Quarentena pode mexer com o comportamento dos pets
Que o anúncio da pandemia
mexeu com o dia a dia da grande maioria da população, isso
ninguém discute. Mas será que
somente a vida das pessoas sofreu alteração com esta fase que
estamos vivendo? A resposta,
infelizmente, é não. Os pets também estão passando por profundas mudanças com a constante
presença de seus tutores em casa.
Dos pets, os cães certamente
foram os que mais sentiram com
a maior presença dos tutores em
casa. Se por um lado os aguardados passeios diminuíram, por
outro a proximidade com seus
donos trouxe uma grande alegria.
Para não causar um grande impacto emocional nos bichinhos,
quando a vida começar a voltar

à sua normalidade, é preciso que
algumas atitudes sejam tomadas
neste momento.
Veterinária especialista em reabilitação animal, Camila Iani diz
que os tutores deverão ter muito
“jogo de cintura”. De acordo com
ela, é importante que, caso seja
possível, o dono se ausente de
casa por um período durante o dia
para deixar o cão sozinho. Quando retornar ele deve ignorar o animal para que ele não associe aquela saída do tutor a um momento de
diversão.
“Nem que sejam uns 20 minutinhos ali mesmo na área do
prédio. É preciso fazer o cão se
acostumar com a sua ausência.
A ansiedade da separação é um
grande malefício para o animal,

especialmente os filhotes que ainda não conviveram com a não presença dos donos”.
Porém, se a volta ao trabalho
for iminente e não existir tempo
hábil para a readaptação do animal à ausência do dono, a veterinária da Recupera Pet (Avenida
Professor Mário Werneck, 2060)
diz que uma boa dica para manter
a saúde mental do cão é colocá-lo
em uma creche especializada. “No
local eles irão correr, brincar, ter
a companhia de outros animais e
o cuidado dos profissionais. Isso
poderá suprir a quebra desse vazio
deixado”.
Se ainda assim o dono perceber que o comportamento do
pet foi alterado, Camila orienta
a necessidade do uso de medica-

mentos, como florais, ou mesmo a
acupuntura. “Essa situação, claro,
sendo acompanhada de perto por
um profissional da área”.

Em relação aos gatos, a veterinária diz que a situação é mais
tranquila. Isso porque o animal não
se incomoda desde que sua rotina

não seja alterada. “Eles dormem
muito durante o dia. Se os donos
mantiverem o ambiente da casa
agradável vai estar tudo bem”.

CAMILA dá algumas dicas importantes na tentativa de evitar que o pet entre em depressão ao fim da quarentena
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Sensatez

Boa convivência durante isolamento
é mais um desafio para os síndicos
Desde o dia 5 de maio está em
vigor o decreto assinado pelo prefeito Alexandre Kalil (PSD), que
definiu novas regras para o isolamento social em Belo Horizonte
por causa da pandemia pelo novo
Coronavírus. Entre as medidas impostas, o decreto estabeleceu a suspensão de festas em áreas comuns
de lazer ou recreação dos edifícios.
Na determinação, a administração
do condomínio fica responsável por
penalizar quem usar esses espaços
para realização de eventos. A multa
para o infrator é de 20 vezes o valor
do condomínio do prédio.
Fazer cumprir esta determinação tem sido um grande desafio para
muitos síndicos. Com o fechamento
de escolas e o incentivo para que as
pessoas trabalhem em casa, o fluxo
de moradores nos prédios aumentou e
usar a área de lazer passou a ser uma
alternativa para entreter as crianças e
aliviar um pouco do estresse.
Síndica do Spazio Eco Vitta, a
advogada Camila Gonçalves precisou ter pulso firme para manter as
áreas de lazer totalmente fechadas no
condomínio. Além disso, conta com
o bom senso dos moradores para que
mantenham os cuidados com a sua
saúde e a dos demais condôminos.
“Felizmente, eu vejo vários mora-

Camila lamenta a proibição nas áreas de convivência, mas diz
que essa é uma decisão pensando na SAÚDE DOS CONDÔMINOS

dores pedindo para que todos façam
o uso da máscara, que higienizem as
mãos, principalmente na hora de utilizar o elevador. Esse apoio é fundamental nesse momento”.
O Eco Vitta é um dos maiores
condomínios da região. Ele conta
com 568 apartamentos e cerca de
1500 moradores. Um verdadeiro
bairro cercado. No local existem área
de piscina, academia, parquinho e
churrasqueiras. Convencer a todos
que esses espaços deveriam ficar fe-

chados era uma tarefa praticamente
impossível. Mesmo sabendo que não
ia ter a aprovação total dos condôminos, a síndica decidiu por priorizar a
saúde. “Eu tenho uma criança de 4
anos em casa. Também queria estar
com ela na área de lazer. Até pensamos em fazer uma agenda de uso da
academia, do parquinho, flexibilizar.
Mas, como o número de casos na capital cresceu, decidimos por manter
os locais isolados”.
Camila conta que está tendo

de conviver com os extremos. De
acordo com ela, enquanto existem
moradores que não têm coragem
de pisar no corredor do bloco, outros insistem em dizer que não há
problema algum. Apesar de não concordar com nenhum dos dois pensamentos, a advogada diz que respeita a
todos, até para manter uma boa convivência no condomínio. “Meu celular não para de receber notícias sobre
“as descobertas do Coronavírus”.
Tanto do lado positivo quanto do negativo. O que vou fazer é continuar
seguindo as orientações do poder público e torcer para que esse momento
turbulento acabe o quanto antes”.
Poucos dias antes de entrar em
vigor o decreto da Prefeitura, o Eco
Vitta ganhou destaque, justamente,
por realizar um evento em sua área de
lazer. Na ocasião, o convívio nas áreas
comuns já estava suspenso. Contudo,
uma banda teve a permissão de tocar
no local para que os moradores tivessem um momento raro de alegria nesses tempos. “No dia foi muito bacana.
Um momento de muita felicidade.
Porém, após a sua realização, houve
moradores que elogiaram e outros
que criticaram. Não houve risco para
ninguém. Mas, com o anúncio do decreto pouco tempo depois, qualquer
evento nos espaços foi proibido”.

Mudança na rotina
O anúncio da
quarentena gerou
mais mudanças no
dia a dia do condomínio, além da
não utilização das
áreas de lazer. Os
moradores estão
fazendo o uso do
bom senso para
uma boa convivência social. Com
muito mais gente
trabalhando
em
Àrea da academia do condomínio
casa, a orientação
Eco Vitta devidamente LACRADA
no condomínio é
para que os moradores que tiverem
gindo os cuidados de segurança
de fazer alguma obra no apartapor parte dos entregadores. “Tem
mento, que faça uma consulta andia que a portaria fica completates para não prejudicar nenhum vimente lotada. É até engraçado”,
zinho. “Com as pessoas passando
comenta. Vale ressaltar que, caso
mais tempo em casa, esta também
um morador ou funcionário se
se tornou uma hora perfeita para
contamine, é necessário avisar
uma obra. Não queremos proibir,
imediatamente o síndico. Assim,
por isso, pedimos que façam toele pode comunicar aos vizinhos,
dos os esforços para não atrapalhar
sem identificar a pessoa, e inquem também está em casa, mas
tensificar as ações de prevenção.
trabalhando”, diz Camila.
“Felizmente, até o momento não
Outra mudança é na questão
tivemos nenhum caso aqui. Com
de entregas, que agora acontecem
segurança iremos vencer mais
a todo o momento, sempre exiesta batalha”, finaliza.

BOM SENSO E O RESPEITO AO DIREITO DE OPINAR
Todos concordam com as restrições que visam evitar aglomerações, pois devemos preservar
nossa saúde. Por outro lado, o síndico não pode deixar de respeitar
o Código Civil que estabelece que
ele deve cumprir as deliberações da
assembleia, defender os interesses
comuns, diligenciar a conservação
e a guarda das partes comuns, bem
como zelar pela prestação dos serviços que interessem aos condôminos.

Advogado e presidente da Comissão de Direito Imobiliário da
OAB-MG, Kênio Pereira explica
que cabe ao síndico convocar a assembleia geral para resolver o que
fazer nesses casos, mas diante dos
riscos de contágio a reunião deve
ser evitada se o local for pequeno
e não permitir o comparecimento
dos moradores com o devido distanciamento. Em respeito ao direito
dos moradores de optar quanto à

utilização de sua propriedade, esses devem ser ouvidos, podendo ser
aprovadas medidas menos extremas,
mas com bom senso. “Devemos entender que os empreendimentos são
diferentes, com particularidades,
pois na maioria dos edifícios a academia e demais equipamentos de
lazer são utilizados por poucas pessoas, inexistindo proximidade entre
elas. Podem esses equipamentos serem higienizados antes e depois do

uso, sendo mantida entre as pessoas
a distância de dois metros, eliminando assim o temor que tem motivado
alguns síndicos a agirem de forma
exagerada, pois só faltam proibir o
uso dos elevadores e escadas”.
Para que esse período de confinamento seja menos doloroso,
pode o síndico fazer uma pesquisa,
deixar na portaria um formulário
para que os condôminos votem nas
opções, que podem ser o fechamen-

to das áreas de lazer ou somente a
piscina ou a sauna, bem como criar
horários, limites de pessoas, regras
para evitar o contágio, permitindo
assim as pessoas se exercitarem.
“Enfim, diante da situação emergencial, a votação fora da assembleia ou por meio virtual passa a
ser aceitável, podendo ser utilizado
o e-mail, o site do condomínio, o
WhatsApp no caso do grupo ter pequeno número de participantes”.

KÊNIO PEREIRA, presidente da Comissão
de Direito Imobiliário da OAB-MG

10

Julho de 2020

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

Belezas de BH são
retratadas por
poeta do Buritis
Há cerca de quatro anos o
poeta baiano Pedro Ramalho
decidiu trocar a quente Salvador pelo ameno clima de Belo
Horizonte, em especial do Buritis, onde os ventos dão um ar
todo especial à região. Porém,
mal sabia ele que essa atração
pela capital mineira iria se tornar tão intensa em um prazo tão
curto. As belezas da cidade viraram inspiração para poesias e
uma delas está com seus versos
e prosas expostos na Secretaria
Municipal de Cultura.
Pedro é morador na Rua Pedro Natalício de Moraes e tem
o Parque Aggeo Pio Sobrinho
como “quintal da casa”. O lindo
cenário o ajudou a compor suas
mais recentes poesias. No currículo já são mais de 1800. Entre
elas, “Mais belos no nome” onde
fala um pouco de como nossa
capital é encantadora e que fez
com que representantes da Secretaria Municipal de Cultura o
procurassem pedindo autorização para que ela fosse exposta
na sede. “Basicamente, nessa
poesia eu questiono o porquê
do nome Belo Horizonte se aqui
temos inúmeras outras belezas
além do horizonte. Clima, montanhas, cultura, culinária, entre
tantas outras. Tudo nessa cidade
é simplesmente belo”, ressalta.
Pedro Ramalho conta que o
convite para ter seu poema ex-

posto na sede da Secretaria Municipal de Cultura foi uma grande
surpresa. Ele tem o costume de
postar suas poesias em sua página no Facebook e alguém ligado
à pasta acabou visualizando e gostou. “Pouco depois eles me mandaram uma mensagem dizendo
o que está escrito antes da poesia: – O amor por #BH atravessa
fronteiras! O Pedro Ramalho, de
Salvador, escreveu uma poesia
declamando o quanto nossa cidade o encantou! É amor demais
por essa BH! –. Foi uma surpresa
agradabilíssima. Fiquei muito feliz pela homenagem”.

OUTRAS HOMENAGENS
Além de ser membro da Academia de Cultura da Bahia e ter recebido diversas homenagens em sua
terra natal, Pedro Ramalho já recebeu outras honrarias em BH e uma
em especial aqui no Buritis. Ele foi
convidado a participar de uma das
edições do Festival Literário do Colégio Magnum. Um grupo de alunos
escolheu sua obra como tema.
“Quando cheguei ao festival vi
um banner de Carlos Drumond de
Andrade, outro de Vinícius de Moraes. Com meu nome tinham três.
Indaguei uma coordenadora de

como era possível ter três com meu
nome e apenas um com o nome
desses imortais. Ela me disse apenas: é você quem está aqui. Emocionante”, conta o poeta.
Algumas das poesias de Pedro
Ramalho podem ser encontradas dividas em três livros publicados: Simples Mente, volumes I e II, e Poesias
Infinitas. Mas seus versos também
podem ser vistos em suas postagens
no Facebook e Instagram no @pedroramalhopoeta. Confira o trabalho
do poeta baiano que adotou o Buritis
e é apaixonado por Belo Horizonte.

Mais belos no nome
Porque no nome só Belo Horizonte,
se o belo aqui está em todo o lugar?
Nas mulheres, nas flores, nos montes,
e nas ruas e caminhos a passar.
Tens um charme discreto e elegante,
conservas raízes e culturas.
Humana com os teus visitantes,
cidade cônscia e madura.
O teu clima gostoso,
comidas tão saborosas,
deixam a gente mais novo,
cidade muito charmosa.

Para Pedro Ramalho, horizonte é apenas
mais uma das belezas de nossa cidade

Porque só Belo Horizonte?
Quiçá, o mais detalhe,
observado dos teus altos montes,
ao olhar pra os teus belos vales.

?

Por Dentro do Bairro

SENADOR LIMA
GUIMARÃES
A rua Senador Lima Guimarães começa na Avenida Professor
Mário Werneck, corta as ruas Pedro Laborne Tavares, Desembargador Amílcar de Castro e José Rodrigues Pereira e termina no clube da
Copasa. Ela tem pista dupla em toda sua extensão, tem cerca de 800
metros e muitos moradores utilizam um trecho da via para a prática de
atividades físicas. Mas quem foi o Senador Lima Guimarães para ter
seu nome eternizado no Buritis?
Mineiro de Jequitibá, João Lima Guimarães, nasceu do casamento
de Luiz Guimarães e dona Maria Lima Guimarães no dia 09 de fevereiro de 1893. Fez seus primeiros estudos com o famoso Mestre Candinho, o primeiro professor da cidade de Cordisburgo. Depois, estudou
o curso ginasial em Curvelo e posteriormente em Belo Horizonte, onde
concluiu o curso de humanidades.
Matriculou-se no curso de farmácia de Ouro Preto e em 1911 se
tornou um boticário. De volta a Belo Horizonte, e já exercendo sua
profissão, se casou com dona Carlota Moreira com quem teve sete filhos. Logo após o casamento, montou uma farmácia em Corinto, mas
em 1917 já estava novamente de volta à capital mineira. Cursou, então,
medicina, mas não se formou. Inquieto, mudou-se, mais uma vez, para
Pompéu, onde ficou por dois anos.
O então farmacêutico e quase médico era, também, poeta. De passagem por Belo Horizonte, associou-se à União Católica de Moços e, lá,
compôs o hino da instituição. Era comum ler em jornais e revistas intelectuais da época poemas de João Lima Guimarães.
Ingressou-se na Escola Livre de Direito (atual curso de Direito da
UFMG) e em 1926 se tornou Doutor. Um ano depois de formado, mudou-se para Curvelo, onde além de advogado também lecionou matemática e história. Nesta cidade se iniciou na política se elegendo vereador.
Em 1940 já estava de volta à BH e foi professor de Economia Política na Escola Superior de Economia e Finanças de Minas Gerais. Fundou
a Escola de Comércio Tito Novais onde ensinava Direito Comercial. Foi
diretor da Companhia de Eletricidade do Alto do Rio Doce. Foi um dos
fundadores do Partido Trabalhista Brasileiro. Por este partido foi deputado estadual. Em 1954 faleceu o Senador Lúcio Bittencourt e, então, João
Lima Guimarães, assumiu o posto de senador, por ser seu suplente.
Escreveu um livro intitulado “Rua das Escadinhas”, contando sua
história infantil vivida em Ouro Preto. Faleceu em Brasília, em 1960, antes que a nova capital federal completasse um mês de vida. Outra curiosidade é que João Lima Guimarães era tio de Guimarães Rosa, papa da
literatura brasileira, quiçá mundial. Se você não sabia agora já sabe quem
foi o Senador Lima Guimarães.

CIRCUITO ACADÊMICO ON-LINE DO UNIBH É SUCESSO
Um campus dentro da sua
casa. Foi com este ousado
formato que a coordenadoria do Centro Universitário
UniBH encarou o desafio de
realizar a edição do primeiro
semestre 2020 do seu Circuito Acadêmico. Entre os dias
18 e 19 de junho, estudantes,
professores e sociedade tiveram uma série de encontros
para tratar temas relevantes
e diversos, além de muita conexão com o conhecimento e a cultura. Todas
as atividades foram abertas
ao público, via Instagram,
com limites distintos de vagas respeitando o tamanho
das salas abertas para cada
live. Além da apresentação
de trabalhos de extensão interdisciplinares, as noites
foram animadas com muita
música e bate-papo.
O Circuito Acadêmico
UniBH é realizado há oito
anos e reúne projetos interdisciplinares de vários cursos. Nesta edição, com o
formato ao vivo e on-line, o
evento chegou a cerca de 10
mil lares, com 453 bancas
com a participação de mais
de oito mil alunos e 500
professores. “Os impactos
impostos pela pandemia do
novo Coronavírus fizeram
com o que o evento mudasse

Comunidade acadêmica prestigiou a edição digital do Circuito. Bate-papo com o músico NELSON FARIA foi uma das atrações mais comentadas

seu modo de execução, mas
não seu cunho educacional e
de promoção cultural”, afirma Eduardo França, diretor
do Campus Buritis do UniBH.
De acordo com Eduardo,
o Circuito Acadêmico foi, ao
mesmo tempo, grandioso e
desafiador, uma vez que desde a sua criação vinha sendo
desenhado um evento que envolvia todo o campus Buritis
do UniBH e a comunidade
acadêmica. “Transformar um
evento acadêmico que se pautava pela total presencialidade
para um evento que impactasse a mesma população, porém
de modo virtual, foi um grande desafio”.

Resultado positivo

Eduardo França, diretor do Campus Buritis do UniBH

?

Você sabe
quem foi

As várias manifestações nas redes sociais
mostraram que houve uma grande adesão, principalmente dos alunos. Os maiores públicos foram
nos eventos da programação acadêmico-cultural,
em que houve a presença de grandes nomes do
cenário nacional, como patronos de alguns cursos
do uniBH, Gustavo Greco e Gustavo Penna, além
de artistas de grande projeção, como José Miguel
Wisnik e Emicida.
O curso de Música Popular e Gestão de Carreira promoveu um bate-papo enriquecedor com
o músico Nelson Faria. Ele conversou com o público sobre o estudo como ferramenta para um
futuro promissor na arte. “Aconteceu uma troca
de vivências do mundo da música, sobre suas diversas possibilidades de atuação, a valorização da
música brasileira e dicas técnicas. Na carreira, a
gente tem duas estradas a seguir: em uma, você
procura sua assinatura, na outra, você diversifica
e aprende vários estilos”.

Fórum
Buritis na
Política
No próximo dia 14
de julho acontece mais
uma edição do Fórum
Buritis na Política.
Desta vez o tema a ser
abordado com os postulantes a representantes
do bairro a uma cadeira na Câmara Municipal de Belo Horizonte
será mobilidade. Braulio Lara, Irlan Melo,
Sargento Mendonça e
Pablo Figueiredo estarão juntos no debate
on-line. O painel será
transmitido ao vivo na
Fanpage facebook.com/
associacaobairroburitis
a partir de 20h30 e a
comunidade tem total
liberdade para participar fazendo comentários e mandando suas
perguntas. O Fórum
Buritis na Política foi
criado em 2017 e tem
como objetivo a criação de um espaço onde
se possa discutir com
pretensos
candidatos
a sua atuação em prol
das pautas do Buritis
juntamente às esferas
municipal, estadual e
federal.
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Beleza

BURITIS NA PASSARELA
O Buritis está na disputa do
Miss Belo Horizonte 2020. Larissa
Fioravante, moradora da Rua Stella
Hanriot, é uma das finalistas do
concurso, que acontecerá no dia 12
de dezembro no Salaberry Recepções. Contudo, uma mudança não
está descartada devido às medidas
de combate ao Coronavírus.
Larissa tem 21 anos e é natural
de São Paulo. Há 12 mora na capital mineira. Desde 2018 ela faz
parte da Agência Adriana Macedo,
que é a responsável pelo Miss Belo
Horizonte, assim como também
é a idealizadora do Miss Betim
e Miss Contagem. Foi por meio
de um convite da própria agência
que Larissa decidiu participar do
concurso. “A Adriana, sabendo do
meu sonho de ser miss, me convidou para disputar o concurso. Com
isso, passei a me dedicar e consegui chegar à grande final”.
Larissa já faz alguns trabalhos

como modelo. Contudo, acredita
que vencendo o concurso de miss,
sua carreira terá um importante
crescimento. “É acima de tudo a
realização de um sonho pessoal e
a continuidade da minha carreira,
que teve início em 2014 com trabalho de modelo. Espero que com
essa visibilidade que terei com o
concurso possa intensificar os trabalhos que já realizo com ações
sociais e filantrópicas”.
O isolamento social provocado pela pandemia mudou a vida de
muita gente. E para uma modelo?
Como tem sido o dia a dia para
manter a beleza? De acordo com a
moradora do Buritis, a quarentena
não alterou os cuidados que sempre teve. Apesar de em casa, mantém uma boa alimentação, atividade física diária, cuidados com
a pele, entre outros. “Tudo isso
sem esquecer da minha saúde espiritual e intelectual”.

Apoio
do bairro

Jurados renomados no ramo da
moda irão fazer a escolha da nova
Miss Belo Horizonte. No entanto, os
moradores do Buritis podem contribuir com Larissa. Além de concorrer
ao Miss Belo Horizonte, ela também
disputa os títulos de Miss Elegância,
Miss Popularidade, Miss Simpatia,
Miss Beleza do Bem e Top Model.
Os moradores podem ajudar compartilhando e/ou publicando a foto da
modelo que está no feed do seu instagram @laryh_fioravante e marcando
o perfil da agência @agenciaadrianamacedo e o perfil do concurso @
venhasermiss. “É importante que
acompanhem o conteúdo dos meus
stories no instagram, pois lá está
todo o trabalho que realizei e venho
realizando”, finaliza Larissa.

Concurso pode ser um divisor de águas
para a carreira de modelo de LARISSA

Cadê a faixa?
Na edição de novembro
do JORNAL DO BURITIS
foi dada a informação do início das obras de instalação
de mais uma faixa de veículos na Rua José Rodrigues
Pereira. Os serviços aconteciam com mais de um ano
de atraso desde o anúncio do
projeto. Por se tratar de uma
obra relativamente simples
e de baixo custo, a expectativa era de que ela fosse
finalizada dentro de poucas
semanas. No entanto, muito
pouco foi visto desde que

elas iniciaram. Inclusive, nos
últimos dias, não se vê nenhum
profissional trabalhando no local. Nossa reportagem entrou
em contato com a assessoria da
BHTrans e esta informou que a
obra segue sem prazo para ser
finalizada, uma vez que necessita da retirada de alguns postes
de energia por parte da Cemig
para ser concluída e isto ainda
não ocorreu.
De acordo com a BHTrans,
a nova faixa, quando estiver
pronta, vai servir de entrada
pelo bairro via Avenida Barão

Homem de Melo, irá minimizar
um dos principais gargalos de
trânsito do Buritis. A expectativa é que a nova passagem reduza
em 40% a fila de carros na via
que, em condições normais, chega a 250 metros no horário de
pico da manhã, das 6h45 até as
8h30. Com a nova faixa de entrada haverá duas com acesso à
Avenida Raja Gabáglia, que é o
principal destino dos motoristas
que buscam a zona sul e região
central da cidade e uma faixa
livre à direita para quem segue
sentido BR 356.

Obras de implantação da nova faixa de veículos da Rua José Rodrigues Pereira NÃO EVOLUÍRAM
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Recordação

ABB REPRODUZ ANTIGA PLACA
COM NOME DO BURITIS
Se você jogar Bairro Buritis
nas imagens do Google é certo que
entre todas que forem apresentadas irá encontrar a foto da placa
“do BURITIS” que existia no bairro há cerca de dez anos. Mesmo
com a passagem de todo este tempo, a imagem ainda é muito comentada pelos moradores mais antigos,
sempre com certo sentimento de
nostalgia. Para a alegria desses antigos moradores, e também para os
novos que gostariam de ter tido a
oportunidade de tirar uma foto junto à placa, a Associação do Bairro
Buritis (ABB), em comemoração
aos 24 anos de fundação, celebrados no último dia 27 de junho, presenteou o bairro com uma réplica,
em forma de obra de arte, de uma
nova placa para ser exposta em algum ponto estratégico do bairro.
Ao fazer a comparação com a
antiga placa, os moradores irão encontrar algumas diferenças como

Presidente da ABB, BRAULIO LARA diz que a volta da
placa era um desejo antigo de muitos moradores

o tamanho - esta nova é um pouco
menor - e o local. A primeira havia sido instalada na Rua Stella
Hanriot, no alto da montanha.

Para essa segunda opção, da localização, ainda não está definido. A
comunidade terá a oportunidade
de votar para escolher o local que

mais deseja que ela seja instalada. Em seguida, a ABB vai buscar
viabilizar a sua implantação final
de acordo com as necessidades e
a comunidade. A votação será on-line, disponibilizada no APP SOU
MAIS BURITIS, e também por
link da internet.
Segundo Braulio Lara, presidente da ABB, a nova placa resgata a história do bairro. “É uma
demanda antiga de moradores
restabelecer essa memória por
meio de uma obra artística que
recompõe a antiga placa, resgata
o sentimento de pertencimento
das pessoas ao bairro”.
Braulio reforça ainda que onde
ela vier a ficar vai acabar se tornando um ponto de selfies e imagens que trarão entretenimento e
cultura ao bairro. “Afinal, a obra
de arte também faz alusão ao artista Aroldo Tenuta, que do ferro forjava suas obras”.

Confira os pontos que estão
concorrendo na votação:

1) Rua José Rodrigues Pereira
na entrada do bairro próximo à Raja Gabaglia;
2)

Av. Prof. Mário Werneck
com Rua José Rodrigues
Pereira em frente ao Verdemar;

3)

Av. Prof. Mário Werneck
com Rua Marco Aurélio de
Miranda no entroncamento
na Praça Aroldo Tenuta;

4)

Av. Prof. Mário Werneck
dentro do Parque Aggeo
Pio Sobrinho.

Além da placa, a ABB, por
meio do projeto Adote o Verde, também irá cuidar do local, mantendo o espaço limpo
e com área verde. “Nesses 24
anos a ABB defendeu o bairro
em suas demandas e ainda trabalhou para importantes melhorias, como cuidar de parques e canteiros, e agora ainda
vai dar mais esse presente aos
moradores. Esperamos que todos aproveitem ao máximo”,
finaliza.

COMERCIANTE ALERTA SOBRE PERIGOS EM CRUZAMENTO DO BAIRRO
O encontro da Rua José Hemetério Andrade com Avenida
Professor Mário Werneck tem gerado mais alguns cabelos brancos
ao empresário Ivonaldo Oliveira.
Sócio-proprietário da Pizzaria Du
Bairro, que fica bem em frente ao
cruzamento, há três anos acompanha diariamente os transtornos
no local. Acidentes, discussões e
muita buzina. Tudo isso é possível
presenciar no cruzamento em qualquer horário do dia.
A José Hemetério de Andrade é uma das únicas ruas do bairro onde é permitido atravessar a
Mário Werneck e que não há um
semáforo disciplinando o trânsito. Como a avenida conta com um
canteiro central pequeno, é comum
ver carros parados, esperando a
oportunidade de terminar a travessia, e ocupando uma das pistas da

Mário Werneck. Quando isso acontece, todos os problemas citados
acima são vistos.
Ivonaldo, que também é morador no Buritis, diz não entender
porque o cruzamento não recebeu
um semáforo, como foi feito em
alguns outros pontos da Mário
Werneck após o recapeamento da
via feito há cerca de dois anos. “Na
Jornalista Guilherme Apgáua, por
exemplo, foi colocado um semáforo para ajustar o trânsito”.
Como a José Hemetério é responsável pela ligação ao Colégio
Magnum, o comerciante comenta
que em dias de aula o trânsito de
vans no local é muito intenso, o
que lhe preocupa ainda mais em
caso de um acidente. “Estão levando crianças. As vans atravessam
a avenida e a chance de batidas é
sempre enorme. Temo por vir a

presenciar uma tragédia”.
Para o empresário, a melhor
solução seria a instalação de um
semáforo no cruzamento. Se isto
não for possível, pelo menos que
fechem o canteiro. Assim, a saída da rua seria permitida apenas
para acesso à avenida sentido
Centro. “Os motoristas teriam
que dar uma volta, mas é melhor
andar um pouco mais que correr
o risco de um acidente”.

RESPOSTA
Em contato com a coordenadoria da BHTrans, esta informou
que a circulação atual do local
mencionado não favorece a implantação de semáforo, pois há
uma proximidade grande com a
Rua Professora Bartira Mourão, o
que prejudicaria a fluidez do trânsito na Avenida Professor Mário

Werneck e seu entorno.
Segundo a BHTrans, a sugestão para transpor a Mário Werneck, em melhores condições de segurança, é utilizar os cruzamentos
semaforizados da Rua Doutor Lucídio Avelar ou da Rua Engenheiro
Aluísio Rocha, passando pela Rua
Laura Soares Carneiro.
Contudo, se o motorista que
estiver na Rua José Hemetério de
Andrade optar por atravessar a
Mário Werneck ou mesmo entrar
na avenida, deve dirigir redobrando a atenção e os cuidados para garantir sua segurança, além de evitar
fechar o cruzamento.
Para alertar os condutores sobre o fechamento da intercessão, já
foi elaborado projeto operacional
que contempla a implantação de
pintura no solo de caixa zebrada
amarela (Yellow Box).

Ivonaldo já se acostumou com
as BUZINAS E DISCUSSÕES no
encontro da José Hemetério
com Mário Werneck

