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13 anos de
sucesso

Neste mês de março, o JORNAL DO BURITIS completa 13 anos de vida e uma história em
sintonia com o bairro. Com um jornalismo independente e de qualidade, a cada ano que passa o
jornal consolida a sua relação de parceria com o bairro, conquistando cada vez mais o respeito
de leitores e anunciantes. Ao longo dessa trajetória, o jornal foi fundamental no crescimento e na
diversificação de um dos nossos maiores patrimônios, o comércio local. Nesta edição de aniversário
vamos contar histórias de antigos e novos empresários e empreendedores do Buritis, que, assim
como o JB, enfrentam a crise e seguem firmes e fortes construindo um bairro melhor para todos.

Págs. 4 e 5

Bairro ganha
centro de
inovação:
Anima Lab Pág. 3

TRIBUTOS
Declaração do imposto
de renda já começou
e contribuinte deve ficar
atento às novidades
PAG 8

de como um todo. No mês em
que celebramos todas as mulheres, o JORNAL DO BURITIS mostra a história de uma
empreendedora/moradora do
bairro que é exemplo de garra
e competência no mundo dos
negócios.
Pág. 11

Buritis tem várias
linhas de ônibus
que vão a diversos
cartões postais de BH
PAG 12

EDUCAÇÃO
Michel Temer sanciona a
lei do novo ensino médio
e diretora do Unimaster
comenta a reforma
PAG 13

CARNAVAL
AGITA
O BAIRRO

O dinamismo e sucesso
das mulheres do Buritis

O momento para as mulheres no empreendedorismo
parece ser mais promissor do
que nunca. Elas estão conquistando cada vez mais espaço e ganhando impulso,
e isso é muito bom! Não só
para elas, mas para a socieda-

PLURAL

Não teve sol ou chuva que atrapalhasse! O carnaval 2017 do Buritis foi um
verdadeiro sucesso! Milhares de foliões, entre eles famílias inteiras, foram
às ruas e coloriram o nosso bairro, não só com suas fantasias, mas,
principalmente, pela alegria estampada em seus rostos. E que venha 2018!
Pág. 15
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Editorial

OUTROS 13 ANOS VIRÃO
Em seus 119 anos de idade
completados no último mês de
dezembro, talvez Belo Horizonte nunca tenha assistido a
um crescimento de bairro tão
rápido e vertiginoso como o
que aconteceu com o Buritis
durante as últimas duas décadas. No último censo realizado
em 2010, o bairro já aparecia
como o segundo mais populoso da capital mineira, ficando
atrás somente do bairro Sagrada Família.
Nestes últimos sete anos,
com o surgimento e a ocupação de mais empreendimentos
imobiliários do bairro, muito
provavelmente já alcançamos a
primeira colocação, com cerca
de 40 mil moradores. Se o Bu-

ritis fosse uma cidade, estaria
entre as 100 maiores de Minas.
O mais importante, no entanto, não é a quantidade, mas,
sim, a qualidade. Mesmo com
um crescimento acelerado,
com o bairro de uma hora para
outra sendo palco dos maiores investimentos imobiliários
de Belo Horizonte, o Buritis
conseguiu conciliar este boom
ocupacional com a melhoria da
qualidade de vida.
O bairro continua sofrendo vários problemas em seu
cotidiano, com destaque para
o trânsito em horários de pico.
Mas este problema não é exclusividade do Buritis. Hoje, praticamente em todas as médias e
grandes cidades brasileiras este

é um nó a ser enfrentado.
E durante este período de
crescimento, mais especificamente nos últimos 13 anos,
o bairro pôde contar com um
aliado incondicional na busca
por um lugar melhor para se viver. o JORNAL DO BURITIS
está completando neste mês
de março 13 anos de vida com
o conceito de melhor jornal de
bairro de Belo Horizonte.
E esta chancela não foi
conquistada por menos. São 13
anos de circulação ininterrupta,
sendo publicado todos os meses e respeitando a sua periodicidade. Além disso, a linha
editorial tem se mantido fiel às
suas origens: um jornal independente, com o compromisso

único e exclusivo de divulgar
e colocar em pauta as questões
de interesse do bairro.
Nesta edição de aniversário, por exemplo, falamos da
importância do jornal para o
crescimento e a diversificação do comércio do bairro.
O jornal tem sido um permanente aliado para os empresários do Buritis, que contam
com um veículo de credibilidade para divulgar seus
serviços e produtos.
Desde quando começamos,
em 2004, um dos nossos objetivos tem sido o de incentivar
o morador do bairro a consumir por aqui mesmo, apesar da
forte concorrência dos grandes
shoppings que ficam próxi-

mos ao Buritis. E este objetivo tem sido alcançado com
sucesso e gradativamente os
moradores do bairro têm focado suas compras no comércio do bairro.
E são vários outros aspectos que fazem com que nestes
13 anos de vida tenhamos vários motivos para comemorar.
Mesmo com a crise no país e,
em especial, a turbulência por
que passa o mercado da comunicação, o JB segue firme
e forte, parceiro do bairro, dos
seus moradores e dos empreendedores que escolheram o
Buritis para os seus investimentos. E podem ter certeza:
outros 13 anos virão. Parabéns
para todos nós.

OS PIONEIROS
3) Nome: Cláudia Chaves Fonseca e Bernard Hermógenes
Sugestão: Sugiro uma reportagem sobre os moradores
pioneiros do bairro (principalmente aqueles que ainda moram aqui): quem são, como
chegaram até aqui, como era o
bairro 30 anos atrás, se filhos
e netos moram aqui também.
Falar das perspectivas para o
futuro do Buritis: qualidade de
vida, mobilidade urbana, saúde,
educação, etc.

cal proibido, na Avenida Mário
Werneck, no quarteirão do
BuriBar sentido Palmeiras.
Aproximadamente 12 carros,
num trecho de placas de proibido estacionar, sendo que na
avenida, só é permitido estacionar nas baias recuadas.
Falta de policiamento na avenida para fiscalizar todas imprudências e fazer cumprir a
lei de trânsito na nossa principal avenida e demais trechos
do bairro.

do bairro. Temos muitos e com
vários objetivos.
A maioria das demais sugestões recebidas já foram
temas de reportagens publicadas em edições anteriores.
Mas podem ser reaproveitadas em um momento oportuno. Muito obrigado a todos!
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Cartas
PROMOÇÃO
Queremos agradecer a todos os leitores que participaram da promoção "O JB leva
você ao cinema", que lançamos
na edição de fevereiro. Vários
leitores enviaram sugestões de
pauta para que possamos fazer
reportagens nas próximas edições. O leitor que teve a sua sugestão escolhida ganhou quatro
ingressos de cinema para o Cineart Paragem. Foram eles:
COLETA DE LIXO
1) Nome: Paulo Henrique e Beatriz Tomaz
Sugestão: Reportagem sobre os dias de coleta dos lixos

(convencional e reciclado), pois
grande parte das residências
sempre os colocam nas calçadas dificultando a passagem
de pedestres e tornando nosso
bairro mais feio e propício a
pragas urbanas.
AMOR PELO BAIRRO
2) Nome: Maria Cristina Castelloes Castro Rincon
Sugestão: A paixão dos adolescentes e jovens pelo Buritis.
Falar daqueles que aqui nasceram e cresceram e que amam o
bairro. Essa moçada tem tudo
aqui A turma se encontra em
casa de amigos, no Paragem, no
MC Donald's, nos espetinhos da
região e demais locais.

ESTACIONAMENTO
4) Nome: Clauz Jardim
Sugestão: Veículos estacionados todos os dias, em lo-

WHATSAPP
5) Nome: Luciana Crepaldi
Sugestão: Gostaria de ler
uma reportagem e conhecer
melhor os grupos de Whatsapp

CONVOCAÇÃO
Alô moradores e moradoras
do Buritis. Vamos lotar a Câmara Municipal no próximo
dia 16 de março, quinta-feira,
a partir das 13h30. O vereador Elvis Côrtes protocolou
requerimento de Audiência Pública na Comissão de Desenvolvimento Econômico, Trans-

porte e Sistema Viário para
discutir e analisar a execução
do recapeamento asfáltico da
Avenida Professor Mário Werneck. A reunião será no Plenário Helvécio Arantes e foram
convidados representantes da
Prefeitura de BH, da Gasmig e
da Associação de Moradores.
Agora é a nossa vez. Agora é a
hora de mostrar a nossa força
para os vereadores e para os
membros do executivo. O nosso bairro paga muito imposto
para ter pouco retorno. A Mário Werneck em frente o Parque Aggeo Pio Sobrinho está
uma vergonha, o verdadeiro
caminho da roça.
Estanislau Duarte
Morador

O amor nos tempos do AI-5

“O Amor nos tempos do
AI-5” é romance de estréia do
escritor Ricardo de Moura Faria,
morador do Buritis há oito anos.
Natural de Dores do Indaiá
(MG), Ricardo foi professor de
História em vários colégios e
cursinhos de Belo Horizonte,
entre eles o colégio Promove,
o colégio Roma, o União PréVestibular. No UNI-BH exerceu
a cadeira de História Moderna e
Contemporânea por 18 anos, tendo
encerrado a carreira de magistério
em 2004. Sua formação em
História (UFMG) e pós-graduação
(PUC-MG) possibilitaram seu
ingresso em duro concurso
público para se tornar Consultor
da Assembléia Legislativa do
Estado de Minas Gerais, nas
áreas de Educação e Cultura.

Alguns comentários sobre o romance
“O amor nos tempos do AI-5”
“O amor nos tempos do AI-5” traz à vista o
que é comum e normal na vida de um casal, mas
que na boca de moralistas é perversão sexual. Se
quiser saber, na verdade, o que é perversão leia
o livro “Os 120 dias de Sodoma” de Marques de
Sade. O que Ricardo de Moura Faria diz, através
das palavras e ações das quatro personagens
principais, é que o conhecimento e a consciência
proporcionam a liberdade e o respeito, sem os
quais os atos sexuais são indignos.
Prof. Antônio de Paiva Moura,
do UNI-BH e da UEMG

Depois de muitas viagens, só agora
encontro tempo de lhe agradecer
seu excelente “O amor nos
tempos do AI-5”. A construção
do romance é ótima, você conhece
muito bem o pano de fundo
histórico, a revolução sexual dos
anos 60 e sobretudo, o ambiente
tóxico das universidades. Adorei!
Que venham mais!
Mary del Priore,
Historiadora

O livro pode ser encontrado na Livraria Leitura do Shopping Paragem,
ou pedido diretamente ao autor pelo email mourafaria@hotmail.com.
Resenhas e comentários sobre o romance
podem ser lidos na fanpage do autor:
www.facebook.com.br/paginadoricardofaria
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Tecnologia

Grupo Anima lança maior espaço do
conhecimento da América Latina

Maykel

Souza

Localizado no Campus Estoril do UniBH, o Anima Lab será aberto à
comunidade e incentivará a inovação, educação e cultura empreendedora
Um ecossistema de inovação. Assim pode ser definido
o novo espaço de aprendizagem do Grupo Anima lançado no dia 22 de fevereiro
passado aqui no Buritis. Considerado o maior da América Latina, o Anima Lab terá
mais de 700m² abertos para
a comunidade escolar e civil.
Localizado no Campus Estoril do UniBH, o novo espaço é um centro de inovação
voltado à pesquisa, desenvolvimento tecnológico e
empreendedor. Além disso,
o Anima Lab também conta
com espaço de treinamento

e capacitação de pessoas, um
lugar de convívio e troca de
conhecimentos.
Segundo o professor do
UniBH e desenvolvedor do
projeto, Rafael Ávila, o Anima Lab surgiu de uma extensiva pesquisa feita pela
instituição junto às escolas
mais inovadoras do Brasil e
do Mundo. “Diante destas
pesquisas, descobrimos que
tão importante quanto ter um
bom currículo, bons professores-mentores, tecnologias disponíveis, precisávamos mudar também as metodologias
de aprendizagem e, claro, os

RAFAEL ÁVILA garante que a estrutura do Anima Lab será um diferencial na aprendizagem

espaços disponíveis. O Anima
Lab assim, nada mais é, que
um grande espaço de aprendizagem, uma “sala de aula”
ampliada e diferenciada”, esclarece Rafael.
Voltado para a comunidade escolar e civil, o Anima
Lab oferecerá espaços de convívio com um café coworking
e um coworking propriamente dito, laboratórios maker
- onde os estudantes podem
criar projetos, produtos, usando ferramentas e equipamentos modernos. Além de um
programa de desenvolvimento de startups e uma sala
de metodologias ativas de
aprendizagem e capacitação
de professores.
Serão mais de 15 startups
selecionadas na universidade
e também na comunidade. A
Hug Me é um dos projetos já
escolhidos. Ele tem o intuito
de potencializar a aquisição
da língua inglesa em crianças de 2 a 6 anos por meio de
um aplicativo que trabalhará
personagens de forma lúdica
e natural. “Nosso projeto surgiu em 2014 e, desde então,
estamos desenvolvendo e realizando pesquisas para inserir o aplicativo no mercado.

No entanto, é preciso investimento. O Anima Lab chega
para viabilizar nosso projeto. Além de ter profissionais
disponíveis e qualificados
em todas as áreas do conhecimento também teremos
infraestrutura de alto nível e
tecnologia de última geração
disponível”, pontua Gustavo
Siqueira, diretor executivo da
Startup.
Para Rafael, a participação da sociedade é fundamental para o projeto. “Queremos a comunidade dentro
do Lab e queremos que aquilo que produzimos dentro da
universidade gere benefícios
para o entorno e para a sociedade em geral. Estamos
desenhando um modo de funcionamento que permita que
a comunidade use o café e o
coworking, que se beneficie
dos nossos equipamentos e
capacitações, que faça parte de todos os programas”,
completa Ávila. O Anima
Lab ficará aberto das 8h às
20h, de segunda a segunda, e
as inscrições para participar
da primeira etapa do programa de aceleração de startups
estará disponível a partir do
dia 14 de março.
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História

Parceria de sucesso
Em 13 anos de história, JORNAL DO BURITIS mostra o quanto
foi importante na luta para manter o comércio do bairro forte
Para você o que comprova
que uma parceria deu certo?
Sucesso, crescimento mútuo,
objetivos alcançados, convivência harmônica? Talvez, todas estas alternativas juntas?
Se esta for a linha que desenhamos para o significado de
parceria, não há dúvidas: Buritis e JORNAL DO BURITIS
são grandes parceiros.
Há exatos 13 anos chegava às residências e estabelecimentos comerciais do
bairro a edição número 01 do
JB. Neste tempo, trabalhamos juntos e acompanhamos
o crescimento de ambos. Em
2004, o Buritis já demonstrava importante viés de desenvolvimento. Contudo, este
aspecto positivo ficava es-

condido, sem ter um espaço
para ser mostrado e incentivado. Precisava que alguém
mostrasse o bairro, principalmente para seus moradores. O jornal nasceu com esta
linha e mais de uma década
depois continua apresentando tudo o que o bairro tem,
claro, sempre se adequando à
sua realidade.
Ao visualizar o cenário
atual é fácil enxergar que
aqui seria um lugar ideal para
a elaboração de um periódico
de notícias. No entanto, há
13 anos a realidade era bem
diferente. Investir no Buritis
ainda era considerado uma
aposta. Mas havia um nicho
a ser ocupado. Ter um espaço
para se mostrar à comunida-

de local era algo que os empresários necessitavam.
A grande mídia não oferecia esta possibilidade. Você
sabia o que estava acontecendo a quilômetros de distância, mas não fazia a menor
ideia de como estava o seu
vizinho. Pelo contrário, tudo
que aparecia na imprensa a
respeito do bairro era depreciativo. Trânsito caótico, crescimento desordenado, verticalização selvagem. Sempre o
Buritis era tema de reportagens negativas. Por isso, ao
apresentar o bairro aos seus
moradores, o JB certamente significou a sobrevida de
muitos estabelecimentos comerciais que hoje fomentam
a economia local.

Ganho da comunidade
As irmãs Maria José e Alice Vidigal, referências educacionais no bairro, recordam o
início da parceria do conceituado Instituto Efigênia Vidigal
(hoje Grupo SEB Unimaster),
que era dirigido por elas, com o
JORNAL DO BURITIS. A escola, que em 2004 já existia há
mais de 20 anos, por diversas
vezes havia sido premiada. Porém, os próprios moradores do
bairro não sabiam destas conquistas, que, querendo ou não,
também eram deles.
Foi a partir da exposição no
jornal que todos conheceram e
puderam cultuar estas glórias.
“Foi muito importante para a
gente. A divulgação dos nossos trabalhos encurta os laços
da escola com a comunidade.
Continuo sendo uma leitora assídua e até hoje guardo alguns
exemplares que destacaram a
escola”, comenta Alice.
Mais do que um benefício
comercial, Maria José ressalta
o ganho da comunidade com
a criação do seu maior jornal
de bairro. “A real função do
JORNAL DO BURITIS sempre foi mostrar tudo de bom
que estava acontecendo no Buritis. Todo bairro precisa disso.
Que muitos e muitos anos ainda venham pela frente”.
Alice e Maria José Vidigal
continuam atuando na área
educacional, agora, administrando a AVEC - Associação
Efigênia Vidigal de Educação
e Cultura. “Elaboramos diversos projetos educacionais e os
implantamos em escolas e outros espaços sociais. Acreditamos que a educação e cultura
são essenciais para a inclusão
e transformação sociais e ficamos imensamente felizes
em ver que o JORNAL DO
BURITIS também apoia esta
ideia”, completa Alice.

As educadoras Maria José e Alice Vidigal recordam a importância
do jornal para trazer a comunidade para dentro de sua escola

Referência
Morador no Buritis há 27
anos, empresário há 21, o cabeleireiro Anderson Santos
conhece como poucos a história do bairro e, consequentemente, do jornal. Crítico, não
tem receio de opinar sobre
qualquer reportagem que saia
em nosso periódico, seja pelo
lado positivo ou negativo. Anderson, inclusive, elogia que
o jornal fale das coisas boas,
mas cobra da gente uma postura mais reivindicatória.

Entretanto, uma coisa nunca questionou: a importância
dele para o bairro. “O JORNAL DO BURITIS foi, é, e
muito provavelmente será,
o maior noticiário do bairro.
Não há quem não pegue para
ler. É uma referência. Sempre
deixo um exemplar aqui no
salão e percebo o quanto às
pessoas se interessam em suas
reportagens. Às vezes, até
levam pra casa. Quer prova
maior de sucesso?”.

Anderson Santos, leitor e crítico do JB desde sua criação

Saltando obstáculos
Engana-se quem pensa
que uma parceria vive apenas
de momentos bons. Muito
pelo contrário, uma parceria
de sucesso é aquela que está
unida sempre, principalmente nas horas difíceis. Nos
últimos anos, o Brasil tem
passado por uma grave crise econômica e política, para
muitos, nunca vista antes.
São nestes momentos que é
preciso juntar forças e motivar ações de investimento.
Enfrentar a crise não é tarefa
nada fácil, no entanto, tem
muita gente que sabe lidar
com esta situação e colabora
para que o restante do mercado também se fortaleça. A
resposta para o Buritis continuar evoluindo mesmo diante
deste cenário deve estar aí.
Aqui temos exemplos de sucesso, que continuaram fortes
e crescendo, assim como o
nosso jornal.
Rogério Gonzaga, proprietário da Occhio Bello,
primeira ótica do Buritis,
inaugurada há 17 anos, diz
que toda empresa deve saber
administrar custos e gastos,
buscar trabalhar para manter uma autonomia financeira e ficar atenta ao mercado.
Tudo isto aliado à qualidade
do produto oferecido e atendimento. “São situações que
parecem ser simples ao dizer, mas sei que são difíceis
de realizar na prática. Mas o
que não podemos é jogar a
toalha e dizer que não dá para
encarar. Acabei de mudar a
logomarca da minha empresa, ficou mais moderna e de
acordo com o meu público
atual. Os comerciantes do
Buritis têm esse perfil e, por
isso, o comércio local segue
forte, apesar de todas as adversidades”.

Em relação ao
JORNAL DO BURITIS, o empresário
ressalta o quanto ele
continua sendo importante para a fomentação do comércio do
bairro. “Sem dúvidas
é o melhor meio de
comunicação do bairro. Sua linha editorial,
levada com credibilidade e competência,
faz com que o produto
e marca nele anunciado tenham a melhor recepção possível. Além
Rogério Gonzaga destaca como nestes
disso, se não tivésse13 anos, comércio e JB seguiram fortes
mos a oportunidade
de anunciar para os nossos Rodrigues. Prestes a complemoradores, com certeza, os tar 16 anos, o acanhado salão
perderíamos para os gran- que, quando inaugurado, condes shoppings e o comércio tava com apenas o proprieda região central de BH. Ser tário e mais um funcionário,
visto no JORNAL DO BU- hoje, o Espaço DR, se localiRITIS fez com que esses za em um majestoso imóvel,
clientes nos conhecessem, de quatro andares, e conta
prestigiassem e, a partir daí, com mais de 70 profissionais.
“Por mais que a crise tenha
ficaram fiéis”, diz.
chegado, não abro
mão de um atendimento de qualidade,
feito por profissionais altamente capacitados, e produtos
de alto padrão”, ressalta.
Dierley também
faz questão de destacar a importância
do JB para o empresário do bairro.
“Desde que o JORNAL DO BURITIS
foi lançado, há 13
anos, ele se tornou
uma importante rePara o empresário Dierley Rodrigues,
ferência sobre o
ler o JB é fundamental para quem deseja
bairro para todos
se estabelecer no bairro
nós do Espaço DR.
Outra empresa que tem Tenho muita confiança no trauma rica história no Buritis é balho da equipe e parabenizo
o salão de beleza de Dierley por essa história de sucesso”.
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História

Bairroburitis.com

Em 13 anos BURITIS e JORNAL DO BURITIS passaram por grandes mudanças e sempre se sobressaíram positivamente

Novos empreendimentos
Uma prova de que o Buritis segue forte diante da crise
econômica é que o bairro continua sendo muito requisitado
para o lançamento de novos
empreendimentos. Sempre que
se faz um estudo a respeito de
um bom lugar para investir na
capital mineira, o nosso bairro
acaba encabeçando a lista. Foi
o que aconteceu com Josiane
Paiva e Giordano Carvalho,
que há cerca de dois meses
inauguraram a Amalutri, que
trabalha com a venda de cervejas especiais.
Para atender ao perfil do
morador do Buritis, os em-

presários não economizaram
no investimento. A qualidade no produto oferecido e a
estrutura do estabelecimento
comercial não poderiam ser
minimizados. “Todo negócio
tem risco. Mas, arriscar em
algo com um potencial tão
forte como o Buritis, nos deu
coragem”, diz Giordano. “A
crise até nos fez dar um passo a mais para falar a verdade.
Claro que a gente a sente, mas
neste bairro, com criatividade,
bom atendimento, bons produtos e anunciando no jornal,
temos certeza que iremos vencer”, completa Josiane.

GIORDANO e JOSIANE confiam no bairro e no alcance
do JB para o sucesso do novo empreendimento

Setor imobiliário inabalado
Como pôde ser visto nos
relatos citados durante à reportagem, ao longo destes 13
anos o JORNAL DO BURITIS buscou mostrar como o
nosso bairro é um lugar ótimo
para viver, estudar e ganhar
dinheiro. Estas três situações,
por consequência, fazem com
que o setor imobiliário se destaque. E, mesmo em tempos
de crise financeira, quando investir em bens de alto valor é
algo raro, por aqui o impacto
foi bem menor.
“O Buritis oferece tudo
e seu custo benefício é incrí-

vel. Enquanto nos bairros da
zona sul o m2 gira em torno
de R$10 mil, aqui sai a R$6
mil. E o nosso bairro oferece
muito mais serviços do que
estes concorrentes”, explica o
sócio-proprietário da Imobiliária Buritis, Wagner Pissolati.
Quanto ao trânsito intenso
do bairro, Wagner diz que este
é um problema comum em todos os grandes centros e que isto
nunca foi um dificultador para a
realização de negócios no setor
imobiliário. “O Buritis é uma
cidade. Tem gente que brinca ao
dizer que se tivéssemos um car-

tório já poderíamos pedir emancipação de BH. Mesmo assim,
acredito que com algumas mudanças simples, até mesmo o
trânsito do bairro poderá ter um
ganho enorme”.
Outra situação que mantém a força do setor imobiliário no Buritis é a alta procura
por locação. Como o bairro é
privilegiado pela presença de
duas instituições de Ensino
Superior, a procura de estudantes vindos de outras cidades para residirem próximo
de onde irão estudar é muito
grande. “Nestes primeiros

meses do ano não tem um
dia sequer que uma família
não entre aqui na imobiliária procurando locação. Essa
presença fortalece, não só o
seguimento imobiliário, mas
também todo o comércio do
bairro”, afirma Pissolati.
Por todos estes motivos é
que nos orgulhamos muito de
trabalhar para mostrar o Buritis
e continuaremos nessa linha,
uma vez que acreditamos que
o bairro seguirá crescendo, comercialmente e estruturalmente, e o principal, contando com
excelentes moradores.

Segundo WAGNER, a força do Buritis fez com que
o bairro não sentisse tanto a crise no setor imobiliário

Dicas para empreender
A abertura e o gerenciamento de
empresas exige um conjunto de habilidades e conhecimentos. É preciso entender o mercado, o público e planejar
bem o negócio. Uma boa gestão considera estratégias de marketing, um
fluxo de caixa controlado e passa também por muita criatividade e inovação.
Confira 10 dicas importantes de como
empreender:
1 - Estude o mercado, veja quem são
os seus potenciais clientes. O ponto
para se estabelecer também é fundamental de se estudar, se é de fácil
acesso, seus clientes te enxergarão,
terão facilidades de te encontrar.
2 - Estude seu fluxo de caixa, veja cada
detalhe do empreendimento, e estipule o quanto poderá investir a cada
etapa. É importantíssimo fazer isso,
não se aventure em empréstimos

com bancos ou agiotas, tome cuidado, pois poderá assumir uma relação com eles que poderá ser difícil
romper depois, fora todos os riscos
que eles oferecem o que não convém aqui entrar em detalhes.
3 - Busque conselhos de pessoas que
já possuem seu negócio, descubra
como elas começaram e como chegaram até o sucesso. Isso te dará
ânimo e ideias criativas para seguir
em seu empreendimento.
4 - Consulte grupos de empreendedores, participe de palestras sobre o
tema, estar próximo de empreendedores, é uma oportunidade de compartilhar experiências e também de
aprender.

bustível diário, não se deixe abater
pelas dificuldades, analise, estude
e trabalhe, os resultados serão proporcionais ao nível de seu esforço.
7 - No caminho irão surgir dúvidas que
talvez sozinho você não consiga descobrir, por isso consulte um contador de sua confiança que seja capaz
de auxiliar com os procedimentos
burocráticos, como por exemplo, a
abertura de sua empresa, o melhor
enquadramento fiscal, entre tantos
outros assuntos pertinentes do processo, lembre-se você precisará muito deste profissional.

5 - Tenha foco, não se esqueça de seu
objetivo, de sua meta siga enfrente.

8 - Se achares que sozinho é difícil, encontre um sócio, de preferência alguém com personalidade diferente
da sua, para que haja equilíbrio nas
decisões.

6 - Disciplina tem que ser o seu com-

9 - O principal de tudo, é o plano de

negócios, faça-o detalhadamente, e
de preferência para os próximos 5
anos, não esqueça de nada, é importante, ressaltar neste plano todos os
custos, como por exemplo, de salários, aluguel, telefone, elaboração do
produto, clientes, vendas, etc.
10 - Não se desespere, tenha paciência,
seus resultados positivos não virão
de imediato, poderão levar meses,
ou anos para acontecerem, por isso,
o empreendedor deve estar preparado, buscar capacitação e estudar
sempre, para tomar decisões corretas. Não desista, mas estude, tenha
perseverança e tome decisões com
cautela.
Riscos fazem parte do negócio, contudo, as atitudes são o grande diferencial, que te levarão ao sucesso e a conquista de seus sonhos.
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Enquete

O que você achou do Carnaval
2017 de Belo Horizonte?
Guilherme Ambar
“Foi bom, mas achei que pelo
tanto que a PBH disse antes do
carnaval, que ele seria mais organizado. Eu fui um dos organizadores
do Bloco Bom Bloquiu e vi que a
prefeitura quis assumir um monte de coisa e acabou ficando tudo
pela metade. Ela quis industrializar
a festa e acredito que isso não deu
certo. Talvez se deixasse para cada
bloco organizar seu espaço as pessoas teriam saído mais satisfeitas”.
– Biólogo

Bárbara Moncadi
“Foi a primeira vez que participei do carnaval de BH e gostei
demais, porém, algumas situações
podem ser melhoradas. Para mim
haviam poucos banheiros para a
grande quantidade de pessoas.
Além disso, o transporte público
não me agradou. Esperar ônibus
à noite é complicado e os aplicativos de transportes aumentaram
muito a tarifa. Ficaram caros
iguais os táxis”.
– Estudante de nutrição

Bruno Silvério
“Para mim o carnaval estava
bom, tranquilo, porém, esperava
mais. Acredito que a chuva espantou
muita gente. O incidente na Praça
da Estação também não foi legal.
Além da falta de banheiros, achei
que faltou melhor divulgação dos
blocos quanto a locais e horários.
Tinha rua que você passava e estava aberta e quando voltava estava
fechada. Os motoristas ficavam perdidos. Quanto aos horários, aqui no
Buritis, por exemplo, cheguei mais
cedo e o carnaval foi mais tarde.
Isso gera um problema”.
– Promotor de vendas

Após acompanhar as festas nas ruas já podemos considerar que Belo Horizonte se acendeu no carnaval para o Brasil e, quem sabe,
para o mundo. Estima-se que em torno de
três milhões de pessoas estiveram nas ruas da
capital mineira durante o carnaval 2017, sendo que mais de 500 mil eram turistas. Cerca
de 350 blocos e 416 desfiles, um deles no Buritis, animaram todos os cantos da cidade. O
número demonstra que a cidade superou as
estimativas de público e viveu a maior festa
de todos os tempos. Mas, será que quem participou da festa, aprovou a organização? A reportagem do JORNAL DO BURITIS foi às ruas
para saber o que os foliões do bairro acharam
do carnaval. Confira os depoimentos:
Mariana Neri
“Eu aprovei o carnaval
de BH, contudo, estava muito
cheio e acredito que a estrutura não foi montada para
receber tantas pessoas. Eu
cheguei a passar mal em um
dos dias e fui embora. Banheiro então, nem cogitei ir.
Acredito que para o ano que
vem poderiam, quem sabe,
redividir os espaços. Incentivar as pessoas a procurarem
outros blocos”.
– Veterinária

Lucas Marteri
“Eu gostei, os blocos estavam
cheios, com pessoas bonitas, mas
acredito que a festa em Belo Horizonte acabou muito cedo. De madrugada já não havia absolutamente
nada. No Buritis então, eram 18h30
quando o trio elétrico parou de tocar
e todo mundo foi embora. Sei que
muitas pessoas querem sossego, mas
acho que durante o carnaval deveria
existir um consenso para que a festa
fosse até mais tarde”.
– Estudante

Thaís Duarte
“Eu gostei bastante do carnaval
de Belo Horizonte, daqui do Buritis.
No entanto, vi os mesmos problemas
do ano passado, como a falta de banheiros e a necessidade de um número maior de policiais. Felizmente não
teve brigas perto de mim, nem assaltos, mas ouvi muitos amigos reclamarem. A prefeitura disse que iria melhorar a organização para este ano,
mas não observei nenhuma mudança
a respeito destes problemas. Agora
fica a expectativa para 2018”.
– Autônoma

Leandro Coelho
“Eu fiz uma verdadeira via-sacra
pela capital. Desde o Centro, ao Sion,
Savassi, Pampulha e Buritis. Em alguns
locais vi uma boa organização, em outros nem tanto. De fato o número de banheiros químicos poderia ser maior, mas
acredito que o maior problema ainda foi
a falta de educação de muitos que continuam fazendo xixi na rua. No Buritis,
além de acabar muito cedo, não gostei
muito do local. Gostaria que no ano que
vem o carnaval voltasse para a região
mais central do bairro”.
– Estudante de engenharia
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Segurança

Buritis tem novo
comando na PM
Observações e trabalho
Para o novo comandante da
126ª Cia, os maiores problemas
encontrados no Buritis são decorrentes de sua imensa urbanização, como trânsito caótico,
iluminação precária em muitos
lugares, e grande movimentação
comercial. Major Celante pretende manter o bom trabalho já realizado pelo comando anterior e
implantar novas ações, que acredita serem importantes para reduzir a sensação de insegurança
da comunidade.
Além das viaturas 24h, que
atendem as denúncias via 190, e
MAJOR CELANTE chega confiante em realizar
um bom trabalho à frente da 126a Cia

A segurança do Buritis está sob
novo comando. A 126ª Companhia
de Polícia Militar de Minas Gerais, que responde por oito bairros
da região Oeste, entre eles o nosso,
está com um novo nome à frente:
Major Anderson Bima Celante, que
substitui Major Flávio Godinho,
promovido ao subcomando do 5º
Batalhão.
Oficial desde 2001, Major Celante atuou até o ano de 2008 no
16º Batalhão, em Santa Tereza. De
2008 a 2013 fez parte da organização da Academia de Polícia. Após
um ano de estudos, se formou no
curso de especialização em segurança pública, fato que o capacitou
a coordenar a seção de Recursos
Humanos (RH) do Estado Maior
da Polícia Militar de Minas Gerais,
onde ficou até assumir a nossa Cia.
O militar não tem dúvidas de que

a soma de todas estas funções o
credenciou a ocupar o cargo de comando da nossa região. “A minha
atuação nos setores operacional, de
ensino e administrativo, com certeza me impulsionou a assumir esta
nova função, que farei com a maior
dedicação possível”, diz.
Como o trabalho no setor de
RH era desenvolvido dentro do 5º
Batalhão, o qual faz parte a 126ª
Cia, Major Celante já tinha um certo conhecimento do que iria encontrar em sua nova função. De acordo
com ele, a companhia é estruturada
e conta com um efetivo que atende bem sua área de atuação. “Claro
que gostaríamos que fossem mais
policiais, mas temos um número
satisfatório para o Buritis e região
e, recentemente, recebemos mais
seis profissionais, que irão nos ajudar muito”.

das blitze operacionais, que irão
fechar as principais entradas e saídas do bairro, o policiamento a
pé será fortalecido, especialmente nos centros comerciais. “Ainda iremos promover o registro de
ocorrências na Base Comunitária Móvel. Desta forma, o morador não precisará mais se deslocar até a sede da Cia para fazer
sua denúncia”, ressaltando que
o policiamento bem postado inibe a ação de qualquer bandido.
“Quando eles vêem o giroflex
ligado sabem que naquele bairro
há segurança”.

Comunidade junta
Mais uma vez, a comunidade
irá exercer um papel fundamental no controle da criminalidade.
Major Celante quer contar com
o apoio dos moradores para informar à polícia qualquer ação
suspeita, e também que realizem
ações preventivas de segurança,
como evitar mostrar bens de valor
e visitar os mirantes do bairro em
horários de pouca movimentação.
“Prestar informações e tentar não
ser vítima são atitudes essenciais
para a sua segurança”.
Quanto aos arrombamentos
em condomínios, que foram as
maiores reclamações dos moradores do Buritis nos últimos meses
em relação à segurança, o novo
comandante pede para que os

porteiros se mantenham sempre
alerta para entrar em contato com
a polícia militar o mais rápido
possível. “Já faço parte das redes
de vizinhos e comerciantes protegidos do bairro. Se o laço entre a
comunidade e a PM aqui no bairro já estava forte, meu objetivo é
fortalecê-lo ainda mais”.
Segundo dados passados pelo
militar, na primeira semana de fevereiro de 2017 houve uma redução em cerca de 25% do número
de roubos no Buritis, se comparado
ao mesmo período em 2016. Se a
comparação for feita desde o início
do ano, a redução gira em torno de
15%. “Sem dúvidas é um dos bairros mais tranquilos para se morar
em Belo Horizonte”, finaliza.

Heitor Silva (*)

O maravilhoso universo
das cervejas e dos sabores
Não existe analogia mais adequada para contextualizar o maravilhoso universo das cervejas e dos sabores que não seja o próprio
universo, no sentido conceitual da palavra.
Coincidência ou não, nas últimas semanas, a agência espacial
norte americana – NASA – anunciou ao mundo a descoberta de nove
novos planetas fora do sistema solar. A notícia caiu como uma luva e
reforçou com louvor esta “tese” que eu defendo.
Se em pleno século vinte e um os especialistas estão longe de
precisar aonde realmente estamos dentro deste infinito desconhecido,
imagine o que ainda é desconhecido dentro desta verdadeira galáxia
sensorial? Sim. Os deliciosos hábitos de se apreciar uma boa cerveja
e desbravar os sabores direta e indiretamente conectados a ela, também estão repletos de possibilidades igualmente infinitas.
Tente analisar a cerveja, em toda sua essência. Seus quatro ingredientes básicos – água, grãos, lúpulo e levedura – e suas características individuais. Junte o conhecimento do mestre cervejeiro, adicione uma pitada
generosa de tecnologia e finalize a receita com um toque de tradição.
E os sabores? Já parou para pensar como são onipresentes? E os
nossos sentidos? Quais as suas influências em nossas experiências
nos momentos em que apreciamos uma cerveja e comemos algum
alimento? Visão para beber ou comer “com os olhos”, olfato para
desvendar aromas, paladar para sentir os gostos básicos, provar sensações e texturas e, não menos importante, a audição contemplando
tudo isso com uma boa música do início ao fim da experiência. O que
tudo isso tem a ver no final das contas?
Alta gastronomia ou comida de boteco? Uma viagem internacional para conhecer a culinária francesa ou uma expedição pelo litoral do nordeste brasileiro provando suas deliciosas iguarias locais?
Churrasco de fim de semana no sítio ou aquele passeio pelo interior
em busca da comida de fogão a lenha perfeita? Um sanduba “podrão”
ou aquele café da manhã especial?
Neste mundo das alquimias dos sabores tudo é possível: o simples e o sofisticado, o artesanal e o contemporâneo. A realidade é desafiada pelo invisível, pelo inusitado. A percepção individual é implacável e soberana, mas também é essencial ao debate do que pode
ser bom ou ruim...para mim ou para você. Não existe certo ou errado,
mas sim, uma enriquecedora e contínua busca pelo que chamamos de
incrível e instigante.
Te convido a me acompanhar nesta odisseia pelo universo de cervejas e sabores e a conhecer a visão romântica de um eterno apreciador da boa mesa.
Vamos nessa?
(*) Heitor Silva é Diretor da HS Sommelier de Cervejas, Diretor e
Editor do Beer Blog Cervejas e Sabores.
Site: www.cervejasesabores.com.br / E-mail: heittorssilva@gmail.com
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Leão

Escolares

Vans oferecem muito Atenção contribuinte!
mais que transporte IR 2017 com novidades
Na edição de fevereiro do JORNAL DO BURITIS, trouxemos
como matéria principal as diversas
novidades, sejam pedagógicas ou
estruturais, que serão oferecidas este
ano nas escolas do bairro. Contudo,
os novos serviços não ficam restritos apenas dentro das unidades. O
transporte dos estudantes também
passou por grandes modificações. E
para melhor. Os alunos de hoje em
dia podem usufruir de um veículo
super-equipado. Ar condicionado,
TV e DVD, grande playlist de músicas e até wi-fi são alguns dos benefícios oferecidos em muitas vans que
circulam em BH atualmente.
Vilmar Lúcio trabalha com
transporte de estudantes no Buritis e região há cerca de 10 anos.
De acordo com ele, trabalhar com
uma van bem equipada se tornou
fundamental nos dias de hoje, uma
vez que o estudante chega a passar
horas dentro do veículo, em virtude
do tempo gasto no trânsito. “Se não
tiver um DVD, uma música para
relaxar, eles vão chegar na escola
ou em casa muito estressados”.
Apesar dos custos que demandam
oferecer todos estes serviços, o motorista diz que vale à pena o investimento e que isto não significa um grande
aumento na mensalidade. “Claro que
passamos alguns custos, mas é muito
baixo o valor se comparado aos benefícios que ele proporciona”, garante.
O advogado João Paulo Souza
contratou os serviços da van. Segundo ele, os benefícios oferecidos foram
fundamentais para a escolha, uma vez
que quer ver o filho ser transportado

PAIS não devem deixar de conferir se o veículo passou por vistoria

com total conforto e segurança. “Claro que o primeiro ponto a ser olhado
é a segurança, as condições mecânicas do veículo, mas o conforto hoje
em dia também é essencial na hora de
contratar o serviço”.
Mas, apesar de estarmos inseridos nessa realidade de tecnologia e
entretenimento virtual, tem profissional que ainda zela por antigos hábitos
saudáveis. Eliane Simões, que há 20
anos transporta estudantes no Buritis,
fez questão de banir a TV e o DVD
de sua van. Ao invés de filmes e desenhos, os alunos levados por ela ouvem histórias. “Devido ao dia a dia
corrido dos pais, muitas crianças em
casa já têm a televisão como companhia. Queria mudar um pouco isso e
oferecer a elas esta delícia, que é ouvirem histórias e conhecerem mais
sobre a nossa cultura”.

VILMAR e ELIANE buscam, cada um da sua forma, fazer
com que a viagem dos alunos seja a mais prazerosa possível

Selo 2017
O selo de vistoria referente ao
ano de 2017 já está sendo disponibilizado na BHTrans. Todo o transporte escolar que passar pela inspeção terá colado em seu pára-brisa o
novo adesivo, que este ano é da cor
cinza e amarela. O selo é importante para que pais e representantes do
setor de segurança do trânsito tenham a ciência de que aquele veículo está em plenas condições de
transportar estudantes. Desde 2014,
a vistoria é feita em qualquer época do ano, no pátio da Empresa de
Transportes e Trânsito de Belo Horizonte, localizada à Av. Engenheiro
Carlos Goulart, 900, no Buritis, e o
certificado é válido por seis meses.
Desta forma, veículos aprovados
no segundo semestre de 2016 ainda
poderão circular com o selo verde
até que encerre o prazo.
Durante a vistoria são avaliados cerca de 350 itens, da parte
mecânica, elétrica, conservação
do veículo, padronização visual,
mas a parte de segurança é a mais
enfatizada na inspeção dos veículos, tais como pneus, limitação da
abertura da janela, cinto, tacógrafo, freios, extintores de incêndio
dentre outros.

Passada a folia do carnaval é
hora de voltar à realidade e se preocupar com as obrigações do dia
a dia. Desde o último dia 02 de
março é possível fazer a entrega
do IR - Imposto de Renda 2017,
referente aos ganhos de 2016. O
prazo estipulado pela Receita Federal termina em 28 de abril. Para
este ano, algumas pequenas modificações foram definidas, por isso,
é importante que os contribuintes
fiquem atentos.
Segundo o contador Décio
Gaia, a partir deste ano, os dependentes, com 12 anos completos
até 31 de dezembro 2016, deverão
ter CPF para serem relacionados
no Imposto de Renda. Caso tenha
bens e direitos no Exterior, deverá entregar a CBE - Declaração

de Capital Brasileiro no Exterior
2017, ano base 2016, cujo prazo
termina em 05 de abril. Por fim,
quem participou da RERCT –
Regime Especial de Regularização Cambial e Tributária, no ano
passado, deverá apresentar as declarações de IR retificadas (2016
- ano base 2015).
Décio aconselha os contribuintes a enviarem a declaração
o quanto antes e tomar todos os
cuidados para que não haja equívocos. “Se enviar no início do
prazo, sem erros, omissões ou
inconsistências, também recebem mais cedo as restituições,
caso tenham direito a ela”. Idosos, portadores de doença grave
e deficientes físicos ou mentais
têm prioridade. Os valores nor-

CONTADOR ressalta a importância
de não passar dados equivocados

malmente começam a ser pagos
em junho de cada ano pelo governo e seguem até dezembro, geralmente em sete lotes.

Quem deve declarar
Está obrigado a entregar a
declaração o contribuinte que:
* Recebeu rendimentos tributáveis (salários, pró-labore ou
alugueis - por exemplo) superiores a R$ 28.123,91 no ano
de 2016;
* Recebeu rendimentos isentos,
não-tributáveis (doações, rendimentos de poupança, letras
de créditos, etc.) ou tributados
exclusivamente na fonte (aplicações de renda fixa, ganho de

capital, décimo terceiro, etc.),
cuja soma tenha sido superior
à R$ 40 mil no ano passado;
* Obteve ganho de capital na
venda de bens ou direitos
(imóveis, veículos, motos,
etc.), sujeito à incidência do
imposto ou realizou operações
em bolsas de valores, de mercadorias, de futuros e semelhantes;
* Teve a posse ou a propriedade
de bens ou direitos, inclusive

terra nua, de valor total superior a R$ 300 mil;
* Passou à condição de residente
no Brasil em qualquer mês do
ano que passou;
* Optou pela isenção do imposto
sobre a renda incidente sobre
o ganho de capital auferido na
venda de imóveis residenciais,
cujo produto da venda seja
destinado à aplicação na aquisição de imóveis residenciais
localizados no país;

Declarar sem ser obrigado pode garantir renda extra
Poucos cidadãos sabem, mas
pode ser interessante declarar o IR
mesmo não estando enquadrado
nos casos de obrigatoriedade, isso
quando ocorrem retenções que podem ser restituídas. A entrega poderá garantir uma renda extra.
O contribuinte que recebeu
rendimentos tributáveis cuja soma
ficou abaixo da faixa de corte da
receita deve levar em conta se teve
Imposto de Renda Retido na Fonte

por algum motivo, um exemplo de
como isto pode ocorrer é quando a
pessoa recebe um valor mais alto
em função de férias. Outro caso
pode ser o recebimento de valores
relativos à rescisão trabalhista, ele
pode observar isto em seu informe
de rendimento.
Outro caso é o contribuinte que
trabalhou por três meses em uma
empresa com retenção na fonte, esse
não atingiu o valor mínimo para

declarar, entretanto, terá valores à
restituir. Também é interessante o
contribuinte apresentar a contribuição, mesmo não sendo obrigado,
quando guardou dinheiro para realizar uma compra relevante, como a
de um imóvel. Isso faz com que ele
tenha uma grande variação patrimonial, o que pode fazer com que
o Governo coloque em suspeita o
fato de não haver declaração, colocando o contribuinte na malha fina.

Março de 2017
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Por Dentro do Bairro

Associação de Moradores
tem nova diretoria

Boxe X Arte
O universo das artes marciais
vem conquistado muitos adeptos
nos últimos anos. São muitas as
academias que têm se especializado nas modalidades. Lutas como o
boxe tem se destacado entre as preferências de anônimos e famosos.
O ator, cineasta e artista-plástico
mineiro Ernane Alves é um dos nomes que tem paixão pelo boxe. Morador do Buritis há muitos anos, o
mineiro de Pedro Leopoldo levou
a luta para dentro de sua arte, literalmente. Em seu novo filme, o
longa-metragem OTTO (estreia em
2017), Ernane trouxe um pouco do
universo dos treinos para a trama.
Sua personagem, o garçom e poeta
Otto tem um saco de pancadas den-

tro de seu apartamento no centro da
capital mineira, onde treina entre
uma cena e outra.
Alves também, retratou o Boxe
em sua nova exposição de fotos Polaroid “Retratos Instantâneos”, que
estreou em dezembro passado na
Galeria Casamirador em BH e que
seguirá para outras capitais.
Em BH Ernane treina na academia Planeta Buritis, aqui no bairro.
“Meu contato com o boxe é antigo,
mas foi com o meu professor Bruno
Faria que retomei a paixão por este
esporte incrível. Aqui na academia
tenho uma excelente infraestrutura e
é sempre revigorante treina”, destaca
Ernane Alves, que é fã de Bruce Lee e
assistia aos seus filmes desde menino.

Cultura em alta

Feirão Dia de Mudar
Você estudou, se dedicou e conseguiu a tão sonhada vaga na faculdade. Porém, passado algum tempo,
percebeu que está insatisfeito com a
instituição de ensino na qual se matriculou. E agora, o que fazer? Em
situações como essa, muitas pessoas
cogitam a possibilidade de trocar de
universidade. Pensando nestes estudantes, o UniBH criou o Dia de Mudar, evento onde são oferecidas grandes possibilidades para que o aluno
faça sua transferência para o centro
universitário. Para se ter uma ideia,
são 30% de desconto para transferências em todos os cursos, sem contar
as várias opções de crédito estudantil. A última edição do Dia de Mudar
foi realizada no dia 18 de fevereiro e,
mais uma vez, o resultado superou as
expectativas!
Mais do que tentar fazer com
que o estudante se matricule na uni-

Marina Marques, marketing do UniBH

Carlla Jeane, estudante de veterinária

versidade, o evento quer mostrar
todas as vantagens que ele terá ao
fazer esta opção. Inclusive, os coordenadores de curso ficam presentes e
esclarecem qualquer dúvida que venha a ter. “É uma grande forma que
encontramos para abrir as portas da
nossa universidade. Encurtamos a
distância entre corpo docente e alunos”, explica a líder de marketing do
UniBH, Marina Marques.
Carlla Jeane participou do Dia de

Mudar. Ela prestava o curso de veterinária na PUC e, mesmo estando no
10º período, acreditava que era hora
de mudar. Ficou sabendo do evento
no UniBH e foi conhecer as propostas.
Ficou encantada com tudo o que viu
e não pensou duas vezes em solicitar
a transferência. “Gostei muito de tudo
o que vi e ouvi. Mesmo estando prestes a me formar acredito que era hora
de conhecer novos ares. Tenho certeza
que serei feliz aqui”, ressalta.

Buritis é sede de torneio de robótica
Nos dias 17 e 18 de fevereiro,
o campus do UniBH do Buritis
foi sede da etapa mineira do Torneio Internacional de Robótica
FLL (First Lego League). Desde
2013, o SESI é o operador oficial
do Torneio de Robótica em parceria
com a instituição norte-americana
FIRST (For Inspiration and Recognition of Science and Technology)
e o Grupo Lego Education (Dinamarca). Durante os dois dias, 34
equipes com alunos entre nove
e 16 anos de todo o estado e de
outras partes do país disputaram
o título da competição e, de quebra, uma vaga na disputa nacional, que acontece neste ano, em
Brasília.
Apesar de o título ser o que
todo o competidor tem como
meta, o torneio de robótica vai
muito além disso. A robótica é
uma excelente ferramenta na
formação ética, pessoal e profissional dos estudantes, uma vez
que estimula e trabalha habilida-

des como liderança, trabalho em
equipe e comunicação.
Thomas Henrique, da equipe
ATOMBOT, participou da disputa pela quarta vez. Segundo ele,
o principal objetivo é aprender a
trabalhar em equipe. Além disso,
uma competição de tão alto nível
faz com que eles estejam preparados quando vierem a lidar com
situações adversas na vida profissional. “Não é competição, é passar conhecimento um para o outro,
antes, durante e depois das provas.
Sem contar o número de amigos
que fazemos. Ficamos conhecendo alunos de outras cidades e todos têm algo a acrescentar”.
O tema oficial desta temporada foi o Animal Allies ou animais aliados. A ideia era buscar
soluções para que a relação entre
homens e animais seja amistosa
para ambos. As peças de Lego,
montadas em construtos que se
inspiram nessa interação, resultaram em robôs surpreendentes!

Assim como
os demais
competidores
THOMAS ergue
seu robô como
se fosse um
troféu

so que eles nos conheçam, que eles
queiram fazer parte dessa luta. Temos em mente que todas as ações
que impactam na sociedade são
pertinentes e vamos trabalhar para
impulsioná-las”, explica Gracy
Torres, nova diretora de projetos.

De portas abertas

BRAULIO LARA, novo
presidente da ABB

Mostrar a ABB
A nova diretoria da ABB também pretende usar todas as mídias
que tiver disponível, para poder
mostrar a associação aos moradores do Buritis. Com a informação
chegando até a comunidade acredita que irá ganhar em credibilidade
e na participação popular. “É preci-

Mesmo com a grande reformulação, a abertura para a chegada de
uma nova diretoria foi bem recebida pela administração anterior. De
acordo com Braulio, já havia essa
sinalização para mudança e quem
estava na diretoria mostrou estar
com boas expectativas para este
novo momento. “São novas ideias
que chegam e que, assim como era
com as pessoas que estavam aqui,
têm como único objetivo fazer a
ABB crescer e ser o mais importante possível para o bairro. Estamos juntos nessa luta”, afirma.
Divulgação

A Escola Americana de Belo Horizonte (EABH) realiza no próximo dia 18 de março, das 09h às 18h, a Feira
de Artes 2017. A programação contará com apresentações
musicais e de teatro, galeria de arte com trabalhos feitos
pelos alunos, incluindo uma série especial em homenagem
aos 60 anos da escola. De acordo com o gerente de marketing da instituição, Rodolpho Araujo, a arte tem papel fundamental para a comunidade e integra um dos cinco pilares
da EABH. “Há quatro anos realizamos a feira porque valorizamos as diversas formas de se expressar. Oferecemos
aulas de música e artes para todas as séries e teatro a partir
do sexto ano. Todas são matérias curriculares, mas também
contamos com matérias extracurriculares”, afirma.

Desde o último dia 21 de fevereiro, a ABB - Associação de
Moradores do Bairro Buritis - conta com uma nova diretoria, para o
biênio 2017/2019. Apesar de, mais
uma vez, o pleito ter contado com
a inscrição de apenas uma chapa, e
por isso a escolha por aclamação,
houve a mudança mais impactante da associação nos últimos anos.
Tirando os três membros do Conselho Fiscal e o vice-presidente
Rômulo Belfort, todos os demais
componentes da nova diretoria da
ABB assumem as funções pela
primeira vez, inclusive o presidente, o empresário e professor Braulio Lara. Com tamanha mudança,
a expectativa é que novas ideias
marquem esta administração.
Apesar de estar apenas no início do mandato e um plano de ações
ainda não ter sido elaborado, Braulio, juntamente com sua diretoria, já
definiu quais serão as diretrizes de
trabalho neste primeiro momento,
como revisar os contratos da associação, melhorar a divulgação e marketing, trazer o empresariado para
dentro da ABB e zelar pela manutenção do bairro. “Temos visão de
senso coletivo e adoramos o Buritis, por isso, vamos dedicar parte do
nosso tempo à associação”.
Outro ponto importante da nova
administração será a busca por associados. Atualmente a ABB conta
com cerca de 700, entre ativos e inativos. O desejo de Braulio é conseguir que este número chegue a cinco
mil até o fim do ano. Contudo, ressalta que a ideia da diretoria é contar
com a participação de todos, e não
apenas de quem é associado. “Nossa
visão é que não necessariamente as
pessoas que vão participar da associação tenham um cargo de estatuto.
Nós queremos criar uma forma para
as pessoas conectarem à associação
e desenvolverem o seu trabalho em
prol do bairro. O Buritis é composto
por pessoas com alto nível intelectual e tenho certeza que todos serão
importantes”.

Diretoria biênio 2017/2019
Além do presidente Braulio Lara, do vice Rômulo Belfort e da diretora de projetos, Gracy Torres, fazem parte da
nova diretoria da ABB: Ana Ottoni, secretária-administrativa, Francisco Pimentel, tesoureiro e Saulo Capelo, diretor
de comunicação e marketing.
No Conselho Fiscal permanecem os ex-diretores Consuelo Arreguy, Jane Vaz e Paulo Gomide.

Folia do Cão
No Buritis a folia de
fevereiro não se resumiu
às pessoas. Os pets também puderam pular carnaval e aproveitar um
dos feriados mais populares no Brasil. No dia
18, a Dog’s Shop promoveu a edição 2017
do concurso de fantasias
para cães. O evento contou com um desfile muito
divertido com aproximadamente 20 participantes que disputavam em
três categorias: fantasia
original, cão mais simpático e cão mais parecido com o dono. Cerca
de 100 pessoas, entre
participantes e espectadores, passaram pelo
pet shop durante a folia.
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Especial

Mulheres no comando
Moradora do Buritis segue exemplo de mulheres que ganharam
espaço e estão cada dia mais inseridas nos negócios
Neste mês de março, mais precisamente no dia 8 - Dia Internacional da Mulher - o mundo inteiro discute a justiça de gênero e a
igualdade completa de direitos das
mulheres. Apesar de ter avançado
muito na história, elas ainda são
vistas, em algumas ocasiões, como
frágeis e incapazes, e por isso encontram dificuldades para se inserir em mercados considerados
majoritariamente masculinos. No
entanto, é fato que o público feminino já conquistou alguns bons
espaços, seja como executivas nas
empresas ou como empreendedoras. De acordo com um levantamento realizado pelo Sebrae,
Rede Mulher Empreendedora,
ABF e consultoria EY, mais de
70% das empreendedoras brasileiras decidiram criar suas empresas depois de ter filhos. Além
disso, vem crescendo a presença
feminina em áreas antes ocupadas predominantemente pelos homens, caso de startups.

Mulher que faz
No Buritis temos um grande
exemplo de uma mulher de visão
de negócios, mas, principalmente
de perseverança e força. Patrícia
Pereira pode ser chamada de empresária, artesã, empreendedora.
Proprietária da loja Arte Flor, possui uma rica história que perpassa
por todos estes caminhos.
No ano de 2001, após sete anos
e meio em um emprego formal
dentro da Procuradoria Geral de
Justiça, Patrícia se viu desempregada. Naquele momento viu que
era hora de empreender. Primeiro,
inaugurou um restaurante na cidade de Macacos. Apesar do sucesso
do negócio, não estava satisfeita.

Foi aí que viu a oportunidade de
transformar o seu hobby em renda familiar. Desde muito jovem
Patrícia criava produtos artesanais. Frequentava feiras e sempre
era alvo de elogios e sucesso nas
vendas. Em 2006, decidiu vender
o restaurante e investir no seu potencial. Como carro-chefe de trabalho, lançou os pregadores com
enfeites. O brinde fez tanto sucesso que ainda hoje é o produto que
mais vende.
Ainda em 2006, Patrícia inaugurou a Arte Flor na extinta 5ª
na Praça, feira de artesanato da
Aroldo Tenuta. A partir daí criou
novos produtos e buscou outros
mercados. Levou seu trabalho às
cidades do interior e o sucesso
era tamanho que chegou a alugar
quatro salas no Buritis e contratar 15 mulheres para ajudar na
produção. Teve vezes que, em um
só dia, percorreu mais de mil quilômetros vendendo seus objetos.
No ano de 2014 foi convidada a
ocupar um dos estandes da Feira
Shop, na Savassi, e em sequência
abriu uma loja no Centro de BH.
Contudo, a crise financeira teve
seu crescimento nesta época e
atingiu fortemente seus negócios,
obrigando ela a fechar as duas lojas no início do ano de 2015.

Perseverança
Mas, se engana quem pensa que a história termina aí e que
este foi mais um sonho que a crise levou ao fim. Ela fez apenas
que Patrícia olhasse para novas
possibilidades. E ela enxergou no
bairro onde mora a melhor delas.
Decidiu abrir uma loja no Buritis, mas, ao invés de expor apenas
seus produtos, abriu espaço para

PATRÍCIA se orgulha de sua história e torce para que
mais mulheres se arrisquem no empreendedorismo

todos os artesãos do bairro. Além
disso, procurou um local onde tivesse espaço para também realizar eventos variados e, desde então, promove no Shopping Buritis
esta junção de atividades.
Como a crise ainda persegue
os profissionais liberais, Patrícia já está promovendo mudanças
em seu negócio. A partir de agora, qualquer morador do Buritis,
que queira expor seu trabalho, seja
artesanal ou não, terá espaço na
Arte Flor. “Vejo que agora é hora
de ajudar quem quer ser ajudado.
Tive vários percalços na vida. Pessoas que me prejudicaram, crises
financeiras, mas nada me fez desistir. Sempre quis manter este espírito empreendedor e tenho uma
razão muito forte para isso: sei
que meus produtos têm qualidade
e preço. Além disso, sei customizar o serviço. Acredito que este é
o segredo do sucesso do empreen-

dedor”. E para o futuro, ela tem a
resposta na ponta da língua. “Apenas sei que tenho um filho para
criar e muita vontade de vencer fazendo o que gosto”, finaliza.

Números
Outra pesquisa feita pela Rede
Mulher Empreendedora mostra
que 79% das empreendedoras brasileiras têm curso superior completo, são casadas e têm filhos.
42% iniciaram seus negócios há
menos de três anos, enquanto 39%
já empreendem há mais de seis
anos. Além disso, 55% delas não
têm sócios e quando tem a divisão
é igualitária, com parceria estabelecida com o marido, amigos ou
outros familiares. Surpreende o
fato de que 41% das empreendedoras brasileiras começaram seu empreendimento sem capital e 41%
usaram a poupança, investimento
próprio ou a rescisão do emprego.

bem estar

Márcia Campos(*)

Tecnologia em excesso
pode atrapalhar o
sono e causar estresse
Segundo a geobióloga Andrea dos Santos Leandro, os
aparelhos causam uma superestimulação no cérebro, que, até
certo ponto, pode ser benéfico para o desenvolvimento, mas
em exagero acaba sendo prejudicial, principalmente se o uso
for feito antes de dormir. A abundância de diferentes informações para serem processadas no cérebro deixa as pessoas
aceleradas e pode causar pesadelos.
É necessário também, evitar o excesso de aparelhos no
quarto de dormir. Este ambiente é, acima de tudo, um lugar
para descansar e recuperar as energias. Assim, é preciso que
as pessoas não coloquem aparelhos eletroeletrônicos no quarto. Caso tenham, que fiquem pelo menos a um metro e meio
de distância da cabeceira da cama.
Para a terapeuta quântica Ceci Akamatsu, a dependência
tecnológica é um problema que começa nos pais, e não necessariamente nos filhos. Ou seja, os responsáveis não podem
exigir da criança, se eles também não estão dispostos a seguir
a regra de não usar eletrônicos.
Normalmente a criança segue muito mais os modelos que
vêm dos pais ou das pessoas com as quais ela tem um convívio, então, é mais fácil para ela copiar um comportamento
desses responsáveis, algo que os vê fazendo sempre.
O fácil acesso à tecnologia e o uso excessivo dos eletrônicos no dia a dia pode afetar os relacionamentos como um
todo, em especial os familiares. Já é uma realidade a busca
por entretenimento - tanto de adultos quanto crianças e adolescentes - através de celulares, TV, videogames, computadores etc. Ao usar esses recursos excessivamente no dia a dia,
as pessoas acabam deixando de lado a interação e o diálogo
entre elas. E este isolamento pode sensibilizar e causar um
distanciamento emocional na relação entre pais e filhos, ou
outros membros da família.
É preciso dosar o uso da tecnologia com atividades lúdicas, o que pode ser conquistado através de uma nova perspectiva, organização e equilíbrio, evitando assim o estresse.
*Márcia Campos é Psicóloga/Terapeuta-Reiki/Massoterapeuta
e-mail: camposyoga@hotmail.com - (31) 9 9143-9162 (Vivo) / 9 9174-1419 (Tim)
- Página Facebook: Márcia Campos Psicologia&Terapias Integrativas

12

Março de 2017

EDITORIAL | OPINIÃO | LAZER | EDUCAÇÃO | POLÍTICA | ARTE | CULTURA | ARTIGO | SAÚDE | SERVIÇOS | IMÓVEIS | PAINEL | TRANSPORTE| SEGURANÇA

Mobilidade

Pra onde vai este ônibus?
Confira as opções do bairro para quem quer usar o transporte público
Se você perguntar a um morador do Buritis, qual o maior problema do bairro, é muito provável
que a resposta dada por ele seja
o trânsito. Em determinados horários do dia é preciso ter muita
paciência para suportar o longo
tempo no congestionamento. Mas
a verdade é que por mais que sejam desenvolvidos projetos com
o intuito de melhorar a mobilidade urbana do bairro, não teremos nenhum ganho considerável
se a comunidade não abdicar um
pouco do veículo particular. E
para quem não conhece, o Buritis conta atualmente com linhas de
ônibus que vão para quase todas
as regiões da cidade, inclusive do
sistema Move. Entre convencionais, suplementares, Move e até
executiva, são 12 linhas que circulam pelo bairro. Nesta reportagem
o JB apresenta algumas opções
que podem fazer o morador optar
por deixar o carro na garagem.
Se o passeio escolhido com
a família for um shopping, o que
não falta são boas opções. Para o
BH Shopping existem as linhas
3052 e 4150, sendo que esta segunda também atende ao Shopping Del Rey. Já se o destino for
um lugar especial, com uma vista
que encanta a todos, a linha Suplementar 20 te leva até a Praça

você faça utilização de uma
nova linha.
Com todas essas informações, podemos dizer que é possível morar no Buritis e não
precisar sempre de fazer uso de
veículo particular. Incentivar a
utilização do transporte público,
mais que economia no bolso, é
um verdadeiro ato de cidadania!

Aplicativo
Para quem quer usar o transporte coletivo, uma boa dica é
baixar no celular o aplicativo Siu
Mobile, lançado pela prefeitura
em dezembro de 2015. O aplicativo indica a previsão de chegada
de linhas de ônibus, as rotas de
BURITIS é um dos bairros mais abastecidos com linhas em BH

da Bandeira, na região das Mangabeiras.
Não menos encantadora, a
Pampulha é o maior cartão postal
de Belo Horizonte. Para chegar à
região, o morador do Buritis pode
fazer uso da linha 5201 - Buritis/
Dona Clara - , que faz parte do sistema MOVE, com veículos mais
novos e confortáveis que contam
com ar condicionado e circuito interno de TV .
Caso o destino seja a Savassi, região famosa da capital devi-

do à presença de diversos bares e
restaurantes, os moradores podem
fazer uso das linhas 9206, 9250 e
a executiva SE 02. Desta forma,
você poderá curtir a festa sem se
preocupar em cair na blitz da Lei
Seca na volta.
Mas, se o seu destino for lugares mais distantes, o Buritis
ainda conta com as linhas Suplementar 22 e 205, que atendem
à estação de metrô, e as linhas
8203, 8207 e 8208, que farão
importantes mediações para que

cada linha, os pontos, as paradas mais próximas. Enfim, é uma
mão na roda.
Após fazer o download, o usuário precisa realizar um breve cadastro, em que são pedidos e-mail
e senha. Uma das funcionalidades
– “encontrar no mapa” – indica os
pontos de ônibus mais próximos,
as linhas que atendem cada parada
e o tempo para chegada dos próximos veículos.
Para fazer esta previsão, a localização das linhas é levantada por
meio de GPS. Essa informação é
enviada, via rede de telefonia móvel (GPRS), para um servidor central, responsável pelo processamento e geração dos dados, que, em

seguida, são traduzidos em quantidade de minutos para a passagem
do próximo veículo.
O usuário pode também “favoritar” pontos de ônibus, que
aparecem na opção “minhas paradas”. No aplicativo ainda é possível fazer a pesquisa das linhas e
verificar a lista de próximas paradas no seu caminho.
O app conta também com
uma funcionalidade especialmente desenvolvida para deficientes
visuais. Depois de fazer um cadastrado, esses usuários poderão
comunicar o embarque ao motorista do ônibus escolhido, por
meio do envio de mensagem ao
painel do veículo.

Quadro das linhas que abastecem o Buritis
3052
– Estação Diamante/BH Shopping/Havaí, via área hospitalar ......................................... R$ 4,05
4150
– Shopping Del Rey/BH Shopping, via Rua Padre Eustáquio ......................................... R$ 4,05
S20
– Palmeiras/Serra, via Av. Prudente de Moraes, Mangabeiras ......................................... R$ 4,05
5201 (MOVE) – Dona Clara/Buritis, via Av. Presidente Antônio Carlos ................................................ R$ 4,05
9206
– Vera Cruz/Buritis, via Savassi ....................................................................................... R$ 4,05
9250
– Caetano Furquim/Nova Cintra, via Savassi .................................................................. R$ 4,05
S22
– Buritis/Metrô Calafate, via Av. Dom João VI ............................................................... R$ 4,05
205
– Metrô Calafate/Buritis, via Av. Silva Lobo ................................................................... R$ 4,05
8203
– Renascença/Buritis, via Av. Amazonas, Afonso Pena, Antônio Carlos ........................ R$ 4,05
8207
– Maria Goretti/Estrela D’alva, via Av Amazonas, Contorno, Cristiano Machado
8208
– Santa Cruz / UNI-Estoriil, via Av. Barão Homem de Melo, Amazonas, Antônio Carlos
SE 02 (Executivo) – Buritis/Savassi, via Praça da Liberdade .................................................................. R$ 6,10

BH terá app para levar
Cuidados ao utilizar
crianças desacompanhadas aplicativos de “carona paga”
Lançado no início deste ano em
Belo Horizonte, o Femitaxi, aplicativo que tem a proposta de oferecer um serviço só para mulheres e
guiado por mulheres, já tem feito o
maior sucesso. Contudo, uma novidade deverá fomentar ainda mais o
serviço a partir do próximo mês de
abril. Agora, a empresa irá ampliar
o público atendido com a apresentação do “Crianças Desacompanhadas”, aplicativo que irá levar os
filhos, cujos pais não podem acompanhar.
O novo recurso já funciona há
alguns meses em São Paulo, cidade onde o Femitaxi foi criado. Sete
motoristas foram selecionadas pelos gestores do aplicativo. Elas foram escolhidas sob critérios como
classificação alta dos clientes, engajamento e experiência. “Trata-se

de uma nova solução para os pais
que querem um transporte seguro para suas crianças, tendo total
tranquilidade e controle. Não existe
nenhum serviço parecido no mundo”, garante o CEO da empresa, o
francês radicado no Brasil, Charles-Henry Calfat.
De acordo com o empresário, a
ideia do novo aplicativo surgiu ao
perceber que muitos pais usavam
um taxista de confiança para levar
seus filhos, porém, nem sempre
estes profissionais estavam disponíveis. “Sem estes profissionais à
disposição, eu via que os pais, após
solicitarem o serviço, tiravam fotos
da placa do carro por terem medo
de deixar os filhos sozinhos com
estranhos. O nosso serviço oferece, justamente, mais tranquilidade e
controle para eles”.

Como irá funcionar
Dentro do aplicativo os pais
escolhem o carro com as características que deseja. A motorista
recebe os dados e a localização
das crianças e aceita a viagem.
Quando a corrida começa, a câmera frontal do celular usado por
ela é ligada e transmite ao vivo no
YouTube o que está acontecendo
no táxi. Os pais recebem o link
para acessar o streaming via mensagem SMS.
O GPS do celular da motorista
também fica constantemente ativado e transmite em tempo real a localização exata do carro no mapa
do app durante o trajeto. O sistema
permite que apenas crianças maiores de sete anos embarquem sozinhas nos veículos sob essa função.
“Neste aplicativo, os pais e/ou responsáveis precisam agendar com
no mínimo 30 minutos de antecedência”, explica Calfat.

Futuro
De acordo com
Charles-Henry
o objetivo do
app será levar
tranquilidade
aos pais

Para a capital mineira, Charles-Henry Calfat espera já iniciar o
trabalho com uma vantagem em
relação a São Paulo. Como não
será nenhuma grande novidade,
sua expectativa é conseguir um
número maior de profissionais capacitadas em um tempo bem mais
curto. “Com certeza esperamos aumentar rapidamente o número de
taxistas capazes de executar a operação do Crianças Desacompanhadas”, finaliza.

Fazer viagens utilizando
aplicativos de “carona paga”
(Uber e o Cabify) tem se tornado
algo cada vez mais comum entre
os belo-horizontinos. E, talvez
por já estarem tão presentes em
nosso dia a dia, é que deixamos
de tomar alguns cuidados essenciais de segurança ao solicitar
este tipo serviço. Pensando nesta situação, o JORNAL DO BURITIS conversou com o responsável pelo comando da Polícia
Militar no bairro, Tenente Edney
da Silva, para que ele pudesse dar
as principais orientações de segurança ao fazer uso do aplicativo.
De acordo com o militar, a
cena mais comum de crime envolvendo este serviço é quando
a vítima está na rua esperando
pelo seu motorista, olhando
para o celular e para a via à espera de um carro, e acaba sendo induzida a entrar no veículo
errado. Assim, é importante difundir as boas práticas de uso
do aplicativo para não ser vítima de um golpe tão perigoso.
Confira as dicas:
n Compartilhe a localização do
caminho: Você pode enviar
para seus amigos e familiares
um link que mostra onde você
está enquanto ocupa o veículo.
Basta entrar no menu da viagem e clicar em “Compartilhar
rota”. Dessa forma, a pessoa
que receber a mensagem com

n

n

n

n

link poderá ver em tempo
real onde você está, se está
mesmo a caminho de casa
ou de qualquer que seja seu
destino.
Observar de onde está vindo: O aplicativo mostra
o carro a caminho. Se no
mapa aparece que o carro vai chegar pela direita,
e ele chega pela esquerda,
tem algo estranho aí. Se
aparece que ele está na rua
de trás, provavelmente não
é o mesmo carro que encostou ao seu lado.
Nunca passe informações
antes do motorista: O moTen. EDNEY fornece dicas simples,
torista tem acesso ao seu
mas fundamentais para a segurança
nome, e em geral ele mesque aquele motorista é o que
mo pergunta, até para a seguranfoi designado para atender seu
ça dele. Espere que ele pergunchamado. Se você souber o
te, e então você pode confirmar
caminho, melhor.
seus dados.
Tenente Edney ainda cita alSempre cheque a placa do cargumas outras importantes ações
ro: Quando o aplicativo seleciode segurança pessoal ao solicitar
na o carro que vai atender sua
o serviço do aplicativo. “Evite
chamada, ele informa a placa,
chamar o transporte próximo a
modelo e marca. Nunca entre
pontos de táxi, uma vez que váno carro sem checar se as inforrias ocorrências de agressões já
mações passadas no app corresforam registradas, em locais depondem à do veículo.
sertos, com pouca iluminação ou
Verifique se o motorista está
conhecidamente perigosos. Prousando o aplicativo: Em geral os
cure esperar o motorista dentro
motoristas deixam o celular com
de uma casa ou estabelecimento
o aplicativo aberto no painel do
comercial e nunca compartilhe
carro. Lá, antes deles iniciarem
uma viagem com pessoas desa viagem, você pode ver seu
conhecidas”.
nome e sua foto. Isso confirma
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Polêmica

Educadora do Buritis fala
sobre o Novo Ensino Médio
Em fevereiro o Senado aprovou a chamada Medida Provisória
do Novo Ensino Médio, com segmentação de disciplinas segundo
áreas do conhecimento e implementação do ensino integral. Dentre outras alterações, o texto aprovado aumenta a carga horária das
atuais 800 horas anuais para 1.000
horas e divide o currículo entre
conteúdo comum e assuntos específicos de uma das áreas que o
aluno deverá escolher (linguagens,
matemática, ciências da natureza, ciências humanas e formação
técnica). O projeto, apresentado
como uma medida provisória ao
Congresso Nacional, foi sancionado pelo presidente da república no
dia 16 de fevereiro deste ano. Na
tentativa de esclarecer os impactos
da medida, a reportagem do JORNAL DO BURITIS conversou com
a educadora e diretora das unidades
Jr. e Pré-Enem do Unimaster, Eliane Maria Veloso Ferreira.
Jornal do Buritis: Você é a
favor do novo Ensino Médio?
Eliane Ferreira: Sou otimista
em tudo que se refere à educação
e, por isso, acredito que toda grande mudança gera grandes oportunidades para fazer diferente e com
mais ousadia, considerando boas
práticas.
Educação é processo e que envolve muita gente, de forma que
essa mudança requer, entretanto,
alguns cuidados, coerência quanto
à forma como concretizar ajustes e
adequações que atendam ao novo
modelo proposto.
JB: Quais os pontos mais importantes?
EF: Entre as principais mudanças propostas para o novo modelo
de Ensino Médio estão a flexibilização curricular, a ampliação da
carga horária e a formação técnica
dentro da grade/matriz curricular.

JB: Houve falhas? Se
sim, o que poderia ser
alterado?
EF: Não acredito
que haja “falhas”, mas
haveria, sim, outras
possibilidades para reestruturação desse segmento que finaliza a
Educação Básica, ampliando mais o protagonismo do estudante
na construção do conhecimento. A partir de
agora ao chegar no Ensino Médio o estudante
receberá uma educação
não apenas intelectual
ELIANE acredita que toda mudança busca
teórica complementar
melhoria, e isto é o que espera para o novo E.M.
para a sua formação de
cidadão, agora o foco
Por meio da conduta ético-mo- será ampliado para um aprendizado
ral, da respeitabilidade, da confiança também técnico.
e da boa formação pessoal e profisJB: Será difícil a sua implansional, entre todos os inseridos no
tação?
processo- famílias, alunos, educadoEF: Toda mudança gera instares, e funcionários é que faremos as bilidade, e, nesse cenário, a grande
mudanças, pois acreditamos na ne- dificuldade geral será a falta de encessidade de um trabalho conjunto tendimento das diretrizes. No UNIentre a família e a escola, num tem- MASTER, a exemplo, temos um
po em que as competências indivi- núcleo de referência que norteará
duais cedem espaço ao comunitário. toda a transição e estamos atentos

ao que se propõe no novo modelo.
Estamos preparados para os ajustes necessários, e certos de que o
desenvolvimento de habilidades e
competências pelo educando será
cada vez mais potencializado por
metodologias ativas e pela proposição de desafios pelo professor. pelos educadores.
JB: Acredita que os resultados
serão vistos em quanto tempo?
EF: Não importa o tempo e sim
o como e a qualidade do fazer pedagógico. Não há dúvida de que a
EDUCAÇÃO ainda é o melhor instrumento de convivência humana.
Exercitar os ideais, ousar “fazer”
a serviço dos novos tempos e de
uma educação efetiva, sem esquecermos de que no centro de tudo
está o homem com suas grandezas
e fraquezas. A educação nos desafia
a seguir os sinais dos tempos, educando para a vida contemporânea e
sendo essa uma reforma, introduzida por iniciativa do poder político
cabe a cada um de nós envolvidos,
inserirmos estratégias e metodologias que possam agregar valor ao
ato final que é educar os jovens
para que sejam eles protagonistas
da própria história.

CONFIRA AS PRINCIPAIS MUDANÇAS
Carga horária

Está previsto que a carga-horária escolar passe das
atuais 800 horas anuais para
1.000 horas (5h diárias). Progressivamente, esse tempo ainda irá ser ampliado para 1.400
horas por ano (7h diárias).

Currículo escolar

Até então os estudantes eram
obrigados a cursar 13 disciplinas
durante os três anos: português,
matemática, biologia, física, química, filosofia, geografia, história,
sociologia, educação física, artes,
língua estrangeira e literatura.

Agora, apenas matemática,
português e inglês são obrigatórios
durante os três anos do ensino médio. O restante do currículo deverá
ser definido 60% pela BNCC (Base
Nacional Comum Curricular), ainda em discussão, contendo as disciplinas educação física, artes, sociologia e filosofia.
Os outros 40% do currículo estão reservados aos chamados itinerários formativos, no qual o aluno
poderá escolher qual área do conhecimento deseja estudar: linguagens, matemática, ciências da natureza, ciências humanas e formação
técnica e profissional.

Formação de professores

Professores com o chamado
“notório saber” (sem a formação
específica na área de atuação) poderão lecionar no ensino técnico e
profissional. Além disso, os profissionais graduados que não tenham cursos de licenciatura estão
autorizados a dar aulas no ensino
médio. A condição é que façam
complementação pedagógica.
Outra mudança é que os professores podem ser formados em
cursos de licenciaturas plena feitos em qualquer faculdade e não
mais apenas em universidades e
institutos superiores de educação.

JAPÃO (*)

japao@byjapao.com.br

VAmOS ACELERAR
O mETABOLISmO?
Muitos desejariam que ter um corpo bonito fosse um simples passe de mágica, como se o mágico te colocasse na cartola e tirasse um
novo homem ou mulher. Mas a realidade é totalmente diferente dos
shows de ilusionismo que vemos por aí. É muito mais complexo do
que pode imaginar, mas começa com uma pequena atitude seguida de
força de vontade para manter o esporte e esforçar na alimentação.
Não tem como fugir do imperativo, o correto é mudar! Abandonar pequenos hábitos na rotina são necessários para ver resultados. A
minha proposta nessa semana é motivar você a ter uma rotina mais
ativa ao incluir a caminhada no dia a dia. Os benefícios? Protege as
artérias, perda de peso, mais autoestima, melhorias na saúde, afasta a
depressão e estresse e prevenção de doenças cardiovasculares. A cada
movimento, diversos músculos entram em ação, o que gasta energia e
acelera o metabolismo.
Não se preocupe. A caminhada é fácil e tranqüila de praticar, além
de ser completamente positiva para a saúde. Se a sua escolha é realmente abandonar aquelas desculpas de falta de vontade e tempo, visando
cuidar de você, quero deixar 10 dicas para estimular o seu treino. Christian Barbosa é especialista em administração de tempo e produtividade
e formulou essas etapas que devem ser observadas com atenção:
1. Estabeleça metas de tempo e quilometragem a longo prazo;
2. Coloque no papel todos os benefícios que o exercício propociona;
3. Descubra o seu principal motivo para caminhar e motive-se com ele;
4. Procure informações para fazer tudo corretamente;
5. Olhe-se no espelho após as caminhadas e cheque o bem que realmente ela lhe faz física e psicologicamente;
6. Caminha em lugares calmos, descontraídos e bonitos;
7. Arrume uma companhia ou utilize um mp3 para dar ritmo aos treinos;
8. Planeje o horário do exercício para toda a semana e cumpra-os;
9. Não arrume desculpas. Simplesmente faça o que se propôs;
10. Respeite seus limites e não tenha pressa.
Outra boa sugestão para quem tem tempo curto, é dividir os 30
minutos (necessários de exercício diariamente) em duas sessões de 15
minutos. Você irá adquirir resistência rapidamente e observar as melhoras. Estudos comprovam que caminhando o organismo dá sentido
à sua anatomia e a muitas de suas funções. Para otimizar os resultados você deve variar o ritmo do passo elevando àqueles que você está
acostumado, pois após algum tempo a “mesmice” diminui a e cácia da
atividade e o corpo se adapta. Aí que ter uma orientação pro ssional
faz toda a diferença! Mas não se prenda à esse quesito para caminhar!
Dentro de pouco tempo os resultados positivos serão combustível para
que seja fácil e prazeroso dedicar uma hora de seu dia para caminhar!
Bons treinos!
* Técnico de corrida, ciclismo e triathlon, além de consultor técnico da By
Japão Assessoria Esportiva e da By Japão Sport & Marketing. Japão é atleta
de ciclismo e corrida e é autor do livro "Indoor cycling guia prático para
pedalar em casa" Livraria Leitura.
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Variedades

Ricardo Moura
Conheça a história do escritor do Buritis
que tem feito sucesso ao falar do AI-5
DIVULGAÇÃO

Na última edição do JORNAL
DO BURITIS foi publicada uma
nota, que falava sobre o sucesso
de um ano do lançamento do livro
“O Amor nos tempos do AI-5”, do
escritor/morador do bairro, Ricardo Moura. Como muitos de nossos leitores não conheciam nosso
autor, tampouco sua obra, ficaram
ansiosos por mais detalhes. Sendo
assim, para esta edição trazemos
uma entrevista especial com Ricardo Moura. Confira.
JORNAL DO BURITIS: Conte um pouco da sua história?
Ricardo Moura: Nasci
e vivo em Minas Gerais, mas com
um profundo desejo de ir morar na
praia. Fiz meus estudos iniciais em
escola pública, depois fiz o ginásio em escola particular, voltei à
escola pública para fazer o ensino
médio no Colégio de Aplicação
da UFMG, e minha graduação em
História foi feita na UFMG. Posteriormente, fiz uma pós-graduação
em História Moderna e Contemporânea na PUC-MG. Fui professor
durante 35 anos, lecionando para
todos os níveis de ensino e concluindo no Centro Universitário de
BH, ajudando na formação de novos professores. Escrevi dezenas
de livros didáticos e paradidáticos
de História, que foram usados nas
escolas do Brasil inteiro. Atualmente sou aposentado, o que me
permite ter bastante tempo para
redirecionar meus interesses para
a literatura. Já publiquei este primeiro romance e tenho outros, dos
quais poderei falar mais adiante.
JB: Como surgiu a ideia de escrever um livro sobre o AI-5?
RM: Vivi os tempos sombrios
quando era estudante. Entrei para a
universidade em 1969, meses após
a publicação do AI-5, que ocorreu
em dezembro de 1968, o que me
permitiu presenciar e participar de
situações que entendi pertinentes
ao romance que intitulei “O amor
nos tempos do AI-5”.

JB: O AI-5 é cada vez mais
um objeto de estudo crucial
para o entendimento da atual
política de estado brasileira?
RM: Considero tragédia o que
aconteceu em 1964 e 1968 e farsa
completa o que está acontecendo
agora no país, com a derrubada
da presidenta eleita e a assunção
de um governo formado essencialmente por pessoas corruptas,
reacionárias, que estão tentando
levar o país ao século passado. E
cidadãos desavisados vão às ruas
pedindo a volta dos militares ao
poder. Portanto, estudar o nosso
passado, especificamente o período
militar, é crucial sim.
JB: Você acredita que há um
desconhecimento da população em relação à sua própria
história recente?
RM: O que nós assistimos em
2016, no Brasil, nas passeatas organizadas pelos movimentos que
defendiam o impeachment da presidenta Dilma foi uma demonstração cabal da ignorância política
e de nossa história. Acusavam-se
pessoas de serem comunistas (dis-

“O Amor nos tempos do
AI-5” pode ser encontrado na Livraria Leitura
do Shopping Paragem
ou pedido diretamente
ao autor pelo e-mail
mourafaria@hotmail.com.
Resenhas e comentários
sobre o romance podem ser
lidos na fanpage do escritor: www.facebook.com.br/
paginadoricardofaria.
curso igual ao de 1964), mas quem
acusava não era capaz de explicar o
que era comunismo. Pedia-se a volta
dos militares, demonstrando o total
desconhecimento do que foi aquele período. Seriam pessoas que não
tiveram oportunidade de estudar o
presente? Ficaram só no passado? E
na Bienal do Livro de São Paulo eu
tive a desagradável constatação dessa ignorância. Um rapaz de vinte e
poucos anos, aproximou-se de mim
na tarde de autógrafos, e perguntou,
com uma ingenuidade absoluta:
AI-5 é Artificial Intelligence nível 5?
Vamos rir ou vamos chorar?

JB: Há uma grande diferença
cultural entre a década de 70 e
os dias atuais. Você acha que o
fim da censura influenciou o
rumo que a cultura brasileira
tomou ou o mundo/a vida só
está seguindo seu curso?
RM: Sem dúvida, nestes 50
e poucos anos de diferença entre
uma época e outra, muita coisa se
modificou. Quando você pega as
letras das músicas de um Chico Buarque, de um Milton Nascimento,
de um Caetano, e tantos outros e vê
verdadeiras obras primas literárias
e compara com essas “coisas” que
se ouvem atualmente, dá vontade
de chorar. Eu acredito que essa pobreza intelectual dos compositores
de hoje se deve a dois fatores: primeiro que são pessoas mais jovens,
nascidas bem depois dos anos 70 e
que sofreram com a péssima qualidade de ensino que passou a existir
com os governos militares. O outro
aspecto é a influência deletéria dos
meios de comunicação, que precisam criar ídolos e personalidades
constantemente e praticamente
impõem os ritmos, as letras e os
artistas que devem aparecer para
o público. Não acredito que isso
seja efeito do fim da ditadura, pois
é uma tendência mundial. Nós apenas seguimos o caminho... péssimo
caminho, diga-se de passagem.
JB: Com relação à educação,
quais as principais mudanças, positivas e negativas, que
aconteceram de 1970 para cá?
RM: A qualidade do ensino
decaiu. Este é o resultado malévolo
(gostou da palavra?) das reformas
educacionais do período militar.
Assunto que também aparece no
romance. A desvalorização dos
professores, um escândalo! Não só
financeira. Difícil pensar em algum
futuro para o país. Crises políticas,
econômicas? Elas vêm e vão. Já vivenciei muitas e sobrevivi a todas!
Falência educacional? Não tem
cura. Leitura ajuda, mas não cura.

Recuperando a forma
Um dos grandes tabus para muitas das futuras mamães é como recuperar o corpo que tinham antes do
período da gestação. Depois da gravidez é normal que a mulher sinta o
desejo de voltar à sua antiga forma.
Ver o abdômen, as pernas e os seios
aumentarem quase para o dobro é
difícil de aceitar, principalmente
nos dia de hoje, quando na internet
somos bombardeados diariamente
com imagens de famosas que acabaram de ser mães e cuja forma física
já foi rapidamente recuperada. “Na
vida real”, as coisas não são assim
tão fáceis! É necessário dedicação,
empenho e, acima de tudo, perseverança para não desanimar nesta
dura empreitada. Se a nova mamãe
seguir alguns conselhos essenciais
conseguirá dar os primeiros passos
para atingir o tão desejado objetivo.
Moradora do Buritis, Paula Buzato se orgulha em ter recuperado a
forma física apenas três meses após

PAULA BUZATO
desfila o
"corpão"
poucos meses
após se tornar
mamãe

dar a luz ao filho Davi. Mas, isto
não é resultado de nenhuma mágica!
Paula é educadora física e sempre se
preocupou com o bem estar do corpo. Até mesmo durante o período
de gestação manteve as atividades
físicas, claro, de uma forma mais
ponderada. Após o parto, assim que
teve a liberação médica, retomou os
treinos e voltou rapidamente à anti-

ga forma. “Fiquei até mais magra que
antes. A amamentação exige muito
do corpo da mulher. Sou um exemplo
de que, com dedicação, toda mulher
pode recuperar a forma, não somente
as da TV”, brinca.
Não tem segredo – Instrutor físico, Matheus Xavier garante que, com dedicação, a mulher
alcança seus objetivos. Com uma

alimentação adequada, acompanhada por nutricionistas, e a realização
de atividades físicas, elas podem
recuperar a forma, ou até mesmo
obterem um resultado que nunca
haviam tido até então. “Não tem segredo. É força de vontade. Seguir recomendações profissionais, que significa mudar os hábitos alimentares
e físicos não é nada fácil, mas apenas com esforço e dedicação é possível obter sucesso”.
Ainda de acordo com Matheus,
a mulher que passou por uma gestação recente não pode exagerar
nas atividades porque deseja ficar
magra o quanto antes. Uma má
condução nos exercícios pode gerar sérios problemas ao corpo. “O
peso que ela ganhou foi construído
ao longo de nove meses, por que
perder tudo em um mês? Sei que a
vaidade para a mulher é muito importante, mas tudo na vida tem que
ser bem planejado”, conclui.

FELIPE perdeu a conta das vezes que mandou pintar a fachada de sua loja

Quanto custa
a pichação
para o lojista?
Elas estão por toda parte.
Nos andares mais altos dos edifícios, nos muros das casas e até
em revestimentos de vidro de alguns imóveis. Na grande maioria
das ruas do Buritis, chega a ser
difícil encontrar uma fachada
ou um portão que elas não estejam: as pichações. Contudo,
para o varejo, pichação não significa apenas sujeira, é sinônimo
de queda nas vendas e prejuízo.
Para muitas pessoas, áreas pichadas são relacionadas como áreas
degradadas, que no imaginário,
são espaços que não se deve frequentar. Desta forma, para o lojista atacado por esse mal urbano, a influência da degradação
do espaço se materializa em uma
menor frequência de pessoas
pela região e queda na qualidade
de consumidores.
Para abrir e funcionar uma
loja, o comerciante despende
de tempo e, principalmente, dinheiro, uma vez que precisa arcar com a alta carga tributária do
nosso país. Desta forma, gastos
que não estavam programados
como os advindos de pichações
podem significar, em alguns casos, o fechamento das portas. “É
muito complicado. Além de ser
caro, é um trabalho de enxugar
gelo. A gente manda limpar, pintar e no outro dia está sujo. Parece que o grande desejo destes
delinquentes é encontrar uma
parede com pintura nova”, relata Felipe Cássio, proprietário de uma loja de materiais de
construção.
Mas, além dos gastos com a

revitalização da fachada, as pichações também podem fazer
com que os lojistas sofram com
a perda de clientes. Um local pichado pode transparecer ao cliente que aquela é uma área suja,
abandonada e, principalmente,
sem segurança. Fatos que podem
impulsionar uma perda de mercado, como explica Clayton Batista, funcionário de uma agência de
turismo no Buritis. “Ao ver uma
agência pichada o cliente pode
pensar se aquele local é seguro
e se estacionar nas redondezas
também é seguro. Com certeza
ele não irá arriscar e buscará outra agência”.
Ainda de acordo com
Clayton, esta é uma situação que
deve ser combatida no princípio,
ou seja, na educação. “É um problema que vem de dentro de casa.
A polícia não pode ficar deslocando homens para ficar atrás
destes marginais, que nem sequer
serão presos, já que a maioria é
menor de idade. Duvido que eles
façam isso em suas casas. Se sabem dos transtornos, e fazem, é
porque não se preocupam com o
outro”, diz.
Para se ter uma ideia do valor do prejuízo, a pintura de uma
fachada de aproximadamente
40m² em Belo Horizonte não sai
por menos de R$ 2.000,00. Já o
prejuízo com a perda de clientes
não tem como mensurar. Por isso,
não confundamos pichação com
arte, ou pichação com expressão
urbana. Pichação é sinônimo de
prejuízo e quem paga a conta é o
particular e o lojista!

Para
CLAYTON, os
pichadores só
entenderão
o prejuízo
que causam
quando forem
comerciantes
e sentirem
na pele
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Cultura e Lazer

O carnaval 2017 do Buritis
já pode ser considerado um dos
maiores de sua história. Milhares
de foliões, de todas as idades, vestiram suas fantasias e participaram
dos eventos programados para o
bairro durante o mês de fevereiro.
O ápice do agito aconteceu na terça-feira de carnaval com o desfile
do Bloco Baianeiros, quando a estimativa de público presente, por
parte da organização, foi de mais
de 30 mil pessoas.
Pelo segundo ano consecutivo,
o Baianeiros desfilou no Buritis
embalado pelo cantor mineiro
e um dos fundadores do bloco,
Danniel Maestri. Para este ano,
o investimento foi maior com a
presença de um grande trio elétrico, o que aumentou a qualidade de som e, claro, a animação
entre os foliões.
Outra importante mudança foi
o local escolhido para concentração e desfile. Ao invés da Avenida
Mário Werneck, o lugar escolhido
foi o encontro da Avenida Aggeo
Pio Sobrinho com Rua Henrique
Badaró Portugal. O motivo para
a alteração foi impactar o menos
possível o dia a dia dos moradores
do Buritis. “Nós queremos trazer
esta alegria sem prejudicar absolutamente ninguém. Estou muito feliz por tudo o que aconteceu. Mais
uma vez, uma festa repleta de alegria e com a presença das famílias.
Daqui de cima do trio vi criança,
com pai e o avô. Foi sensacional”,
diz Danniel emocionado.
O analista de sistemas Eduardo Alexandre da Silva compareceu
ao desfile ao lado da esposa Cínthia e do filho Théo, de apenas 08
meses. Muito animado, diz que
sentiu total segurança em comparecer ao evento com a família. “As
pessoas do Buritis são muito educadas, só querem se divertir e isto

11 de Março

Cúmplices de um Resgate
Local: BH Hall - Horário: 18h
Ingressos: R$ 60
Vendas: Site Tickets for Fun

Rosa de Saron
Local: Minascentro - Horário: 19h
Ingressos: Setor 1: R$220, Setor 2: R$160, Setor 3: R$100
Vendas: Site Tickets for Fun

Jake Bugg
Local: Music Hall - Horário: 21h
Ingressos: Entre R$300 e R$500
Vendas: www.stubhub.com.br

24 de Março

Djavan
Com sua
empolgação,
DANNIEL
MAESTRI,
mais
uma vez,
transformou
o Buritis em
Bahia

Local: BH Hall - Horário: 22h
Ingressos: Arquibancada R$100 - Vendas: Site Tickets for Fun

Toquinho, João Bosco e Joyce
- Homenagem a Tom Jobim
Local: Palácio das Artes - Horário: 21h
Ingressos: Plateia I: R$ 200 / Plateia II: 180 /
Plateia Superior: 160 - Vendas: Site Ingresso Rápido

25 de Março

Festa das Patroas
Local: Esplanada do Mineirão - Horário: 16h
Ingressos: 1º Lote R$ 60
Vendas: Site Nenety Eventos

Milton Nascimento
me deixa muito tranquilo de participar dos eventos”, comenta Eduardo, que foi para o bloco fantasiado de Seu Boneco. “A estrutura

Local: Palácio das Artes - Horário: 21h
Ingressos: Plateias I e II R$ 150 / Plateia Superior R$140
Vendas: www.ingressorapido.com

e segurança do bloco foram muito bem feitas. Vou voltar ano que
vem e convido a todos a fazerem o
mesmo”, completa Cínthia.

Roger Hodgson

Pré-carnaval também
foi sucesso no bairro
Uma novidade no Buritis este
ano foi a realização do CarnaBuritis. O evento pré-carnaval aconteceu durante dois dias e contou
com uma mega-estrutura, que incluía espaços somente para crianças, e apresentação de grandes
bandas. A organização estima que
8 mil pessoas tenham passado pelo
evento. Mauro Draft, organizador,
fez um balanço altamente positivo do CarnaBuritis e já confirma
uma segunda edição para 2018.
“A grande presença das famílias
superou todas as minhas expectativas, e as inúmeras felicitações que
recebi pela organização não tem
preço. Teve uma moradora que
fez questão de enaltecer a limpeza deixada após a festa. Esse era o
objetivo, uma festa que trouxesse
apenas o bem”, afirma.
Mas, quem já está com saudades dos eventos no Buritis, Mauro garante que a espera não será

FOTOS DIVULGAÇÃO

Multidão agita o
carnaval no Buritis

SHOWS

Local: BH Hall - Horário: 22h
Ingressos: 1º Lote R$250 / 2º R$280 / 3º R$320 / 4º R$350
Vendas: Sites Ingresso Rápido e Tickets for Fun

29 de Março

Duran Duran

Local: BH Hall - Horário: 21h30
Ingressos: Pista/ Arquibancada – 1º Lote 1 R$ 260 /
2º R$ 290 / 3º R$330 / 4º R$ 360
Vendas: Site Tickets for fun

TEATRO

Ceará Dando as Caras
18 de Março

CarnaBuritis mostrou que é um evento que chegou para ficar

tão grande. Em junho, a empresa
DOMNO realiza o primeiro Arraiá do Burita.
Ainda sobre o pré-carnaval no
Buritis, no dia 18 foi realizada a

segunda edição do SAMBURITIS,
evento que, mais uma vez, foi voltado para a família do bairro, misturando durante todo o dia atrações
para a garotada, jovens e adultos.

Local”Cine Theatro Brasil Vallourec
Horário: 21h - Ingressos: R$ 60
Vendas: www.compreingressos.com
Após um hiato de mais de
uma década, Wellington Muniz,
o Ceará, volta aos palcos com um
novo espetáculo de humor. Durante 90 minutos, o comediante
entretém o público com persona-

gens que marcaram sua carreira,
como Silvio Santos e Gabi Herpes, faz graça com assuntos atuais
e usa todo o potencial vocal para
imitar cantores, como Maria Bethânia e Tina Turner. Escrito pelo

próprio Ceará com colaboração
de Pedro Haidar, o espetáculo
oferece a chance dos fãs conheceram toda a versatilidade do humorista, que não poupara nem a si
mesmo das piadas do show.
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Trânsito

Apagão

Rotatória perigosa para
motoristas e pedestres

No escuro

O alto crescimento do Buritis
II, nos últimos anos, tem trazido
consigo problemas comuns de uma
região onde o trânsito é bastante
movimentado como, por exemplo,
os congestionamentos. Entretanto,
uma situação em especial tem ganhado destaque. Trata-se da rotatória que dá acesso à Rua Henrique
Badaró Portugal e Avenida Aggeo
Pio Sobrinho. Com várias vias de
acesso e sinalização horizontal apagada, uma atitude imprudente do
motorista pode resultar em um grave acidente.
Mário Leon de Almeida trabalha em uma imobiliária que fica
bem em frente à rotatória. Durante todo o dia presencia cenas perigosas, seja com colisões entre veículos, ou mesmo atropelamentos.
Apesar de dizer que a sinalização
no local precisa ser melhorada,
acredita que o ponto principal é o
motorista ser educado. “A cada 10
veículos, nove não param para o
pedestre. Cansado de esperar ele
acaba se arriscando e atravessa na
frente dos carros”, diz ele, que ressalta ainda que, por várias vezes,
pediu para os carros pararem para
que um cliente pudesse atravessar
a rua.
Como muitos motoristas, tanto os que seguem sentido Mário
Werneck, quanto os que sobem a
Avenida Aggeo Pio, andam em
alta velocidade, o corretor crê que
a instalação de redutores de velocidade possa reduzir os riscos de
acidentes.

MÁRIO LEON cobra mais educação dos condutores

CORRETO
Morador na Rua Silvio Menicucci, Leandro Cardoso passa
diariamente pela rotatória, seja de
carro ou a pé. Por ver as dificuldades encontradas pelo pedestre, faz
questão de parar todas as vezes que
passa de carro no local. “Sei que
muitos motoristas que vêm atrás
de mim ficam com raiva, mas o pedestre deve ser privilegiado, ainda
mais em cima da faixa”.
Para Leandro, a única solução
para o problema é que os órgãos de
segurança no trânsito começem a
aplicar multas no local. “No Brasil
só funciona quando pega no bolso.
Algo tem que ser feito, com o comércio forte aqui da região, se nada
acontecer teremos em breve a notícia de um sério acidente”, lamenta.
Além da imprudência dos motoristas, a rotatória do Buritis II se
encontra com problemas de manutenção como faixas de pedestres
apagadas e buracos nas pistas.

Cansados de esperar, pedestres se arriscam ao atravessar a faixa

LEANDRO exige mais ações dos órgãos de segurança do trânsito

Constante falta de energia dificulta a vida de
moradores e traz prejuízos a comerciantes
É difícil acreditar que em
pleno 2017 um bairro com tanta infraestrutura como o Buritis
ainda seja refém de uma situação
que é comum em lugares ainda
não muito desenvolvidos: a queda no fornecimento de energia.
Volta e meia o bairro é atingido
pelo problema, especialmente
em sua área de maior potencial
comercial, a Avenida Professor
Mário Werneck. Os comerciantes denunciam o fato e questionam a atuação da Cemig para
solucioná-lo.
Maria Lúcia Gontijo é funcionária de uma sorveteria na
Mário Werneck. Como trabalha
com produtos congelados, toda
vez que a energia cai em seu estabelecimento é um verdadeiro
desespero. “Não tem como vender sorvete mole, muito menos
fazer petit gateau. Já teve vezes
que saí correndo para pedir em
uma loja do outro lado da avenida que pudesse terminar de bater um açaí lá, antes de baixar as
portas”, lembra.
Funcionária de um pet shop
na avenida, Sabrina Oliveira
mostra muita indignação com a
constante falta de energia em seu
estabelecimento. Segundo ela, já
teve de desmarcar com muitos
clientes e, até mesmo, ver outros
levarem o cão embora no meio
do banho. “Um absurdo e a maioria das vezes a queda de energia
acontece no sábado, que é o nosso dia de maior movimento”.
Sabrina diz que já entrou em
contato algumas vezes na central
de atendimento da Cemig, mas
ninguém sabe explicar o que
acontece no Buritis. “Um local
movimentado como esse não dá
para entender o que acontece”.
Mas, a falta de energia não é
ruim apenas para comerciantes.
Quem mora no Buritis também
sofre com o problema. Maria
José Rodrigues mora no bairro há dois anos, na Rua Bartira
Mourão, e já perdeu a conta do
número de picos de luz que vivenciou. De acordo com ela, a
falta de energia gira em torno
de poucas horas, mas o suficiente para causar transtornos.
“Até que perder alimentos nunca
aconteceu, mas já teve vez de eu
ficar presa dentro do elevador,
uma sensação que não desejo
para ninguém”.

MARIA LÚCIA GONTIJO

Resposta
Através de sua assessoria
de comunicação, a Cemig informou que os temporais que
atingiram Belo Horizonte nos
dois últimos meses de 2016
e início de 2017 provocaram
falhas no sistema elétrico em
diversos bairros da capital.
Quedas de árvores e objetos
sobre a rede foram o principal
motivador dos desligamentos.
Especificamente sobre o Buritis, algumas acabaram mais
prejudicadas, mesmo com as
ações preventivas realizadas
pela companhia – inspeções na
rede e podas de árvores. A Cemig ressalta, porém, que restabeleceu o fornecimento de
energia aos clientes com rapidez,
nos dias que houve desligamentos.

MARIA JOSÉ RODRIGUES

SABRINA OLIVEIRA

