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Infelizmente ainda é muito 
comum nos depararmos com 
grandes quantidades de lixo es-
palhadas pelas ruas e calçadas 
do Buritis. É preciso uma ação 
de coleta mais eficiente no bair-
ro por parte da prefeitura. Con-
tudo, neste caso, a população 

também deve fazer a sua parte. 
Acondicionar o lixo de forma 
adequada e colocá-lo em locais 
e horários preestabelecidos são 
ações fundamentais para man-
ter o bairro limpo e distante de 
pragas urbanas.
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A união dos empresários 
do ramo imobiliário para 
conter a proliferação das 
faixas no Buritis
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10 Porcento 
Presidente da república 
sanciona lei que 
regulariza a gorjeta 
paga aos garçons

PAg 9

FUteBoL
Buritis United retoma as 
atividades e time está 
bastante reforçado para 
a temporada 2017
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Desde a sua fundação, 
o Núcleo Buritis 

Escola de Dança busca 
através da dança e 
da arte dar suporte 

para seus alunos 
transitarem pela 

vida com segurança, 
responsabilidade e 
amor ao próximo. 

Em 2017, a 
instituição completa 
a importante marca 
de 15 anos e, além 

de fortalecer este rico 
trabalho, também 

garantiu a presença 
em renomados 

festivais nacionais e 
internacionais.

Confira os dias e horários do 
caminhão de lixo do Buritis

O péssimo estado em que 
se encontra o trecho da Aveni-
da Professor Mário Werneck, 
em frente ao Parque Aggeo Pio 
Sobrinho, resultou na realiza-
ção de uma audiência pública 
na Câmara de BH, no último 
mês de março. Representantes 

do executivo, legislativo e da 
comunidade debateram sobre o 
que poderia ser feito, contudo, 
nada foi definido. A única cer-
teza é que uma grande obra pre-
cisa ser realizada e, para isso, o 
poder público municipal terá de 
abrir os cofres.

Audiência Pública discute
asfalto da Mário Werneck

É AQUI QUE EU AMO
“É aqui que eu amo, é aqui 

que eu quero ficar. Pois não 
há lugar melhor que BH”. 
Nos últimos anos, este refrão 
da música de autoria da du-
pla César Menotti e Fabiano 
praticamente se transformou 
no hino da cidade. A música 
“pegou” por um simples mo-
tivo: o belo-horizontino ama a 
cidade onde mora. E podemos 
dizer com total certeza que o 

Buritis é um exemplo clássi-
co desse amor pela sua aldeia. 
Nesta edição, o JORNAL DO 
BURITIS mostra o amor de 
jovens moradores que não tro-
cariam o bairro por nenhum 
outro da capital. Boa educa-
ção, prática de esportes, lazer, 
diversão e convivência com 
os amigos. Uma grande festa 
bem no quintal de casa!

Núcleo Buritis 
comemora 15 anos 
com muitas 
conquistas
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Conscientização 
foi o tema do Dia 
Mundial da água
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Editorial

Cartas

No final do mês de março 
o Ibope divulgou pesquisa 
mostrando uma forte queda 
na popularidade do Presi-
dente Michel Temer. Nada 
menos do que 73% da po-
pulação brasileira desaprova 
a maneira como ele governa 
a nação. Muito próximo do 
índice de rejeição da ex-
-presidente Dilma Roussef 
às vésperas do processo de 
impeachment.

A pesquisa, conforme di-
vulgada na imprensa, não re-
velou os motivos da queda, 
mas certamente as iniciativas 
da reforma da previdência e 
trabalhista tiveram grande 
influência nesse mau humor 
da população. O Presiden-

te, no entanto, tem afirmado 
reiteradas vezes que prefere 
ser impopular a ser populista, 
numa referência à coragem 
de fazer as reformas necessá-
rias ao país.

Apesar desse mau humor, 
o primeiro trimestre de 2017 
trouxe vários indicadores que 
estão dando um novo ânimo 
ao setor produtivo do país. 
Conforme você pode conferir 
em reportagem publicada nes-
ta edição, aumentou o  Índice 
de Confiança do Empresário 
do Comércio (Icec), apurado 
pela Confederação Nacional 
do Comércio de Bens, Ser-
viços e Turismo (CNC), o 
maior nível desde 2015.

E não é só o comércio 

que está enxergando uma luz 
no fim do túnel. O índice de 
confiança dos empresários do 
setor industrial também su-
biu, de acordo com pesquisa 
da Fundação Getúlio Vargas. 
Esse otimismo, mesmo que 
tímido, não era registrado na 
indústria desde janeiro de 
2015. Pelo visto, a tão espera-
da porta de saída da recessão 
prometida pelo ministro Hen-
rique Meireles está prestes a 
ser encontrada.

Os indicadores de retoma-
da da confiança no país não 
estão apenas nas pesquisas 
setoriais especializadas. Há 
alguns números bem concre-
tos que apontam este rumo. 
Apesar do desemprego ter 

atingido 13,5 milhões de bra-
sileiros, em fevereiro houve 
a geração de 35 mil postos 
de trabalho formais, aferidos 
pelo Caged (Cadastro Geral 
de Empregados e Desempre-
gados), do Ministério do Tra-
balho. É pouco para a goleada 
que estamos tomando nesse 
quesito, mas não deixa de ser 
um sinal de reação.

O dragão da inflação já 
não está tão enfurecido. Pelo 
contrário. Está absolutamente 
sob controle. Projeta-se ago-
ra uma inflação para 2017 de 
4,1%, abaixo da previsão de 
4,5% anunciada no início do 
ano. Como resultado, o ganho 
real da massa de salários será 
superior a 2,5% com eviden-

tes impactos sobre o consumo 
ao longo do ano. Também há 
a previsão da queda da taxa 
de juros para 8,5%.

Enfim, é consenso entre os 
analistas de economia do país 
que quem aguentou o tran-
co dos últimos dois anos está 
preparado para a retomada 
dos tempos de crescimento. 
Em síntese, o pior já passou. 
O divisor de águas agora será 
olhar para o país e decidir en-
tre o copo meio cheio ou o 
copo meio vazio. Os pessi-
mistas sempre verão o copo 
meio vazio. Já os otimistas, 
aqueles que vão à luta e con-
seguem êxito em seus objeti-
vos, são os que enxergam o 
copo meio cheio. Fica a dica.

COPO MEIO CHEIO R

COLUNA
Já parou para pensar como 

são importantes alguns sinais 
de alerta em nossa vida? Por 
exemplo no trânsito, com uma 
simples buzina para evitar al-
gum tipo de acidente e até 
mesmo sinais bem mais impor-
tantes e relevantes, vindos do 
nosso próprio organismo para 
nos alertar de que o nosso cor-
po não vai bem. Na maioria das 
vezes, esses sinais que o corpo 
dá vêm acompanhados de do-
res. Algumas são mais fortes, 
outras mais leves. Mas, a gran-
de preocupação é não conse-
guir identificá-las. Quando o 
assunto tem relação com dores 
na coluna é sempre bom ficar 
em alerta. Estima-se que no 
Brasil cerca de 80% das pes-

soas convivem ou conviverão 
com as difíceis e incomodas 
dores na coluna. Fique aten-
to, pois os principais sinais de 
alerta para problemas na coluna 
são cansaço frequente, dores no 
pescoço, má postura e formiga-
mento dos membros superiores 
e inferiores. Cuidado.

Fabiana Scaramella

NOvO sEMáfORO
Os motoristas que têm o 

costume de descer a Rua José 
Rodrigues Pereira para entrar 
no Buritis devem ter percebi-
do uma novidade no trânsito 
local. É que, desde o fim do 
mês de fevereiro, está instala-
do na via um semáforo, próxi-
mo ao encontro com a Avenida 
Engenheiro Carlos Goulart. A 

implantação do equipamento é 
uma solicitação antiga da co-
munidade e tem como principal 
objetivo aumentar a segurança 
para os pedestres na hora de fa-
zer a perigosa travessia. 

João medeiroS

Morador
COAChiNg

O bairro Estoril já conta 
com o mais novo centro de de-
senvolvimento profissional e 
pessoal da região: a Concretize 
Coaching. Localizado na Rua 
Bernadino Theodoro da Silva, 
105, sala 2 (atrás do Alambi-
que), o estabelecimento, que 
é liderado por Marcelo e Ellen 
Singulani, dois moradores do 
Buritis, tem como objetivo di-
recionar pessoas para o sucesso 
por meio do aperfeiçoamento 

das potencialidades com mé-
todos eficazes, estimulando a 
superação de obstáculos para 
alcançar seus objetivos mais 
desejados. Na Concretize Co-
aching é possível encontrar 
cursos e treinamentos, forma-
ção em coaching, curso para 
palestrantes, treinadores e lí-
deres, seminário de inteligên-
cia emocional, dentre outros. 
Alguns eventos são gratuitos e 
precisam somente de inscrição. 
Além disso, o espaço pode ser 
locado para outros eventos e 
treinamentos, com capacidade 
para até 80 pessoas. A grande 
inovação do local é o “Coa-
chtório”, reservado para atendi-
mentos presenciais de coaches 
e outros profissionais liberais 
da região. Junto ao coachtório 

tem um pequeno estúdio para 
gravação de vídeos e conferên-
cias. Vale a pena conferir!

aSSeSSoria de imprenSa

PARABéNs 
Tenho orgulho em morar no 

Buritis e já estou aqui há sete 
anos. Uma das primeiras coi-
sas que me encantei foi com 
o comércio, pois quase não 
precisamos sair do bairro para 
comprar produtos. Outro pon-
to muito positivo foi saber que 
temos um jornal local de ótima 
qualidade e que presta serviços 
relevantes para o Buritis. Sou 
da área de comunicação e sei 
o quanto é difícil sobreviver 
nesta área e o JORNAL DO 
BURITIS consegue fazer isso 
muito bem. Já são 13 anos in-

formando nosso morador do 
que se passa no bairro. Para-
béns a toda equipe.

marlon FrancêS
Morador

sEgURANÇA
Li na edição passada do 

JORNAL DO BURITIS que a 
126ª Cia está com novo coman-
dante. Espero realmente que ele 
coloque em prática o que falou 
pois no Buritis a violência está 
bombando. O Major Godinho já 
fazia um bom trabalho e estamos 
confiantes que o Major Celante 
faça melhor ainda. Acho que tem 
que conter os furtos a pedestres e 
comerciantes, além dos roubos a 
condomínios. Se a PM conseguir 
essa façanha já estará contribuin-
do muito para um bairro melhor.

JackSon meyer - Comerciante
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 Raízes

O Buritis começou a sua 
ocupação no final da década 
de 80. Na década de 90, viu o 
seu território ser ocupado por 
um boom imobiliário que deu 
ao bairro a fama de “maior can-
teiro de obras da América Lati-
na”. Já nos anos 2000 viveu o 
início do crescimento vertigi-
noso do comércio, o que acon-
tece até hoje. As pessoas saí-
ram de outros bairros, vieram 
para cá e por aqui estão viven-
do e, em muitos casos, reali-
zando o sonho de ter o próprio 
negócio perto de casa.

Mas nestes quase 30 anos 
já é possível falar de uma “ge-
ração Buritis”. Adolescentes e 
jovens que sabem reconhecer 
o valor do lugar onde moram. 
São apaixonados pelo Buritis e 
não trocam aqui por nada. Afi-
nal, por aqui é possível estudar 
em escolas de boa qualidade, 
desde a fase pré-escolar ao En-

I lOvE BUrItIs
Jovens dão depoimentos sobre a paixão que sentem pelo bairro

Outro jovem apaixona-
do por tudo o que o Buritis 
oferece é Gabriel Soares. 
Morador no bairro há cer-
ca de três anos, se identifi-
cou com o lugar logo que 
pisou por aqui. Em pouco 
tempo já havia feito vários 
amigos, entrou na faculda-
de e arrumou um emprego. 
Emprego este, por sinal, 
em um dos lugares que 
mais gosta de frequentar, 
e que o Buritis é uma refe-
rência: a academia. “Quem 
mora aqui no bairro tem 
este benefício de contar 
com boas e diversificadas 
academias por perto. Sou 
um apaixonado pela prática 
de exercícios, tanto os de 
aparelho, quanto os funcio-
nais, e no Buritis ambos ser-
viços são oferecidos e com 
extrema qualidade”, afirma.

Mas, apesar de ser um 
“rato de academia”, Ga-
briel também aproveita 
outras opções esportivas 

sino Superior, desfrutar de mo-
mentos de lazer, fazer amizades 
na vizinhança. Enfim, ter as suas 
principais atividades perto de 
casa. Nesta reportagem, o JOR-
NAL DO BURITIS traz alguns 
depoimentos de jovens que fa-
zem parte da geração que ama o 
bairro e estão criando uma iden-
tidade própria para o Buritis.  

As irmãs Flávia e Marce-
la Rincon se mudaram com os 
pais para o Buritis há pouco 
mais de três anos. Antes re-
sidiam no São Pedro, bairro 
de classe média alta da capi-
tal mineira. Mas, se engana 
quem pensa que a mudan-
ça foi ruim para as meninas. 
Pelo contrário, aqui elas en-
contraram um lugar que, ver-
dadeiramente, chamam de 
lar. Com direito a amizades 
para o resto de suas vidas.

Flávia está com 18 anos, 
uma idade em que a maioria 

busca conhecer um novo lugar 
a cada dia. Mas com ela não é 
bem assim! Na verdade, faz de 
tudo para não sair do bairro. 
E, afinal, por que sair, se aqui 
ela encontra tudo o que procu-
ra? “A noite do Buritis é muito 
legal. São bares, restaurantes; 
food trucks e os famosos es-
petinhos que oferecem o que 
há de melhor na gastronomia e 
diversão. Muitas vezes saí para 
outros bairros e me arrependi. 
Acabei deixando o lugar e vol-
tando para curtir o resto da noi-
te aqui”, recorda.

Outra paixão de uma jovem 
de 18 anos são as compras e sa-
lões de beleza. E isto o Buritis 
também oferece com qualidade, 
e o melhor, segundo Flávia, os 
preços. “Já achei cada lojinha 
de roupas aqui com preços óti-
mos. Um verdadeiro sonho para 
a mulherada”, se diverte.

Marcela é a irmã mais 
nova, está com 14 anos. Para 
ela, as possibilidades ofereci-
das pelo Buritis também são 
enormes. São parques, praças, 
redes de fast food, shopping, 
cinema, entre outros. “Adoro 
sair no bairro. Combino com 
minhas amigas, que também 
moram aqui, também estudam 
na mesma escola. Nos encon-
tramos e fazemos diversos ti-
pos de programas. É certo que 
sempre haverá algo de muito 
legal para fazer aqui”.

Pai de Flávia e Marcela, 
João Roberto não esconde a 
alegria em ver que escolheu 
um ótimo lugar para criar suas 
filhas. “Elas sempre falam da 
alegria que sentem em morar 
no Buritis e isto chega a me 
emocionar. Sem contar a tran-
quilidade que sinto em criá-
-las aqui. Elas estão tendo uma 
educação de muita qualidade 
e, apesar de sempre ressaltar a 
importância de manter ações 
preventivas, para mim é um 
bairro muito seguro. Nunca 
presenciei nenhuma cena de 
violência aqui”, justifica.

Mesmo considerando um 
bairro para o público jovem, 
João Roberto também se diz 
adaptado ao Buritis. “No prin-
cípio estranhei, principalmente 
o trânsito, mas hoje adoro sair 
aqui no bairro. Vou com minha 
esposa e minhas filhas ao cine-
ma, shopping, parque, restau-
rantes. É sempre um passeio 
muito agradável”.

do Buritis. Ele costuma 
frequentar as quadras de 
futebol society do bair-
ro. “Meus amigos vêm de 
bairros bem distantes jogar 
bola aqui. Eles dizem que 
não há lugar na cidade me-
lhor para uma boa pelada e 
a resenha pós-jogo”. Além 
das tradicionais quadras de 
futebol society, o Buritis 
ainda se destaca nos servi-
ços de esportes de praia, tê-
nis, natação, squash, entre 
outros.

O mais importante em 
todo esse processo é que o 
Buritis não é, como dizem 
alguns críticos, a “selva 
de pedra” fria e impessoal, 
que só serve para morar e 
fazer algum tipo de empre-
endimento. Sem precisar 
sair do bairro, é possível 
desfrutar da vida no Buritis 
com arte, cultura, lazer, di-
versão e, principalmente, a 
convivência com as pessoas 
do próprio bairro. 

Bairro dos esportes

João roBerto e as filhas sempre encontram  
no bairro ótimos programas para fazer em família

PASSeAr no 
shopping e ir 
ao cinema são 
algumas das 

opções de lazer 
mais procuradas 
pelos jovens no 

Buritis

gABrIeL garante que o Buritis é o bairro 
perfeito para os amantes dos esportes

nestes quase 30 anos 
já é possível falar 
de uma “geração 

Buritis”. Adolescentes 
e jovens que sabem 

reconhecer o valor do 
lugar onde moram. 
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 Acontece

Após o sucesso de público e 
crítica do primeiro evento, o Jornal 
Vila da Serra Fórum entra em sua 
segunda edição com a missão de ser 
um espaço de diálogo sobre temas re-
levantes para os moradores da região 
do Vila da Serra, Belvedere, Vale 
do Sereno, Jardim Canadá e condo-
mínios de Nova Lima. Com o título 
Condomínio Inteligente – Segurança 
e Mobilidade, a programação contará 
com palestras de especialistas e pai-
nel, não somente com profissionais, 
mas também com personalidades da 
comunidade e autoridades envolvi-
das com os temas. O JORNAL DO 
BURITIS é mídia partner do evento 
e irá trazer todas as novidades para os 
moradores do bairro que forem apre-
sentadas no fórum. 

Sempre com convidados qua-
lificados, o JVS Fórum manteve o 
formato nesta segunda edição volta-
do para a comunidade local, de olho 
nas demandas, problemas, boas prá-
ticas e novidades envolvendo temas 
específicos. “No primeiro fórum 
tivemos a presença de mais de 100 
pessoas, agora a expectativa é que 
cerca de 170 marquem presença”, 
comenta o diretor-geral do Jornal 
Vila da Serra, Homero Dolabella.

Ele acredita que os síndicos da 
região estão conscientes de suas res-
ponsabilidades ao comandar comuni-
dades tão expressivas e onde giram 
importantes quantias. “São verda-
deiras cidades, alguns condomínios 
contam com mais de mil habitantes 
e milhões de reais em recursos”, diz.

DisCUssãO
A região do Vila da Serra, Vale 

do Sereno e Belvedere, que conta 
com uma alta densidade demográfica 
e de migração pendular, se encaixa 
muito bem na discussão destes dois 
temas - Segurança e Mobilidade - 
que são de forte tensão nos grandes 
centros. Contudo, o seu espaço geo-
gráfico e sua ordenação tem peculia-
ridades que favorecem ideias, estra-

JB é parceiro de evento que vai 
discutir segurança e mobilidade

tégias e táticas que apontam para 
soluções pragmáticas. O fórum 
pretende promover todas estas 
discussões e envolver os setores 
privado e público no desenvolvi-
mento de ações de mitigação, co-
nhecer e trocar experiências sobre 
serviços, produtos e práticas. “Te-
mos um gargalo no trânsito e a 
tendência é só piorar. Entretanto, 
é possível ver que algumas ações 
podem modificar este cenário”, 
afirma Homero.

O segundo JVS Fórum acon-
tece no dia 06 de maio de 2017, 
entre 08h30 e 12h30, no auditó-
rio da Faculdade Milton Campos 
e terá, em discussão, questões 

ligadas a segurança e trânsito 
da região, com seus impactos, 
medidas, visões, iniciativas 
e necessidades. Palestrantes 
confirmados: Juarez Morais de 
Azevedo, Secretário de Segu-
rança, Trânsito e Transportes 
de Nova Lima; Tenente Coro-
nel Wellington, comandante do 
policiamento de Nova Lima; 
Sérgio Bittencourt, presidente 
do Consep (Conselho Comu-
nitário de Segurança Pública) e 
Leonardo Mascarenhas, diretor 
da Connectt Condomínio. As 
inscrições são gratuitas e de-
vem ser feitas pelo site jvsfo-
rum.wordpress.com. 

Homero DoLABeLLA, diretor 
do Jornal Vila da Serra

o advogado KênIo PereIrA foi 
um dos palestrantes da 1a edição

Primeiro JornAL VILA DA SerrA FórUm 
contou com um grande público

A principal avenida do bairro 
vai continuar esperando por melho-
rias. Moradores do Buritis estiveram 
presentes à Câmara Municipal de 
Belo Horizonte, no último dia 16 de 
março, para acompanharem de perto 
as discussões a respeito da situação 
em que se encontra a Avenida Pro-
fessor Mário Werneck. A audiência 
foi um pedido do vereador Elvis 
Côrtes (PSD), residente no bairro, 
junto à Comissão de Desenvolvi-
mento Econômico, Transporte e Sis-
tema Viário. Além dos vereadores, 
também fizeram parte do debate re-
presentantes da Prefeitura, SUDE-
CAP e Gasmig. Entretanto, ao final 
de quase três horas de discussão, os 
moradores saíram do plenário sem 
a reposta que procuravam. Não foi 
dado nenhum prazo para a reali-
zação das obras de recuperação da 
avenida, em especial no trecho entre 
as ruas Alessandra Salum Cadar e 
Maria Heilbuth Surette.

A SUDECAP - Superintendên-
cia de Desenvolvimento da Capi-
tal - mais uma vez, reforçou que o 
trabalho a ser realizado nos trechos 
mais degradados da Mário Werne-
ck são complexos e necessitam de 
recursos que atualmente não estão 
disponíveis. Coordenador de Admi-
nistração da Regional Oeste, Gel-

sEM rEsPOstA
Audiência pública termina sem definição 
quanto ao prazo para realização de obras 

son Leite explicou que, atualmente, 
a PBH está elaborando o programa 
das obras a serem realizadas em 
cada região da cidade e até que ele 
fique pronto não é possível a indi-
cação de data para a realização das 
obras na avenida. Mas disse que o 
projeto já está pronto.

Presidente da ABB - Associação 
de Moradores do Bairro Buritis - 
Braulio Lara, deixou bem claro que 
a comunidade não quer mais discu-
tir os erros do passado. Quer saber o 
que pode ser feito de agora em dian-
te. “O que não pode é continuar do 
jeito que está. Vamos unir todas as 
forças em prol do Buritis”.

gAsMig
No ano passado, como con-

trapartida às obras para a instala-
ção de tubulações subterrâneas de 
transporte de gás no Buritis, a Gas-
mig realizou o recapeamento de 
boa parte da Mário Werneck. Con-
tudo, a empresa foi criticada pelos 
serviços de recomposição asfáltica.

A qualidade destas interven-
ções fez com que o vereador Elvis 
Côrtes elaborasse um requerimento 
solicitando informações detalha-
das do serviço realizado pela Gas-
mig no bairro. O representante do 
Legislativo também elaborou um 
novo requerimento pedindo a rea-
lização de audiência pública para 
apresentar à comunidade como de-
verão ser as obras de reconstrução 
da Mário Werneck. “Vimos aqui 
que o Buritis tem muitos proble-
mas, mas inicialmente vamos focar 
nesta questão da Mário Werneck”.

O vereador ainda criticou a pe-
quena presença de moradores na 
audiência. Contudo, a declaração 
foi contestada pelo presidente da 
ABB. “Uma audiência às 13h30 
de uma quinta-feira é muito difícil 
para o trabalhador. Eu mesmo che-
guei em cima da hora e tive de fa-
zer uma grande mudança na minha 
agenda. Os moradores do Buritis 
estão participando como podem”, 
ressaltou Braulio Lara.

reUnIão foi marcada por reivindicações dos moradores por melhoria

BrAULIo LArA, presidente da 
Associação de moradores do Buritis

geLSon LeIte, coordenador de 
Administração da regional oeste

F
o

to
s P

eD
ro v

ilela



5Abril de 2017
EDITORIAL | OPINIÃO |  LAZER | EDUCAÇÃO | POLÍTICA | ESPECIAL |  CULTURA | POLUIÇÃO | SAÚDE | SERVIÇOS | IMÓVEIS | PAINEL | TENDÊNCIA | SEGURANÇA 

Variedades 

*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

bem estarbem estar márcia campoS(*)

 
O suicídio é uma grande questão de saúde pública em todos os países. 

Fornecer informações sobre o tema é o objetivo deste artigo, tendo em 
vista que o suicídio aumentou muito nas últimas décadas, particularmente 
entre jovens e idosos. A intenção é ajudá-los a identificar pessoas em risco 
e prevenir o ato.

Fatores que impedem a detecção precoce e, consequentemente, a pre-
venção do suicídio: O estigma e o tabu relacionados ao assunto por razões 
religiosas, morais e culturais; Medo e vergonha de falar abertamente sobre 
esse importante problema de saúde pública;  A dificuldade em buscar aju-
da; A falta de conhecimento e de atenção sobre o assunto; A ideia errônea 
de que o comportamento suicida não é um evento frequente. 

Mitos sobre o suicídio:
- Suicídio é uma decisão individual, já que cada um tem pleno direito a exer-

citar o seu livre arbítrio. FALSO. Os suicidas estão passando quase inva-
riavelmente por uma doença mental que altera, de forma radical, a sua per-
cepção da realidade e interfere em seu livre arbítrio. O tratamento eficaz da 
doença mental é o pilar mais importante da prevenção do suicídio. 

- Quando uma pessoa pensa em se suicidar terá risco de suicídio para o resto 
da vida. FALSO.  O risco de suicídio pode ser eficazmente tratado e, após 
isso, a pessoa não estará mais em risco.

- As pessoas que ameaçam se matar não farão isso, querem apenas chamar a 
atenção. FALSO. A maioria dos suicidas fala ou dá sinais sobre suas ideias 
de morte. Boa parte dos suicidas expressou, em dias ou semanas anterio-
res, frequentemente aos profissionais de saúde, seu desejo de se matar.

- Quando um indivíduo mostra sinais de melhora ou sobrevive à uma ten-
tativa de suicídio, está fora de perigo. FALSO. Um dos períodos mais pe-
rigosos é quando se está melhorando da crise que motivou a tentativa, ou 
quando a pessoa ainda está no hospital, na sequência de uma tentativa. A 
semana que se segue à alta do hospital é um período durante o qual a pes-
soa está particularmente fragilizada.

- É proibido que a mídia aborde o tema suicídio. FALSO. A mídia tem obri-
gação social de tratar desse importante assunto de saúde pública e abordar 
esse tema de forma adequada. Isto não aumenta o risco de uma pessoa se 
matar; ao contrário, é fundamental dar informações à população sobre o 
problema, onde buscar ajuda etc.

Principais fatores de risco associados ao   
comportamento suicida:

Tentativa prévia de suicídio e doença mental (depressão, transtorno bipo-
lar, alcoolismo e abuso/dependência de outras drogas, transtornos de per-
sonalidade e esquizofrenia); Ter familiares que tentaram ou se suicidaram, 
ter ideias e/ou planos de suicídio; Aspectos psicológicos (perdas recentes, 
pouca resiliência, ter sofrido abuso físico ou sexual na infância, desespe-
rança, desespero e desamparo); Condição de saúde limitante.

fatores de proteção:
Autoestima elevada, bom suporte familiar, laços sociais bem estabeleci-
dos com família e amigos, religiosidade independente da afiliação reli-
giosa e razão para viver, ausência de doença mental, estar empregado, ter 
crianças em casa, senso de responsabilidade com a família, gravidez dese-
jada e planejada, capacidade de adaptação positiva, capacidade de resolu-
ção de problemas, além de acesso a serviços e cuidados de saúde mental.

 
Fonte: associação Brasileira De estuDos e Prevenção Do suicíDio

PREvENÇãO DO sUiCÍDiO
 No último mês de feverei-

ro, o JORNAL DO BURITIS 
realizou uma promoção junto 
a seus leitores, e para partici-
par perguntamos a eles o que 
gostariam que fosse abordado 
em nossas próximas edições. 
Um dos temas escolhidos foi 
a respeito da coleta de lixo no 
bairro. Muitos moradores se 
mostram preocupados com a 
quantidade de lixo que é ex-
posta em calçadas e ruas do 
Buritis diariamente. Além do 
mau-cheiro, se tornam um ris-
co para a saúde pública, uma 
vez que propiciam o apareci-
mento de pragas urbanas. É 
preciso que todos os morado-
res tenham plena consciência 
de como é feita a coleta no 
bairro e cumpram com os dias 
e horários estabelecidos pela 
Superintendência de Limpeza 
Urbana (SLU), para evitar que 
o lixo fique muito tempo ex-
posto em áreas públicas.

Apesar dos inúmeros pe-

Com a melhora das condi-
ções econômicas e das expec-
tativas para o futuro, a confian-
ça dos comerciantes voltou a 

Comerciantes do Buritis mostram 
confiança na melhora da economia

nomia. Proprietária da Regis-
tro, loja de vestuário feminino, 
Natália Gonçalves diz que 2017 
é um ano de esperança para o 
comércio, após um longo perí-
odo tenebroso. “Foi muito di-
fícil. Vi colegas meus de anos 
de comércio fecharem as por-
tas em 2016 por conta da cri-
se. Aos poucos as coisas estão 
melhorando. Se comparado este 
mesmo período de 2017 com os 
de anos anteriores, as vendas já 
obtiveram um importante au-
mento. O sentimento é mesmo 
de esperança”, pontua.

Dono da Digiplayer, loja de 
assistência técnica e venda de 
acessórios eletrônicos, Elton 
Mota está confiante na retoma-
da da economia, por acreditar 
que o cliente também está com 
este pensamento. Com a con-
fiança em alta, o poder de com-

lixo na porta na hora certa
didos feitos nos últimos anos 
para que o Buritis receba uma 
coleta de lixo diária, como já 
existe em bairros bem menos 
populosos que o nosso, a Pre-
feitura de BH mantém o reco-
lhimento no bairro três vezes 
por semana, no caso, às terças, 
quintas e sábados, a partir das 
8h. Desta forma, a orientação 
é que o lixo seja colocado do 
lado de fora nestes dias, um 
pouco antes do início da cole-
ta. Mesmo com o grande nú-
mero de estabelecimentos co-
merciais, as ruas do Buritis, 
inclusive a Avenida Professor 
Mário Werneck, são conside-
radas residenciais e, por isso, 
seguem com a coleta três ve-
zes por semana.

Já no que se refere à cole-
ta seletiva, a mesma aconte-
ce somente às segundas-fei-
ras, também a partir das 8h. 
A SLU esclarece ainda que o 
Buritis recebe este tipo de co-
leta em parte do bairro.

pra aumenta. “Antes da crise 
os clientes trocavam seus apa-
relhos. Sem dinheiro, cresceu a 
procura pelo conserto. Agora, 
vejo que aos poucos eles estão 
voltando às compras. Para mim 
este é um sinal claro da melho-
ra da economia”.

Ainda de acordo com os 

dados da CNC, as perspectivas 
de investimento também avan-
çaram no mês de março, alcan-
çando os 84,1 pontos depois de 
crescer 3,2%. Os comerciantes 
estão mais otimistas com inves-
timentos na empresa, na contra-
tação de funcionários e na for-
mação de estoques.

crescer e chegou ao maior nível 
em mais de dois anos. O Índi-
ce de Confiança do Empresário 
do Comércio (Icec), apurado 

pela Confederação Nacional do 
Comércio de Bens, Serviços e 
Turismo (CNC), chegou a 99,9 
pontos no último mês de mar-
ço, alcançando o maior nível 
desde 2015. Na série com ajus-
te sazonal, o aumento men-
sal foi de 6,4%. Já em relação 
ao mesmo período de 2016, o 
crescimento foi de 23,6%, a 
nona taxa positiva nesta base 
de comparação.

A menor pressão sobre os 
preços do varejo e a taxa de 
juros em queda são alguns dos 
fatores que têm estimulado a 
confiança no comércio. A li-
beração das contas inativas do 
FGTS também foi outro as-
pecto positivo para o resulta-
do da pesquisa.

No Buritis, o sentimento 
entre os comerciantes também 
é de muita confiança na eco-

nAtáLIA acredita que o pior já passou e o 
comércio será aquecido de forma gradativa

eLton já observa que o cliente está mais confiante na hora da compra

Vale ressaltar ainda que no 
bairro existe a modalidade de 
coleta seletiva ponto a ponto. 
Nela, a população separa os reci-
cláveis em sua residência ou lo-
cal de trabalho e os deposita nos 
contêineres instalados pela Pre-
feitura. No Buritis este ponto se 
encontra na Rua Desembargador 
Amilcar de Castro com Avenida 
Mário Werneck, na área externa 
do Clube Chalezinho. Na região 
ainda encontramos contêineres 

Para que o serviço de coleta 
seja realizado da melhor forma 
possível, é preciso que os mo-
radores também saibam como 
acondicionar o seu lixo. Ele 
deve ser colocado adequada-
mente em saco plástico, tendo o 
cuidado de enrolar os vidros em 
jornais para que não aconteçam 
acidentes com os garis. O lixo 
embalado deverá ser colocado 
no passeio em frente ao estabe-

Como acondicionar o lixo

Coleta ponto a ponto

lecimento ou residência, no ho-
rário  e dias citados acima.

Em relação à coleta seleti-
va, o lixo deve ser acondicio-
nado em um saco plástico, de 
preferência claro, e os resíduos 
(papel, metal, plástico e vidro) 
higienizados, pois serão doa-
dos para uma das cooperativas 
de catadores, ligadas ao Fórum 
Municipal Lixo e Cidadania e a 
Rede Sol.

na Rua Nilo Antônio Gazire, no 
Estoril, e na Rua Havana, esqui-
na com Avenida Costa do Mar-
fim e Avenida Costa do Marfim, 
na área externa do Parque Estre-
la D’Alva, no bairro Havaí.

A importância e o cuidado 
com os resíduos e a forma corre-
ta de acondicionamento dos ma-
teriais facilita o trabalho dos ga-
ris e se traduz em respeito para 
com o seu trabalho e tem grande 
impacto na limpeza urbana.BUrItIS conta com coleta seletiva uma vez por semana

LIXoS colocados fora do período preestabelecido e mal 
acondicionados mostram cena de sujeira comum no bairro

PB
H
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Em Dia 

O mês de março marcou o 
início da temporada de compe-
tições do Buritis United, prin-
cipal time de futebol amador do 
bairro. Pela quinta vez consecu-
tiva a equipe disputa o Torneio 
Apertura. Apesar de nunca ter 
conquistado o título, já se tor-
nou figura importante chegando 
a disputar final e semifinal. Para 
este ano, a expectativa de um 
bom resultado é muito grande, 
uma vez que a equipe segue com 
uma base forte, que conta com 
a presença de ótimos jogado-
res, inclusive com passagens em 
equipes profissionais.

Morador do Buritis, o la-
teral esquerdo Fábio Zveibel é 
uma das estrelas do time. Fábio 
chegou a fazer parte das equi-
pes infantil e júnior do América, 
além de jogar profissionalmente 
no futebol em Israel. “Tinha este 
sonho de jogar profissionalmen-
te. Acabei tendo a oportunidade 
de realizá-lo em Israel, de onde 

Faltando poucos dias para a 
celebração da Páscoa, cresce a 
expectativa entre os comercian-
tes do segmento de doces e cho-
colates em relação ao aumento 
nas vendas. Com os sinais de 
melhora na economia entende-
-se que os consumidores irão às 
compras, diferente do que ocor-
reu em 2016, quando os núme-
ros foram bem abaixo do espe-
rado. Para atender a esta maior 
demanda, os lojistas lotaram os 
estoques com ovos de todas as 
cores e tamanhos. Os personali-
zados, com a presença de brin-
quedos, também ganharam des-
taque e chamam muito a atenção 
da garotada.

Proprietário da Cacau Show 
Buritis, Silvio de Paula está mui-
to esperançoso quanto às vendas 
neste período de véspera da Pás-
coa, principalmente, pelo au-
mento considerável que já obte-
ve desde o início do último mês 
de março. “Eu calculo que tive 
um aumento de 60% nas vendas 
nas últimas semanas. Os preços 
dos ovos e chocolates em geral 
praticamente se mantiveram e a 
economia do país parece mesmo 
ter melhorado”.

De acordo com o comercian-
te, as indústrias contribuíram 

UMA PásCOA BEM MAIs dOCE
Compare

Observe quanto custa uma barra 
de chocolate e um ovo de Páscoa, 
ambos da mesma marca, avalian-
do a quantidade de produto que 
vem em cada um. A diferença, de-
pendendo do caso, pode superar 
400%, o que é uma quantia signi-
ficativa até mesmo na compra de 
apenas uma unidade, quanto mais 
na compra de vários. 

Pense
Agir por impulso é algo que 
pode levar ao comprometimen-
to das finanças, portanto reflita 
sobre a importância de comprar 
algo caro, perecível e que repre-
senta apenas uma única data do 
ano. Caso a intenção seja com-
prar e presentear toda a família, 
procure ser consciente e buscar 
alternativas mais econômicas. 

Priorize
Por mais que haja vontade de 
presentear a todos, priorize as 
pessoas mais próximas e que dão 
mais valor aos doces – afinal, não 
são todos. O acúmulo de choco-
lates pode gerar desperdício, não 
apenas de dinheiro, mas também 
de alimentos. Considere priorizar 
as crianças, que criam mais ex-
pectativas em relação a data. 

Negocie
Se desejar comprar itens de marcas 
específicas tendo dinheiro para isso, 
ótimo. Mas lembre-se que é sem-
pre válido negociar, especialmente 
se for pagar à vista e comprar em 
grandes quantidades. Pesquise pre-
ços em diversos estabelecimentos, 
opte pelo que oferecer menores va-
lores e melhores condições de pa-
gamento e peça desconto. 

substitua
Considere trocar os ovos de mar-
ca por caseiros, que também pos-
suem boa qualidade e não car-
regam o “status” da marca, que 
tanto encarece o produto. Muitas 
pessoas se dedicam à produção 
de chocolates caseiros na Páscoa, 
portanto aproveite a oportunidade 
para economizar e valorizar o tra-
balho de seus conhecidos. 

simplifique
É possível fazer algo coletivo tam-
bém, por exemplo, uma cesta com 
chocolates para pessoas que moram 
na mesma casa. Sairá bem mais 
em conta. É importante lembrar 
que chocolate em demasia não faz 
bem para a saúde, portanto evite o 
consumo exacerbado. Lembre-se, o 
sentido da Páscoa é algo bem mais 
complexo e espiritual. 

para o crescimento nas vendas, 
uma vez que investiram em no-
vidades. Além da procura pelo 
melhor sabor, a diversidade de 
brindes que vêm em alguns ovos 
é de impressionar. “Por onde 
você olha nas prateleiras tem 
ovos com brinquedos, mas anti-
gamente era só aquele brinque-
dinho. Hoje tenho ovo aqui que 
vem até com aparelho de fone 
de ouvido. É sensacional e a 
criançada adora”, ressalta.

ALéM DO OvO
Mas, apesar do aumento nas 

vendas de ovos, mais uma vez, a 
Páscoa deve ficar marcada pela 
comercialização de outros cho-
colates. Bombons, barras, kits e 
os coelhinhos ainda serão muito 
procurados. “São 80% da venda. 
É uma forma de presentear uma 
pessoa mais distante, mostrar 
que ela é importante, mas sem 
gastar tanto. Tem uma empre-
sa aqui no bairro, por exem-
plo, que me encomendou mais 
de 200 pirulitos em formato 
de coelho para presentear seus 
funcionários. Sem contar que 
a todo momento entra alguém 
aqui na loja procurando estes 
produtos de menor valor”, ex-
plica Silvio.

Orientações 
para economizar 

De acordo com SÍLVIo  De PAULA, a Páscoa 
deste ano já superou em vendas a de 2016

noVIDADeS no mercado ajudam a fomentar a venda de ovos

BURitis UNitED MAis fORtE EM 2017
vem minha descendência. Con-
tudo, minha vida mudou com a 
morte da minha mãe. Voltei para o 
Brasil para estar perto das minhas 
irmãs e abandonei o futebol para 
me dedicar aos estudos”. Foi nesta 
época de estudante que Fábio co-
nheceu algumas pessoas e juntos 
fundaram o Buritis United. “Não 

esperava que ficasse tão grande. Ao 
longo desses seis anos de fundação 
já passaram pelo time cerca de 80 
jogadores. Hoje, estamos com um 
plantel de 44. Realmente, números 
muito expressivos”, comenta ele, 
que acredita ainda que a equipe de 
2017 é a mais forte já montada.

Diretor do Buritis United, Ro-

berto Guimarães também demonstra 
muita confiança no desempenho do 
time em 2017. Segundo ele, a equipe 
nunca esteve tão forte quanto agora. 
“Acredito que este time seja ainda 
mais forte que o de 2014 que chegou 
à final do Apertura. Em todas as po-
sições temos peças de reposição à al-
tura. Dá para acreditar no título”.

Além do Buritis United, mais 
nove equipes do futebol amador de 
Belo Horizonte e região participam 
do Torneio Apertura 2017: Delta, 
1°de Abril, Stones, Tijuco, Wó-
dica, Alcooláticos, Peñarol, OAB 
Barreiro e Minaslub. Já no segun-
do semestre, a equipe irá disputar 
pela primeira vez a Copa Espadas.

históRiA
O Buritis United se formou 

a partir de uma pelada entre uni-
versitários nas antigas quadras do 
Zico no bairro. O encontro acon-
tecia à noite, quase madrugada, 
quando a maioria dos estudantes 
saía das aulas. Em virtude do alto 

nível técnico das partidas, surgiu a 
ideia de montar um time de campo 
para disputar competições.  

Todo ano, cerca de 40 atletas 
fazem parte do elenco do Buritis 
United, sendo que para os torneios, 

uma média de 35 jogadores são 
inscritos. As partidas são banca-
das pelos próprios jogadores e 
também com a ajuda de alguns 
patrocínios, entre eles, o JOR-
NAL DO BURITIS.Além da foto, eqUIPe promete fazer bonito também em campo

FáBIo e roBerto  são dois dos fundadores do time e irão 
levar toda a sua experiência para dentro das quatro linhas
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Novidade 

Heitor Silva (*)

(*) 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

Os moradores do Buritis que 
apreciam um chopp artesanal bem 
fresquinho, com o sabor e o aroma 
preservados, já têm onde encontrar. 
Há cerca de quatro meses foi inau-
gurada no bairro a Go Growler , loja 
que oferece o que há de melhor nes-
te segmento, que tem conquistado o 
público do Buritis a cada dia com a 
proposta de servir o chopp fresco e 
garantindo sua durabilidade. 

Para quem ainda não conhece, 
o growler é um recipiente que fun-
ciona como uma espécie de refil, em 
que a bebida pode ser recarregada 
sempre que a pessoa desejar. A van-
tagem é ter o chopp fresco e poder 
levar até para casa e festas, sendo 
dois litros de uma vez. Sempre faz 
o maior sucesso. E são vários estilos 
de cervejas e de diferentes marcas. 

Os irmãos Mateus e Tiago Olivei-
ra foram as pessoas que acreditaram 
neste mercado no Buritis. Investiram 
cerca de R$150 mil na montagem do 
estabelecimento para que a Go Grow-
ler pudesse oferecer o melhor produ-
to. “O Buritis é um bairro populoso,  
jovem e de pessoas que apreciam um 
produto de alta qualidade. Essas ca-
racterísticas foram fundamentais para 
a escolha do bairro para o empreendi-
mento”, revela Mateus.

Go Growler é a mais 
nova atração no Buritis

Além do frescor e do alto sa-
bor, o growler é a maneira mais 
sustentável de se consumir cerveja. 
Adotando um recipiente você ajuda 
a reduzir os impactos ambientais 
causados pela produção e a distri-

NO BALCãO
Mas, quem deseja saborear um 

dos chopps da Go Growler sem levar 
um dos recipientes para a casa, a loja 
também foi adequada para atender 
este público. O cliente pode sentar no 
balcão e beber o chopp diretamente 
da torneira. “Na verdade este não era 
nosso pensamento, mas mesmo em 
pouco tempo de funcionamento, per-
cebo que aqui virou um happy hour 
para muita gente. É um lugar acon-
chegante e que oferece uma deliciosa 
cerveja gelada”, comenta Tiago.

Além disso, o contato no bal-
cão também serve para que as pes-
soas experimentem o chopp. As-
sim, elas poderão fazer a escolha 
que mais lhe agradar para levar no 
growler. “Nosso objetivo maior é a 
satisfação do cliente. Ele vem aqui 
para um momento de lazer e rela-
xamento, se levar uma bebida que 
não agrade, com certeza, não terá 
este momento e provavelmente não 
irá voltar”, diz Mateus, que ressal-
ta ainda o acolhimento que é feito 
a todos os clientes, passando a eles 
todas as informações a respeito do 
chopp. “Procuramos identificar o 
paladar da pessoa. Ver o que mais 
lhe agrada. Desta forma, é muito 
difícil que saia daqui insatisfeito”.

Morador no Buritis, o cervejei-
ro Thiago Vasconcelos já se tornou 
um cliente da Go Growler logo que 
foi inaugurada. Sempre aproveita o 
final de tarde para dar uma passa-
dinha no estabelecimento. “Achei 
muito bacana. Faltava uma loja 
dessas, não só no Buritis, mas em 
BH. Quem é apreciador de cerveja 
não pode deixar de conhecer”.

sustentabilidade
buição de cervejas, reduz custos 
para o fabricante e gera economia 
para o consumidor, que paga ape-
nas pelo líquido. 

A Go Growler está instalada na 
Rua José Rodrigues Pereira, 882. 

As portas estão abertas de terça a 
sexta-feira das 15h às 22h, sábado 
das 10h às 19h, e domingo das 10h 
às 14h. A loja também conta com 
um serviço delivery que atende no 
3378-3124. 

os irmãos mAteUS e tIAgo confiaram no bom gosto dos 
moradores do Buritis para lançar o empreendimento

morADor do Buritis, thiago 
encontrou o lugar 

ideal para o seu happy hour

A cerveja sempre esteve e ainda está muito presente na cultura e 
nos festejos cristãos. 

Poderia dissertar este tema fazendo algumas das mais importantes 
menções, como por exemplo, a Santo Agostinho, padroeiro dos cerve-
jeiros, e São Patrício, padroeiro da Irlanda. Poderia também falar da 
relação da escrita comas receitas das cervejas no período medieval, e 
ainda, dosmosteiros religiosos espalhados pelo mundo e que desenvol-
vem até hojesuas atividades fabricando e comercializando a bebida. 
Mas desta vezvou falarespecificamente sobre alguns aspectos curiosos 
da cerveja que a relacionamdiretamente com o período da quaresma.

Nesta época de reflexão, orações e penitênciaspraticadas pela co-
munidade católica, o que muita gente não sabe é que em meados de 
1634, na cidade de Munique na Alemanha, os monges Paulinos prati-
cavam uma rigorosa abstinência, não consumindo nenhum tipo de co-
mida sólida. E assim,para se alimentarem durante esses quarenta dias, 
o recurso utilizado era a cerveja. Sim! Cerveja!

O ritual fazia parte dos dogmas da ordem religiosa de São Fran-
cisco de Paula, e, como a cerveja já fazia parte do cotidiano alimentar 
dos monges, ela acabou se tornando uma alternativa mais próxima e 
eficaz. Mas não se engane. Neste tempoa bebida era de no máximo 
5,0% de graduação alcoólica eo destaque era o seu intenso residual de 
açúcar,suficientemente capaz de fornecer a energia e a porção diária 
de nutrientes necessária à subsistência dos religiosos. E a história não 
para por aí.

Segundo registros do German Beer Insitute (Instituto Alemão da 
Cerveja) a cerveja conhecida como Sankt Vater Bier (a cerveja do Sal-
vador, traduzido do alemão) chegou a ter seu consumo disseminado 
pela própria igreja, nos períodos quaresmais, através de pequenos fes-
tivais realizados nos arredores das abadias. Num primeiro momento os 
eventos eram locais e de pequeno porte, o que acabava gerando uma 
pequena renda para a própria igreja e o envolvimento da comunidade. 
O problema é que aquantidade de cerveja consumida começou a se tor-
nar maior que a planejada e os resultados sociais acabavam não sendo 
muito condizentes com os bons modos. Nada que um curto intervalo 
não fizesse tudo voltar ao normal.

Nos dias atuais, o que se observa é quemuitas pessoas ainda pra-
ticam aabstinência de cerveja. Outro comportamento interessante é a 
procura por cervejas de estilos que harmonizam com chocolates e por 
exemplares que trazem aromas e sabores diretamente conectados com 
esta que é a principal iguaria desta data comemorativa.

Feliz Páscoa e boas cervejas!

A relação da cerveja com 
o período da quaresma
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Comemoração  

2017 está sendo muito espe-
cial para o Núcleo Buritis Esco-
la da Dança.  Neste ano, a escola 
completa a importante marca de 15 
anos de fundação. O que, inicial-
mente, seria um braço do já co-
nhecido Núcleo Artístico, foi ga-
nhando corpo e independência e 
hoje já se destaca no cenário edu-
cacional cultural de Belo Horizon-
te. Passando por todos os métodos 
pedagógicos de renomes mundiais 
como a Royal Academy of Dance, 
Vaganova, Russo e Cubano, Bro-
adway, American Ballet e muitos 
outros movimentos artísticos, a 
escola desponta com grandes dife-
renciais que fazem do aprendiza-
do dança uma grande experiência 
para a vida.

Promover educação e formação 
cultural e artística é muito impor-
tante para a vida do ser humano e 
esta sempre foi a linha de traba-
lho da escola de dança do Buritis. 
“Buscamos através da dança e da 
arte dar suporte para crianças, jo-
vens e adultos transitarem pela vida 
com segurança, responsabilidade 
e amor ao próximo. Consideramos 
a parceria escola-família um va-
lor extremamente importante, des-
ta forma podemos estreitar ainda 
mais os laços de carinho, disciplina 
e respeito com nossos alunos: tudo 
através da dança”, afirma a diretora 
e proprietária Janaína Pedrosa.

Ainda de acordo com Janaína, 
desde o princípio buscou propor-
cionar  aos alunos o que ela chama 
de “Vem pra cá, vem dançar, ser fe-
liz”! E, desde então, foram muitas 
conquistas. “É muito gratificante 
saber que contribuímos para o cres-
cimento destas pessoas que buscam 
a dança, seja como atividade física, 
terapia, socialização ou como for-
mação profissional”.

Com uma equipe de gabarito 
que está em constante treinamento 
e reciclagem para ministrar as au-
las e dar suporte físico e emocional 
aos alunos, as atividades do Nú-
cleo Buritis Escola da Dança hoje 

Núcleo Buritis completa 15 anos 
Dança e educação de mão dadas, criando alicerces para a vida

incluem: aulas de Ballet clássico 
e Ballet neoclássico (crianças, jo-
vens, adultos), Jazz dance e variá-
veis do contemporâneo (crianças, 
jovens, adultos), Danças urbanas e 
Sapateado (crianças, jovens, adul-
tos), Zumba e Dança de salão (jo-
vens e adultos), Ginástica Rítmica 
(crianças, jovens, adultos) e Teatro 
(crianças, jovens, adultos).

Sempre pensando em valores 
como a da responsabilidade social, 
a escola recebe e tem parceria a 
mais de 10 anos com o Projeto An-
jos de Rua, que acolhe hoje mais 
de 500 alunos de comunidades ca-
rentes. O núcleo buritis une forças 
com este projeto para que estes jo-
vens possam trilhar um caminho de 
esperança e realizações através da 
dança e da arte.

SerVIÇo: NÚCLEO BURitis EsCOLA DE DANÇA
rua Vitório magnavacca, 400
telefone: 3377-1910
nucleoburitis@yahoo.com.br
instagram:nucleoburitis
facebook: www.facebook.com/nucleoburitisescoladedança
Horário de funcionamento: 08:00 às 22:00 (de segunda a sexta)

Dentro da proposta de formar 
profissionais, o Núcleo Buritis tem 
hoje vários alunos que através da 
escola puderam se impulsionar 
para este sonho, como é o caso de 
Laís Lopes, moradora do bairro, 
e que este ano está se formando 
como profissional pela escola do 
Ballet Bolshoi no Brasil. “A dança 
sempre esteve presente na minha 
vida, mas foi ao me matricular no 
Núcleo Buritis que realmente me 
apaixonei por ela. Os professores 
me desafiavam, incentivavam e me 
fizeram cultivar o sonho de ser uma 
bailarina profissional. Hoje, prestes 
a me formar no Bolshoi do Brasil 
sou muito grata a todos do Núcleo 
Buritis que com certeza me fizeram 
chegar até aqui”, diz.

Em 2015, a escola ainda criou 
a Cia Cena Alternativa, uma com-
panhia profissional que abre espaço 
para novos bailarinos e coreógrafos 
na cena da dança, que teve a opor-
tunidade de participar da Campa-
nha de Popularização do Teatro e 
da Dança deste ano com o espetá-
culo “Não existe vida no talvez”.  

Excelência na formação
PREMiAÇõEs

O Núcleo Buritis participou 
de vários festivais de dança nes-
tes 15 anos de existência e obteve 
premiações em todos eles como: 
Passo de Arte Minas, Festival de 
Dança de Joinville, Festival Inter-
nacional de Dança de Cabo Frio, 
Tanzolimp (São Paulo), Festival 
de Inverno de Nova Lima, Dança 
Araxá, Koslova Festival  (Nova 
Iorque-EUA), entre outros.

Neste ano de 2017 o calendá-
rio de festivais vai ganhar mais um 
destino. Os bailarinos foram con-
vidados para participar do Disney 
Performing Arts e os professores e 
coreógrafos estão preparando um 
poket show que será apresentado 

na terra da magia. “Não teria forma 
melhor de comemorarmos os 15 anos 
dedicados à dança”, finaliza Janaína.

escola de JAnAÍnA se dedica à formação do 
cidadão, algo que vai muito além da dança

As agências da Caixa Eco-
nômica Federal foram invadi-
das no último mês de março, 
em razão do início da liberação 
dos saques do FGTS inativo. 
Com a medida, a expectativa 
do Governo Federal é injetar 
na economia brasileira cerca de 
R$35 bilhões. Embora a maior 
parte das contas tenha um va-
lor de até um salário mínimo, 
os pagamentos estimulam uma 
visão econômica mais otimista 
e sugerem poder de compra.

A liberação do FGTS inati-
vo acabou se tornando uma boa 
notícia e oportunidade para o 
mercado imobiliário em aspec-
tos gerais, como por exemplo, 
a previsão do crescimento do 
Produto Interno Bruto (PIB) en-
tre 2017 e 2018, fator positivo 
para a compra de apartamen-
tos que já vêm de um período 
de crescimento. Isso é possível 
por que os trabalhadores pode-
rão utilizar os valores liberados 
para qualquer finalidade.

De acordo com Maured-
son Júnior, sócio-proprietário 
da Via Nobre Imóveis, mesmo 
com o pouco tempo da libera-
ção já é possível ver resultados 
da medida no setor imobiliário. 
“São duas questões: a primeira 
é que muitas pessoas que não 
conseguiam obter crédito para 

saques dos inativos 
já animam o 

mercado imobiliário
compra do imóvel, por estarem 
com alguma pendência finan-
ceira, tiveram a oportunidade 
de quitar a dívida. A outra si-
tuação é poder usar o dinheiro 
para a compra de um segundo 
imóvel, ou mesmo para uma 
troca. Na compra do primei-
ro imóvel não tem influência, 
uma vez que já era possível fa-
zer o uso do FGTS inativo para 
este fim”, explica.

Ainda de acordo com Jú-
nior, o setor imobiliário faz par-
te do ciclo da economia, desta 
forma, mesmo se o dinheiro do 
FGTS não for aplicado direta-
mente no segmento, estes bi-
lhões de reais serão importantes 
para o crescimento do mercado.

Além do FGTS inativo, 
o Governo Federal também 
anunciou outra medida que 
pode influenciar positivamente 
na compra de imóveis. O Co-
mitê de Política Monetária (Co-
pom) reduziu a taxa Selic de 
13% para 12,25%. A projeção 
é que até o fim do ano a taxa 

esteja abaixo dos dois dígitos. 
Como a redução é bem maior 
do que o esperado, esse cená-
rio favorece o aquecimento do 
mercado financeiro. “Estas pre-
visões de melhorias na econo-
mia brasileira nos permite ser 
otimistas, novamente, com o 
mercado imobiliário”, finaliza.

Boa notícia!

Desde que foi anunciada a 
medida, JÚnIor já vislumbrava 

o aquecimento do setor

FGTS
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Uma lei que entrou em vigor 
no mês passado vai influenciar di-
retamente na vida de um dos seg-
mentos mais presentes no bairro, 
repleto de opções de bares e restau-
rantes. Garçons e garçonetes agora 
contam com mais um importante 
incentivo para seguir nos atenden-
do com tanta dedicação. No último 
dia 13 de março, foi sancionada a 
lei que regulamenta a cobrança de 
gorjeta a profissionais de bares, 
restaurantes, hotéis, motéis e es-
tabelecimentos similares. A taxa 
continua sendo facultativa, mas 
ela considera gorjeta tanto o valor 
pago espontaneamente pelo cliente 
ao empregado como o cobrado pela 
empresa, a qualquer título.

Segundo o texto da lei, o em-
pregador será obrigado a anotar na 

10% para quem merece
 

Lei da gorjeta afeta o Buritis, que conta com
um enorme contingente de profissionais da área

carteira de trabalho e no contra-che-
que de seus funcionários o salário 
contratual fixo e o percentual per-
cebido a título de gorjeta, deven-
do as empresas registrarem o salá-
rio fixo e a média dos valores das 
gorjetas referente aos últimos 12 
meses. A empresa que não seguir a 
nova regra estará sujeita a pagar ao 
trabalhador multa de 1/30 da média 
da gorjeta por dia de atraso, limita-
do ao piso da categoria.

Garçom há 16 anos, sendo os 11 
últimos no Restaurante Piu Brazilia-
no, no Buritis, Osvaldo Avair Ferrei-
ra ficou satisfeito com a aprovação 
da lei, apesar de ainda estar temeroso 
quanto à sua forma de ser aplicada. 
“Na verdade não consegui entender 
muito bem ainda como irá funcio-
nar. Vou ter a certeza quando findar 

o prazo dado para a sua implantação. 
O restaurante que trabalho atualmen-
te sempre foi muito correto ao passar 
os valores das gorjetas. Com essa 
legalização, acredito que deveremos 
ganhar no que se refere ao aumento 
dos direitos trabalhistas, como apo-
sentadoria e FGTS”.

No entanto, o garçom faz ques-
tão de ressaltar a importância da 
lei, uma vez que muitos estabele-
cimentos não dividiam a taxa de 
serviço com os funcionários. “Já 
trabalhei em lugares que não re-
passavam os 10% cobrados. Te-
nho amigos garçons que ainda vi-
vem esta situação. O empregador 
se apropriava de algo que não era 
dele. Aguardávamos esta aprova-
ção desde a época da Dilma. Que 
bom que ela veio agora”, conclui.

Cobrança 
e repasse
A lei estabelece que a gorje-

ta não constituirá receita própria 
dos empregadores, destinando-se 
apenas aos trabalhadores. A forma 
como o rateio será feito será defini-
do por meio de convenção ou acor-
do coletivo de trabalho, bem como 
a determinação do percentual a ser 
usado para custear encargos so-
ciais, previdenciários e trabalhistas.

No caso de empresas inscritas 
no regime de tributação federal di-
ferenciado, o chamado Simples, é 
facultada a retenção de até 20% da 
arrecadação. No caso das empresas 
não inscritas em regime de tributa-

ção federal diferenciado, o percen-
tual pode chegar a até 33%.

Cessada pela empresa a co-
brança da gorjeta, desde que co-
brada por mais de 12 meses, essa 
se incorporará ao salário do empre-
gado, tendo como base a média dos 
últimos 12 meses, salvo o estabele-
cido em convenção ou acordo cole-

tivo de trabalho.
Para empresas com mais de 60 

funcionários, será eleita em assem-
bleia uma comissão de emprega-
dos, mediante previsão em conven-
ção ou acordo coletivo de trabalho, 
para acompanhamento e fiscaliza-
ção da regularidade da cobrança e 
distribuição da gorjeta.

Lá vem a noiva! Não é à toa 
que as cerimônias de casamento 
incluíram no ritual uma plaquinha 
anunciando, com suspense, a che-
gada da maior estrela da festa: a 
noiva. Apesar de o rito marcar a 
união entre o casal, a noiva é a pro-
tagonista de tudo, a figura mais es-
perada. Todos querem reverenciar a 
beleza e a alegria daquela que vive 
um dia de rainha. Afinal, é um mo-
mento especial na vida de muitas 
mulheres, que desde a infância cos-
tumam sonhar com o grande amor. 
De olho nesta tradição, o mercado 
de moda e de belez a  lança a cada 
ano coleções de vestidos, acessórios 
e tendências de penteados e ma-
quiagens para a noiva arrasar.

As feiras realizadas nos Esta-
dos Unidos e Europa influenciam 
os modelos de roupas e maquia-
gens do mundo inteiro. Neste 
2017, de acordo com as passarelas 
internacionais, a aposta é no ro-
mantismo, com vestidos com mui-
ta renda, tule e flores aplicadas. No 
entanto, o modelo reto e sequinho 
não perde a vez. Ombros à mostra 
e decotes “V” nas costas também 
estão em alta.

PArA BrIlHAr NO dIA d
Dierley Rodrigues, que mantém área exclusiva para noivas no Espaço DR, 

fala sobre tendências de maquiagem e cabelo 2017 para arrasar na cerimônia
E as maquiagens e os cabelos? 

Segundo o cabeleireiro e sócio-
-fundador do Espaço DR, no Buritis, 
Dierley Rodrigues, a tendência para 
2017 é de um make natural, com as-
pecto de pele saudável. Mas isso não 
significa que seja uma maquiagem 
apagada.  Pelo contrário, são usados 
cor e  brilho nos olhos e boca. Os lá-
bios brilhantes estão em alta com a 
volta do gloss e as sombras metaliza-
das entram de novo em cena, assim 
como as sobrancelhas desalinhadas. 
É explorado o aspecto iluminado 
com iluminador e blush para desta-
car partes mais bonitas do rosto.

Quanto aos cabelos, para 
acompanhar o vestido român-
tico, Dierley indica um coque 
mais clássico. Para a noiva de 
estilo moderno, tranças estão em 
alta, assim como os cabelos sol-
tos, que devem ser bem tratados 
e penteados para o dia D. “O im-
portante é que o make o penteado 
combinem com os acessórios e o 
vestido, para um look harmonio-
so. Antes de produzir a noiva, 
converso sobre todos os detalhes, 
pois ela tem de sair segura e fe-
liz”, diz Dierley Rodrigues. 

Espaço viP
E para ficar bonita no Dia D a 

noiva precisa de um espaço espe-
cial para receber os cuidados de 
beleza, como massagens, banhos, 
maquiagem e penteados. O Espaço 
DR reserva uma área VIP somente 
para as noivas receberem os servi-
ços do salão, em  ambiente de ex-

trema discrição, privacidade e tran-
quilidade. A área é composta por 
salas de banho e maquiagem e es-
paço para massagem. E mais: tudo 
com vista privilegiada da Serra do 
Curral.Ou seja, um oásis da beleza 
e relax para a noiva chegar ao altar 
linda, relaxada e feliz.

Painel
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novo espaço Dr oferece 
tudo que a noiva sonha 

no seu dia especial

oSVALDo ressalta que a classe aguardava há décadas esta decisão
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“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 Pré-

Vestibular. 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.

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

Alguns comentários sobre o romance 
“O amor nos tempos do Ai-5”

O livro pode ser encontrado na Livraria Leitura do Shopping Paragem, 
ou pedido diretamente ao autor pelo email mourafaria@hotmail.com.

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

Resenhas e comentários sobre o romance 
podem ser lidos na fanpage do autor:

 www.facebook.com.br/paginadoricardofaria

Juliano azevedo

 
Na Alegoria da Caverna, Platão criou uma metáfora para explicar a 

ignorância do ser humano, que vive isolado, escondido, absorto no seu 
mundinho, desconhecendo a realidade do real, acreditando apenas na-
quilo a que ele teve acesso na sua própria escuridão. Para o filósofo, o 
homem só teria conhecimento caso se libertasse dessa prisão e tivesse 
outras experiências. Atualmente, observa-se o comportamento de uma 
geração que se isola em sua pequena caverna chamada celular. Não há 
idade para definir quem está sempre conectado, seja nas redes sociais ou 
seja nos jogos digitais, vivendo uma prática individualista mesmo quan-
do se passa muito tempo online em interação com outras pessoas.  Bom 
ou ruim, não se pode ter uma resposta categórica para definir esse mo-
mento da humanidade. Porém, é uma fase preocupante. E curiosa. 

Nas rodas de amigos que nasceram nos anos 1980, as lembranças 
são as brincadeiras na rua: queimada, pique esconde, roubar bandeira, 
peladinha, caí no poço. Certamente, muita nostalgia para quem torce o 
nariz para as tecnologias. Contudo, é estranho pensar também que daqui a 
alguns anos a molecada recordará que passava horas se divertindo no Can-
dyCrush, criando diversos avatares para se conectar com outros persona-
gens ficcionais ou consumindo uma enxurrada de vídeos por meio do You-
Tube. Cada um encontra a melhor maneira para ser feliz, mas o excesso de 
vivências virtuais está perigoso, pois muitas pessoas estão se comportando 
no cotidiano como se estivessem em um game. Às vezes, ao invés de um 
sorriso, um por favor, um obrigado, só estão sinalizando emoticons com o 
corpo, com o teclado. Um monólogo robotizado sem sentimentos. 

Um ato que incomoda é o tal do bloquear. Se uma frase foi mal in-
terpretada no Facebook, bloqueia. Se um vídeo duvidoso foi enviado 
pelo WhatsApp, bloqueia. Se um elogio se parece com um galanteio, 
bloqueia. Se uma foto não agrada aos olhos do seguidor no Instagram, 
bloqueia. Se uma briga acontece entre o casal de namorados, bloqueia-se 
um dos pombinhos, a família, os amigos e até os conhecidos em comum. 
Apaga-se uma história em apenas um clique, quando se poderia pedir 
desculpas ou perdão, um abraço, um colo, a partir de algo que quase não 
existe na internet que é a tolerância. Pode-se também chamar de respei-
to, de compreensão, de amor. E esse parece que já se transformou em 
apenas na soma de elementos gráficos do computador para formar um 
coração: <3. Só que ali não corre sangue. 

De certa forma, nota-se que o homem tem buscado as mesmas moti-
vações ancestrais, mas de uma maneira virtual. A caverna é aconchegan-
te. Lá não há desafios, não há angústia nem contrariedades. Um mun-
do belo, planejado, calculado pela velocidade dos clipes musicais que 
atraem bilhões de visualizações. É preciso ser curtido, compartilhado, 
indicado para mais audiências. A cultura é aquela que se tem acesso pe-
las pesquisas no Google. As sombras projetadas nas paredes saem da 
lanterna do celular, um modelo contemporâneo da antiga fogueira. Onde 
terminará essa caminhada digital? Será no tédio do isolamento? No tédio 
do próprio casulo? Ou essa preocupação é apenas uma angústia de quem 
sente saudade do tempo parado, da infância do jogo de amarelinha, da 
bolinha de gude, da polícia pega ladrão e que ainda não sabe brincar 
com os consoles da Nintendo? 

Pé NA tERRA

Jornalista, Professor Universitário, Escritor.
Blog: www.julianoazevedo.blogspot.com.br

Twitter e Facebook: @julianoazevedo
E-mail: julianoazevedo@gmail.com

Instagram: @julianoazevedo / @ondeeobanheiro

Cerca de 80 pessoas se inscreve-
ram para o curso de cuidador de ido-
sos do UniBH - primeiro semestre 
2017. Criado no ano de 2003, o pro-
grama se orgulha em ter no currícu-
lo mais de 1400 alunos formados. O 
curso tem como objetivo passar o co-
nhecimento necessário que a pessoa 
precisa para cuidar bem, com mais 
saúde e muito carinho. Ele visa capa-
citar pessoas que estejam trabalhan-
do ou pretendam atuar diretamente 
como cuidadores e ainda não pos-

Uma equipe da Regional Oes-
te da Prefeitura de Belo Horizonte 
deu início, no último mês de mar-
ço, a um grande serviço de limpe-
za e capina no Córrego do Cerca-
dinho. Cerca de 13 quilômetros 
do córrego foram afetados, o que 
resultou em um recolhimento apro-
ximado de 80 toneladas de entulho 
entre: lixo domiciliar, garrafas, ani-
mais mortos, madeiras e tecidos, 
chegando até a sofás, tanquinho, 
televisões e geladeiras.

A limpeza preventiva de rios, 
canais e córregos visa evitar enchen-
tes, águas empoçadas e proliferação 
de insetos, por isso a medida é rea-
lizada regularmente. Coordenador da 
Regional Oeste, Gelson Leite desta-
ca a importância desta ação. “Este 
córrego está recebendo a limpeza 
completa, com retirada de lixo e ou-
tros derivados às suas margens. Foi o 
primeiro trabalho realizado no Buri-
tis de muitos outros que a PBH ainda 
pretende realizar no bairro”. 

O ENADE, principal indica-
dor do ensino superior, divulgou 
recentemente as notas que quali-
ficam o ensino nas universidades 
brasileiras, sejam elas particulares 
ou públicas. O UniBH se destacou 

mentado com o comprometimento 
de uma educação inovadora e tec-
nológica”, pontua Carolina Marra.

No âmbito de comparação com 
as instituições de ensino superior de 
Belo Horizonte, o UniBH também 
obteve outras conquistas importan-
tes no ENADE. Como o primeiro 
lugar em melhor ensino no curso de 
Gestão de Marketing; segundo em 
Administração, Contábeis e Gestão 
Financeira e terceiro no curso de 
Processos Gerenciais.

Por Dentro do Bairro

A água é o recurso mais impor-
tante para garantir a vida. Sem ela, 
nada sobrevive. Entretanto, será 
que esse tema tem recebido a devi-
da atenção por parte da sociedade? 
É por esse motivo que no dia 22 de 
março se celebra o Dia Mundial da 
Água, data marcada por eventos 
que visam conscientizar a popula-
ção, o poder público e as empresas 
sobre a necessidade de se econo-
mizar e tratar adequadamente este 
precioso bem. 

Educadora ambiental, Eurides 
Lemos da Cunha (foto) diz que um 
dos primeiros conceitos que deve 
ser ensinado é sobre o valor da 
água para nossas vidas. Devemos 
nos preocupar e preservar esse re-
curso não apenas quando percebe-
mos que ele está escasso, mas tam-
bém nos tempos de abundância. É 
preciso ter sempre em mente que a 
água limpa e tratada não é um re-
curso infinito. “Este tema deve ser 
tratado todos os dias do ano e não 
apenas no 22 de março. Água é 
vida. Trabalho mais junto às crian-
ças, mas também levo estes ensina-
mentos aos pais. Todo aprendizado 
começa em casa”, ressalta. 

Dia Mundial da água 

UniBh se destaca no ENADE

a universidade alcançou o concei-
to máximo, 5. O UniBH também 
se tornou o número 01 em Minas 
Gerais nos cursos de Jornalismo, 
Publicidade e Propaganda, Design 
de Moda, Design Gráfico, Gestão 
da Qualidade e Relações Interna-
cionais. “Desde sua fundação, o 
UniBH tem, entre suas premissas, 
o compromisso com um ensino de 
qualidade. Após a entrada do Gru-
po Anima, em 2009, este conceito 
foi ainda mais enraizado e comple-

na pontuação das universidades 
mineiras, principalmente, nas áre-
as de Gestão, Comunicação, De-
sign e Ciências Humanas. Segundo 
a avaliação, o UniBH conquistou 
nota 4 no Conceito Preliminar de 
Curso (CPC) em quase a totalida-
de dos cursos, entre eles Adminis-
tração, Ciências Contábeis, Design 
de Moda, Marketing, Processos 
Gerenciais, Recursos Humanos, 
Gestão Financeira, Gestão Comer-
cial, Design Gráfico, Jornalismo e 
Publicidade e Propaganda. 

Carolina Marra, vice-reitora do 
Centro Universitário, diz que este 
resultado só foi possível devido a 
postura diferenciada dos professo-
res e colaboradores da instituição 
que, juntos, desenvolveram méto-
dos e novas formas de transformar 
a educação dentro da escola.  

Outro destaque foi no curso 
de Gestão da Qualidade, em que carolina marra, vice-reitora do UniBH

Limpeza no Córrego 
do Cercadinho

No Buritis, o Dia Mundial 
da Água foi lembrado pelo pro-
jeto Bom de Bola Bom na Vida, 
que realizou um dia inteiro de 
atividades no Parque Aggeo Pio 
Sobrinho. Além de palestras de 
conscientização sobre o uso ade-
quado da água, crianças, jovens 
e adultos tiveram a oportunidade 
de participar de gincanas e ouvir 
poesias sobre o tema, além de 
participarem de uma caminhada 
ecológica ao  final do encontro.

Curso gratuito de cuidador de idosos
suam formação adequada. O curso 
de cuidador de idosos faz parte dos 
programas de extensão do UniBH e é 
totalmente gratuito. 

Coordenadora do projeto, Rita 
de Cássia Guedes explica que, du-
rante as 15 aulas do curso, o aluno 
aprenderá técnicas de primeiros so-
corros, aferir pressão arterial, cuida-
dos com o idoso acamado, fisiologia 
do envelhecimento, abordar idosos 
com demência,  prevenir quedas, 
dentre outros. “É um curso de exce-

lência, tanto que sempre nos procu-
ram para indicar pessoas que possam 
trabalhar como cuidador de idoso. Já 
empreguei muitos alunos que passa-
ram por aqui”. 

A presença do cuidador nos lares 
tem sido mais frequente, e esta tem se 
tornado uma das profissões do futuro. 
Joana D’arc de Castro se inscreveu 
no curso com o objetivo de conseguir 
um emprego. “Enxerguei uma grande 
oportunidade. Estou desempregada e 
esta pode ser a minha chance”.
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Atuar como síndico de um condomínio é uma tarefa árdua, suscitando-lhe inúmeras obrigações e responsabilidades. Ademais, o co-
tidiano nos envolve com tantos compromissos, que torna ainda mais complexa a missão de um síndico em desenvolver satisfatoriamen-
te suas atividades. Todavia, em que pese o condomínio ser motivo de múltiplas polêmicas e conflitos, a figura do advogado só é lem-
brada pelos síndicos e pelo conselho de administração quando da ocorrência de ações de responsabilidade civil ou trabalhista. Ou seja, 
o advogado só é acionado para realização de ações reparadoras, isto é, depois que o dano já provocou ou está provocando suas conse-
quências. O que poucos gestores condominiais percebem é que uma assessoria jurídica poderá ser muito mais eficiente quando feita de 
forma preventiva e permanente precavendo eventuais danos e prejuízos nos quais os condomínios estão expostos. Há que se ressaltar 
que a atuação preventiva e consultiva de um advogado evita, muitas vezes, que o problema chegue ao litígio, eis que pode atuar como 
mediador de conflitos, minorando custos financeiros e operacionais do condomínio. Portanto, é mais vantajoso manter uma assesso-
ria jurídica permanente para condomínios.  Reflita sobre o assunto e faça a escolha que melhor atenda aos interesses do seu condomínio.

A iMPORtÂNCiA DA AssEssORiA JURÍDiCA 
PREvENtivA E CONsULtivA PARA CONDOMÍNiOs

Av. Raja Gabaglia, n. 3.502, Sala 201, Estoril – BH/MG 31 3263.4056

Vitor & Lima Assessoria Jurídica Especializada
Dra. Queila C. Vitor/ Dra. Letícia de Lima

Buritis gastrô - Batalha Musical

Cultura e Lazer

As organizadoras JÚnIA e 
JAInA destacam a força 

musical que terá a terceira edição

Para quem estava com sauda-
des do Buritis Gastrô, a espera aca-
bou! Neste sábado, dia 08 de abril, 
será realizada mais uma edição do 
evento, que já faz parte do ca-
lendário de festividades do bair-
ro. Desta vez, a grande novidade 
será a realização da final da Ba-
talha Musical, concurso cultural 
de bandas, duplas e artistas solo 
lançado no Buritis, no último 
mês de fevereiro. 

A Batalha Musical levará para 
o palco do Buritis Gastrô os seis 
finalistas do concurso e os jurados 

irão eleger os três melhores. Nas 
duas primeiras edições, o público 
estimado pela organização girou 
em torno de oito mil pessoas, du-
rante as nove horas de evento. Para 
esta terceira, a expectativa é ainda 
maior, uma vez que ele será mui-
to mais musical. “É hora de repetir 
a dose e marcar presença e levar a 
torcida. A decisão dos jurados, com 
certeza, irá passar pela resposta do 
público”, ressalta Júnia Padrão, 
uma das organizadoras.

Dando total destaque à gastro-
nomia, como o próprio nome indi-

ca, o evento contará com 30 opções 
gastronômicas, divididas entre 
bares, food trucks e food bikes, 
que irão oferecer comidas dos 
mais diversos lugares. “Nesta edi-
ção teremos comida portuguesa, 
japonesa, peruana, alemã, além 
da tradicional comida mineira”, 
exemplifica Jaina Barcellos, tam-
bém organizadora.

Além da final da Batalha Mu-
sical, a terceira edição do Buritis 
Gastrô também trará as apresenta-
ções do DJ Blau e da Banda Ro-
ckstrela. O evento é Pet Friendly, e 

conta com um local com sombra e 
água fresca para o cãozinho. O Bu-
ritis Gastrô começa às 11h e termi-
na às 20h, na Rua Henrique Badaró 
Portugal. “É um evento para toda 

a família, como sempre nos propu-
semos a fazer, e acredito que este é 
o perfil do Buritis. A diversão será 
bastante, por isso contamos com a 
presença de todos”, finaliza Júnia.

Enaldinho irá comandar de forma 
descontraída uma disputa em formato de 
‘Game Show’, onde a plateia participa-
rá de diversas provas e brincadeiras, ati-
vidades similares e inspiradas nas que o 
youtuber desenvolve em seus vídeos no 
canal, Setor . 

Com apenas 18 anos, Enaldinho pos-
sui um canal na internet com conteúdo de 
pegadinhas, recordes mundiais, curiosi-

dades, desafios e experiências que todo 
jovem gostaria de fazer em casa, um es-
tilo de vídeo que envolve muita criativi-
dade e estudo científico, de forma bem-
-humorada, despertando o interesse dos 
fãs. Seu canal, que já possui mais de dois 
milhões e meio de inscritos já esteve di-
versas vezes entre os que mais cresceram 
no mundo, e mantém uma média de visu-
alizações acima de dois milhões.

tirulipa
21 de Abril
Local: Cine Theatro Brasil Vallourec
Horário:19h  - Ingressos: R$80
Vendas: www.com-
preingressos.com

O humorista Tirullipa vai 
apresentar em BH o show Não 
sou o “cara”, mas sou o filho 
dele. Filho do consagrado Tiririca, 
Tirulipa é uma das mais gratas re-
velações do humor nacional. Atu-
almente integra o Domingão do 
Faustão e viaja por todo o Brasil 
apresentando personagens como: 
Piriguete Sangalo, Anitta, Luan 

sandy
15 de Abril
Local: Minascentro
Horário: 20h
Ingressos: 
Setor 1 R$ 360/ Setor 3 
R$200/ Setor 4 R$ 140
Vendas: Site Cen-
tral dos Eventos

O comediante Ricardo Bello sobe mais uma 
vez ao palco  para apresentar o show  “Stand-up 
Comedy & Personagens” . O show de humor, 
que estreou há 4 anos, já teve mudanças no ce-
nário, texto e figurino.  Um dos pontos altos da 
noite são as imitações de celebridades. O público 
se identifica também com as situações do dia-a-
-dia que são narradas e sempre dá boas risadas. 

Local:   
Music Hall
Horário: 23h
Informações:   
(31) 3209-8686 

Funk Como 
Le Gusta se apre-
senta em BH 
no projeto “O Samba Bate Outra 
Vez!” A big band paulistana, que 
mistura black music com música 
latina e samba-rock, com toques 

Local: BH Hall
Horário: Quinta e sexta às 21h, sábado 17h e   
21h e domingo 16h e 20h
Ingressos: De R$ 30 a R$ 140
Vendas: www.ticketsforfun.com

A tradicionalíssima trupe de acrobatas Shenyang Acro-
batic Troupe, do Circo da China, retorna ao país depois de 
seis anos, com a superprodução inédita, “A Jornada do Pan-
da Son hador”.

Circo da China – A Jornada do Panda sonhador
27 a 30 de Abril

funk Como Le gusta 
20 de Abril

eletrônicos, toca vários sucessos, 
como “16 Toneladas”, “Vem”, 
“Olhos Coloridos”, “Entrando Na 
Sua” e “Somos do Funk”.

Santana como João Santana, Ga-
briela Gazela da novela Gabriela, 
Pablo, Elza da Frozen e o sucesso 
estourado no carnaval: a Bibaitola, 
uma paródia da metralhadora.

stand-up Comedy e Personagens
 22 de Abril
Local: no Restaurante Maria das Tranças  
(Rua Estoril, 938, Bairro São Francisco) 
Horário: 20h  -  Ingressos: R$ 20,00 (Inteira)
Reservas: (31) 3441-3708
Vendas On-line: Central dos Eventos 

Enaldinho game show
30 de Abril

Local: Cine Theatro Brasil Vallourec - Horário: 16h  
Ingressos: Setor 1 R$ 80/Setor 2 R$ 60 
Vendas: bilheteria do teatro e www.compreingressos.com 
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cerca de 8 mIL PeSSoAS participaram da última edição do evento
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Quem tem o costume de fazer 
caminhada na Rua Henrique Bada-
ró Portugal deve ter notado, nos úl-
timos meses, a presença de um novo 
comércio no final da pista. Trata-se 
da Mercearia Fresca, um espaço 
onde são comercializados somente 
alimentos colhidos ou fabricados há 
menos de um dia, e que, mesmo as-
sim, mantêm um valor muito acessí-
vel ao consumidor. Isto é possível, 
uma vez que apenas produtores lo-
cais expõem suas mercadorias, sem 
a presença de atravessadores. 

A Mercearia Fresca pode ser 
considerada como um passo adian-
te da Feira Fresca, projeto itineran-
te de vendas de alimentos já conso-
lidado em Belo Horizonte. Agora, 
os consumidores têm a oportunida-
de de adquirir seus produtos a qual-
quer momento. Basta comparecer 
ao ponto fixo no Buritis. Por sinal, 
a escolha do bairro - em especial 
à pista de cooper - para abrigar o 
projeto, tem uma razão especial, 
como explica a idealizadora Izado-
ra Delforge. “Aqui temos o públi-
co dos nossos produtos, que seria 
o chamado fitness. Pessoas que se 
preocupam com a saúde. Elas ca-
minham aqui na pista e no final da 
atividade dão uma paradinha para 
conhecerem a loja e sempre aca-
bam levando algo para casa”.

Atualmente, a Mercearia Fres-
ca conta com oito produtores fixos 
e mais seis que comparecem às 
quintas-feiras, quando é realizado 
uma espécie de happy hour no es-
paço. “Aqui eles têm a oportunida-
de de realizarem um comércio justo 
e, com a qualidade de seus produ-
tos, fidelizar os clientes”, comenta 
a empresária e também idealizado-
ra do projeto, Luiza Rocha.

Nos últimos anos, o JORNAL 
DO BURITIS tem denunciado 
o quanto pode ser danoso para o 
dia a dia dos moradores e para o 
próprio mercado imobiliário, o 
acúmulo de faixas de anúncios de 
“Vende-se” e “Aluga-se” na en-
trada dos condomínios. Por muito 
tempo considerada uma impor-
tante ferramenta para a negocia-
ção de imóveis, as placas hoje são 
vistas como desvalorizadoras do 
imóvel, além de comprometer a 
estética dos empreendimentos e, 
pior, a segurança dos moradores, 
uma vez que pessoas má inten-
cionadas podem usufruir da infor-
mação para entrarem nos prédios 
e planejarem seus crimes como 
infelizmente aconteceu no Buritis 
no último dia 21 de março, onde 
mais um prédio foi furtado à luz 
do dia. A partir de agora, o jornal 
conta com um importante aliado 
nesta briga: as próprias imobiliá-
rias do bairro. Elas que na teoria 
seriam as mais prejudicadas com 
a proibição das faixas, também 
pedem a sua retirada.

25 imobiliárias do Buritis se 
uniram em busca de uma solução 
para o problema. Elas criaram en-
tre si um pacto em torno de ações 
de revitalização e remoção dos 
engenhos de publicidade vincu-
lados às atividades imobiliárias. 
E, o que a princípio pode parecer 
uma ação prejudicial aos negó-
cios, uma vez que vários clientes 
chegam às empresas em razão 
dessas placas, na verdade, po-
derá trazer mais benefícios, pois 
garantirá a segurança de clientes, 
moradores dos condomínios e dos 

Comunidade 

imobiliárias se unem 
por um bairro mais 

limpo e seguro

próprios corretores. “Isso por-
que as visitas são acompanha-
das por profissionais (corretores 
de imóveis), que são cadastrados 
no CRECI - Conselho Regional 
de Corretores de Imóveis), e es-
sas visitas seguem todo um pro-
tocolo de registro e triagem dos 
visitantes e também um rigoroso 
procedimento de acesso aos imó-
veis”, relatam os empresários.

Para fazer a ideia acontecer, 
uma comissão de empresários do 
segmento se reuniu e criou um 
termo de apoio a mobilização 
contra a poluição visual e à segu-
rança dos moradores do Buritis. 
Os empresários assinaram o ter-
mo e se comprometeram a retirar 
suas placas e adesivos dos imó-
veis a partir deste mês de abril.

As imobiliárias esperam que 
essa atitude no Buritis vire um 
exemplo para toda a cidade de 

Belo Horizonte. “No passado já 
ocorreram iniciativas parecidas, 
mas que foram perdidas diante de 
uma concorrência destrutiva de 
imobiliárias de outras regiões e 
que começaram a ‘envelopar’ os 
imóveis com placas e adesivos. 
A transformação foi muito positi-
va na época, mas hoje vemos que 
após a entrada dessas empresas, 
piorou muito e precisamos fazer 
algo”, finalizam os empresários.

Aqui fica também um alerta 
aos proprietários que colocam 
seus próprios adesivos (Direto 
com o Proprietário), o quanto es-
tão expostos a possíveis golpes. 
Eles poderão ser contatados por 
pessoas mal intencionadas, pois 
não tem controle de quem é o 
possível interessado. Nos tem-
pos de hoje, é muito importan-
te ficarmos atentos a segurança 
pessoal. 

Mercearia Fresca é a 
novidade no Buritis

Moradora no Buritis, Olga 
Durães se tornou uma cliente da 
Mercearia Fresca. Preocupada em 
manter uma alimentação saudável, 
ela conta que sentia muitas dificul-
dades em comprar alimentos fres-
cos, sem agrotóxicos. “Eu estou 
apaixonada. Compro folhas, le-
gumes, manteiga. Fico feliz pelo 
meu bairro ter sido o escolhido 
para receber o empreendimen-
to. Aqui fazia falta um comércio 
como esse”.  

Além dos hortifruti, também 
podem ser encontrados na merce-

aria: massas e pães artesanais, lin-
guiças, queijos, granolas, pimentas, 
grãos especiais de café, cachaças, 
licores, méis 100% orgânicos, 
compotas, conservas, azeites, mo-
lhos, entre outras delícias da nossa 
terra. 

A Mercearia Fresca fica aber-
ta diariamente das 09h às 19h no 
Café OCA Sustentável, Rua Hen-
rique Badaró Portugal, nº 480, lu-
gar onde a simpatia é lei e a prosa é 
sempre boa! O happy hour aconte-
ce todas as quintas-feiras, das 17h 
às 21h. 

Moradores aderiram à ideia

toda vez que passa na mercearia, 
oLgA sai com a sacola cheia

IZADorA e LUIZA 
acreditam que a chegada 

do empreendimento 
preenche uma antiga 

lacuna no bairro

mauredson Junior, Via nobre Imóveis; marcus Vargas, Imobiliária Buritis; 
Braulio Lara, Solimob netimóveis e thiago Santos, Via nobre Imóveis


