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Acesse também www.facebook.com/jornaldoburitisbh 
e utilize qualquer cupom disponível de outras empresas 
e concorra ao sorteio de dois lindos roupões: um 
masculino e um feminino.

A grande quantidade de veí-
culos que circula no Buritis dia-
riamente, somado à pouca dis-
ponibilidade para vagas, está 
impossibilitando o estaciona-
mento em muitos pontos do 
bairro, especialmente na zona 
comercial. Sem vagas, os mo-
toristas acabam por cometer 
diversas irregularidades como 
estacionar em locais proibidos e 
até mesmo em fila dupla. Uma 

Praticar uma atividade que combina o poder curativo da música, o 
poder calmante e rejuvenescedor da meditação e o poder fortalecedor 
e energizante da dança. Este é o objetivo dança chinesa, que tem feito 
maior sucesso no Buritis. Desenvolvidas pela psicoterapeuta Lenize Chaves, 
as aulas são ministradas gratuitamente no Parque Aggeo Pio Sobrinho.

A chegada das estações 
mais frias do ano exige cuida-
do redobrado com a saúde. O 
ar mais seco facilita o aumento 
da poluição e a proliferação de 
vírus, o que, consequentemen-
te, contribui para elevar a fre-

quência das infecções das vias 
respiratórias. O JORNAL DO 
BURITIS conversou com uma 
especialista, que alertou quanto 
às principais medidas de pre-
venção que devem ser tomadas.

É cada vez maior o núme-
ro de pessoas, em especial mu-
lheres, que começam a apren-
der técnicas de defesa pessoal. 
Além do exercício físico, elas 
buscam algo que as ajude a se 
proteger em situações de peri-

go. No Buritis, um instrutor tem 
feito sucesso ao desenvolver 
um programa que denominou 
de “Defesa Personalizada da In-
tegridade Física”, no qual utili-
za técnicas de 10 artes marciais 
distintas.

Defesa pessoal
em alta no Buritis

Dança chinesa no 
Parque Aggeo Pio

saída vista para o problema se-
ria a implantação do sistema 
rotativo, medida já apoiada por 
muitos comerciantes, motoris-
tas e moradores. Porém, mes-
mo sendo um dos bairros mais 
populosos da capital - muito 
maior que outros que já contam 
com o sistema de cobrança -, a 
BHTrans revela que ainda não 
fez nenhum estudo a respeito 
do tema.

PROMOÇÃO
Nesta edição tem cupom de desconto
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COMÉRCIO
Pesquisa mostra que 
clientes preferem   
comprar perto de casa
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Editorial

Cartas

Nesta edição do JORNAL 
DO BURITIS novamente 
voltamos a abordar um as-
sunto que sempre foi motivo 
de muita polêmica: a implan-
tação do estacionamento ro-
tativo nas vias comerciais do 
bairro, em especial na Ave-
nida Mário Werneck, a nossa 
principal. Nas ocasiões ante-
riores quando fizemos repor-
tagens sobre o tema, havia, 
sim, muita polêmica. As opi-
niões entre a necessidade ou 
não eram extremamente divi-
didas, tanto de comerciantes 
quanto de consumidores.

Desta vez, porém, a situa-
ção foi diferente. Escolhidos 
aleatoriamente, todos os co-
merciantes e moradores do 

bairro ouvidos por nossa re-
portagem foram unânimes em 
apontar a necessidade de im-
plantação do estacionamento 
rotativo. Pela tendência que 
pudemos testemunhar nas 
ruas, virou quase que uma 
unanimidade a adoção dessa 
medida como uma das ações 
para facilitar o acesso do 
consumidor ao comércio do 
bairro.

Historicamente, todo lugar 
onde a Prefeitura, por meio da 
BHTrans, implanta o estacio-
namento rotativo - de duas ou 
cinco horas - há uma reclama-
ção generalizada. A chiadeira 
do comércio local é imediata 
e há uma enorme rejeição em 
um primeiro momento. No 

entanto, com o passar do tem-
po os comerciantes começam 
a perceber os efeitos positivos 
da medida.

Como o próprio nome 
diz, o estacionamento é ro-
tativo, ou seja, mais pessoas 
utilizam aquele espaço pú-
blico destinado às vagas de 
estacionamento. Com mais 
gente utilizando, há um au-
mento no fluxo de pessoas 
no comércio. Se antes quem 
utilizava a vaga desde o iní-
cio da manhã até o fim do 
expediente era o proprietário 
do estabelecimento ou algum 
funcionário do local, com o 
rotativo mais pessoas passam 
a utilizar o espaço. E prova-
velmente muitas dessas pes-

soas poderão ser clientes em 
potencial.

Nossa reportagem mos-
tra inclusive que em todos 
os bairro de Belo Horizonte 
onde há um comércio local 
forte e atrativo, como é o caso 
do Buritis, essa medida já foi 
implantada há muito tempo. 
Em todas as regionais da ci-
dade, sem nenhuma exceção. 
E hoje já está todo mundo 
perfeitamente adaptado. Aqui 
no Buritis talvez seja a última 
área comercial de Belo Hori-
zonte onde não há o rotativo. 
Até algum tempo atrás a me-
dida era tão impopular que a 
BHTrans não tem sequer ne-
nhum planejamento a respeito 
do assunto.

Ainda nesta mesma edi-
ção mostramos mais uma 
razão para a implantação do 
estacionamento rotativo aqui 
no bairro. Pesquisa realiza-
da pela Fecomércio entre 
os belo-horizontinos mostra 
que a maioria dos moradores 
da cidade prefere fazer suas 
compras no comércio do bair-
ro, perto de casa, com mais 
segurança. Neste momento 
de crise onde todos os setores 
da economia estão buscando 
formas de incentivar o con-
sumo, com certeza ampliar e 
facilitar o acesso do cliente 
ao estacionamento é uma me-
dida que pode ajudar muito a 
aumentar o movimento no co-
mércio do bairro.  

MAIS ROTATIVIDADE R

 VILÕES
É difícil resistir à tentação 

quando se trata de doces, tanto 
que esse é um dos maiores pontos 
fracos de quem faz dieta. Só de 
pensar em uma mesa farta, com 
tortas, bolos e outros quitutes, a 
maioria das pessoas já tem aquela 
sensação de água na boca. O pro-
blema é que o consumo dessas 
guloseimas e sobremesas cheias 
de açúcar só oferece calorias va-
zias ao nosso corpo que, além 
de não obter nenhum nutriente 
benéfico à saúde, ainda pode ser 
prejudicado. Mas então, o que fa-
zer para evitar esses inimigos dos 
hábitos saudáveis? Muitos acre-
ditam que força de vontade e de-
terminação são a chave para o su-
cesso, mas será que nesses casos 

isso basta? Às vezes a compulsão 
por doces pode ser proveniente 
de um cardápio desequilibrado e 
indicar, até mesmo, uma carên-
cia de nutrientes no organismo. 
É preciso verificar os gatilhos 
que provocam esse desejo para 
compreender os sinais corporais 
e adotar estratégias simples que 
podem ajudar a não perder a li-
nha. Fica a dica.

Maria alcina cota

Doceira e moradora do Buritis

 PNEUMONIA
Embora seja uma doença com 

maior incidência no inverno, a 
pneumonia pode contagiar um 
número considerável de pessoas 
já a partir do Outono. Isso ocor-
re porque, nesta época do ano, a 

poluição do ar se torna mais co-
mum devido à maior densidade 
do ar mais frio e da menor disper-
são dos poluentes na atmosfera. 
Este processo pode prejudicar o 
desempenho da chamada barreira 
mecânica respiratória. Quando os 
recursos defensivos ficam debili-
tados, o acesso de agentes infec-
ciosos ao organismo é facilitado. 
Portanto, as chances do desen-
volvimento de pneumonia, entre 
outras doenças, mesmo fora do 
inverno, aumentam consideravel-
mente. À medida em que ficamos 
muito tempo expostos ao vento 
nos dias mais frios e à poluição– 
como no trânsito, por exemplo 
–, há um ressecamento da mu-
cosa presente em nossas barrei-
ras mecânicas respiratórias. Isso 

faz com que elas percam grande 
parte da capacidade de bloque-
ar tanto bactérias causadoras da 
doença que pairam no ar, quanto 
microorganismos que podem já 
estar presentes no corpo do indi-
víduo, mas que ainda não chega-
ram aos pulmões.

carlos carvalho

Médico

SUDECAP
Embora tenha em seu qua-

dro mais de 600 funcionários, 
incluindo 94 chefes, ou seja, um 
chefe para cada 6,5 funcioná-
rios, a Superintendência de De-
senvolvimento da Capital - SU-
DECAP, não consegue fiscalizar 
o serviço de recapeamento de 
buracos em BH. 

A maioria das ruas da capital 
recebem intervenções subterrâ-
neas pela Copasa, Cemig, GAS-
MIG, por operadoras de telefo-
nia ou fibra ótica. Depois que 
abrem e fazem suas manuten-
ções ou intervenções, são obri-
gadas a recapear o asfalto devol-
vendo a municipalidade as ruas 
em boas condições de trafegabi-
lidade.  Na prática, no entanto, 
isso não está acontecendo como 
deveria. O número de "murun-
dus" ou valas, fruto do serviço 
mal feito de empreiteiros sem 
compromisso com qualidade de 
seus serviços aumenta e a  SU-
DECAP segue omissa sem exigir 
um serviço decente. 

José aparecido ribeiro 
Consultor em Assuntos Urbanos 

 

 gANHADORES
No mês passado o JORNAL 

DO BURITIS sorteou quatro 
rodízios do Kinoko para os lei-
tores que curtissem as páginas 
do jornal e do restaurante no 
Facebook e também que mar-
cassem cinco amigos. Cerca de 
mil pessoas se inscreveram e os 
vencedores foram:

* Luciana Peluso
* Ivo Amaral Neto
* Camila Lloyd
* Eliane Muniz
A produção do jornal entrará 

em contato com os ganhadores 
para a entrega dos prêmios.

Parabéns!
Jornal do buritis
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Trânsito

O impasse gerado entre o cres-
cimento do número de veículos e a 
falta de espaços urbanos obriga o 
poder público a adotar medidas que 
viabilizem o acesso da coletividade 
aos locais de representativo fluxo 
de pessoas e veículos. A cobrança 
do estacionamento rotativo cons-
titui, hoje, peça importante para 
que a mobilidade urbana ocorra, ao 
menos, com o mínimo de qualida-
de para atender à população. Em 
Belo Horizonte, várias regiões de 
grande comércio, dentro e fora do 
hipercentro, já contam com o rota-
tivo. O Buritis, apesar de seu tráfe-
go intenso, especialmente na Ave-
nida Professor Mário Werneck, e 
da presença de uma forte ativida-
de comercial no bairro, ainda está 
fora da zona de cobrança. Para 
muitos motoristas que convivem 
com esta dificuldade diariamente 
chegou a hora de mudar!

Os veículos estacionados têm 
tanta responsabilidade na definição 
deste complicado quadro quanto 
aqueles que estão circulando, uma 
vez que influenciam no bom an-
damento do trânsito. O número de 
motoristas que deseja estacionar é, 
na maioria das vezes, muito supe-
rior às vagas disponíveis. A partir 
disso, ocorre uma das três opções: 
as pessoas desistem e vão embora, 
recorrem aos estacionamentos pa-
gos ou então param irregularmente, 
seja em fila dupla, sobre a calçada, 
em vagas de carga e descarga e até 
mesmo em frente a garagens. Qual-
quer um desses procedimentos é ex-
tremamente prejudicial ao trânsito, 
pois compromete a fluidez e coloca 
em risco a segurança dos pedestres.

Em função disso, principal-
mente nas áreas que concentram 
comércio e serviços, o estaciona-
mento rotativo é regulamentado. 
A adoção desta medida representa 
uma solução, ainda que paliativa, 
para que um maior número de pes-
soas possa usufruir do espaço pú-
blico em condição de revezamento 
e, assim, realizar suas atividades 
diárias. Então, por quê não adotá-
-lo no Buritis?

O marceneiro Lázaro Lopes 
tem como maior carta de clientes 
comerciantes da Mário Werneck. 
Toda vez que vai prestar seus ser-
viços precisa rodar muito para en-
contrar uma vaga, quase sempre 
bem distante de seu destino. “Perco 
muito tempo e ainda estaciono lon-
ge. Quando tenho que levar ferra-
mentas e materiais então, é um su-
foco. Muitas vezes optei por parar 
de forma irregular e ficar sujeito a 
ser multado”. Para Lázaro, passou 

POPULAÇÃO QUER O
ESTAcIOnAMEnTO ROTATIVO

da hora de se cobrar o rotativo no 
Buritis e também aumentar o nú-
mero de vagas de carga e descarga. 
“Se não tomarem estas duas atitu-
des não vai ter mais como trabalhar 
no bairro”, desabafa. 

Comerciante na avenida, Ro-
bert Gouvea também acredita que 
chegou a hora de implantar o sis-
tema rotativo no Buritis. Segun-
do ele, o comércio do bairro está 
perdendo muitos clientes por não 
oferecer vagas para estacionar. “Os 
recuos existentes em alguns pontos 
da Mário Werneck não estão sendo 
ocupados por clientes e como a cal-
çada não pode ser utilizada, muitos 
optam por ir embora sem fazer a 
compra. Quem tem a oportunidade 
de oferecer estacionamento para o 
cliente vai se sobressair, quem não 
tem corre o risco de fechar as por-
tas”, lamenta.

O motorista Eduardo Cecílio 
transita diariamente nas princi-
pais ruas do Buritis. Para evitar 
multas e até reboques, acaba ten-
do de estacionar seu carro bem 
distante do local onde deseja ir. 
“Não consigo estacionar e, de-
pendendo do horário, também 
não consigo andar de carro. Não 
sou um especialista, mas tenho 
certeza que isto não está certo. 
Que se coloque um rotativo na 
avenida, mas este problema tem 
de ser solucionado”, ressalta.

Diretamente relacionadas com 
a necessidade de se implantar o 
sistema rotativo no Buritis estão as 
placas de proibido estacionar. Es-
tas também têm provocado revolta 
a muitos moradores, tanto que foi 
uma das sugestões de reportagem 
enviadas ao JORNAL DO BURI-
TIS. As placas, simplesmente, não 
conseguem agradar a ninguém. Co-
merciantes estão perdendo clientes, 
motoristas que não as respeitam 
estão sendo multados, e a possível 
melhora no trânsito não existe, uma 
vez que a pista não tem o ganho de 
mais uma faixa.

Proprietária de um restaurante 
na Avenida Mário Werneck, Tatia-
na Mendes teme ter que encerrar 
seu negócio devido à proibição de 
estacionar em frente ao seu comér-
cio. Como não conseguem parar o 
carro, muitos clientes optam por 
um outro lugar para almoçar. Ta-
tiana diz não ser contra a proibição 
se for para melhorar o trânsito, no 
entanto, a prefeitura deveria ter o 
bom senso para permitir o acesso 
de carros no local. “A calçada aqui 
é grande, os carros poderiam esta-
cionar em 45º, sem atrapalhar os 
pedestres. Poderia haver o recuo do 
passeio ou ainda um rotativo. Acre-

Mestre em transportes e conhe-
cedor da situação do Buritis, Osias 
Baptista tem uma opinião favorável à 
implantação do sistema rotativo nas 
regiões de forte comércio do bairro. 
De acordo com ele, o crescimento de 
uma área faz com que cada espaço no 
trânsito fique bastante disputado e, ao 
contrário do ideal que seria prestigiar 
quem vai fazer uma parada rápida, 
acaba estacionando nas vagas quem 
ficará no local por muito tempo.

Segundo o especialista, a cobran-
ça do rotativo disciplina esta situa-
ção. “Quem vai ficar muito tempo no 
local pode parar mais longe. Ele tem 
a possibilidade de perder 20 minutos 
do seu dia para chegar ao seu destino 
que não fará efeito. Já quem for parar 
para ir ao banco ou fazer uma com-
pra, de 15 minutos por exemplo, terá 
um grande problema”.

Além de garantir maior possibi-
lidade de acesso e fomentar o comér-

Assembleia

Barreiro

Barro Preto

Belvedere

Centro

Cidade Jardim

cio, o sistema rotativo ainda resulta 
em outras importantes melhorias no 
que diz respeito à mobilidade urba-
na, de acordo com Osias. Uma de-
las é que o transporte público tende 
a ser mais valorizado. “Uma pessoa 
que vai fazer uma saída rápida não 
vai dispensar o carro, mas quem vai 
passar horas em um local pode. Ele 
irá organizar seu horário, pegará o 
transporte na hora certa e não irá se 
preocupar com o veículo. O uso do 
transporte público gera um grande 
alívio ao trânsito”, diz.

Outra situação favorável é em 
relação às ruas que se tornam um 
“grande estacionamento” e o trânsito 
simplesmente não anda em determi-
nados horários. “Tem morador que 
pede para ter rotativo em frente à sua 
casa, já que não consegue se locomo-
ver em horários de pico. As ruas pró-
ximas às faculdades são um exemplo 
claro”, analisa.

dito que possibilidades existem, 
basta ter força de vontade”, pontua.

De acordo com Tatiana, em 
frente ao seu restaurante não há 
nem mesmo um ponto de carga e 
descarga. Como muitas vezes pre-
cisa estacionar para descer merca-
dorias, já perdeu as contas de quan-
tas multas levou. “Foram tantas 
que perdi minha carteira duas ve-
zes. É uma situação muito difícil”.

Olhar do especialista Proibido estacionar

A reportagem do JORNAL DO 
BURITIS entrou em contato com a 
assessoria de comunicação da Em-
presa de Transportes e Trânsito de 
Belo Horizonte - BHTrans, para 
saber a respeito de uma possível 

implantação do sistema rotativo no 
bairro. A informação oficial dada é 
de que “no momento, não há estu-
dos de rotativo para a região do Bu-
ritis e que não tem conhecimento se 
houve algo a respeito no passado”.

Resposta da BHTrans            

Cobrança do EStACIOnAMEntO ROtAtIvO pode ser a solução para acabar com as cenas de veículos parados em locais proibidos no bairro

Robert gouvea, comerciante

EduARdO CECíLIO, condutor

LáZARO LOPES, prestador de serviços

OSIAS BAPtIStA diz que rotativo traria diversas melhorias ao trânsito do Buritis

tatiana Mendes,
 dona de restaurante

Confira onde está implantado o sistema 
rotativo de cobrança em Belo Horizonte:

Dom Pedro II e 

Presidente Carlos Luz

Floresta

Funcionários

Hospitalar

Lourdes

Mangabeiras

Pampulha

Santo Antônio

São Pedro

Savassi

Cidade Nova

Venda Nova

BHtrans ainda não fez qualquer 
estudo para implantação do rotativo
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Pets

Quem pensa que sites de rela-
cionamentos existem apenas para 
seres-humanos está muito engana-
do. Cães e gatos também já podem 
buscar por um parceiro na Internet. 
Os sites para encontros de pets estão 
fazendo o maior sucesso!

A dificuldade em achar uma 
parceira para o Bolotinha, macho da 
raça Pequinês, estimulou a empre-
sária Liliane Acorroni, moradora do 
Buritis, a buscar um site de relacio-
namentos para animais de estima-
ção. Apesar de não ter gerado filho-
tes, o seu cãozinho teve a felicidade 
de conhecer uma namoradinha. “Fui 
encontrar uma fêmea na cidade de 
Contagem. Foi o maior barato. Eu 
nem sabia que existia algo deste 
tipo. Pesquisei por curiosidade, en-
contrei e achei muito inteligente”.

Liliane diz que o trabalho reali-
zado pelo site que escolheu foi mui-
to bem feito. Segundo ela, um pro-
fissional foi até a sua casa para tirar 
fotos do Bolotinha. As melhores 
foram postadas no site. “Já faz um 
tempo que procurei o serviço. Na 
época teve todo este trabalho. Hoje 
acredito que os próprios donos já 
postam as fotos dos seus animais”.

Ainda de acordo com a empre-
sária, apesar de o relacionamento 
não ter gerado filhotes, o serviço 
oferecido pelo site de relacionamen-
to de animais de estimação é mui-
to válido. “Traz uma comodidade 
enorme para os donos. É muito difí-
cil encontramos determinadas raças. 
Com o site, encurtamos distâncias”.

O engenheiro Gustavo Bobrow 
é o criador da página CruzaPet, um 
“Tinder” (aplicativo de paquera) 
para bichos, que já atraiu até donos 
de jabutis interessados em multipli-
car a espécie. Ao notar a dificuldade 
em encontrar cachorros da mesma 
raça para cruzar, recorreu à internet. 
Sem resultado, quis arriscar e ofere-
cer o serviço que buscava. “A gen-
te procurava, sempre perguntava no 

Pets também 
namoram pela 

Internet

veterinário, parava na rua quan-
do via um cachorro em poten-
cial. Achei que teria um site para 
tentar cruzar cachorros na inter-
net. E não tinha”, recorda.

Antes de lançar o CruzaPet, 
Gustavo criou uma página em 
que anunciava a futura oferta do 
serviço. Os interessados deixa-
vam o contato para receber infor-
mações posteriormente. Também 
pagou por um espaço na busca 
do Google para atrair internautas 
que procurassem sobre o assun-
to. Em um mês, gerou uma lis-
ta com 300 animais.  A página 
já contabilizou cerca de 18 mil 
“conversas” entre os mais de 
seis mil bichos cadastrados.

O engenheiro afirma que 
sofreu algumas críticas logo 
que o site começou a funcio-
nar. “Me chamaram de irres-
ponsável por estimular o cru-
zamento de animais. Acharam 
que eu estava estimulando o 
cruzamento para vender. Não é 
nada disso”, garantiu.

LILIAnE ACORROnI ficou muito 
empolgada ao encontrar uma 

namorada para seu pet

No último dia 1º de 
maio entrou em vigor 
o novo estatuto jurí-
dico dos animais, que 
traz novas obrigações 
legais para os proprie-
tários e também para 
quem se deparar com 
um animal perdido ou 
ferido. A partir de ago-
ra, os nossos pets pas-
sam a ser encarados 
como “seres vivos do-
tados de sensibilidade 
e objeto de proteção 
jurídica” e quem não 
os respeitar pode pa-
gar pesadas multas ou 
ir preso.

A alteração rela-
tiva ao direito à saúde 
e bem-estar implica 
mudanças para quem 
possui animais de es-
timação, mas também para quem 
encontrar um animal na rua. Isto 
significa que, para quem os tem em 
casa, os animais deverão ter aces-
so a água, alimento e cuidados ve-
terinários. Quem não o fizer pode 
sofrer sanções como prisão até um 
ano ou multa até 120 dias – a mes-
ma aplicada a quem causar dor, so-
frimento ou maus tratos físicos a 
um animal de companhia.

Moradora no Buritis, Janete 
Quintão faz parte de grupos de pro-
teção aos animais em BH. Para ela, 
a lei deve mudar a postura das pes-
soas em relação ao tratamento dos 
animais, uma vez que finalmente 
eles serão reconhecidos como se-
res vivos dotados de sensibilidade. 
“Jamais consegui encarar um ani-
mal, seja ele doméstico, silvestre, 
de qualquer espécie, como “coisa”. 
Essa definição sempre me incomo-

nova lei de proteção aos 
animais entra em vigor

n Reconhece os animais como 
“seres vivos dotados de sen-
sibilidade e objeto de prote-
ção jurídica”, que “opera por 
via das disposições do pre-
sente código e de legislação 
especial”.

n Quem agrida ou mate um ani-
mal fica “obrigado a indem-
nizar o seu proprietário ou os 
indivíduos ou entidades que 
tenham procedido ao seu so-
corro pelas despesas em que 
tenham incorrido para o seu 
tratamento”.

n A indemnização é devida mes-
mo que “as despesas se com-
putem numa quantia superior 
ao valor monetário que possa 
ser atribuído ao animal”.

n O proprietário de um animal 
deve assegurar o seu bem-estar 
e respeitar as características de 
cada espécie, refere o diploma.

n Pena de prisão até três anos ou 
multa para quem roube um 
animal alheio e para quem 
ilegitimamente se aproprie 
de um animal que “lhe tenha 
sido entregue por título não 
translativo da propriedade”.

n Animais de companhia, ou em 
caso de separação, a lei esta-
belece que devem ser “con-
fiados a um ou a ambos os 
cônjuges, considerando, no-
meadamente, os interesses de 
cada um dos cônjuges e dos 
filhos do casal e também o 
bem-estar do animal”.

Principais regras Lei nº 8/2017dou muito. Nós, protetores que ama-
mos incondicionalmente os animais, 
temos uma grande preocupação com 
o bem-estar de todos deles”.

Mas, apesar da satisfação pela 
nova lei, Janete ainda desconfia se 
ela, de fato, será aplicada.  “Não 
acredito, pois imagino ser muito 
difícil fiscalizar se a lei está sendo 
cumprida. Além disso, é necessário 
que o brasileiro mude sua mentali-
dade acerca do bem-estar animal. É 
preciso mudar os valores e ser ca-
paz de enxergar os animais como 
seres vivos e sensíveis”.

É importante ressaltar que a lei 
inclui a possibilidade de deduzir 
15% do Imposto Sobre Valor Agre-
gado (IVA) das faturas com despe-
sas veterinárias. Sendo assim, não 
há desculpa para não assegurar a 
proteção da saúde e bem-estar dos 
animais com os quais convive.

Em caso de uma lesão ao ani-
mal de companhia de outra pes-
soa, o agressor terá de indenizar o 
proprietário ou quem tenha socor-
rido o animal, não só das despe-
sas veterinárias, como também de 
danos morais em caso de perdas 
permanentes, dificuldade grave 
ou morte do animal. Desconhe-
cendo o dono do animal, quem o 
encontrar só poderá ficar com ele 
em caso de indícios fundamenta-
dos de maus tratos ou tendo pas-
sado um ano após a procura do 
proprietário.

Se houver divórcio dos donos, 
como a lei admite que os animais 
sentem dor e angústia, o desti-
no deles passará a ter de constar 
dos documentos obrigatórios que 

acompanham o pedido nas con-
servatórias, tal como sucede re-
lativamente às responsabilidades 
parentais, em caso de mútuo con-
sentimento, determinando a quem 
fica confiado o animal segundo 
os interesses dos cônjuges e das 
crianças que possam existir, bem 
como o bem-estar do animal.

O pessimismo de Janete quan-
to à aplicação da lei procede. Em 
primeiro lugar porque ela precisa 
ser melhor divulgada. Por outro 
lado, é difícil testemunhar algum 
flagrante de maus tratos. No en-
tanto, mesmo com todas as difi-
culdades de fiscalização, a lei é 
importante, pois trata-se de mais 
uma passo na conscientização das 
pessoas de modo geral.

Animal de companhia

JAnEtE QuIntÃO jamais conseguiu encarar um
animal, seja ele doméstico ou silvestre como “coisa”
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Variedades 

O carnaval 2017 foi marcado 
por campanhas que se populariza-
ram na mídia e nas redes sociais 
pedindo respeito às mulheres, es-
clarecendo a diferença entre paque-
ra e assédio e até ensinando passo 
a passo aos homens como “não ser 
um canalha”. Porém, infelizmente, 
vários relatos de agressões contra 
mulheres foram registrados duran-
te a folia. Por conta dessa situação, 
bem como os casos de violência do 
dia a dia, muitas mulheres estão pro-
curando cursos de defesa pessoal. 

Percy Jean Schucko, instrutor 
de defesa pessoal no Buritis,  per-
cebeu um aumento considerável de 
alunas nos últimos anos. Ele conta 
que desenvolveu um programa que 
denominou de “Defesa Personali-

O Espaço DR,  um dos maiores 
e mais completos centros de beleza 
do Brasil, completa 16 anos de his-
tória. A empresa é  fruto do talento 
e da obstinação de Dierley Rodri-
gues, mineiro de Paraopeba que 
começou a atuar como cabeleirei-
ro em Belo Horizonte há 22 anos. 
Tudo começou em 2000, quando 
ele inaugurou o próprio negócio, o  
Dierley Cabelo e Maquiagem, que 
anos depois passou a se chamar 
Studio Dierley Rodrigues. Sempre 
no Buritis. Há 4 anos, Dierley fez 
um novo posicionamento de mar-
ca mudando o nome para Espaço 
DR, que desde 2012 mantém outra 
unidade no bairro Serra. O aniver-
sário foi comemorado com coque-
tel na sede do Buritis, nos dias 28 
e 29 de abril. No dia 5 de maio, foi 
a vez de celebrar com os clientes 
do Serra.

A grande consagração da em-
presa veio no ano passado, quando 
Dierley inaugurou a sede própria 

História de sucesso no Buritis

do Espaço DR em um edifício ar-
rojado de  quatro andares. O Es-
paço DR foi escolhido pelo Grupo 
L’Oreal para abrigar o primeiro e 
mais completo Salão Emotion da 
América Latina. Para isso,  obede-
ceu à criteriosa descrição da reco-

nhecida marca de cosméticos. “O 
Salão Emotion ou o Salão Emoção 
é um salão de beleza onde as clien-
tes vivenciam experiências que 
vão muito além dos cuidados com 
a beleza. É um salão onde elas são 
naturalmente levadas a ter experi-

ências agradáveis o tempo todo em 
função da estrutura do ambiente e 
do conceito de atendimento,” des-
creve Dierley Rodrigues, um pro-
fissional sempre em busca de apri-
moramento e atualização em cursos 
no Brasil e exterior.

Em uma área total de 1.000 
metros quadrados, o prédio foi 
construído  seguindo os precei-
tos da sustentabilidade. Os clien-
tes são recebidos em um espaço 
que mais parece uma sala de es-
tar. Com um vão de integração na 
recepção, desse ponto os clientes 
visualizam o Espaço Mulher, no 
térreo, que tem aproximadamen-
te 400 metros quadrados, exclu-
sivamente dedicado a elas. Cabe-
leireiros ficam à disposição para 
cortes, colorações, hidratações, 
escovas e terapias capilares. Nes-
te mesmo andar, está o Espaço 
Café DR com vista privilegiada 
para a mata. Os serviços de depi-
lação e estética corporal e facial 

Fundado pelo cabeleireiro Dierley Rodrigues, Espaço DR completa 16 anos 
e se destaca como o primeiro Salão Emotion da América Latina

ficam no andar superior.  
Os ambientes de vidro promo-

vem a integração dos clientes e 
da equipe com a natureza, pois ao 
fundo do Espaço DR está o Par-
que Aggeo Pio Sobrinho. O Espaço 
DR tem ainda área VIP para noivas 

e familiares,  reservada também a 
pessoas que desejam atendimento 
exclusivo, como debutantes e cele-
bridades. Já os homens têm à dis-
posição uma barbearia exclusiva 
com profissionais especializados e  
serviço de bar.
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ESPAçO dR mantém uma ala, com 400 metros 
quadrados, só para as mulheres

AMBIEntE  integrado com a natureza: atrás 
do salão está o Parque Aggeo Pio Sobrinho

CRESCE PROCURA POR AULAS DE DEfESA PESSOAL
pessoa mais jovem pode chegar a 
matá-lo”.

Em relação ao assédio às mu-
lheres, Percy Jean diz que algumas 
técnicas de defesa pessoal são mui-
to simples. Ações que, com certeza, 
irão afastar o ‘engraçadinho’. “Ela 
consegue imobilizá-lo, causar uma 
dor na mão ou em alguns outros lu-
gares do corpo. Atitudes que deve-
rão afastar o agressor”.

No que se refere a assaltos, o 
instrutor deixa claro que nunca irá 
incentivar o enfretamento, prin-
cipalmente se o marginal estiver 
com algum tipo de arma. Técnicas 
de como lidar com uma situação 
como esta também são ensinadas, 
mas devem ser usadas somente se 
for uma situação de enorme risco. 

“Contra uma faca, um revólver, não 
vai existir arte marcial que com-
bata. Sua vida está acima de tudo. 
Mas, aprender técnicas de preven-
ção, muitas vezes, pode significar a 
inibição de um crime”.

APROVADO
Karen Suenaga (foto) partici-

pou de uma das aulas de “Defesa 
Personalizada da Integridade Físi-
ca” e gostou muito de tudo o que 
viu. Segundo ela, aprender essas 
técnicas a deixa muito mais segura 
ao sair pelas ruas. “Foi muito bom. 
São situações que estamos suscetí-
veis a passar a qualquer momento e 
é importante saber como lidar. Te-
nho uma filha pequena e isso tam-
bém me obriga a estar sempre em 
alerta máximo”, comenta.

Quem ficou interessado em 
conhecer o programa de treina-
mento de Jean Percy basta entrar 
em contato através do telefone 
99185-0446.

Para obter melhores resultados, 
PERCy JEAn faz questão de 
dar aulas individualizadas

zada da Integridade Física”. Co-
nhecedor de 10 técnicas de artes 
marciais, retirou o que cada uma 
delas oferece no que diz respeito a 
atitudes de defesa pessoal e criou o 
programa. “A minha preocupação 
é com o resultado, por isso faço 
este trabalho personalizado. Não é 
algo como em uma academia, onde 
a aula é massificada. Desta forma, 
tenho a plena certeza do que o meu 
aluno aprendeu”.

O instrutor explica que passa 
as técnicas de acordo com o perfil 
de cada aluno, que vai desde a sua 
idade, ao sexo e peso. “Tenho que 
saber reconhecer o perfil de cada 
um. Um golpe no pescoço aplicado 
por um idoso, por exemplo, pode 
apenas tontear o agressor. Já uma 
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Em Dia

Quem vai ao Parque Aggeo Pio 
Sobrinho às terças e sextas-feiras 
pode participar ou assistir a uma 
nova atividade, que tem tornado 
ainda mais prazerosas e alegres as 
manhãs no Buritis. É a dança chi-
nesa rejuvenescedora, que faz parte 
das atividades de promoção à saú-
de, realizadas pela psicoterapeuta 
Lenize Chaves, em parceria com o 
Centro de Saúde Palmeiras. Duran-
te a prática, que tem reunido cerca 
de 30 pessoas, a grande maioria 
mulheres, são realizados movi-
mentos ao som de um arranjo que 
mistura a contagem em chinês com 
trechos da nona sinfonia e outras 
músicas de ritmo alegre.

Parece ser próprio da natureza 
humana apreciar a dança, e os rit-
mos mais variados são capazes de 
nos tirar da imobilidade quando es-
tamos bem. De acordo com Lenize, 
foi observando a grande demanda 
para as aulas de zumba no Parque 
Jacques Costeau, no Betânia, que 
pensou em incluir nas atividades 
que já realiza no Parque Aggeo, 
alguns minutos para dançar. “Des-

cobri a atividade pela internet, jun-
to com outras práticas corporais 
chinesas. Os movimentos são bem 
simples, e a música, principalmen-
te o trecho da Ode à Alegria de Be-
ethoven, muito conhecida, facil-
mente nos contagia”. 

A psicoterapeuta faz uma res-
salva que é preciso ser um pouco 
benevolente para chamar a ativi-
dade de dança, mas considera que 
os chineses estão longe de terem a 
ginga dos brasileiros, então, para 

Dança chinesa rejuvenescedora no Aggeo

eles, é dança mesmo. “Ao praticá-
-la movimentamos todas as articu-
lações, principalmente as dos bra-
ços, dedos, quadris e joelhos. De 
acordo com a medicina tradicional 
chinesa, movimento, ritmo, respi-
ração e intenção juntos, têm efei-
tos terapêuticos e preventivos”. Ela 
ressalta ainda que através dos mo-
vimentos podemos, segundo os chi-
neses, beneficiar, expandir, limpar e 
fazer circular a energia vital (Chi) e 
isso se traduz em saúde e bem es-

tar. Estagnada, bloqueada e gasta, a 
energia vital gera doença, indispo-
sição e envelhecimento rápido.

Para a praticante Neide Duar-
te, a atividade tem sido muito po-
sitiva. Segundo ela, os encontros 
possibilitam um convívio saudável, 
permite aumentar o círculo de rela-
cionamentos e desfrutar junto com 
outras pessoas da terceira idade, de 
um lugar onde se tem realmente o 
prazer de estar.

Para quem ainda não descobriu 

a dança como for-
ma de gerar saúde e 
qualidade de vida, a 
dança chinesa pode 
ser um ótimo come-
ço. E quanto ao re-
juvenescimento, Lenize Chaves 
garante que não é uma inverdade 
considerá-la rejuvenescedora, já 
que atividades assim podem re-
tardar o envelhecer, que é em es-
sência a condição dos que param 
na vida e no tempo.

LEnIZE CHAvES 
destaca o prazer 
oferecido pela 
dança chinesa

A nOvA AtIvIdAdE no parque já caiu no gosto popular, principalmente para o público da terceira idade

O mês de abril pode ter sig-
nificado o início de uma grande 
mudança no sistema educacional 
brasileiro. Depois de um longo 
processo, que envolveu inúmeros 
debates, seminários e consultorias, 
iniciado ainda em 2013, o Minis-
tério da Educação (MEC) apresen-
tou a terceira e última versão da 
Base Nacional Comum Curricular 
(BNCC) para os ensinos infantil 
e fundamental. O documento, que 
guiará a produção dos currículos de 
todas as escolas do país nos próxi-
mos anos, foi entregue ao Conse-
lho Nacional de Educação (CNE). 
A partir de agora, o órgão é o res-
ponsável por elaborar um parecer 
e um projeto de resolução antes da 
homologação, prevista para o final 
deste ano.

Até então, o Brasil não tinha 
uma base comum, mas documen-
tos como as Diretrizes e Parâme-
tros Curriculares e normas fede-
rais já garantiam a padronização 
na elaboração dos currículos. Ago-
ra, a BNCC será a referência na-
cional obrigatória para que as es-
colas desenvolvam seus projetos 
pedagógicos.  

EDUCADORA APROVA NOVA BASE CURRICULAR 
PARA OS ENSINOS INfANTIL E fUNDAMENTAL

- Ensino religioso foi excluído 
da terceira versão; MEC ale-
ga respeitar lei que determina 
que tema seja optativo e que é 
competência dos sistemas de 
ensino estadual e municipal.

- Conteúdo de história passa a 
ser organizado segundo a cro-
nologia dos fatos.

-  Língua inglesa será o idioma a 
ser ensinado obrigatoriamen-
te; versão anterior da BNCC 
deixava escolha da língua a 
cargo das redes de ensino.

- Conceito de gênero não é tra-
balhado no conteúdo; MEC 
diz que texto defende “respei-
to à pluralidade”.

- Texto aponta 10 competências 
que os alunos devem desen-
volver ao longo desta fase da 
educação. Uma delas é “uti-
lizar tecnologias digitais de 
comunicação e informação de 
forma crítica, significativa, re-
flexiva e ética”.

- Toda criança deve estar plena-
mente alfabetizada até o fim 
do segundo ano; na versão an-
terior, o prazo era até a tercei-
ra série.

- Educação infantil ganha parâ-
metros de quais são os “direitos 
de aprendizagem e desenvolvi-
mento” para bebês e crianças 
com menos de seis anos.

Diferentemente do ensino mé-
dio, em que uma grande polêmica 
foi criada, a Base para os ensinos 
infantil e fundamental não deve 
gerar muitas discussões. Pelo con-
trário, a sua principal novidade está 
sendo muito bem vista por educado-
res. Diretora-pedagógica do Insti-
tuto Educacional Ipê Amarelo, do 
Buritis, Maria Elizabeth Noguei-

ra diz que a obrigatoriedade de 
se trabalhar as habilidades socio-
emocionais, além das cognitivas, 
afetará diretamente na formação 
do estudante como pessoa. “Terão 
mais facilidade para se adequar a 
mudanças e adversidades. Terão 
maior equilíbrio e resolverão con-
flitos mais facilmente, disto não te-
nho dúvida”, afirma.

MARIA ELIZABEtH ficou satisfeita em ver que a nova Base foi 
espelhada nos países com melhor índice educacional no mundo

POLêMICA

Uma das principais mudan-
ças trazidas pela nova versão da 
BNCC é a definição de que as 
crianças devem estar plenamen-
te alfabetizadas até o final do 2º 
ano do fundamental. Atualmente, 
é esperado que isso aconteça no 
3º ano, quando as crianças têm, 
em média, 8 anos. De acordo com 
Maria Elizabeth, esta exigência 
pode trazer um desconforto, mas 
acredita que todas as escolas têm 
condições de cumpri-la. “Aqui 
nós já trabalhamos desta forma e 
sempre obtivemos êxito. Tenho 
certeza que, com dedicação, todas 
as escolas conseguirão o mesmo. 
Isto sem esquecer o cuidado para 
que a alfabetização aconteça de 
forma prazerosa e lúdica”.

Ainda de acordo com a dire-
tora-pedagógica, os responsáveis 
pela criação da nova Base se es-
pelharam no sistema educacional 
oferecido nos países com melhor 
resultado no PISA - Programa In-
ternacional de Avaliação de Es-
tudantes. “Infelizmente, cada vez 
mais o Brasil se encontra nas últi-
mas colocações do PISA. Fico con-

tente em ver que agora eles obser-
varam o que há de bom lá fora e 
copiaram. Toda mudança no início 
gera insegurança, mas depois vem 
o equilíbrio e as adequações”.

É importante ressaltar que os 
estados e municípios continuarão 
podendo agregar outros conteúdos, 

além dos exigidos na nova BNCC, 
uma vez que o Brasil possui gran-
de extensão territorial e enorme di-
versidade cultural.

A decisão sobre a Base Na-
cional Comum Curricular para o 
ensino médio deve ficar para o 
fim de 2018.

Veja os destaques da BNCC dos 
ensinos infantil e fundamental
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Artesanal

heitor silva (*)

(*) Heitor Silva é Diretor da HS Sommelieria de Cervejas, Diretor e Editor 
do Beer Blog Cervejas e Sabores. Site: www.cervejasesabores.com.br / 

E-mail: heittorssilva@gmail.com

Apesar de ainda não ser um morador do Buritis, sempre residi 
em bairros próximos e ando com bastante frequência pelas “bandas 
de cá”. E, juntamente com o seu pulsante fenômeno de ocupação e 
expansão imobiliária, já faz um tempo que também acompanho de 
perto o crescimento do setor food service da região, composto pela 
oferta de bares, restaurantes e similares que por aqui estabelecem as 
suas atividades.

Se eu estiver equivocado, por favor me escreva no e-mail e me 
corrija, mas, num período de no máximo quinze anos o Buritis con-
quistou uma posição de destaque no cenário gastronômico da cida-
de de Belo Horizonte. Ao contrário do início da década de noventa, 
aonde muito provavelmente a oferta era escassa e restrita, o que se 
vê atualmente é uma significativa cadeia produtiva de serviços de ali-
mentação em pleno funcionamento.

Hamburguerias, fast-foods, empórios, armazéns, pizzarias, con-
gelados, cafeterias e por aí vai. Não poderiam faltar os tradicionais 
espetinhos e o açaí, ambos presentes em toda região metropolitana, 
as sorveterias, os botequins e também a alta gastronomia. E a lista 
não tem fim: bolos, quitandas, risoterias, casas especializadas em car-
nes, supermercados “gourmet”, restaurantes com culinária temática 
(alemão, italiano, mexicana, japonesa, etc.), e claro, as lojas e casas 
especializadas em cervejas. Ufa! É realmente um oceano de varieda-
des! Isso tudo sem contar que, se“tropeçarmos” nas linhas que fazem 
os limites do bairro certamente veremos espaços e empreendimentos 
surpreendentes, totalmente dedicados ao universo dos alimentos, das 
bebidas e da boa mesa, seja de forma direta ou indireta. Tudo isso 
me faz crer, sem receio, que o Buritis é realmente uma potência na 
gastronomia de beagá. Vai ver, por todos esses motivos, motivou a 
formatação de seu próprio evento no segmento.

Não fosse o calvário econômico pelo qual passa o país, certa-
mente o cenário seria ainda mais favorável. Basta observar quantas 
obras residenciais e comerciais foram temporária ou definitivamente 
interrompidas. Imagine quantos habitantes a mais teriam por aqui? 
Consequentemente, idealize que o bairro demandaria uma nova in-
fraestrutura de serviços de alimentação para atender a esse novo pú-
blico. Pois bem...cenas dos próximos capítulos que os anos seguintes 
provavelmente nos reservam.

Enquanto isso não acontece sigo atento e desfruto da agradável 
conveniência proporcionada por este verdadeiro parque de diversões 
gastronômico.

A região do Buritis e 
sua relevância para a 
gastronomia de BH

Com um crescimento que hoje 
já supera incríveis 15% anuais, o 
mercado de cervejas especiais tem 
superado todas as expectativas 
nos últimos anos. Apesar de ain-
da abastecer apenas 1% do merca-
do consumidor no país, já há uma 
perspectiva de competição com as 
grandes marcas em poucos anos. 
Hoje, o crescimento proporcional 
das cervejas artesanais está maior. 
Nessa linha de mercado o que se 
apresenta é um novo tipo de con-
sumidor que quer experimentar 
coisas novas e criar novas tradi-
ções. As cervejas especiais, além 
do apelo funcional da bebida que 
já exerce no consumidor, ainda 
desperta um apelo gastronômico. 
No Buritis, o segmento é cada 
vez mais forte, tanto no lado do 
consumidor, quanto do investidor, 
com o constante lançamento de 
empreendimentos voltados ape-
nas para esta linha.

Marco Falcone, proprietário 
da cervejaria Falke Bier e vice-
-presidente do Sindicato das In-
dústrias da Cerveja e Bebidas em 
Geral (SindBebidas-MG), ressalta 
que o mercado mineiro da cerveja 
artesanal realmente está em plena 
expansão. Mesmo em meio à crise 
econômica, no ano passado houve 

Mercado de cervejas especiais cada vez mais forte
A BéLgIcA BRASILEIRA 

crescimento de 20% em todo o se-
tor. “Quando investi no segmento 
em 2004, com novas tecnologias, 
novas receitas, já vislumbrava este 
cenário. Tentei mostrar desde o iní-
cio como a cerveja poderia fazer 
parte da nossa cultura e é o que es-

tamos vendo hoje. Exemplos são os 
inúmeros eventos que fazem ques-
tão de veicular cultura e cerveja”. 

Também sócio da Academia 
Sommelier de Cerveja, Falcone já 
formou mais de 200 mestres-cerve-
jeiros em seis anos. Segundo ele, a 

No Buritis
Para Marco Falcone não é ne-

nhuma surpresa o crescimento do 
mercado de cervejas especiais no 
Buritis, uma vez que os morado-
res do bairro têm a característica de 
consumirem produtos mais sofisti-
cados. Ele acredita que a tendência 
é que mais empreendimentos vol-
tados para o segmento sejam lan-
çados por aqui em um curto prazo. 
“Muitos alunos que passaram pela 
Academia Sommelier de Cerveja 
são do Buritis e vejo neles a inten-
ção de trabalharem no bairro”. 

grande maioria já está empregada, 
mas isto não significa nem de longe 
que o mercado possa estar saturado. 
Ainda é um processo, mas a quali-
dade começa a suplantar a quanti-
dade. “Uma das características do 
mercado cervejeiro na grande BH 
é a diversidade de estilos de cer-
veja, sendo por isto reconhecida 
como a “Bélgica Brasileira”. O 
Brasil se tornou uma das potências 
no mundo em consumir cerveja 
apenas oferecendo dois tipos: cla-
ra e escura. As opções com as arte-
sanais hoje em dia já passaram de 
140”, ressalta.

Para MARCO FALCOnE, o Buritis é um bairro que 
promete grande expansão no setor nos próximos anos

Ser mãe no Buritis é...

Complete a frase “Ser mãe no Buritis é...” e envie 
para o e-mail promocaojornaldoburitis@gmail.com.
As mamães autoras das duas melhores frases 
ganharão dois rodízios no Restaurante Kinoko   
(ganhadora mais acompanhante).

*Promoção válida até dia 31/05/2017.
*Rodízio de 10 pratos.
*Não incluso bebidas e taxa de serviço.
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Especial

Maio é um mês que, verdadei-
ramente, toca nossos corações. É 
quando comemoramos o Dia das 
Mães. Celebrar as mães é simples-
mente celebrar a vida, a presença 
amorosa no lar, presença que aco-
lhe, cuida, educa e ajuda a crescer. 
Para comemorar esta data tão espe-
cial, a reportagem do JORNAL DO 
BURITIS entrevistou uma grande 
mãe do bairro e, através dela, ho-
menageia a todas as mães do Buritis 
que assumem e vivem com dedica-
ção e responsabilidade sua vocação 
materna, que se realiza de diversas 
maneiras no cuidado com os filhos.

Maria do Carmo Paulo Gui-
lherme Pereira, um nome tão gran-
de quanto o seu amor pelos filhos. 
Aos 82 anos ainda olha cada um 
dos herdeiros como seus peque-
ninos. Todos já têm sua vida, sua 
casa, mas esta brava “leoa” não 
abre mão de tê-los por perto. Não 
passa um dia sequer sem falar com 
eles, nem que seja por telefone. 
“Minha filha caçula diz: mãe já te-
nho mais de 50 anos. Respondo na 
hora: não importa você é minha fi-
lha. Monitoro todos. Sei o que es-
tão fazendo e onde estão”, revela.

Ao trocar poucas palavras com 
Maria do Carmo é fácil perceber que 
a maior bênção que recebeu na vida 

Já estamos no mês de maio 
e passamos por, nada mais 
nada menos, que quatro feria-
dos prolongados. Com certeza, 
muita gente aproveitou estas 
“folguinhas” para curtir uma 
bela viagem com a família e os  
amigos. Mas, quem ainda não 
teve este privilégio, não preci-
sa ficar triste! Até o fim do ano 
ainda serão mais sete feriados 
prolongados e o que não faltam 
são boas opções de passeios.

O próximo feriadão da ale-
gria de 2017 será em 15 de 
junho, Dia de Corpus Chris-
ti, que se estenderá até o do-
mingo dia 18. Junho é o mês 
das festas juninas, de dançar 
quadrilha e de pular fogueira. 
Uma boa dica é aproveitar a 
época para viajar para o nor-
deste, porque as festas típicas 
por lá são imperdíveis.

Mãe do Buritis é exemplo de dedicação aos filhos
AMOR IncOnDIcIOnAL

foi ser mãe, mesmo este também ter 
sido o motivo da maior tristeza que 
leva no coração. Maria deu a luz a 
quatro filhos (dois meninos e duas 
meninas), mas quis o destino que um 
deles a deixasse muito cedo. O ano 
de 1981 está marcado em sua me-
mória. O segundo filho, Marcos, na 
época com 20 anos, sofreu um gra-
ve acidente de carro que o levou a 
morte. Uma ferida que não cicatriza. 
Uma lembrança dolorida. Contudo, 
isto nunca a enfraqueceu e fez com 
que ela se dedicasse ainda mais aos 
outros três filhos e aos três netos que 
vieram mais tarde. “O sucesso dos 
meus filhos é o meu sucesso. Suas 
alegrias e realizações são as minhas”.

O Dia das Mães sempre foi uma 
data especial na casa de Maria do 
Carmo. Entretanto, nos últimos anos 
ele ganhou ainda mais em emoção. 
Isto por causa de um cartãozinho 
muito simples, escrito com letras 
tortuosas, mas que leva às lágrimas 
quem o lê e conhece sua história. 
“Mães são muitas, mas nenhuma é 
igual à mãe dos meus filhos”. Estas 
palavras foram escritas por Silvério, 
marido de Maria do Carmo, poucos 
meses antes de falecer, há cerca de 
quatro anos. Mesmo com a saúde já 
debilitada, neste gesto simples, mas 

de imenso amor, conseguiu mostrar à 
esposa tudo o que ela significou para 
ele e sua família. “Ele trabalhava o 
dia inteiro e dava aulas à noite. Criei 
os filhos praticamente sozinha. Cada 
um entendia a responsabilidade do 
outro e nos amávamos imensamen-
te”, ressalta.

OS NETOS
Dizem que ser avó é ser mãe duas 

vezes. Maria do Carmo concorda com 
este ditado e faz questão de participar 
da vida dos netos. Ver o crescimento e 
as vitórias de cada um é sempre uma 
emoção indescritível. Isto faz com que 

a avó receba um carinho e respeito 
enorme por todos. Ela lembra de um 
momento muito especial quando um 
dos netos lhe contou que iria abando-
nar o curso de Direito, quando estava 
no 4º período, para iniciar uma facul-
dade de Jornalismo. Disse a ela que 
fazia Direito para realizar o sonho do 
avô, que foi Promotor de Justiça, mas 
como ele morreu sem ver este sonho 
ser realizado, gostaria de cursar o que 
realmente lhe atraía. “Minha resposta 
foi simples. Faça o que lhe vai fazer 
feliz e eu estarei sempre aqui torcendo 
e te apoiando”, recorda.

VIDA LONgA
Maria do Carmo se mudou para o 

Buritis há cerca de nove anos. Quan-
do fez a mudança não imaginava o 
quanto o bairro seria importante para 
a sequência de sua vida. Após a morte 
do marido, decidiu preencher os es-
paços que lhe ficaram e o Buritis lhe 
proporcionou tudo o que procurava. 
A elegante senhora, que sempre faz 
questão de estar muito bem arrumada, 
com joias e maquiada, realiza aulas de 
pilates, hidroginástica, faz caminha-
das e ainda tem tempo para um hobby 
que adora, fazer pinturas em porcela-
nas. “Não fico parada um segundo. 
Sou muito ativa e adoro o Buritis. Te-
nho 82 anos, mas ainda tenho muita 
lenha para queimar”, se diverte.

Além de toda essa correria, to-
dos os sábados Maria do Carmo 
ainda faz questão de sair de carro 
com amigos e conhecer as belezas 
de Minas Gerais. “Já conheço a Es-
trada Real todinha, sem contar as 
cidades da Região Metropolitana. 
Amo conhecer lugares e pessoas”.

Um dos filhos de Maria do Car-
mo, Alexandre Pereira enaltece a 
relação que sempre teve de carinho, 
respeito e admiração pela mãe. “É 
uma grande mulher, esposa, mãe e 
avó. Em uma família de amor nada 
se impõe. Ele é conquistado e cons-
truído em uma base muito sólida. 
No meu caso, posso dizer que este 
amor foi conquistado, construído, 
em uma base onde sempre encontro 
forças para seguir em frente”. 

FOLHEAR o álbum da família é sempre um momento de emoção

MARIA dO CARMO não 
esconde a felicidade em ver o 

sucesso de filhos e netos

ALEXAndRE agradece a 
base construída por amor e 
respeito em que foi criado

2017: um ano 
para viajar

Ano vai se aproximando da metade, mas 
ainda é possível programar grandes viagens 

para os próximos feriados prolongados

Já no segundo semestre 
a temporada de feriados pro-
longados começa no dia 15 de 
agosto, que celebra a padroeira 
de BH, Nossa Senhora da Boa 
Viagem. Logo depois temos o 
feriado da Independência, o 12 
de outubro, 2 de novembro, 8 e 
25 de dezembro.  Como o cli-
ma no segundo semestre come-
ça a esquentar vale a pena cur-
tir as lindas praias brasileiras. 
Mas, se você prefere um clima 
mais ameno e investir na cul-
tura, os países sul-americanos 
como Argentina, Chile e Peru 
continuam sendo uma ótima 
opção de lazer e a preços bem 
acessíveis.

A melhor notícia é que ain-
da é possível encontrar pacotes 
turísticos para todos estes luga-
res. De acordo com a agente de 
viagens da CVC Buritis, Kelly 
Moraes, o mais aconselhável é 
fazer a compra do pacote turís-
tico com antecedência. Contu-
do, o que ainda está disponível 
no mercado é muito interessan-
te. “Comprar com antecedência 
significa encontrar o que mais 
deseja e a melhores preços, 
mas isto não quer dizer que 
não vale a pena comprar agora. 
Existem boas opções não só de 
lugares, como de preços. Quem 
quer ter este momento de ale-
gria não será privado disto, eu 
garanto!”

Serviço: CVC Buritis
Endereço: Rua José Rodrigues Pereira, 884
Telefone: 2511-0400
funcionamento: Segunda a sexta das 09h às 20h, 
    sábado das 09h às 15h

KELLy MORAES, agente
de viagens da CvC Buritis
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Cuidados

Pouco mais de um mês após 
o seu início, o outono começa a 
mostrar suas principais caracterís-
ticas, queda das temperaturas e bai-
xa umidade do ar. Apesar de muita 
gente adorar este friozinho, estas 
situações típicas da estação influen-
ciam no aumento de doenças respi-
ratórias, inflamatórias e alérgicas, 
principalmente em crianças, idosos 
e em pacientes crônicos. A combi-
nação desses fatores climáticos e 
o comum aglomerado de pessoas 
em ambientes fechados contribuem 
para a disseminação de algumas do-
enças transmitidas pelo ar. Por isso, 
todo cuidado é pouco nesta época!

Médica pneumologista da Clí-
nica Dr. Buritis, Mariana Ferreira 
Corales explica que os problemas 
mais comuns neste período do ano 
são as inflamações das vias aére-
as, como as laringites, faringites, 
sinusites, gripes, alergias e rinites. 
Ressalta ainda que essas doenças de 
outono não costumam trazer gran-
des perigos à saúde e curam com os 
cuidados habituais.

“Para tratar essas doenças é 
preciso de repouso, ingerir bastan-
te líquido e lavar constantemente 
as narinas com soro fisiológico”. 
Já a medicação sintomática, com 
uso de antigripais, por exemplo, 
deve ser feita com muito cuidado. 
“Remédios podem mascarar uma 
doença mais grave. Desta forma, 

Uma boa notícia para o nosso 
comércio. Pesquisa realizada pela 
área de Estudos Econômicos da 
Fecomércio/MG, divulgada no úl-
timo mês de abril, identificou que 
mais de 75% dos consumidores de 
Belo Horizonte preferem as lojas 
de bairro/vizinhança para fazerem 
suas compras. Os shoppings fica-
ram na segunda opção, com 57,4%, 
e os estabelecimentos do hipercen-
tro em terceiro, com 54,4%.

Ainda de acordo com o levan-
tamento, praticidade e comodi-
dade são os aspectos que melhor 
explicam este perfil de consumo. 
No Buritis, os moradores têm no 
comércio, não somente o conforto 
de estarem próximos de casa, mas 
também o privilégio de encontra-
rem os mais diversos produtos e 
marcas. Dizer “não saio daqui por 

Juliano azevedo

 

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

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

Muito tempo antes das navegações exploradoras do Novo Mundo, os co-
lonizadores já eram especialistas na arte de propagandas enganosas para os sú-
ditos, o povo, a base da pirâmide. Suas promessas iludiam aqueles que nasciam 
sem a riqueza dos palácios. Na contemporaneidade, suas estratégias políticas 
listadas nos compromissos eleitorais manipulam o momento do voto, pois a es-
colha do eleitor é direcionada para manter os mesmos coronéis no poder desde 
os anos 1500, se falarmos apenas das terras tupiniquins. O trono não muda de 
dinastia, só os sobrenomes são alterados para que os filhos, os netos, as outras 
gerações perpetuem no comando da nação. 

Engana-se quem acredita na bondade da Vossa Alteza, a Princesa Isabel, que 
aboliu a escravatura com uma “canetada”. A decisão da soberana foi importante 
àquela época para libertar os negros do chicote dos capatazes. Contudo, o açoite não 
foi alterado. A covardia e o domínio dos sujeitos mais fortes são perpétuos. A es-
cravidão, substantivo da dor, ganhou nome pomposo, da língua morta, do latim, da 
época em que os soldados romanos recebiam o pagamento em forma de sal. Atual-
mente, os homens são escravos do salário, de preferência, do mínimo. Nada mudou 
desde a Lei Áurea. Afinal, outras leis foram aprovadas para que os operários tenham 
a ração básica para a sobrevivência. Uma máscara para a servidão eterna. 

Na senzala, comia-se milho ou mandioca, o que sobrava da Casa Grande, 
como as frutas, os grãos, a carne desprezada e transformada em feijoada. Prato 
para dar sustança. Na casa humilde, é a cesta básica que enche o estômago e dá 
saciedade. Naquele pacote abarrotado de embalagens não há alimentos extrava-
gantes. Eles nem são necessários, pois alguém determinou que ali há o suficiente 
para se aguentar o “batido da lata”. É a ração do mês. Para os colonizadores, vão 
as melhores hortaliças, frutas, verduras. O mais fino e nobre café. O minério das 
Gerais, do Pará, de todos os cantos onde há palmeiras imperiais. Nada permane-
ce na Colônia do Pau Brasil. Ou no sacolão do seu bairro chegam os melhores 
produtos da fazenda? A cebola e o tomate estão mais caros do que ouro, mas não 
valem nem o preço da parafina. 

Os senhores fornecem dois alimentos para os escravos: o alimento material, 
para a sobrevivência do corpo, do braço para o trabalho, e o alimento espiritual, 
que mantém a alma em consonância com o desejo de Deus. Ou seja, o desejo da 
paz, da humildade, da obediência. Os líderes no Congresso decidem até qual re-
ligião deve ser respeitada e seguida. E quem não obedece é um pecador, um cri-
minoso, um sujeito à margem. Marginalizado. Iludido pela propaganda de que 
onde se vive é o paraíso, como o pescador que vislumbra o azul do mar todos os 
dias quando enfrenta as águas da labuta. De sua janela de barro, recebe a brisa 
e o cheiro dos coqueiros ao vento. O sol é encantador. Mora na terra prometida, 
mas não usufrui dali na mesma medida do seu trabalho. Seu pescado é riqueza 
apenas para os chefs renomados internacionalmente. Pobre nativo. Não vai sair 
do paraíso nunca para garantir a vida boa do ar-condicionado. A promessa é bí-
blica e o pé calejado anda de chinelos amarrados com arame. Quanta ostentação 
paradisíaca, não é mesmo?  

Um escravo era considerado adulto a partir dos 12 anos de idade. Trabalha-
va das 6 às 22 horas, sem descanso. Aos 35, já tinha cabelo branco e boca des-
dentada. Antes de morrer fatigado, ainda servia para algo até os 45 ou 50. Logo, 
“aposentava-se” com 38 anos de servidão. Os tempos são novos. A expectativa 
de vida do brasileiro passou para os 75.  Se a Lei da Previdência for aprova-
da, trabalha-se até os 65, se a carteira for assinada aos 16, pois pela nova regra 
é preciso contribuir 49 anos para receber a aposentadora integral. Sobram 10 
anos para curtir o benefício. Notou alguma semelhança com a época do Império 
Brasileiro? Use a matemática para entender. Depois de recorrer à calculadora, 
lembre-se que as condições horríveis dos navios negreiros ainda persistem nos 
ônibus lotados que saem da periferia para levar os operários ao trabalho. Vive-se 
uma ilusão desde o dia 13 de maio de 1888.

NO TRONCO
caso os sintomas estejam durando 
além do normal, um médico deve 
ser procurado”, pontua.

PREVENÇÃO
A prevenção é sempre o melhor 

remédio contra doenças. No caso das 
respiratórias, ela deve começar com 
os cuidados em relação ao ambiente 
onde a pessoa se encontra. É neces-
sário evitar locais fechados e aglo-
merações. Ao tossir tampe a boca 
com o lado interno do braço, assim 
evitará uma possível contaminação.

Também causador de doenças 
respiratórias são os ácaros, que fi-
cam nas roupas de frio e cobertores 
guardados há muito tempo. “Mes-
mo que limpas, as peças acabam 
acumulando ácaros e poeira, por 
isto, o ideal é lavar tudo antes de 
usar”, comenta Dra. Mariana.

Outra importante dica de pre-
venção, neste caso para proteger 
da gripe, é a vacina. Os médicos 
alertam que sua eficácia não é de 
100%, mas que, no mínimo, ga-
rante sintomas mais amenos. A va-
cinação tem de ser anual, uma vez 
que o influenza sofre pequenas mu-
tações todos os anos. “Tem que to-
mar! O seu resultado é muito posi-
tivo”, recomenda a médica, que faz 
questão de explicar que depois de 
aplicada, a vacina leva cerca de 15 
dias para fazer efeito, por isso, não 
pode ser acusada de gerar uma gri-

pe na pessoa imunizada. “Isto é um 
mito e, principalmente, uma inver-
dade. A vacina não causa qualquer 
mal ao organismo”.

Existe ainda a vacina antipneu-
mocócica, que protege contra pneu-
monias, otites, meningites e deve ser 
aplicada em idosos e crianças pe-
quenas. Para quem tem doenças res-

piratórias crônicas, como por exem-
plo a asma, Mariana Corales diz que 
os cuidados devem ser ainda maio-
res para evitar um agravamento da 
doença. “É indispensável o uso re-
gular de broncodilatadores, mais 
conhecidos como “bombinhas”, e 
nos momentos de crise, é preciso 
procurar por um médico”, finaliza.

chegada do outono aumenta 
casos de doenças respiratórias

dra. MARIAnA CORALES diz que a prevenção é sempre o melhor remédio

COMéRCIO DE BAIRRO é O 
PREfERIDO DOS BELO-HORIzONTINOS

ro Carlos Goulart, Varney Costa 
Fernandes também faz questão de 
privilegiar o comércio local. Ele 
não dispensa a comodidade de po-
der fazer suas compras sem pre-
cisar tirar o carro da garagem. “É 
tudo tão pertinho e só tem coisa 
boa. Sem contar as lojas que ficam 
abertas até mais tarde. Já perdi as 
contas de quantas vezes me salva-
ram por conta daquele presentinho 
de última hora”.

Varney espera que, assim como 
ele, os demais moradores do Buritis 
também prestigiem o comércio do 
bairro. “É preciso valorizar para não 
perder. Toda vez que vejo uma loja 
do Buritis fechando fico triste e la-
mento pelo bairro não ter dado todo 
o apoio que precisavam. O comér-
cio do bairro só se manterá forte se a 
comodidade abraçar”, ressalta.

nada” é uma expressão muito usa-
da por nossos moradores na hora 
de fazer as compras.

Maria José Guimarães é mora-
dora do bairro há cerca de 15 anos. 
Simplesmente adora fazer compras 
no comércio do Buritis. Além de 
encontrar tudo o que procura e a 
excelentes preços, ainda considera 
este um momento de muito lazer. 
“A gente conhece todo mundo. Vi-
ram amigos. Comprimento a todos, 
ouço histórias, conto as minhas. 
Uma saidinha de 15 minutos para 
comprar uma coisinha vira um pas-
seio de mais de uma hora”, se di-
verte.

Outro ponto importante desta-
cado pela moradora, e que também 
deve ter influenciado na pesquisa, 
é a questão da segurança. Segundo 
Maria José, a sensação de seguran-

ça que tem ao frequentar o comér-
cio perto de casa a motiva ainda 
mais a fazer suas compras no bair-
ro. “Ando por aqui a qualquer hora 
e sem qualquer medo, bem diferen-
te do Centro de BH, onde agarro a 
bolsa e escondo o celular o tempo 
todo. Uma sensação que não me 
permite realizar uma boa compra”.

Morador na Avenida Engenhei-

OUTROS NúMEROS
Ainda de acordo com o le-

vantamento feito pela área de 
Estudos Econômicos da Feco-
mércio/MG, o preço das merca-
dorias é o principal quesito para 
a definição do lugar de compra, 
tendo grande influência para 
91,3% das pessoas. Qualidade 
do atendimento e variedade dos 
produtos, com 77,7% e 76,8%, 
respectivamente, são outros cri-
térios adotados. A localização 
exerce grande motivação em 
67,8% dos entrevistados.

MARIA JOSÉ não abre mão de 
fazer suas compras no Buritis

vARnEy pede para que a 
comunidade não deixe de 
prestigiar o comércio local
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Por Dentro do Bairro

A escola infantil Vila Buritis 
está chamando a atenção de sua 
comunidade escolar com a realiza-
ção de mais uma ação pioneira, que 
sempre foi uma das marcas da ins-
tituição ao longo dos anos. No final 
do ano passado, a Vila Buritis fe-
chou uma parceria com a Enterpri-
sing UP – Academia de Ideias, para 
que seus alunos dos 1º e 2º Perío-
dos tivessem a matéria Empreen-
dedorismo no ano letivo de 2017. 
O curso tem o intuito de estimular 
os jovens a desenvolver habilida-
des comuns a empreendedores de 
sucesso como a criatividade, toma-
da de iniciativa, trabalho em equi-
pe, liderança, educação financeira, 
dentre outras.

Desde o mês de fevereiro as 
crianças estão tendo as aulas de 
empreendedorismo e a experiência 
até o momento não poderia ser me-
lhor. A Enterprising UP desenvol-
veu um programa especial para ser 
encaixado na grade curricular da 
escola. Os alunos já concluíram o 
módulo Autoconhecimento e, atu-

A Constituição Federal estabelece no artigo 5º, inciso I que “To-
dos são iguais perante a lei...I- homens e mulheres são iguais em 
direitos e obrigações, nos termos desta Constituição.” A isonomia 
garante a igualdade material, o qual se volta a diminuir as desigual-
dades, segundo o velho brocardo aristotélico “tratar os iguais de for-
ma igual e os desiguais na medida da sua desigualdade”, a fim de 
oferecer proteção jurídica especial as parcelas da sociedade que fi-
guram em situação de desvantagem.

No dia 8 de março foi celebrado o dia internacional da mulher. 
Inegavelmente, houve avanços significativos em relação aos direitos 
das mulheres nas últimas décadas, elas conquistaram maior acesso 
a educação e ao mercado de trabalho; leis específicas foram criadas 
para protegê-las, como a Lei Maria da Penha. Entretanto, a mulher 
ainda figura em posição de desvantagem na sociedade moderna e 
alguns dos problemas que as têm perseguido por anos insistem em 
permanecer.

O Brasil apresenta um grande abismo entre os gêneros. Segun-
do dados da ONU, as mulheres recebem aproximadamente 30% a 
menos do que os homens que desempenham as mesmas funções. A 
taxa de desemprego entre elas é cerca de duas vezes a deles. Apenas 
um quarto das mulheres empregadas está no setor formal. Além dis-
to, as mulheres dedicam mais do que o dobro tempo para as tarefas 
domésticas do que os homens. Estes aspectos são apenas alguns de 
muitos existentes no país que fazem com que o abismo da desigual-
dade entre os gêneros continue enorme.

Mas como chegar a uma igualdade de gênero?
Todas as pessoas são livres para desenvolver as suas capacida-

des e tomar decisões sem as limitações impostas por papéis rigi-
damente atribuídos a um gênero. Significa que os diferentes com-
portamentos, aspirações e necessidades das mulheres e dos homens 
devem ser considerados, valorizados e favorecidos equitativamente. 
Não significa que eles têm de se tornar idênticos, mas que os seus 
direitos, responsabilidades e oportunidades não podem ser determi-
nados pelo seu gênero feminino ou masculino. 

Partindo-se da premissa de que o tratamento desigual equipara 
situações em que a equiparação se torna necessária, há que se buscar 
meios de fazer valer efetivamente a igualdade entre homens e mu-
lheres. Assim, igualando-os no que se refere ao gozo de seus direi-
tos, da mesma forma como à sujeição dos seus deveres.

Legal
BURITIS

layne barbosa (*)

(*)  Acadêmica do 5º período do 
Curso de Direito da Newton Paiva 

– campus Buritis

IgUALDADE DE gêNERO

Maio será muito especial para 
os belo-horizontinos que adoram 
frequentar um boteco e apreciar 
seus tira-gostos. Neste mês serão 
encerrados os dois maiores concur-
sos para eleger os melhores pratos 
de botecos da capital: o já tradi-
cional Comida di Buteco, que este 
chega a sua 18ª edição, e o Botecar, 
que apesar de novo, já conquistou o 
público. E o Buritis, como não po-
deria deixar de ser, marcou presen-
ça nos dois concursos.

“Era uma vez no Armazém” 
é o nosso representante entre os 
49 bares que disputam o Comida 
di Buteco. Localizado no núme-

Imagina um lugar onde você 
possa deixar seus filhos, lavar o 
carro, ou até mesmo cuidar da be-
leza, enquanto realiza atividades 
físicas. Seria fantástico, não é mes-
mo? Pois bem, no Buritis já exis-
te este lugar. Trata-se da Academia 
Imagem. Através de parcerias, a 
academia lançou dentro de suas de-
pendências um salão de beleza, um 
lava-jato à seco e um espaço kids. 
Desta forma, os alunos poderão re-
alizar essas ações do dia a dia sem 
precisar se privar do cuidado com 
o corpo.

De acordo com o gerente da 
Imagem, Matheus Xavier, esses 
novos serviços fazem parte de um 
conceito de academia chamado de 
“boutique”. Com o tempo escas-
so dos dias atuais é preciso que o 

almente, estão fazendo o de Carrei-
ras e Profissões. Ainda estão por vir 
os módulos Educação Financeira, 
Criatividade, Trabalho em Equipe 
e Ética, e as expectativas da coor-
denação são as melhores possíveis. 
“As aulas saem completamente do 
tradicional. As crianças se sentam 
em mesa única para as atividades e 
utilizam todos os espaços escolares 
para fazerem as atividades. A aula 
é através de dinâmicas, atividades 
lúdicas e rodas de discussão. Os 
alunos se divertem bastante, e ao 
mesmo tempo, desenvolvem com-
petências essenciais para o futuro”, 
comenta Maria Beatrix César Bar-
rios, diretora da Vila Buritis.

A Enterprising UP – Acade-
mia de Ideias é a primeira escola 
de empreendedorismo para crian-
ças e adolescentes do país. Junto 
com a Vila Buritis o programa tra-
balha em módulos relacionados ao 
empreendedorismo, como o auto-
conhecimento, trabalho em equipe, 
liderança, criatividade, educação 
financeira, dentre outros. Nas ofici-

Despertando o empreendedorismo

nas, é estimulado nas crianças o es-
pírito empreendedor, desenvolven-
do habilidades tais como: a tomada 
de iniciativa, criatividade, gosto por 
desafios, perseverança, aprendizado 
com o erro, entre outros. “Acredita-
mos que o estímulo do empreende-
dorismo desde a infância abre para 
essas crianças um mundo infinito de 
oportunidades. Durante as aulas elas 
são desafiadas constantemente a 

irem além e acabam surpreendendo 
os professores”, finaliza Cristiane 
Alves Gomes Cordeiro Valadares, 
diretora da Vila Buritis.

Academia do Buritis implanta 
conceito de “academia boutique”

Considerada a vitrine do 
artesanato no Buritis, a loja 
Arte Flor completa um ano de 
existência neste mês de maio 
e uma grande festa está sendo 
preparada para celebrar a data. 
Nesta próxima quinta-feira, dia 
11, a partir das 18h, o Shopping 
Buritis (Av. Mário Werneck, 
2900), onde fica localizada a 
Arte Flor, contará com a pre-
sença de diversos expositores, 
dentro e fora da loja, além de 
food trucks e música ao vivo. 
O público que comparecer ao 
evento ainda participarpá do 
sorteio de muitos brindes, que 
serão oferecidos por parceiros. 
Vale a pena conferir!

ALUNOS APROVARAM

O conceito de “academia bou-
tique” foi muito elogiado pelos 
alunos. Ludmila Nogueira é clien-
te da Imagem há cerca de três 
anos. Assim que soube da novida-
de foi correndo conferir. Segundo 
ela, a praticidade de ter um salão 
de beleza e um lava-jato dentro 
da academia irá facilitar muito o 
seu dia a dia. “É muito bacana. Na 
sexta-feira então, vou sair daqui 
com o corpo sarado, o rosto ma-
quiado e o carro limpinho. Pronta 
para a festa”, brinca.

Ainda de acordo com o geren-
te, os horários dos novos espaços 
atenderão bem ao público. O salão 
de beleza irá funcionar de segunda 
a sexta das 09h às 19h e aos sába-
dos das 09h às 16h. Já o lava-jato 
e o espaço kids atenderão nos pe-
ríodos da manhã e noite.

Um ano de 
Arte flor

Buritis na disputa pelo 
melhor tira-gosto de BH

ro 3200 da Av. Professor Mário 
Werneck, concorre com o prato 
“Ninho de Minas”, um bolinho de 
paella mineira com queijo canas-
tra servido em ninho de cripsy de 
couve. Ainda acompanha um mo-
lho a base de geleia de cachaça e 
pimenta rosa.

Já na disputa do Botecar, o 
Buritis é representado pelo “Zé 
Pileque”. O bar, que fica na Av. 
Professor Mário Werneck, 3.383, 
concorre com o prato “Deu pi-
leque no porquinho”, um cerca-
dinho de purê de mandioca com 
molho de queijo minas, bacon e 
taioba, acompanhado de costeli-

nha flambada na cachaça e mo-
lho de laranja com açafrão. Ao 
todo, 50 bares participam do Bo-
tecar 2017.

A disputa do Comida di Bute-
co se encerra no dia 14 de maio. 
O bar vencedor será conhecido 
na tradicional festa da Saidei-
ra, quando todos os participantes 
servirão seus petiscos por R$ 10. 
Além disso, a festa também terá 
atrações musicais, incluindo o 
encontro entre Baianas Ozadas e 
Morais Moreira.

Já o Botecar irá se encerrar no 
dia 13 de maio, mas ainda não foi 
divulgado o local da festa final.

cliente tenha a possibilidade de 
receber diversos atendimentos em 
um único espaço. “Muitas mães 
deixavam de vir à academia por 

 Celebrar a Páscoa 
com chocolate é uma 
tradição de muitas famí-
lias. Mas, na casa de uma 
moradora do Buritis, em 
especial, a Páscoa deste 
ano foi muito mais doce. 
Adriane Leite foi a gran-
de vencedora da promo-
ção da Cacau Show Bu-
ritis, que sorteou um ovo 
de, nada mais nada me-
nos, seis quilos de cho-
colate. 

 Em pouco mais de um 
mês de promoção - 06/03 
a 12/04 - foram cerca de 
cinco mil cupons, que 
eram dados aos clientes 
que faziam compras aci-
ma de R$60 na loja. Se-
gundo o proprietário da 
Cacau Show Buritis, Síl-
vio de Paula, a promo-
ção já se tornou uma tradição da 
loja, tanto que ao se aproximar o 
período da Páscoa, os próprios 
clientes já o começam a cobrar 
sobre quando ela irá acontecer. 
“Mais uma vez fiquei muito sa-
tisfeito com o resultado. Além 
do grande sucesso quanto ao nú-
mero de participantes, o prêmio 
ainda saiu para uma moradora 

Cacau Show 
entrega ovo 

gigante

do bairro, que é sempre o nosso 
maior desejo”.

 E quem não teve a sorte 
grande de Adriane pode ir se 
preparando. De acordo com o 
empresário, novas promoções 
serão realizadas em breve. “Ape-
sar de ainda não ter nada certo, 
para o Dia dos Namorados algo 
muito bacana deve acontecer”.Ninho de Minas

Deu pileque 
no porquinho

não ter onde 
deixar os filhos. 
Outras tinham 
que agendar um 
horário no salão. 
Agora, isto não é 
mais um obstá-
culo para deixar 
de malhar”.

Mas, além 
da comodidade e 
praticidade com 
o oferecimento 
dos novos ser-
viços, os alunos 
da academia 
ainda terão uma 

economia no bolso. Duas vezes 
na semana o cliente da Imagem 
terá direito ao lava-jato e alguns 
atendimentos do salão de beleza 

gratuitamente. “Desde que co-
meçamos a criar a ideia sempre 
tivemos como objetivo valorizar 
nossos alunos, e acredito que esta 
gratuidade demonstra muito bem 
isto”, ressalta Matheus.

MAtHEuS XAvIER: novo conceito
traz praticidade aos clientes
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Cultura e Lazer

As tradicionais festas juninas 
não passarão despercebidas no 
nosso bairro este ano. Está marca-
do para os dias 03 e 04 de junho a 
realização do primeiro Arraiá do 
Burita, que contará com o apoio do 
JORNAL DO BURITIS. Este será 
mais um evento coordenado pela 
produtora Donmo, a mesma que re-
alizou o Buritis Retrô, em 2016, e 
o Carna Buritis, em fevereiro. Con-

Empresário fala das dificuldades 
para realização de festas públicas

JORNAL DO BURITIS: 
Quais são as maiores dificul-
dades encontradas pelo setor 
empresarial para realização 
de festas públicas?

Mauro Draft: Os trâmites e 
custos dos eventos deste porte são 
complexos. Buscar parceiros e in-
vestidores não é uma tarefa fácil. 
Ainda mais em uma época políti-
co-econômica tão conturbada. Os 
primeiros eventos que fizemos no 
Buritis foram praticamente com 
recurso próprio. Sendo um gran-
de desafio para a empresa. Como 
todos eles foram feitos com mui-
ta dedicação e profissionalismo, o 
sucesso é um resultado imediato. 
Com a boa repercussão do êxito 
em nossos eventos, os apoiadores e 
patrocinadores agora querem fazer 
parte de uma forma mais efetiva. 

JB: A tão falada burocracia 
brasileira ainda é um difi-
cultador?

Mauro Draft: A burocracia de-
veria vir acompanhada de efici-
ência. Os documentos exigidos e 
excessos de taxas entre as diver-
sas autoridades dificulta a comu-
nicação entre eles e como conse-

quência diminui a efetividade da 
prevenção e fiscalização. O que 
queremos é que os eventos se-
jam o mais seguros possíveis para 
quem frequenta e quem realiza. 
Em nossa cidade, de alguns anos 
para cá, toda esta situação melho-
rou muito. Mas ainda podemos 
melhorar ainda mais pelo bem co-
letivo da qualidade e segurança. 

JB: Como o poder público po-
deria contribuir? E os mora-
dores também poderiam fazer 
algo?
Mauro Draft: O poder público 

poderia criar um departamento uni-
ficado entre todas autoridades para 
avaliação e fiscalização de todos 
os eventos, facilitando o trâmite 
burocrático e aumentando a efe-
tividade da fiscalização e preven-
ção. Quanto aos moradores é de 
suma importância que participem 
do evento como um todo. Sigam 
as orientações de segurança e aju-
dem na fiscalização de uma forma 
geral. Os moradores apoiam bas-
tante os eventos realizados pela 
Donmo, mas ainda existe uma gi-
gantesca falta de informação por 
parte de alguns em relação à forma 
e critérios usados para se realizar 

um evento no bairro. Por exemplo, 
alguns moradores cobram bastante 
por limpeza, segurança, qualidade 
e preços acessíveis, mas reclamam 
do fato de que a empresa organiza-
dora não permite a entrada de bebi-
das e comidas no evento. Pois bem, 
toda a infraestrutura cobrada pelos 
mesmos moradores é paga com a 
exploração da praça de alimentação 
durante o evento. Mas fazer even-
tos no Buritis é ótimo e muito pra-
zeroso, sou suspeito para falar pois 
sou morador do bairro também. 

JB: Quanto tempo se leva em 
média para organizar um gran-
de evento público como o Buri-
tis Retrô e o Carna Buritis?

tudo, muitas vezes, quem participa 
das festas ao ar livre, gratuitas ao 
público, não tem ideia de todos os 
obstáculos que necessitam ser su-
perados para que elas aconteçam. 
Mauro Draft, um dos proprietários 
da produtora, fala sobre todos os 
desafios para realizar eventos po-
pulares e opina sobre o que o poder 
público poderia fazer para auxiliar 
neste trabalho.

Mauro Draft: Leva em média 
cinco meses para ser concebido. 
Projeto, avaliação de riscos, pros-
pecção de patrocínio, produção e 
execução. A intenção da organiza-
ção e elaboração destes eventos no 
Buritis é de integrar os moradores 
em eventos dedicados à família. 
Trazendo cultura e lazer de quali-
dade aos moradores com entrada 
gratuita. Promover e fomentar o 
comércio local movimentando a 
economia do bairro. 

O primeiro Arraiá do Burita será 
realizado na Rua Henrique Badaró 
Portugal, a partir das 11h. As bandas 
que irão se apresentar ainda não fo-
ram definidas pela organização. MAuRO dRAFt já produziu grandes eventos populares no Buritis

Shows  /  MAIO

Local: Palácio das Artes
Horário: sábado 20h30; domingo 19h
Ingressos: R$60 
Vendas: wwwingressorapido.com

O Grande Teatro do palácio das Artes recebe o show Sinfônica Pop. 
Nesta edição, Lenine se apresenta com a Orquestra Sinfônica de Minas 
Gerais com regência de Marcelo Ramos. Cantor, autor, produtor musical e 
arranjador, Lenine traz em suas composições influências de manifestações 
culturais brasileiras e de inúmeros gêneros musicais, desconsiderando ró-
tulos ou classificações.

Local: Pic Cidade (Rua Cláudio Mano-
el, 1185, Funcionários)
Horário:  21h  -  Ingressos: R$80
Vendas: www.sympla.com

BH recebe Eduardo Araújo para um 
show especial de rock nacional. O músi-

co acompanhado de sua banda relembra suas canções atemporais 
como ‘O Bom’ e  “Vem quente que estou fervendo”. O DJ Edu-
ardo Aum tocará muito som dos anos 80.

Encontro 
Marcado

Local: BH Hall  -  Horário: 22h
Ingressos: R$60   
Vendas: Site Tickets for Fun 

O Encontro Marcado com Flá-
vio Venturini, Sá & Guarabyra e 14 Bis traz canções como Verdades e 
Mentiras, estrondoso sucesso de Sá & Guarabyra na novela Roque Santei-
ro, em 1985; Mais uma vez, composição de Flávio Venturini com Renato 
Russo, lançada pelo 14 Bis em 1987; e as também clássicas Linda Juventu-
de, Todo Azul do Mar, Caçador de Mim, Canção da América e Espanhola. 
Ao todo, no DVD, são 22 músicas.

Sinfônica Pop 
com Lenine

Eduardo Araújo
Local: Esplanada do Mineirão
Horário: 21h
Ingressos: R$ 260 
Vendas: Site Live Pass

Com mais de 22 milhões de 
álbuns vendidos no mundo in-
teiro, quase 5 milhões de down-
loads no Spotify e 3,5 bilhões 
de visualizações em seu canal 
do YouTube, o aclamado cantor britânico Ed Sheeran lança seu novo disco 
“÷ Divide”, o terceiro de sua carreira. A passagem por BH faz parte da tur-
nê internacional, que percorrerá outras três capitais do Brasil.

DIA 20

Local: Esplanada do Mineirão
Horário: 12h
Ingressos: R$50
Vendas: Site Central dos Eventos

Saideira Comida 
Di Buteco 2017

Samba Prime
Local: Expominas
Horário: 17h
Ingressos: R$45
Vendas: Site Central dos Eventos

O Rappa
Local: Hangar 677    
(R. Henriqueto Cardinale, 121 
Olhos d’Água)
Horário: 20h
Ingressos: R$120
Vendas: Site Central dos Eventos

Local: BH Hall
Horário: 22h
Ingressos: R$200
Vendas: Site Tickets for Fun

Paulinho da Viola 
encontra 
Marisa Monte

fábio Jr
Local: Shopping Del Rey
Horário: 22h
Ingressos: R$120
Vendas: Site Central dos Eventos

Ed SheeranInfantil  /  DIA 27

Internacional  /  DIA 30

XuChá
Local: BH Hall  -  Horário: 22h
Ingressos: R$ 160
Vendas: Site Tickets for Fun 

DIA 13

DIAS 13 e 14

DIA 17

Depois de anos, Xuxa vai trazer 
sua nave espacial para BH. O Xuchá 
é uma versão do Chá da Alice e pro-
mete ter todos os efeitos que marca-
ram a carreira da apresentadora, com 

sucessos que passaram de geração para geração.

Fotos dIVULGAÇÃo
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Painel 

Fazer todo o tratamento dentário 
no Buritis está muito mais fácil. Des-
de o fim do ano passado, os morado-
res do bairro já podem contar com 
os serviços do CRB - Centro Ra-
diológico Buritis. A clínica é a mais 
nova filial do Grupo Villas, que há 
mais de 50 anos presta reconhecido 
serviço na área de radiologia odon-
tológica em Belo Horizonte.

O CRB chegou ao Buritis trazen-
do uma estrutura invejável, que conta 
com os aparelhos mais modernos do 
mercado para exames de tomografia 
e periapical. A equipe é altamente 
qualificada, não apenas para o proce-
dimento clínico, mas também no que 
se refere ao acolhimento.

Proprietário do centro radioló-
gico, Diego Teixeira de Castro está 
muito satisfeito com o retorno ob-
tido desde a inauguração. Segundo 
ele, faltava um empreendimento 
como este no Buritis, uma vez que 
os moradores tinham um grande 
desgaste, já que faziam suas con-
sultas nos dentistas do bairro, mas 
precisavam se deslocar a outras re-
giões da cidade para tirar o raio-x. 
“Muitos me falaram sobre as difi-
culdades que encontravam. O trata-
mento diversas vezes demorava um 
tempo maior pela dificuldade de se 
tirar a radiografia. Agora, podem 
fazer tudo no Buritis”, conta.

Diego celebra a boa parceria 
com os dentistas do Buritis. Os 
profissionais também encontravam 
dificuldade ao ter de indicar ao pa-
ciente clínicas de outros bairros da 
cidade para que pudessem tirar a 
radiografia dentária. “Nós vimos 
de um grupo forte, de renome em 
Belo Horizonte. Ao anunciar a nos-
sa chegada ao Buritis os dentistas 
se empolgaram e desde o início nos 
deram um importante retorno”, co-
menta Diego.

Ainda de acordo com o empre-
sário, a procura pelos serviços da 
clínica tem sido tão intensa, inclu-
sive por moradores de bairros vizi-

novidade: centro de 
radiologia dentária

Serviço: CRB - CEntRO 
RAdIOLógICO BuRItIS

Endereço: Av. Prof. Mário 
Werneck, 2220 - Loja 09 
funcionamento: Segunda a 
sexta das 08h às 18h30.   
Sábado das 08h às 12h.
Telefone: (31) 3055-3349

A necessidade de praticidade no dia a dia e de ter 
uma alimentação saudável, diminuindo o consumo de 
industrializados e de fast-foods, trouxe as marmitas de 
volta à moda. E, para os moradores do Buritis, comer 
um prato saudável ficou ainda mais fácil: desde feve-
reiro, eles podem pedir comida caseira in box da Mi-
neiro Delivery.

A Rede de franquias Mineiro Delivery oferece 
mais de 25 boxes diferentes. Entre os pratos mais pe-
didos estão o famoso Baião de Dois (arroz, feijão, car-
ne seca, calabresa, queijo, cebola e cheiro-verde), Mi-
neiro (arroz e feijão, fraldinha, calabresa, ovo, bacon, 
cebola e couve), Picanha (picanha, palmito, tomate, 
cebola e catupiry) e Feijoada (arroz, feijoada, couve e 
farofa). Com preços a partir R$7 para saladas e R$14 
para os pratos, há ainda opções de frutos do mar, vege-
tarianas e até o Mineiro Fit, com arroz integral, fran-
go, batata doce, ovo cozido, tomate e ervilha.nhos como Estoril, Estrela D’Alva, 

Palmeiras e Havaí, que apenas seis 
meses após a inauguração, já exis-
te um projeto para ampliação. “Se 
continuar crescendo desta forma 
não tem como fugir disso, já que 
nunca abriremos mão de oferecer o 
melhor serviço”.  

Marmita prática, 
caseira e saudável em 
box chega ao Buritis

Serviço: MInEIRO dELIvERy – BuRItIS

Endereço: Av. deputado Critovam Chiaradia, 416 - Loja 4
Horário de funcionamento:     
 Segunda a sexta das 9h às 14h30 e das 18 às 23h.  
 Sábado e domingo das 9h às 14h30.
Delivery: 3309-0951 ou 3309-0935

Qualidade no produto e atendimento é 
o carro-chefe da MInEIRO dELIvERy

VALORIzAÇÃO
Mesmo podendo utilizar a mar-

ca Villas, Diego Castro não teve 
dúvidas quanto ao nome que daria 
para o novo centro radiológico. De 
acordo com ele, desde o primeiro 
momento que teve a ideia do em-
preendimento quis valorizar o Bu-
ritis. “É um bairro muito grande e 
merecia esta homenagem, que é ter 
uma marca só dele”. 

dIEgO celebra o retorno obtido logo 
nos primeiros meses de inauguração

HISTóRIA
A Mineiro Delivery foi criada 

em 2012 quando os irmãos Gabriel e 
Marlon deixaram os empregos como 
bancários para fundar a marca. Can-
sados de pedir marmitex e ver a co-
mida chegar toda revirada por conta 
do transporte, eles criaram um res-
taurante com pratos inspirados nos 
famosos mexidos mineiros. Assim, 
os ingredientes já são todos picados 
e misturados, sem que o transporte 
altere a qualidade do prato. Outra 
grande novidade foi o uso do box, a 
caixinha tipicamente utilizada na co-
mida chinesa.


