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ESCOLA SEB UNIMASTER
Cuidando e 

desenvolvendo 
uma ger@ção 
protagonista!

Em 2021, vereadores do bairro aprovaram 
importantes emendas orçamentárias que incluíram 

o Buritis no mapa de pavimentação de ruas da 
capital. Nas últimas semanas as primeiras vias foram 

recapeadas para a satisfação dos moradores.

A indignação pelo caso do 
abandono de dois cães em um 
condomínio do Buritis só não é 
maior que o amor dos proteto-
res pela causa. Através do Buri 
Dogs os peludos foram resga-

tados e um deles já conta com 
um novo lar, cheio de afeto. 
Fica agora a expectativa para 
que as mulheres que abando-
naram os cães sejam punidas 
conforme prevê a lei.

Protetores clamam 
por justiça LEGISLATIVO 

fazendo sua parte
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Cartas

De acordo com o censo re-
alizado em 2010 – em 2020 
não houve censo em virtude da 
pandemia, segundo o governo 
-, o Buritis era o segundo bair-
ro mais populoso de Belo Ho-
rizonte. Números exatos indi-
cavam que na época tínhamos 
uma população de 29.374 pes-
soas, atrás somente do Sagrada 
Família, com 34.395. Nos últi-
mos 12 anos, o bairro que fica 
na região Leste continuou pra-
ticamente com a mesma cara. 
Não houve indícios de um au-
mento expressivo da popula-
ção daquele bairro.

Por sua vez, o Buritis am-
pliou muito seus horizontes. 
Em 2010, a ocupação territo-
rial do bairro terminava na Es-
cola Americana. Na época, a 

Avenida Christovam Chiaradia 
abrigava apenas alguns pou-
cos empreendimentos. A partir 
de 2011 ganhamos um anexo e 
surgiu aquilo que popularmen-
te chamamos de Buritis 2, que, 
a exemplo do original, recebeu 
tantos empreendimentos resi-
denciais e comerciais que pra-
ticamente também passou a ter 
uma vida própria.

Além de apartamentos de 
alto padrão, chegaram também 
lojas, academias de ginástica, 
escolas, barzinhos, restauran-
tes, prestadores de serviços, 
enfim, um comércio diversifi-
cado e de muita qualidade. E 
uma pista de caminhada que 
caiu no gosto da população. 
Tem caminhantes que vem de 
longe, estacionam seus carros 

e fazem sua caminhada no lo-
cal. Estima-se que o Buritis 2 
tenha atualmente algo em tor-
no de 15 a 20 mil pessoas. No 
próximo censo, certamente o 
Buritis aparecerá no topo da 
lista como o bairro mais popu-
loso da nossa capital.

Mesmo com uma popula-
ção tão grande, os moradores 
do Buritis sempre ficaram com 
a sensação de que a prefeitura 
tinha uma dívida com o bairro. 
O único equipamento público 
que temos é o Parque Aggeo 
Pio Sobrinho. Escolas e pos-
tos de saúde sempre são cons-
truídos nos bairros vizinhos. 
A PBH alega que o os equipa-
mentos públicos são construí-
dos em bairros com população 
com menor poder aquisitivo. 

E, por outro lado, o Executivo 
Municipal também argumen-
ta que os terrenos por aqui são 
muito caros.

Mas a partir deste ano te-
mos esperança de que o bairro 
possa ser melhor atendido pelo 
poder público. Desde quando 
surgiu, em 2004 – em março 
faremos 18 anos -, o JB sem-
pre incentivou os moradores 
a transferirem o título de elei-
tor para o bairro e votarem em 
candidatos que tenham compro-
misso com a gente. Em 2020 
pela primeira vez elegemos um 
vereador que podemos chamar 
de nosso: o ex-presidente da 
Associação dos Moradores, o 
empresário Braulio Lara. Ele 
foi o mais votado do bairro. 
Além dele, foi eleito também o 

professor Claudiney Dulim. Ele 
teve poucos votos por aqui, mas 
como é morador do bairro re-
solveu lutar pelos interesses da 
nossa comunidade.

O resultado disso é que o 
Buritis está recebendo várias 
obras, principalmente de reca-
peamento de vias. E a previ-
são é de que novas obras sejam 
realizadas no bairro este ano, 
conforme você pode confe-
rir em reportagem especial na 
página 3. A receita para isso é 
muito simples: votar em candi-
dato que está perto da gente e 
possa ser o porta voz das nos-
sas demandas. E por falar em 
voto, você, que mora no bairro 
e ainda não transferiu seu títu-
lo, tome logo essa providência. 
O Buritis agradece.

Representatividade importante

MULTA
Parece brincadeira, mas não é. 

No início deste mês a Câmara Mu-
nicipal de BH colocou em votação 
um projeto de lei assinado por Duda 
Salabert (PDT) e Rubão (PP) que 
estabelece multa no valor de R$ 10 
mil a quem, em benefício próprio ou 
de outrem, administrar ou receber 
dose de vacina ou imunizante em 
desacordo com a ordem cronológi-
ca prevista no Programa de Imuni-
zação; se o infrator se valer de car-
go e/ou função pública, a multa é 
aplicada em dobro. As penalidades 
não se aplicam a casos devidamen-
te justificados nos quais a ordem de 
prioridade não tenha sido observada 
para evitar o desperdício de doses 
da vacina. Ora bolas, nossa cidade 
com tantos problemas e os vereado-
res discutindo aplicar multa de R$ 
10 mil reais nos cidadãos nessa ci-
dade que a maioria nem tem o que 
comer? Faz-me rir. Você acha mes-
mo que o cara que fura fila está pre-
ocupado com alguma sansão? Veja 
o caso daquelas pessoas endinheira-
das que tomaram soro na veia, lá na 

garagem de ônibus, achando que era 
para imunizar da covid-19. Isso pas-
sa mais pelo caráter.

Matheus Justino
Morador

 PARAGEM
Muto boa a reportagem no JOR-

NAL DO BURITIS sobre o Sho-
pping Paragem. Gostei demais de 
saber das novidades que bem por ai 
como, por exemplo, o boliche. Tam-
bém está chegando a Vila Tram-
polim, ótimo entretenimento para 
nossas crianças e nossos jovens. É 
diversão garantida para toda famí-
lia. A alameda de serviços está ex-
celente e é claro que ao longo deste 
ano novas lojas poderão chegar e a 
saída/entrada pela Rua Vitório Mag-
navacca ficou show e valorizou de-
mais o ambiente. Parabéns a todos.

Marlete Silva
Moradora

DRENAGEM
O mês de fevereiro marca ofi-

cialmente o início do projeto “pós-
-verão”, momento em que se come-
ça a colocar em prática os planos 

para fazer um detox do corpo e se 
livrar dos excessos cometidos du-
rante os meses de dezembro e ja-
neiro. Beber dois litros de água, 
ingerir mais fibras e praticar exer-
cícios físicos são sempre recomen-
dados, mas é possível ter uma aju-
da extra para amenizar a retenção 
de líquidos e potencializar a perda 
de medidas. A drenagem linfática, 
procedimento queridinho de muitas 
celebridades, tem a função de esti-
mular o sistema linfático a eliminar 
o excesso de fluidos do corpo. Den-
tre as opções disponíveis no merca-
do, uma das mais famosas é o Mé-
todo Renata França, que aprimora 
a técnica convencional da drena-
gem linfática para eliminar toxinas 
e combater a retenção de líquidos. 
Com resultados imediatos, reduz 
edemas, ativa a circulação sanguí-
nea, reduz medidas e até ameniza 
a celulite, que é causada também 
pelo excesso de líquidos. A Drena-
gem Linfática Facial age sobre o 
rosto proporcionando mais oxige-
nação, redução do inchaço causado 
pelo acúmulo de líquidos e efeito 

relaxante. Esta versão tem ganhado 
adeptos e pode ser associada com 
outros tratamentos anti-idade e, as-
sim, potencializar os resultados.

Luciana Piquet
Fisioterapeuta

CURA
De 14 a 25 de fevereiro o Cir-

cuito Urbano de Arte (CURA) vol-
ta à Praça Raul Soares. A 6ª edição 
do CURA teve início junto com a 
primavera e segue em movimento.  
Desde então, a Praça Raul Soares 
tornou-se o mais novo museu a céu 
aberto da capital mineira e, como 
algo vivo que é, se multiplica. Em 
2022, a “coleção Raulzona” segue 
crescendo. Obras inéditas de Mag 
Magrela, artista selecionada pela 
convocatória Beck’s em 2021, e o 
cinquentenário Grupo Giramun-
do se somam à galeria do CURA, 
para serem apreciadas de forma 
democrática e gratuita.  Todo ano 
o CURA se permite escutar, apren-
der, propor, se transformar. Nesta 
edição, ele se apresenta expandido 
— na sua duração, nos modos de 

conviver na cidade, de experimen-
tar encontros na rua. Outras infor-
mações pelo site https://cura.art.

Priscila Amoni
Idealizadora

NATURAIS
Diferentes setores da economia 

têm se engajado na preservação do 
meio ambiente, por meio de prá-
ticas conscientes que representem 
baixo consumo de recursos naturais 
e geração de bem-estar e segurança 
à sociedade. A indústria de cosmé-
ticos ganhou maior destaque nesse 
segmento, principalmente depois 
da pandemia, apresentando estraté-
gias inovadoras no lançamento de 
produtos de qualidade, feitos a par-
tir de matérias-primas associadas à 
sustentabilidade. O fenômeno ga-
nhou o nome de clean beauty, um 
conceito transformador, que valori-
za os produtos naturais ao invés dos 
industrializados. Os produtos natu-
rais, por serem concentrados, ren-
dem mais e têm boa relação custo-
-benefício para quem compra. Além 
disso, são livres de química pesada, 

não passam por testes em animais e 
dispõem de embalagens recicláveis 
(ou biodegradáveis) e refis, econo-
mizando-se, assim, energia elétrica 
e água em sua produção. De acordo 
com o Caderno de Tendências 2019-
2020, levantamento feito pela As-
sociação Brasileira da Indústria de 
Higiene Pessoal, Perfumaria e Cos-
méticos (Abihpec) e pelo Sebrae, os 
cosméticos de origem natural cres-
cem entre 8% e 25% ao ano em todo 
o mundo. O estudo mostra ainda 
que 41% dos brasileiros demons-
tram interesse em produtos com 
ingredientes de origem natural.  Os 
produtos naturais atraem também os 
veganos, um público que cresce ex-
pressivamente no mercado. Segun-
do pesquisa do Ibope (2018), sete 
milhões de brasileiros declaram não 
consumir nada de origem animal. 
A Sociedade Vegetariana Brasilei-
ra (SVB) esclarece que o mercado 
de cosméticos possui 189 produtos 
com selo vegano em sua lista, tendo 
aumentado essa quantidade em 16% 
entre 2019 e 2020 no Brasil.

Cristiane Pinheiro
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Infraestrutura

Em julho de 2021, os vereado-
res da Câmara Municipal de Belo 
Horizonte aprovaram uma nova 
Proposta de Emenda à Lei Orgâ-
nica (PELO): o chamado “Orça-
mento Impositivo”, que obriga a 
prefeitura a executar recursos rea-
lizando obras indicadas, em emen-
das individuais, apresentadas pelos 
parlamentares. O orçamento deste 
ano incorporou pela primeira vez 
as chamadas emendas impositivas 
– 603 das 751 aprovadas.

O vereador Braulio Lara 
(NOVO) foi o único vereador a des-
tinar emendas impositivas para o 
Buritis e os valores chegam a mais 
de R$ 1 milhão de reais. De acordo 
com o parlamentar, a emenda impo-
sitiva permite que a destinação dos 
recursos públicos esteja em maior 
consonância com as reais necessi-
dades da população, conhecidas de 
perto pelos vereadores, e ainda for-

Bairro poderá receber mais de R$ 3,5 milhões em investimentos para o 
esporte, lazer, requalificação de vias públicas e recapeamento de ruas 

Vereadores indicam emendas ao 
orçamento para obras no Buritis

positivas que poderão poderão trazer 
melhorias para o Buritis. Apenas dois 
vereadores, que são inclusive mora-
dores do bairro, indicaram recursos: 
Braulio Lara e Claudiney Dulim.

O vereador Professor Claudiney 
Dulim (AVANTE) conseguiu apro-
vação de mais de R$ 2 milhões de 
reais em emendas para o bairro. O 
parlamentar transferiu valores de 
diversas dotações orçamentárias da 
LOA para obras de recapeamento de 
diversas ruas do Buritis (lista com-
pleta no box), além de ter consegui-
do aprovar também recursos para a 
instalação de equipamentos de gi-
nástica e alongamento no canteiro 
central da Avenida Protásio de Oli-
veira Penna na esquina com a Rua 
José do Patrocínio Carneiro.

Apesar das emendas gerais não 
serem de execução obrigatória, o 
que se tem visto no Buritis é o mo-
vimento das máquinas com o reca-
peamento completo das ruas Dr. 
Lucídio Avelar e Henrique Furtado 
Portugal. Espera-se que a prefeitu-
ra execute todos os recapeamentos 
aprovados pela Câmara Municipal 
no orçamento de 2022.

“Estou muito feliz com a apro-
vação dos recapeamentos, pois são 
demandas que recebemos de mo-
radores e que são de muita impor-
tância para a região. Agora, vamos 
fiscalizar e cobrar da prefeitura a 
correta execução do orçamento. Os 
recursos destinados garantem mais 
segurança e conforto aos moradores, 
já que as vias estavam em condições 
precárias, causando danos aos veí-

No final de 2021 os vereado-
res de Belo Horizonte aprovaram a 
Lei Orçamentária Anual (LOA) da 
capital mineira que será executada 
neste ano de 2022. O orçamento es-
tima a receita e fixa as despesas do 
município, que neste ano tem mais 
de R$ 15 bilhões de reais para man-

DINHEIRO CARIMBADO PARA O BAIRRO

talece a independência e o protago-
nismo do poder legislativo no aten-
dimento aos interesses da cidade.  

O parlamentar indicou a im-
plantação da Rua Márcio Maia Fer-

reira, que interliga a Rua Eli Se-
abra Filho à Av. Professor Mário 
Werneck; implantação de acesso 
de pedestre na Rua Elza Beatriz 
de Araújo, que interliga a Rua Te-
reza Mota Valadares à Rua Maria 
Heilbuth Surette; implantação de 
rua que interliga a Rua Deputado 
Sebastião Nascimento à Rua De-
putado Fábio Vasconcelos, além 
de pintura e revitalização da qua-
dra poliesportiva do Parque Ag-
geo Pio Sobrinho.

“Todas as nossas emendas 
impositivas fazem parte de um 
trabalho e mapeamento que te-
mos desenvolvido desde 2017. 
Fui presidente da Associação 
Bairro Buritis – ABB – e conhe-
ço os problemas do bairro, suas 

particularidades, e direcionei 
grande parte dos recursos orça-
mentários para resolver deman-
das antigas da região que há 
tempos lutamos para solucio-
ná-las. Agora, com as emendas, 
vamos pouco a pouco indicar 
a execução dessas obras den-
tro do orçamento da prefeitura. 
Acredito que até o final do man-
dato de vereador em 2024 tere-
mos resolvido todas elas”, afir-
ma Braulio Lara.

Leila Barbosa, moradora do 
bairro há 15 anos, é vizinha da 

Rua Márcio Maia Ferreira e há tem-
po vem cobrando do poder público 
a implantação da via. “Já fizemos 
abaixo-assinado e enviamos para a 
regional oeste e nada foi feito. Con-
vivemos com uma situação de risco 
e nada de solução. O problema só 
vem agravando e famílias estão per-
dendo noites de sono, principalmen-
te em dias de chuvas. O solo muito 
encharcado, terra solta, enxurrada 
barrenta, trilha de circulação escor-
regadia, sujeira, mato alto e presença 
de animais peçonhentos”.

A cidadã comemora a aprova-
ção da verba impositiva no orça-
mento do município e espera que a 
execução seja a mais breve possível. 
“Esta notícia nos traz esperança, pois 
a obra da travessia de pedestres vai 
trazer benefícios para moradores, 
prestadores de serviço e pessoas que 
transitam pelo local. Teremos mais 
segurança no que diz respeito a des-
moronamento dos muros laterais à 
rua. Também facilitará o acesso ao 
comércio, ponto de ônibus e farmá-
cias, além de evitar descarte irregular 
de lixo e entulho”, finaliza Leila.

culos e, consequentemente, pre-
juízos aos seus proprietários”, 
afirma Claudiney Dulim.

Maria Ignês Santos não via 
a hora dos recapeamentos co-
meçarem no Buritis. “Estamos 
esperando por isso há muito 
tempo. Muitas ruas do nosso 
bairro estão em situação pre-
cária e agora renovamos as 
esperanças já que duas foram 
recapeadas. Queremos de fato 
que a prefeitura continue dan-
do andamento a essas obras no 
Buritis, pois queremos e me-
recemos o retorno dos nossos 
impostos”, reivindica.

A Associação Bairro Buri-
tis – ABB – também tem cobrado 
através de reuniões e ofícios para 
a regional oeste, desde 2017, o re-
capeamento de várias ruas do Bu-
ritis. Segundo a ABB, os recape-
amentos vêm sendo executados 
desde 2018 quando a Mário Wer-
neck foi reconstruída em frente ao 
Parque Aggeo (Vide mapa). No 
entanto, a lista de pendências vem 
sendo executada paulatinamente.

De acordo com Rômulo Bel-

fort, presidente da ABB, “é impor-
tante que os vereadores que tenham 
vínculo com o bairro se mobilizem 
e pressionem a prefeitura para rea-
lizar todas as obras necessárias no 
Buritis e região. Agora pelo menos 
o bairro tem vereador”.  Acrescen-
tou ainda que “o mais importante de 
tudo é que o esforço concentrado no 
nosso bairro tem começado a surtir 
efeitos junto ao poder público”.

A moradora LEILA BARBOSA 
comemora a aprovação do 
orçamento impositivo e espera que a 
PBH execute a obra o quanto antes

ITEM
Recapeamento das seguintes ruas: Doadora Eliane Stancioli, José 
Amaury Ferrara, Via de Pedestre 34, Aripuanã (trecho), Jandiatuba 
(trecho), Dr. Lucídio Avelar, Líbero Leone, Engenheiro Aluísio Ro-
cha, Francisco Fernandes dos Santos, Clementino Viana Dotti (tre-
cho), Fidélis Martins (trecho), Henrique Furtado Portugal (trecho), 
Orlando Moretzsohn, Stella Hanriot e Sílvio de Oliveira Martins.

Implantação da Rua Márcio Maia Ferreira, que interliga a Rua Eli 
Seabra Filho à Av. Prof. Mário Werneck.

Implantação de acesso de pedestre na Rua Elza Beatriz de Araújo, que 
interliga a Rua Tereza Mota Valadares à Rua Maria Heilbuth Surette.

Implantação de rua que interliga a Rua Deputado Sebastião Nasci-
mento à Rua Deputado Fábio Vasconcelos.

Pintura e revitalização da quadra poliesportiva no Parque Aggeo Pio 
Sobrinho.

Instalação de equipamentos de ginástica e alongamento no canteiro 
central da av. Protásio de Oliveira Penna com rua José do Patrocínio 
Carneiro.

AUTOR

Claudiney Dulim

Braulio Lara

Braulio Lara

Braulio Lara

Braulio Lara

Claudiney Dulim

VALOR

R$ 2.521.139,00 
(Orçamento Geral)

R$ 400.000,00 
(Orçamento Impositivo)

R$ 350.000,00 
(Orçamento Impositivo)

R$ 300.000,00 
(Orçamento Impositivo)

R$ 59.000,00 
(Orçamento Impositivo)

R$ 45.000,00 
(Orçamento Geral)

BRAULIO LARA: “Os recursos 
orçamentários vão resolver 
demandas antigas da região”

CLAUDINEY DULIM: “Estou 
muito feliz com a aprovação 
dos recapeamentos”

Valor total       R$ 3.675.139,00

Confira as emendas orçamentárias para o Buritis

ter funcionando a máquina pública e 
também fazer investimentos em áre-
as como saúde, educação, obras de 
infraestrutura, dentre outras. E nosso 
bairro foi bastante contemplado no 
orçamento de BH. São mais de R$ 
3,5 milhões de reais em emendas ge-
rais de parlamentares e emendas im-

RÔMULO BELFORT: “O 
esforço concentrado tem 
começado a surtir efeito”

O RECAPEAMENTO de vias e IMPLANTAÇÃO de novas ruas são 
algumas das demandas do Buritis incluídas no orçamento de 2022

MAPA MOSTRA a evolução de recapeamento de ruas no Buritis desde 2018
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Prevenção 

DESMORONAMENTOS NO BURITIS:
QUE ESTA CENA NÃO SE REPITA

O Buritis ganhou os notici-
ários da grande mídia no início 
do último mês de janeiro, em 
virtude da interdição, por parte 
da Defesa Civil, de um prédio 
na Rua Ernani Agrícola, que 
teve sua estrutura fortemente 
abalada com as constantes chu-
vas que caíram na capital. No 
entanto, o JORNAL DO BURI-
TIS, mais que simplesmente dar 
a notícia, buscou informações 
para que tristes casos como este 
não se repitam em nosso bairro. 

Diretor Técnico de Prote-
ção e Defesa Civil de Belo Ho-
rizonte, o engenheiro Eduardo 
Pedersoli explica que as visto-
rias do órgão são realizadas por 
agentes treinados em observar 
os cenários em que estão inseri-
dos os imóveis e, principalmen-
te, as manifestações patológicas 
e danos aparentes ocorridos nas 
construções e/ou terrenos.

As vistorias têm caráter es-
sencialmente visual e, uma vez 
identificados os problemas, os 
responsáveis são orientados e 
notificados com relação ao grau 
de risco a que estão expostos 
e das providências necessárias 
para mitigá-los. “Geralmente, a 
Defesa Civil é demandada pelas 
pessoas para avaliar eventuais 
riscos a que possam estar ex-
postas, em decorrência de da-
nos ocorridos nos próprios imó-
veis, como trincas, rachaduras, 
abatimentos de elementos cons-
trutivos, ou pela ação de algum 
evento adverso, como chuvas 
e deslizamentos de taludes que 

Em relação a possíveis res-
sarcimentos a condôminos, 
o advogado e professor uni-
versitário da Una e IEC - Puc 
Minas, Renato Braga Bicalho, 
orienta que primeiramente se 
faz necessário saber as reais 
causas dos estragos. Se foi ex-
clusivamente por fenômenos 
da natureza ou teve alguma in-
terferência externa, como, por 

exemplo, uma obra pública que 
potencializou que os estragos 
acontecessem. Ou ainda se 
existe alguma falha na cons-
trução que contribuiu para o 
estrago. “Ficando compro-
vado que houve contribuição 
do poder público ou uma fa-
lha na construção eles serão 
os responsáveis por reparar 
os danos”.

É de ressaltar que as fa-
lhas na construção ocorrem 
em várias cearas, como, por 
exemplo, ausência de uma 
drenagem pluvial nas propor-
ções da construção, falha na 
estrutura, dentre outros. “Es-
tamos falando de vícios visí-
veis, aqueles que uma simples 
vistoria é possível constatar  
de vícios ocultos, perceptí-

veis, muitas vezes, somente 
após os eventos chuvosos”.

Já se ficar demonstrado 
que o evento é exclusiva-
mente decorrente por fenô-
meno da natureza, o jurista 
explica que esta é uma das 
causas da exclusão da res-
ponsabilidade, por ser algo 
imprevisível ou de impossí-
vel previsibilidade.

possam ameaçar as moradias”.
Neste contexto, Eduardo 

ressalta que os síndicos têm um 
papel fundamental com relação 
à garantia da estabilidade e se-
gurança dos prédios, uma vez 
que são os responsáveis legais 
pelos condomínios.

As inspeções nos edifícios 
podem ser feitas pessoalmente 
pelos síndicos ou por funcio-
nários do próprio condomínio, 
como zeladores, faxineiras e 
porteiros, de modo que, ao ser 
observado alguma irregularida-
de, as providências reparatórias 
possam ser executadas de for-
ma imediata.

dando intervenções complexas e 
por demais dispendiosas para to-
dos os condôminos.

Muitas vezes, a limpeza de 
canaletas e caixas de passagem 
de sistemas de drenagens plu-
viais dos condomínios pode 
evitar que entupimentos ocor-
ram e águas sejam represadas 
por detrás de muros, sobrecar-
regando as estruturas e causan-
do seu tombamento. Ou seja, 
uma simples limpeza de roti-
na nesses tipos de instalações 
pode evitar a ocorrência de 
desastres, com grandes prejuí-
zos patrimoniais e até mesmo à 
vida das pessoas.

O síndico também pode 
orientar os moradores a parti-
ciparem dessas inspeções em 
suas unidades particulares e áre-
as comuns dos prédios, aumen-
tando a rede de observadores. 
“Caso seja identificado algum 
problema de caráter estrutural, 
os síndicos devem providenciar 
Inspeções Técnicas Prediais, re-
alizadas por profissionais habi-
litados, preferencialmente com 
formação em Engenharia Civil 
ou Arquitetura”.

Enfim, a atuação dos síndicos 
nos cuidados com os condomínios 
pode evitar que problemas sim-
ples possam se agravar, deman-

RESSARCIMENTOS

Moradores do 
edifício da Rua 
Ernani Agrícola 
passaram por um 
grande susto, após 
o desabamento de 
parte do muro da 
garagem

Diretor Técnico da Defesa Civil, EDUARDO PEDERSOLI alerta que todo funcionário ou 
morador do condomínio deve ficar atento ao estado de conservação estrutural do imóvel

De acordo com 
o advogado 
Renato Bicalho, 
se o imóvel for 
danificado em 
decorrência 
de fenômenos 
da natureza, 
há exclusão da 
responsabilidade 
para 
ressarcimentos
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Educação 

ESCOLA SEB UNIMASTER
Desde a sua fundação, a Escola SEB Unimaster  se comprometeu em promover educação 

diferenciada para seus alunos.  Para isso, tem focado tanto nas novas tecnologias, no multi-
culturalismo e no desenvolvimento de habilidades, quanto na sua filosofia, a qual promove o 

respeito às diferenças individuais e a oportunidade de se lidar com interações sociais e hu-
manas diversas. Assim, tanto essas aprendizagens quanto essa filosofia levam os alunos da 
Escola SEB conectá-las  com a vida profissional e pessoal deles mesmos.

SEB Educo 
– Atividades prazerosas 
tanto para aprender 
quanto  para se divertir

Programa no qual há atividades 
esportivas, culturais, recreativas 
ou intelectuais. Todas essas práti-
cas, pensadas para o aluno SEB, 
acontecem no contraturno, em um 
ambiente seguro, repleto de diver-
são, amizade e aprendizado. 

High School 
Programa bilingue que promove 
dupla certificação e oportunidade 
de o aluno Seb se ingressar nas 
melhores universidades do mun-
do. Tal programa faz parceria com 
a Keystone, uma das maiores insti-
tuições de ensino americano.

Mundo Leitor
Importante instrumento de apren-
dizado que promove desenvolvi-
mentos físico, intelectual e moral 
do aluno. Tal programa ganhou o 
Prêmio Jabuti e apoio de recentes 
estudos da neurociência, no que 
diz respeito à aprendizagem.

Desenvolvimento 
Socioemocional

Projeto psipedagógico, , em par-
ceria com o Instituto Ayrton Sen-

Ambientes seguros, acolhedo-
res e inspiradores os quais propor-
cionam ao aluno expor suas ideias 
de forma autônoma a fim de que 
ele possa desenvolver todo o seu 
potencial cognitivo, com foco no 
sócio-emocional.

Ensinar com competência para aprender com consciência. Essa é a má-
xima que norteia o processo educativo da Escola SEB Unimaster no qual 
coloca o aluno no centro dos saberes para que ele aprenda a ser, a conviver 
e a conhecer. Porém, para chegar a esse resultado, há investimento tanto 
em equipes pedagógicas, as quais apresentam perfil condizente com a fi-
losofia dessa escola, quanto em várias competências que contribuem para 
o bom relacionamento entre professor e aluno na sala de aula. Dessa ma-
neira, é meta dessa Instituição continuar educando por muito mais tempo, 
tendo sempre a mesma visão crítica e transformadora.

Da Educação Infantil ao Ensino Médio: 
o mesmo carinho e atenção

  MATRÍCULAS ABERTAS
ACESSE E AGENDE UMA VISITA.

www.escolaseb.com.br/unimaster/

Educação Infantil  
(dois a seis anos)

Aqui, o desenvolvimento das in-
teligências cognitiva e emocional 
ocorre por meio de abordagens e 
projetos lúdicos, tais como brin-
cadeiras e jogos, os quais estimu-
lam a criatividade e a imaginação 
dos nossos  pequenos.

Ensino Fundamental I  
(do 1º ao 5º ano)

Nesta fase, a Escola SEB Uni-
master oferece estrutura curricu-
lar transdisciplinar que potencia-
liza o conhecimento do aluno em 
relação, principalmente, às ideias 
e aos temas globais. Concomi-
tante a isso, promove-se o desen-
volvimento da consciência reflexi-
va a fim de que esse nosso aluno 
seja protagonista de sua historia e  
possa lidar com ele mesmo, com 
os outros e com o mundo.

A proposta pedagógica da Escola SEB Unimaster, no que tange aos 
segmentos  Educação Infantil; Ensino Fundamental I; Ensino Fundamental 
II; Ensino Médio e Pré-Vestibular, e aos programas extracurriculares  SEB 
EDUCO e HIGH SCHOOL, é bastante diferenciada.

Programas e atividades diversificadas

Tradição 
inovação

ProTagonismo

resulTados

Educação focada no professor 
como facilitador e no aluno como 
protagonista de um novo saber

Além de uma matriz  curricular inovadora, a Escola SEB Unimaster ofe-
rece também oportunidades de lazer e de cultura como forma de integração e 
de convívio social e diversos aplicativos inovadores. Os eventos ocorrem, em 
período integral, por meio de programas,  atividades e aplicativos próprios.

na, que trabalha a educação so-
cioemocional, proporcionando o 
desenvolvimento de habilidades 
emocionais e a transformação in-
tra e interpessoal do aluno.

Projeto Digital
Com base nos conceitos de Blen-
ded Learning, Flipped Classroom 
e Game Based Learning, o Proje-
to Digital auxilia e complementa 
o aprendizado efetivo do aluno 
no que tange à alfabetização digi-
tal. Conforme estudos da UFMG, 
qualquer aprendizado digital é ca-
tegorizado como alfabetização.

Simulação da ONU
Evento acadêmico,  local e na-
cional, no qual os alunos podem 
atuar como membros da ONU 
(Organização das Nações Unidas) 
e podem propor soluções para 
questões polêmicas do mundo 
contemporâneo. 

Conceito GrowUp
Espaço, monitorado pelo profes-
sor, para o estudante desenvolver 
seu protagonismo junto aos cole-
gas. O conhecimento é adquirido 
por meio da investigação, da pes-
quisa e da exploração de novas 
técnicas e possibilidades.

Engajada na formação de mentes para o futuro

Ensino Fundamental II 
(do 6º ao 9º ano)

Período escolar no qual o aluno 
é desafiado a ampliar seu reper-
tório conceitual, aos problemas 
atuais,  levando-o, portanto, a as-
sumir responsabilidades no pro-
cesso de aprendizagem. O cur-
rículo abrange as disciplinas da 
Base Nacional Comum Curricu-
lar (BNCC) além de atividades 
extracurriculares opcionais.

Ensino Médio 
(1ª a 3ª série) e Pré-Vestibular

Excelência em educação enga-
jada tanto na formação integral 
quanto na alta performance dos 
alunos. Nossa proposta, além 
de inovadora, conta com equi-
pe de professores especialis-
tas, mestres e doutores aptos a 
promover aprovação dos alunos 
em Universidades e em Facul-
dades do Brasil. Nossos alunos 
e educadores utilizam  Plata-
forma AZ, uma das melhores e 
mais modernas ferramentas de 
aprendizado, criando  trilhas 
individual de aprendizagem e 
itinerários formativos.

JUNIORS: Rua Eng. Alberto Pontes, 280 - Buritis - (31) 3079-7080
PRÉ-ENEM: Rua Eng. Alberto Pontes, 165 - Buritis - (31) 3079-7090
Belo Horizonte – MG

Escola SEB Unimaster - UNIDADES

Espaço educacional 
propício para interação 
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Meio Ambiente 

Mais um movimento ambien-
tal de destaque que vem aconte-
cendo na região é a criação do 
parque linear do Belvedere. A área 
verde em questão para a criação 
do parque é uma antiga linha fér-
rea de Belo Horizonte e está lo-
calizada na divisa de Belo Hori-
zonte e Nova Lima. Devido à sua 
alta valorização, a comunidade 
teme pela realização de um lei-
lão por parte do Governo Federal 
do terreno e, consequentemente, 
a transformação de uma das úl-
timas áreas verdes da região em 
uma área urbana.

“O projeto para criação do par-
que ciliar tem sido apoiado pelos 
moradores da região, associações, 
Ongs, parlamentares, radialistas e 
o projeto Cercadinho Vivo, uma 

vez que a área é um importan-
te ponto de recarga de água para 
o córrego. Grandes artistas tam-
bém estão nos apoiando. O can-
tor Samuel Rosa gravou um vídeo 
apoiando a causa e vem agitando 
as redes sociais. Nos comentários 
outros artistas como Lulu Santos 
também se posicionaram a favor. 
A bacia do Cercadinho foi o pri-
meiro ponto de captação de água 
de Belo Horizonte e até hoje abas-
tece bairros da capital. A luta pe-
los parques ciliares e lineares do 
Belvedere se faz urgente dentro de 
um contexto de crise hídrica mun-
dial”, destaca Carla Magna.

Para ver o vídeo de Samuel 
Rosa a favor da criação do parque 
linear do Belvedere basta acessar 
o Instagram: @samuelrosaoficial.

Em junho do ano passado, o 
movimento Nossa BH fez o lança-
mento do Mapa da Desigualdade 
de Belo Horizonte que, por meio 
de indicadores, busca lançar luz 
a alguns aspectos do espaço desi-
gual da capital mineira e Região 
Metropolitana. Dentre os temas 
abordados está o meio ambiente 
que, a partir deste mês de feve-
reiro, contará com a presença do 
Córrego do Cercadinho, que tem 
como um de seus pontos princi-
pais o Buritis.

O pedido para que a bacia do 
Cercadinho entrasse no Mapa da 
Desigualdade de BH foi da am-
bientalista Carla Magna. Segundo 
ela, este trabalho tem o objetivo de 
fazer com que a comunidade co-
nheça seus pontos fortes e melho-
re os pontos fracos. É possível 
encontrar esses estudos em ní-
vel nacional. “Acredito que será 
um instrumento importante para 

Córrego do Buritis é incluído
no Mapa da Desigualdade

a comunidade, para a rede aca-
dêmica, para as lideranças, pois 
é preciso ter conhecimento para 
ter atuação efetiva”.

O Cercadinho é uma bacia hi-
drográfica que atravessa vários 

Outro movimento importante na região

para proteger o córrego Cercadi-
nho nestes bairros”. 

Ainda de acordo com Carla, 
dentro do contexto de crise am-
biental em que vivemos não pode-
mos ter nenhum tipo de desigual-
dade. “Estamos todos interligados 
pela mesma natureza. Essa é mais 
uma ação do projeto Ambiental 
Cercadinho com o objetivo de 
proteger o nosso meio ambiente 
e quem sabe nos tornarmos exem-
plo ou mesmo provocar a mesma 
discussão nas outras bacias. É 
uma ação concreta contra as mu-
danças do clima”.

Quem tiver o interesse de sa-
ber mais sobre o Mapa da Desi-
gualdade de Belo Horizonte, bas-
ta acessar o site: nossabh.org.br e 
lá irá encontrar o mapa integral-
mente. A inclusão dos estudos so-
bre o Córrego do Cercadinho de-
verá ocorrer na segunda quinzena 
deste mês.

bairros. Na parte mais alta estão: 
Olhos D’água, Belvedere, Buritis 
e Estoril, que são pontos de re-
carga e distribuição de nascentes. 
“Hoje temos um grande movimen-
to da criação de parques ciliares 

Unidade da Vila Trampolim 
chega ao Paragem  

a

a

Mais uma super diversão para 
toda a família Buritis está vindo por 
aí! No próximo dia 25 de fevereiro o 
Paragem irá inaugurar a Vila Tram-
polim. Serão 250m² de cama elástica, 
piscina de espuma, basquete, escalada, 
espaço ninja, guerra de cotonetes, en-
tre outras atrações.

A diversão é para crianças a par-
tir dos dois anos de idade. Além de ser 
obrigatório uso das meias antiderrapan-
tes, uma equipe de monitores altamente 
capacitada garante a segurança de todos.  

De acordo com os empreendedores, a 
escolha pelo Buritis para o lançamento da 
mais nova unidade da Vila Trampolim se 
deve ao fato de o bairro contar com mui-
tos casais jovens, crianças e uma econo-
mia em franca expansão. Eles acreditam 
que irão levar muito lazer e diversão para 
todo este público.

A Vila Trampolim já conta com 
uma unidade no bairro Castelo e, além 
do Buritis, mais duas serão inauguradas 
em breve: no Cidade Novas e no Vila da 
Serra. A unidade Paragem vai funcionar 
de terça a domingo das 09h às 22h. Vale 
a pena conferir!

Para Carla 
Magna, era 

fundamental 
que temas 

associados à 
preservação 

do meio 
ambiente 
entrassem 
na pauta 

do Mapa da 
Desigualdade

O cantor SAMUEL ROSA fez questão de dar seu depoimento 
a favor da criação do parque linear do Belvedere

EMPREENDEDORES INVESTIRAM alto para garantir 
a melhor estrutura para a diversão da família Buritis
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Painel

A carreira musical de Isa Santa-
na, moradora do nosso Buritis, se-
gue em alta. A nossa cantora e com-
positora acaba de ter uma de suas 
músicas gravada por Mari Fernan-
dez, uma das vozes femininas que 
está dominando o piseiro, ritmo que 
vem contagiando todo o país. “De 
Vez Em Sempre” já se tornou mais 
um grande sucesso da cantora nas 
plataformas digitais.

Isa conta que “De Vez Em Sem-
pre” foi composta em maio do ano 
passado e que não havia qualquer 
pretensão de que ela chegasse às 
mãos de Mari Fernandez. Além da 
artista do Buritis, a música possui 
mais quatro compositores: Alisson 
Flecha, Gustavo Ferreira, Princesi-
ta Oliveira e Wellington Castro. E 
foi justamente Wellington que en-
trou em contato com uma pessoa da 
equipe de Mari e apresentou a mú-
sica. Eles escutaram e já demons-
traram interesse, querendo a ex-
clusividade para gravá-la. “Logo 
já aprovamos de primeira e come-
moramos porque entramos no re-
pertório de uma artista nacional. 
E ter uma música gravada por 
uma cantora deste nível é muito 
significante e representativo para 
um compositor”. 

Música de artista do Buritis faz sucesso 
na voz de uma das rainhas do piseiro

De acordo com Isa Santana, 
“De Vez em Sempre” já bateu mais 
de 70 mil visualizações no canal ofi-
cial do YouTube de Mari Fernandez 
e quase 70 mil plays no Spotify, fora 
os plays nas demais plataformas e 
outros canais do YouTube que tam-
bém vem compartilhando a música. 

No aplicativo Sua Música, que é 
muito forte, principalmente no Nor-
deste, o álbum em que a canção faz 
parte já possui mais de 7,3 milhões 

Por ainda estarmos vivendo um período de pandemia, Isa conta que 
os shows ainda não voltaram 100%, mas já consegue fazer algumas 

apresentações em Belo Horizonte e que, aos poucos, o mercado da 
música vem se reestabelecendo. 

No entanto, para além dos palcos, vem se dedicando dia-
riamente na composição e lançamento de singles auto-

rais nas plataformas que estão conquistando também 
grandes números.

 “Estou muito feliz com o resultado dos últi-
mos lançamentos, já são mais de 200 mil plays no 
Spotify, mais de 600 mil plays no aplicativo Sua 

Música e 230 mil visualizações no YouTube. No 
Spotify entramos para 3 playlists editorais da 
plataforma: “Viral Teresina”, “Forró Românti-
co” e “Pisa e Sofre”. 

O próximo lançamento da cantora e 
compositora está previsto para o próximo 
dia 18 de fevereiro. O nome da música é 

“Mente Na Minha Cama”, mais um single 
de sua autoria com parceiros. “Eu componho 
uma média de duas músicas por dia com mais 

quatro compositores, às vezes presencial, ou-
tras vezes online.  As músicas variam de temas. 

Nosso time compõe de tudo, de vários gêneros e 
subgêneros”.

MOMENTO DA CARREIRA

de plays. “São números muito re-
levantes tanto para a artista quanto 
para os compositores. Além disso, 
nas redes sociais a música vem fa-
zendo bastante barulho com os fãs da 
Mari, ganhando vídeos de dancinhas 
no TikTok e Reels do Instagram”.

Para quem é fã do piseiro e 
ainda não teve a oportunidade de 
ouvir “De Vez Em Sempre”, basta 
acessar o link: https://youtu.be/JR-
1gGv0wExE.

Educadora do bairro lança projeto 
que busca espalhar o amor

Os difíceis momentos da pan-
demia despertaram em muitas 
pessoas a atenção para alguns pe-
quenos gestos que podem fazer a 
diferença em nosso cotidiano. De-
vido ao isolamento, o abraço, ato 
tão singelo do dia a dia, se mostrou 
ser um verdadeiro tesouro. Obser-
vando isto, uma educadora do Bu-
ritis decidiu fazer algo para tornar 
este gesto ainda mais mágico. An-
drea Pietra, moradora na Rua Eli 
Seabra Filho, lançou em sala de 
aula o projeto “Espalhe amor onde 
passar, abraça que te faz feliz”.

Para a educadora, que leciona 
na Escola Canto Verde, no Pal-
meiras, e no Colégio Sistema, no 
Pompéia, estamos vivendo tempos 
complicados, onde falta alegria, 
cuidado, carinho, respeito, humil-
dade e determinação. É preciso 
encantar o outro? Encantar com 
um abraço, com uma palavra ami-

rinho, um sorriso, um brilho no 
olhar já faz toda a diferença. “É 
simplesmente mostrar o cuida-
do com o outro. Que ele não está 
sozinho. Que você entende a dor 
que ele está sentindo. No momen-
to que eu me coloco no lugar do 
outro, tratando com carinho, com 
respeito, com amor tudo fica mais 
leve e suave”.

Além da sala de aula, a edu-
cadora, que também é ventrílo-
qua, posta vídeos motivacionais 
na rede social com o intuito de 
espalhar ainda mais este proje-
to. “Trabalho com alguns vídeos 
que faço com a boneca Carola no 
meu instagram: andreapietratorres, 
conscientizando as pessoas a leva-
rem carinho, afeto, e gestos que 
mudam a vida do outro. Como 
gratidão, gentilezas, etc.. Grati-
dão tenho eu neste mundo de fan-
tasia que criei”, finaliza.

ga, com o cuidado, um sorriso, um 
gesto de amor. Ela diz acreditar no 
mundo que criou, saindo de casa 
às 6h, produzida, caracterizada, 
com um brilho no olhar, sempre 
com um boneco a acompanhando, 
e voltando às 18h com a certeza 
de ter feito um excelente trabalho, 
uma vez que leva amor se permi-
tindo ser feliz e levar a felicidade 
para os demais.

“Em sala de aula os alunos 
trabalham a importância de encan-
tar o outro. Finalizando o trabalho 
levam uma mensagem de carinho 
a outro colega ou funcionário da 
escola. Esta mensagem é seguida 
com uma flor ou um presente, ma-
nifestando assim a importância do 
afeto. O projeto encanta a todos. 
Desde o meu aluno, quanto aque-
le que precisa de um afeto. Afinal, 
estamos todos carentes de amor. 
Quando eu abraço, quando eu cui-

do, tudo fica mais agradável, mais 
leve. A vida mais suave”.

Andrea conta que, em 2019, 
decidiu levar encantamento em 
um hospital de Belo Horizonte 
onde estava internada a sua mãe, 
que passava por uma fase terminal 
de sua vida. Saia enfeitada com 
um de seus bonecos, para contar 
histórias de fantasia, histórias di-
ferentes daquelas que os pacientes 
viviam. Segundo ela, ter um olhar 
diferente, levar brilho, levar colo-
rido, sair do tradicional faz parte 
de sua essência como educadora, 
como ser humano. “Me permito 
ser feliz, usufruindo também de 
toda esta magia. Espalhar amor 
por onde passar, abraçar, me per-
mitir, me doar para tal felicidade”.

Como ainda estamos vivendo 
um período pandêmico, o abraço 
terá de aguardar mais um pouco. 
No entanto, uma palavra de ca-

Em apenas oito meses de carreira, 
MARI FERNANDEZ já está no topo do YouTube

Para Isa Santana, ter suas músicas cantadas 
por artistas de grande sucesso é mais uma boa  
oportunidade para alavancar sua carreira

Para Andrea Pietra, ações 
simples do dia a dia podem 
fazer toda a diferença para 
vencermos este momento 

difícil de pandemia
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Novidade 

A pandemia do Coronavírus cau-
sou grandes perturbações em quase 
todos os setores da economia brasilei-
ra, gerando prejuízos e paralisações. 
No entanto, um em especial seguiu 
na contramão desse fluxo: o imobiliá-
rio. A valorização da moradia própria, 
principalmente pelo fato de as pesso-
as necessitarem passar mais tempo, e 
até mesmo trabalhar, dentro de casa, 
aliada às baixas taxas de juros propor-
cionadas pela queda histórica da Selic, 
favoreceram fortemente o crescimento 
do setor nos últimos dois anos, atin-
gindo recordes de vendas e lançamen-
tos. Este cenário acabou por gerar ex-
pectativas muito boas para o mercado 
neste ano de 2022.

Proprietário da VPR Imóveis, 
no Buritis, Frederico Papatella diz 
que o mercado imobiliário, histori-
camente, sempre foi muito aquecido 
quando a Selic está abaixo de 10%. 
A pandemia chegando em 2020 fez 
com que os primeiros dois meses 
fossem bem retraídos. Porém, logo 
na sequência veio uma recuperação 
nunca vista antes, tanto para com-
pra e venda quanto para locação. O 
ano de 2021 seguiu no mesmo rit-
mo com alta nas vendas e, inclusive, 
uma valorização dos imóveis.

“Quem quis comprar teve que, li-
teralmente, pagar um pouco mais do 
que o previsto, seja na compra, seja 
na locação. Mesmo a taxa Selic es-

Bairro receberá 
novos investimentos 

imobiliários neste ano
tando ainda abaixo dos 10%, a alta 
de 2021 foi de 7,75%, o que assus-
tou os compradores e investidores”.

De acordo com o agente imobi-
liário, este ano de 2022 inicia com a 
expectativa de um desafio maior, não 
necessariamente pela nova variante 
Ômicron, que merece total atenção, 
mas pelo fato de a Selic ter tido uma 
alta expressiva no ano passado. “Fe-
chamos o ano com ela em 9,25%. Pe-
las projeções podemos chegar ao fi-
nal de 22 com ela próximo dos 11%. 
Isto depende muito de como será a 
inflação ao longo do ano. Lembrando 
que este ano teremos eleições, e este 
é um fator que sempre afeta muito o 
andar da economia”.

MERCADO NO BURITIS

FREDERICO PAPATELLA diz que 
cenário positivo dos últimos

anos gera boas expectativas ao 
setor imobiliário em 2022

AFONSO ROCHA, superintendente do  Sebrae Minas, MARDEN MAGALHÃES, Diretor
 Operacional do Sebrae Minas, e MARCELO DE SOUZA E SILVA, Presidente da CDL/BH

A CDL/BH e o Sebrae Mi-
nas lançaram no dia 25 de janeiro 
passado a Rede de Atendimento 
Aqui tem Sebrae na capital mi-
neira. O espaço localizado na sede 
da CDL/BH será como uma ponte 
para facilitar o acesso dos donos 
de pequenos negócios às soluções 
e aos produtos ofertados pelas en-
tidades participantes.

O atendimento no local será 
direcionado aos associados da 
CDL/BH, que somam mais de 13 
mil comerciantes e prestadores 
de serviços. “As micro e peque-
nas empresas são a principal for-
ça de nossa economia e precisam, 
cada vez mais, buscar melhorias 
em seu ambiente de negócios. Por 
meio dessa Rede será possível 
unir ideias e recursos que contri-
buam para o desenvolvimento dos 
pequenos negócios, facilitar o sur-
gimento de novas empresas e for-
talecer as que já estão em ativida-
de”, destaca o presidente da CDL/
BH, Marcelo de Souza e Silva.

Ainda de acordo com o di-
rigente, o projeto vai ampliar o 
acesso às soluções de gestão e em-
preendedorismo. “Este espaço 
vai funcionar como um impul-
sionador dos pequenos negócios, 
com ofertas de produtos e servi-
ços qualificados”, afirma Souza 
e Silva.

Hoje, o Sebrae Minas tem 
58 agências de atendimento pró-
prias espalhadas pelo estado e 
está presente nas 331 Salas Mi-
neiras do Empreendedor (SME) 
e outros 25 pontos parceiros da 
Rede de Atendimento Aqui tem 
Sebrae. “Em Belo Horizonte, a 
expectativa é atingir os associa-

CDL/BH lança Rede de Atendimento 
AQUI TEM SEBRAE

Segundo Papatella, algo que 
ficou latente em 2020, ano do 
início da pandemia, é que hou-
ve uma procura muito acima do 
histórico para coberturas e áreas 
privativas no Buritis. Isto muito 
em função das novas formas de 
trabalho e também do relaciona-
mento com o meio que vivemos, 
impostos pela pandemia.

Na locação de imóveis, os 
apartamentos tipos tiveram uma 
média de locação de R$ 1.700,00, 
representando 75% dos negócios 
realizados pela sua empresa. “Em 

2021 os apartamentos tipos segui-
ram sendo a preferência dos com-
pradores no bairro, representando 
69% das vendas. Coberturas e áre-
as privativa vieram na sequência 
com 14 e 8% respectivamente”.

Para este ano, o proprietário 
da VPR Imóveis informa que está 
previsto o lançamento de alguns 
empreendimentos no bairro, de 1, 
2 e 3 quartos. “Esta é mais uma 
prova da força imobiliária do Bu-
ritis e que o bairro sempre estará na 
mira de investimentos imobiliários, 
mesmo diante de grandes crises”.

n Portfólio de produtos do Sebrae 
Minas para atender as deman-
das de todos os públicos;

n Sistema completo com históri-
co dos clientes atendidos pelo 
Sebrae e parceiro;

n Relatórios com o perfil das em-
presas atendidas;

n Ferramenta de gestão de indi-
cadores para acompanhar os 
resultados;

n Possibilidade de captação de 
novos associados e clientes 
para os parceiros;

n Plataforma exclusiva com aces-
so a informações e capacita-
ções + suporte de especialistas 
do Sebrae;

n Painel nacional de acompanha-
mento do desempenho;

n Programa de reconhecimento 
(estadual e nacional).

dos da CDL/BH, que reúne mais 
de 13 mil comerciantes. O nosso 
objetivo é unir forças com nos-
sos parceiros para que possamos 
aumentar expressivamente nossa 
capacidade de atendimento pre-
sencial aos milhares de empre-
endedores que já têm ou pensam 
em abrir um pequeno negócio na 
capital mineira e também no in-
terior do estado”, explica Marden 
Magalhães, diretor de Operações 
do Sebrae Minas.

Vale lembrar que o projeto 
piloto de expansão da Rede está 
aberto para adesão de qualquer 
entidade que tenha objetivo me-
lhorar o ambiente de negócios no 
seu município. 

SERVIÇO:
REDE DE ATENDIMENTO AQUI TEM SEBRAE EM BELO HORIZONTE
Horário de funcionamento 9h às 18h
Local: Sede da CDL/BH (Av. João Pinheiro, 495 – Boa Viagem)

Vantagens para aderir a Rede de 
Atendimento Aqui tem Sebrae

Economia
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Punição

Um crime causou grande co-
moção aos moradores do Buritis 
no início deste ano. Na madrugada 
do dia 4 de janeiro, uma câmera do 
circuito de segurança de um condo-
mínio do bairro, que fica próximo 
à saída do Anel Rodoviário, filmou 
o momento em que, enquanto uma 
mulher seguia no banco do moto-
rista de um veículo, outra saiu do 
banco do passageiro, abriu o porta-
-malas e de lá retirou dois cachor-
ros e, sem qualquer ressentimento, 
os abandonou. Assim que tomaram 

CASO DE ABANDONO DE CÃES GERA 
GRANDE REPERCUSSÃO NO BAIRRO

conhecimento do caso, as nossas 
heroínas voluntárias do Buri Dogs 
se deslocaram até o local e resgata-
ram os dois cães. Vick e Tuquinho, 
nomes dados aos “peludos” pelo 
Buri Dogs, foram acolhidos pelo 
grupo e levados a uma clínica ve-
terinária, onde tomaram banho, fo-
ram vermifugados e vacinados.

Assim que o caso foi expos-
to nas redes sociais, a repercussão 
foi enorme. Além dos elogios a 
mais um grande trabalho de resga-
te do Buri Dogs, desta vez as pes-

Expectativa da comunidade e de órgãos de proteção 
animal é que autoras do crime sejam julgadas e punidas

De acordo com a Buri e jorna-
lista Fernanda Castro, durante seu 
depoimento na DEMA relatou com 
detalhes o estado de saúde em que 
os cães foram encontrados. “O Tu-
quinho estava com muita pulga e 
carrapato, mas foi mais tranquilo de 
lidar, uma vez que é um cão mais jo-
vem. Já a Vick tem 11 anos, então 
está mais debilitada. Além de pul-
gas e carrapatos estava desidratada e 
teve que ficar internada por um dia”.

A boa notícia do caso vinda do 
grupo é que o Tuquinho já foi ado-
tado e está recebendo muito amor e 
carinho. A expectativa agora é pela 
adoção da Vick. “Por se tratar de um 
cão idoso é mais difícil a adoção. 
Mas acreditamos muito na bondade 
das pessoas e que, em breve, ela terá 
uma nova família para viver bem e 
feliz seus últimos anos”.

Em contato com a DEMA, para 
saber as últimas notícias referentes 
ao caso, a reportagem do JORNAL 
DO BURITIS foi informada que a 
Polícia Civil de Minas Gerais con-
cluiu o Inquérito Policial e o pro-
cedimento foi remetido à Justiça 
em 18 de janeiro deste ano, com 
indiciamento de duas mulheres por 
maus-tratos - crime previsto no arti-
go 32, 1º-A, da Lei 9.605/98. A pena 
é prevista na referida legislação em 
vigor, que varia de 2 a 5 anos de re-
clusão, mas é estabelecida pelo Po-
der Judiciário.

“A gente espera, realmente, que 
elas sejam julgadas e condenadas, 
uma vez que, caso fiquem impunes, 
irá abrir uma brecha para que outros 
crimes como este aconteçam”, enfa-
tiza Fernanda.

soas também clamavam para que 
a justiça fosse feita e as mulheres 
que abandonaram os cães fossem 
indiciadas e punidas. E, tudo indi-
ca que será isto o que irá, de fato, 
acontecer.

Uma moradora do condomínio 
onde os cães foram abandonados 
fez a denúncia contra as mulheres 
junto à DEMA - Delegacia Espe-
cializada em Crimes Ambientais - e 
as voluntárias do Buri Dogs tam-
bém foram ouvidas como testemu-
nhas do caso.

Amor recebido por TUQUINHO no novo lar foi tão grande 
que ele nem demonstra ter vivido um momento tão triste

PROTETORAS levaram em torno de duas horas para fazer o resgate. INOCENTES,  
os cães aguardavam pelo retorno da “mãe” que os abandonara de forma tão cruel
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Por Dentro do Bairro 

??

??

Você sabe quem foiVocê sabe quem foi

A Rua LAU-
RA SOARES 
C A R N E I R O 
começa na Rua 
José do Patrocínio 
Carneiro e termina 
da Rua José He-
metério Andrade. 
Ela tem cerca de 
400 metros e está 
localizada próximo ao Colégio 
Magnum. Mas quem foi Lau-
ra Soares Carneiro para ter seu 
nome eternizado no nosso queri-
do Buritis?

Ela nasceu em Ubá, Minas 
Gerais, em 5 de janeiro de 1905, 
filha de Raimundo Santana So-
ares e Esther Costa Soares. Fez 
seus primeiros estudos em Ubá, 
com seu pai, professor do Liceu 
local. Mudando-se o professor 
Raimundo para Muriaé, onde foi 
lecionar, toda a família o acom-
panhou. Professor Raimundo e 
Dona Esther tiveram 16 filhos, 
sendo Dona Laura a décima.

Uma pneumonia fulminante 
matou o chefe da família e o pro-
fessor Raimundo faleceu, deixan-
do a esposa Dona Esther, com 33 
anos de idade e 16 filhos.

Altiva e consciente do enor-
me peso de responsabilidade que, 
de repente se colocou sobre seus 
ombros, assumiu com destemor 
a tarefa de conduzir seus filhos 
pelos caminhos do mundo. Man-
teve a família unida e guardou a 
viuvez com dignidade.

Dona Esther foi lecionar no 
mesma Liceu e deu o seguinte 
destino à vida profissional dos 
filhos, iniciou os rapazes na arte 
do comércio e as moças apren-
deram costura.

Dona Laura se sobressaiu 
entre as irmãs, revelando pendor 
especial para corte e costura. Em 
1.927 casou-se com o industrial 
José do Patrocínio Carneiro, fa-
bricante de bebidas e sabões, con-
firmando longa tradição industrial 
da família.

Rua Laura 
Soares Carneiro

Em 1.928 nasceu o primeiro 
filho, Januário Carneiro, que fez 
a curso primário em Patrocínio 
do Muriaé. Seu pai, querendo dar 
futuro diferente aos filhos, veio 
para Belo Horizonte, iniciando-se 
no comércio. A decisão arrojada 
custou-lhe caro e os negócios não 
foram bem.

Diante das dificuldades fi-
nanceiras do marido, Dona Laura 
assumiu papel de grande significa-
ção no sustento da família. Nasce-
ram Esther e Emanuel que vieram 
se juntar ao Januário no mundo de 
alegria do casal. Os recursos cada 
vez mais escassos afetavam o or-
çamento doméstico e Dona Laura 
ativou a máquina de costura que 
até então fazia apenas as roupas 
dos meninos e passou a costurar 
também para os vizinhos, amigos 
e viu-se em pouco tempo como a 
principal fonte de recurso da famí-
lia. Seu marido conseguiu empre-
go na Caixa Econômica Federal, 
mas o salário não bastava.

Dona Laura rezava costuran-
do. Ou, segundo o amigo da famí-
lia, Frei Martinho Penido Burnier, 
“costurava rezando”.

Os filhos davam o trabalho co-
mum a todos os adolescentes. Ja-
nuário ia montando no quintal de 
sua casa uma rádio experimental e 
que indicava o único caminho do 
seu futuro profissional: o Rádio, 
sua paixão e sua vida para felicida-
de da comunicação mineira.

Esther e Emanuel estudavam. 
Januário, enquanto montava rá-
dios, tinha atuação radiofônica e 
jornalística destacada.

 Aí, veio a 
longa doença do 
pai, que faleceu 
em 16 de junho de 
1957. Dona Laura 
seguiu o exemplo 
da mãe. Viúva, 
manteve os filhos 
próximos e multi-
plicou-se na costu-

ra. A Rádio Itatiaia engatinhava 
sob o talento de Januário. Sobra-
va valor e faltavam recursos para 
equipamentos e outras necessi-
dades empresariais. 0 dinheiro 
que provinha das costuras, acu-
diam o jovem empresário. Lin-
da e emocionante lição de vida! 
Dona Laura tinha, então, atuação 
decisiva na existência do empre-
sário do Rádio e na própria Rá-
dio Itatiaia.

 Januário, já locutor, narra-
dor, empresário e jornalista, não 
recebia apenas a ajuda que o 
milagre da fé e do trabalho mul-
tiplicava em recursos: recebia o 
incondicional apoio da mãe que 
lhe dizia: “se é isto que você 
quer, vá até o fim”.

Que doçura de mãe, que não 
ensinava ao filho driblar as agru-
ras da vida, mas enfrentá-las e 
vencê-las. E eis que, a poder de 
sua ajuda material e espiritual, 
qual anjo da guarda, se fez o Ho-
mem e com ela, a Empresa.

Dona Laura teve a recom-
pensa de ver os filhos encami-
nhados. E assistiu e ajudou com 
suas orações, o crescimento da 
Itatiaia, degrau por degrau, até 
emancipar-se e organizar um 
grupo de emissoras, linha de 
frente do rádio mineiro.

Dona Laura faleceu em 20 
de julho de 1.975. Mais que seu 
notável exemplo, ficou sua pró-
pria vida, perpetuada naquilo 
que ajudou a construir.

Se você não sabia, agora 
sabe quem foi LAURA SOA-
RES CARNEIRO.

O policiamento militar do Bu-
ritis está sob novo comando. Des-
de o fim de janeiro, a segurança 
da nossa região é coordenada pelo 
Major Brunno Marques Gontijo, 
novo comandante da 126 Compa-
nhia, que terá ao seu lado como 
encarregado para comandar o setor 
Buritis/Estoril o Tenente Odirlei 
Jorge Moreira. Juntos, eles prome-
tem dar continuidade ao bom tra-
balho realizado pela PM na região 
nos últimos anos, que tem propor-
cionado números cada vez menores 
nos índices de criminalidade.

Major Brunno desempenhou 
trabalhos de comando do Grupo 
Especial de Policiamento de Área 
de Risco no bairro Cabana do Pai 
Tomáz e do Tático, além de chefe 
das seções de Planejamento Opera-
cional e de Inteligência do 5º Ba-
talhão. “Foi com grande prazer que 
recebi a missão de comandar a 126ª 
Cia PM, uma vez que já prestava 
assessoria aos antigos comandantes 
no que tange o planejamento ope-
racional com base na inteligência 
criminal.  Meu maior anseio como 
comandante da 126a, além de pro-
mover a segurança e a preservação 
da ordem pública, é aumentar a 
sensação de segurança dos morado-
res do bairro Buritis e demais bair-
ros sob responsabilidade da Cia”.

Tenente Odirlei trabalhou por 
cerca de 15 anos no 41º Batalhão, 
na região do Barreiro, no servi-
ço operacional, e desde meados 
de 2020 está lotado na 126ª Cia 
como comandante do setor Olhos 
D’água/Pilar/Alto Santa Lúcia.

De acordo com o oficial, o se-
tor Buritis/Estoril já vem contando 
com um policiamento efetivo com 
significativa redução da crimina-
lidade violenta nos últimos dois 
anos. Seu desafio é dar continui-
dade a este trabalho, diminuindo 
os crimes violentos e fortalecendo 

Novos oficiais chegam para 
comandar Buritis e região

a sensação de segurança das pes-
soas. “Faremos isso por meio de 
um policiamento comunitário, que 
busca estreitar ainda mais a par-
ceria com a comunidade, o que já 
é característica marcante desses 
bairros, principalmente através 
das redes de proteção”. 

Os novos comandantes do poli-
ciamento do bairro fazem um con-
vite aos moradores e comerciantes a 
participarem das redes de proteção, 

de modo a contribuir efetivamente 
no melhoramento da segurança pú-
blica e de eventuais problemas que 
surgirem nos bairros.

“Estaremos trabalhando lado a 
lado com a comunidade e espero 
contar com os moradores do Bu-
ritis para que através de participa-
ção efetiva nas redes de segurança 
comunitária possamos garantir um 
ambiente tranquilo e seguro para se 
viver”, promete Major Brunno.

MAJOR BRUNNO e TENENTE ODIRLEI são os novos
responsáveis em coordenar o policiamento militar do bairro
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Exemplo

(*) Psicóloga Márcia Campos (31) 9 9174-1419 
Psicologia &Terapias Integrativas On Line & Presencial

Artigo 

O mês de Janeiro foi o mês da 
Saúde Mental, mas, mesmo com os 
dados apontados a seguir, pouco se 
fala dele, porque?

Ainda existe o preconceito em falar 
de si mais intimamente, mesmo com os 
familiares ou pessoas mais próximas, e 
ainda mais em consultar com psicólo-
gos: “Não sou doido”, dizem alguns.

Existe também a dificuldade por 
falta de conhecimento sobre o assunto e 
a resistência em se admitir frágil emo-
cionalmente ou com problemas.

Muitas das vezes a pessoa confun-
de buscar ajuda com fraqueza, mas na 
realidade é um ato de coragem!

Enfrentar e desejar superar suas di-
ficuldades não é fácil, e, muitos preferem 
amortecer as suas dores da alma com me-
dicamentos, álcool e outras “drogas”.

A campanha Janeiro Branco, foi 
criada em 2014 por psicólogos de Uber-
lândia, MG., com objetivo de chamar a 
atenção das pessoas e da sociedade para a 
importância da saúde mental.

Este mês foi escolhido porque é 
nele que as pessoas estão mais focadas 
em fazer planos, em  resolver pendên-
cias e traçar metas para o ano.

De acordo com a ANS, a saúde 
mental provoca reflexos também na 
economia, constituindo causa de afas-
tamento do trabalho e caracterizando 
muitas vezes a pessoa como incapaz.

O que causa um impacto devasta-
dor e adoecedor exatamente naquele 
que mais carece de cuidados no âmbi-
to da saúde mental, que não contempla 
apenas os aspectos psicológicos mas 
sim, tudo o que leva a este adoecimen-
to, como por exemplo: contexto em que 
vive e hábitos de vida.

O Brasil é o segundo país das 
Américas com maior número de pes-
soas depressivas, equivalente a 5,8% 
da população, atrás dos Estados Uni-
dos, com 5,9%, segundo a Organização 
Mundial de Saúde (OMS). A depressão 
é uma doença que afeta 4,4% da popu-
lação mundial. O Brasil é ainda o país 
com maior prevalência de ansiedade no 
mundo (9,3%).

Em 2019, os beneficiários de pla-
nos de saúde no Brasil realizaram cerca 
de 29 milhões de procedimentos rela-
cionados ao cuidado em saúde mental, 
aumento de 167% contra os números 
apresentados em 2011.

O Mapa Assistencial da Saúde 
Suplementar mostra que as consultas 
psiquiátricas por mil beneficiários de 
planos de saúde subiram 80% entre 
2011 e 2019, enquanto as consultas de 
psicologia por mil beneficiários evolu-
íram 199%.

JANEIRO BRANCO
O Mês da Saúde Mental

2022 começou de maneira triste 
para muitos mineiros. As fortes chu-
vas que caíram pelos quatro cantos 
do Estado no início do ano deixaram 
um rastro de destruição por onde pas-
saram. Inúmeras famílias se viram 
da noite para o dia sem casa, roupas, 
comida. Infelizmente, se viram sem 
esperança de um futuro. Porém, mais 
uma vez, o apoio que tanto necessi-
taram veio da população. Diversas 
campanhas solidárias foram organi-
zadas e, claro, o nosso Buritis não fi-
cou de fora. Pelo contrário, assim que 
as notícias dos desastres foram dadas, 
rapidamente membros da nossa co-
munidade se organizaram para prestar 
o primeiro auxílio.

Sabemos que muitas pessoas, vi-
zinhos do bairro, se organizaram en-
tre si para conseguir arrecadar todo o 
tipo de donativos para as famílias afe-
tadas. Queremos aqui dar os nossos 
parabéns a todos, sem exceção! No 
entanto, iremos destacar duas campa-
nhas, em especial, que foram muito 
importantes: a do UniBH, em parce-
ria com a ABB, e da Associação ao 
Projeto da Melhor Idade (Asprami).

A Campanha UniBH Solidário, 
realizada em parceira com a Asso-
ciação do Bairro Buritis (ABB), fez 
com que moradores, não apenas do 
Buritis, mas de toda a região Oeste 
de Belo Horizonte, se mobilizassem 
para a arrecadação de donativos. O 
Dia D da campanha foi um sábado, 
15 de janeiro. A ação superou as ex-
pectativas dos organizadores, que 
receberam todos os itens solicitados. 
Materiais estes tão necessários para 
apoiar as diversas famílias impacta-
das pelos temporais.

Dos itens arrecadados nos dois 
pontos de coleta – Campus Buritis e 
D’Castro Informática – o de maior 
volume foram peças de vestuário. To-
dos os donativos foram direcionados 
aos municípios de Raposos e Itabirito.

“Em momentos tão delicados 
como este, se mostrar solidário e 
mover-se para o bem comum faz 
toda a diferença. Graças ao senso 
social de vários dos nossos alunos, 
liderados pelos acadêmicos do cur-

Ainda no período compreendido 
entre 2011 e 2019, as internações psi-
quiátricas por 100 mil beneficiários 
cresceram 152% e as internações em 
hospital/dia de saúde mental por 100 
mil beneficiários aumentaram 383%.

Pode parecer que por que os da-
dos coletados aumentaram,  signifi-
que que as pessoas estejam buscando 
ajuda, mas não, elas adoeceram, e se 
soubessem o que é saúde mental, não 
só teoricamente, mas vivencialmente, 
poderiam não fazer parte destes dados.

Exatamente por isto, a relevância 
do tema, informação é prevenção!

Apresento aqui algumas reco-
mendações que a Fiocruz orienta para 
o enfrentamento aos desafios em saú-
de mental:
- Reconhecer e acolher os seus receios 

e medos, procurando outras pessoas 
de confiança para conversar;

- Retomar estratégias e ferramentas de 
cuidado que tenham sido usadas em 
momentos de crise ou sofrimento 
e ações que trouxeram sensação de 
maior estabilidade emocional;

- Investir em exercícios e ações que 
auxiliem na redução do nível de 
estresse agudo, entre os quais medi-
tação, leitura, exercícios de respira-
ção, artesanato;

- Estimular ações compartilhadas de 
cuidado, evocando a sensação de 
pertencimento social, como as ações 
solidárias e de cuidado familiar e co-
munitário;

- Manter ativa a rede socioafetiva, 
estabelecendo contato, mesmo que 
virtual, com familiares, amigos e 
colegas;

- Evitar o uso do cigarro, álcool ou 
outras drogas para lidar com as 
emoções;

- Buscar um profissional de saúde 
quando as estratégias utilizadas não 
estiverem sendo suficientes para sua 
estabilização emocional.

Por MÁRCIA CAMPOS(*)

DaDos: Fonte: agência Brasil

Buritis presta grande auxílio aos 
afetados pelas chuvas em Minas

so de Direito, foi possível pôr em 
prática essa campanha. Unindo es-
forços conseguimos amenizar um 
pouco o triste cenário enfrentado 
por tantas famílias de Minas. Em 
nome dos organizadores, agradeço 
imensamente a cada cidadão que 
dedicou seu tempo para contribuir”, 
ressaltou Eduardo França, diretor do 
Campus Buritis do UniBH.

Raposos e Itabirito ainda estão 
recebendo doações e as autoridades 
pedem que sejam priorizados, neste 
momento, itens de higiene pessoal; 
toalhas; roupas de cama; material 
de limpeza (rodos, vassouras, pano 
de chão etc); alimentos; recipien-
tes para alimentos; móveis em bom 
estado; colchão; e roupas íntimas 
novas. Fraldas, lenços umedecidos 
e achocolatados para crianças tam-
bém estão sendo solicitados. Os in-
teressados em contribuir podem en-
trar em contato com as respectivas 
prefeituras para saber como enviar 
ou entregar os materiais.

Onde tem mineiro precisando 
de ajuda lá está a Asprami esten-
dendo sua mão. Com os atingidos 
pelas fortes chuvas não seria di-
ferente. A coordenadoria da As-
sociação ao Projeto Melhor Idade 
decidiu colaborar com as famílias 
afetadas das cidades de Honório 
Bicalho e Nova Lima, e da Colônia 
Santa Izabel, em Ibirité.

A Asprami disponibilizou, 
através das doações recebidas 
por apoiadores do projeto, rou-

pas, calçados, alimentos, col-
chões e objetos para o lar. “Foi 
uma pequena demonstração de 
solidariedade, mas para os co-
rações aflitos das famílias que 
estão em situação de extrema 
vulnerabilidade, é algo que já 
promove certo alento”, diz a co-
ordenadora Miriam Reis.

Ainda de acordo com Miriam, 
a Asprami mantém um trabalho 
forte de ajuda a famílias carentes 
do Vale do Jequitinhonha. Contu-

do, seu lema mais importante é: 
“socorrei principalmente os que 
mais precisarem”. Foi pensando 
assim que decidiu ajudar as fa-
mílias que perderam tudo com as 
chuvas. “Quem quiser ainda co-
laborar, a Asprami está com um 
ponto de arrecadação na Aveni-
da Engenheiro Carlos Goulart, 
1015. Saiba mais sobre a Asprami 
e seus projetos pelo @aspramico-
mamor, ou ainda pelos telefones: 
9 9878 3245 e 9 9558 1956.

Asprami sempre solidária

UNIBH e ASPRAMI 
realizaram grandes 
campanhas para 

arrecadação 
de donativos 
que foram 

encaminhados para 
as famílias atingidas 

das cidades de 
Raposos, Itabirito, 
Honório Bicalho, 

Nova Lima e Ibirité



12 Fevereiro de 2022

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

Variedades

BOM NA BOLA tem nova presidência

O avanço da vacinação fez 
com que muitas pessoas acre-
ditassem que a vitória contra 
a Covid-19 havia chegado. No 
entanto, a variação Ômicron fez 
com que os números da doença 
voltassem a ser assustadores e, 
infelizmente, no Buritis não é 
diferente. 

Devido à sua grande popu-
lação, é natural que o número 
de casos da doença no bairro 
seja um dos mais altos da ca-
pital. No entanto, para a nossa 
tranquilidade, nenhum óbito 
ou caso grave da doença foi 
registrado no bairro em 2022. 
Até o fechamento desta edi-
ção, no dia 08 de fevereiro, a 

Prefeitura de BH, através da 
Secretaria Municipal de Saú-
de, informou que, no Buritis, 
foram confirmados 441 casos 
de síndrome gripal, mas como 
já dito anteriormente, nenhum 
deles grave.

Ainda de acordo com os úl-
timos números coletados antes 
do fechamento desta edição, 
desde o início da pandemia, 
BH registrou 321.900 casos de 
Covid-19 e 7.234 mortes pela 
doença. Atualmente, cerca de 
4.600 casos seguem em acom-
panhamento médico.

Já em relação ao número 
de doses da vacina aplicadas, 
foram 2.160.290 aplicações 

de 1ª dose, 2.020.598 de 2ª 
dose, 61.333 de dose única e 
839.726 aplicações de dose 
de reforço.

A vacina é a forma mais 
eficaz de prevenir o desenvol-
vimento dos casos graves de 
Covid-19, sendo consideradas 
seguras pela Organização Mun-
dial de Saúde. No entanto, a va-
cinação não impede o contágio 
e a transmissão da doença, mas 
previne as formas graves. As-
sim, é importante que além da 
vacinação, as medidas preven-
tivas sejam continuadas, como 
lavagem e desinfecção das 
mãos e uso de máscaras indivi-
duais, por exemplo.

Apesar da alta nos números, Buritis não 
registra nenhum caso grave de Covid

LUIZ CLÁUDIO assume a presidência do Bom na Bola 
motivado a dar sequência ao grande trabalho do projeto

O maior projeto social do Bu-
ritis, o Bom na Bola Bom na Vida, 
acaba de passar por sua maior re-
formulação administrativa em 
mais de 12 anos de história. O seu 
grande idealizador e presidente, 
Carlos Vasconcelos, o Karlinhos, 
decidiu deixar a função, que ago-
ra é ocupada pelo construtor, Luiz 
Cláudio Gomes.

Luiz Cláudio faz parte da dire-
toria do Bom na Bola há seis anos. 
Sempre atestou a transparência e 
honestidade das pessoas que traba-
lham no projeto e, principalmen-
te, como cada uma se dedica para 

ajudar o próximo. Assim que viu 
a possibilidade de presidir o Bom 
na Bola Bom na Vida, não pen-
sou duas vezes em aceitar o desa-
fio. “Tive a honra de ser convida-
do pelo Karlinhos para a função. 
Fiquei tranquilo quando assumi, 
pois temos uma diretoria muito 
competente e focada em ajudar a 
todos”.

De acordo com o novo presi-
dente, seu maior desafio neste iní-
cio de trabalho é a busca por fun-
dos para dar continuidade às ações 
do Bom na Bola Bom na Vida. “O 
projeto alcançou um patamar mui-

to grande e, consequentemente, os 
gastos para mantê-lo são muito al-
tos. Mas como muitas pessoas co-
nhecem a honestidade do nosso 
trabalho tenho a certeza que con-
quistaremos bons parceiros”.

A saída de Karlinhos da presi-
dência não significa que ele está 
abandonando o projeto. Pelo con-
trário, é uma forma de fortalecê-lo 
ainda mais. “De acordo com esta-
tuto e regulamento interno, mem-
bros da diretoria executiva somen-
te poderão ser eleitos e reeleitos 
uma vez. Isso é importante para 
sempre buscarmos a formação 

de novos sucessores e reunirmos 
mais voluntários”, diz.

Karlinhos faz questão de res-
saltar que deixa o cargo com o 
sentimento de muita alegria pelo 
dever bem cumprido, deixando um 
legado para outras gestões. “Con-
seguimos executar mais do que 
inicialmente havíamos previsto. 
Continuarei sendo voluntário do 
projeto, da ABB, Lar da Fraterni-
dade e  consultor social do IGESC 
de São Paulo para compartilhar-
mos nossas experiências e conhe-
cimentos com várias instituições e 
projetos no país”, finaliza.


