
Telefones de contato: (31) 2127-2428 / 99128-6880        | ANO XVIII No 218 | MARÇO DE 2022

www.jornaldoburitis.com.br  |  contato@jornaldoburitis.com.br                             jornaldoburitis

PÁG. 3

Nota alta
Estudantes do bairro 
comemoram bons 
resultados obtidos no 
ENEM

PÁG. 6

Uma guerreira
Mulher vence 
preconceitos e chama 
atenção ao dirigir 
caminhão de lixo 

PÁG. 7 

Dois anos
WO se consolida 
como principal 
empreendimento de 
coworking de Minas

PÁG. 8

Dando voz
Fórum Buritis na Política 
abre espaço para pré 
candidatos apresentarem 
suas ideias 

PÁG. 11PÁG. 12

PÁGS. 4 e 5

A Clínica Integrada da Saúde do UniBH retomou seus atendimentos 
à comunidade do Buritis e região no mês de fevereiro. E a volta foi 
com novidades. O espaço agora oferece mais dois serviços gratuitos 
à população: o acolhimento odontológico para pessoas com deficiên-
cia e a testagem para Covid-19.

O acidente ocorrido no início deste mês na Avenida Deputado Cristovam Chiaradia trouxe, 
mais uma vez, a discussão sobre os perigos da circulação de veículos pesados na entrada do 

bairro, via Anel Rodoviário. Algumas ações das autoridades responsáveis pelo trânsito da 
capital naquela região poderiam gerar mais segurança para motoristas e pedestres. Vereador 

do bairro já apresentou projeto na Câmara Municipal para tentar coibir acidentes.

Voando 
nas pistas 
virtuais

UniBH oferece novos 
atendimentos gratuitos 

na área da saúde Cenas que não 
podem se repetir 

18 ANOS DO SEU JORNAL
O JORNAL DO BURITIS celebra 18 anos de vida neste mês de março e tem o orgulho de ter uma 
trajetória reconhecida por um jornalismo de qualidade, independente e profundamente identificado 
com o bairro. Características estas ditas nesta edição por pessoas que contribuem com a melhoria do 
Buritis em diversos aspectos e que têm no melhor jornal de bairro de Belo Horizonte um grande parceiro.
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Cartas
CASACOR

Com uma edição de suces-
so em 2021, a CASACOR Minas 
foi o primeiro grande evento rea-
lizado na capital mineira desde o 
início da pandemia, marcando a 
retomada do setor de forma segura 
e organizada. Para este ano, a di-
reção da mostra já segue nas tra-
tativas com diversos profissionais 
das áreas de arquitetura, design de 
interiores e paisagismo para a rea-
lização de uma mostra ainda mais 
surpreendente e inovadora, consi-
derando tudo que impacta no nos-
so estilo de morar.

O tema escolhido para este 
ano, “Infinito Particular”, faz refe-
rência às casas biográficas que vão 
muito além dos estilos. Os curado-
res de CASACOR, Livia Pedreira, 
Pedro Ariel Santana e Cris Ferraz, 
chegaram até esta temática ampa-
rados em pesquisas de tendências 

que analisam o comportamento e 
a demanda das pessoas em relação 
ao estilo de morar. Desta forma, 
esta edição convida o elenco da 
mostra a refletir sobre a necessida-
de de projetar ambientes que prio-
rizem o bem-estar físico, mental e 
espiritual, a harmonia, o equilíbrio 
e o conforto. 

A próxima edição da CASA-
COR Minas está marcada para 
ser realizada entre os dias 16 de 
agosto e 25 de setembro, no Pa-
lácio das Mangabeiras, em Belo 
Horizonte. As visitas deverão ser 
agendadas em horário fixo, visan-
do controle de acesso do público. 
Como anunciado anteriormen-
te, a maior parte dos ambientes 
estará concentrada nas áreas ex-
ternas, uma área ao ar livre com 
mais de 12 mil metros quadra-
dos, possibilitando a visitação de 
forma segura.

Fábio Gomides

 CLIMA
Todos os anos, no período 

de janeiro a março, existe gran-
de concentração de chuvas em 
algumas regiões brasileiras. Es-
sas chuvas provocam desliza-
mentos, inundações e alagamen-
tos, trazendo prejuízos materiais 
e a perda de vidas. A situação é 
agravada pela concentração de 
ocupações irregulares e o baixo 
investimento em estratégias para 
mitigação desses impactos, como, 
por exemplo, sistemas de alerta 
antecipado de riscos.

Alguns governos se utilizam 
do discurso – e do fato – das mu-
danças climáticas para justificar a 
situação calamitosa. Porém, ape-
sar dos eventos climáticos extre-
mos terem se acentuado nas últi-
mas décadas, sabemos que eventos 
de chuvas concentradas ocorrem 
periodicamente em vários municí-

pios brasileiros. Ou seja, é possí-
vel agir previamente e ser preven-
tivo, então culpar os fenômenos 
naturais acaba sendo uma forma 
de mea culpa sobre a responsabili-
dade dos governos na manutenção 
da segurança dos cidadãos.

Larissa Warnavin
Geógrafa

CAUSA ANIMAL
Uma excelente notícia que 

veio da Câmara Municipal neste 
mês de março é que foi publica-
da no Diário Oficial do Município 
(DOM) do dia 2 de março, a Lei 
11.344 que aumenta as multas apli-
cadas aos tutores de animais que 
descumprirem a legislação muni-
cipal que trata do controle da po-
pulação de cães e gatos (Lei 8.565, 
de 2003). Assinada por seis verea-
dores, a norma atualiza valores que 
não sofriam reajustes há quase 20 
anos. O objetivo, segundo os auto-

res, é evitar a prática de maus-tra-
tos. Parabéns aos envolvidos.

Marta Shiva Neves

 AVIÃO
O transporte de animais em 

viagens de avião costuma cau-
sar angústia e medo em donos de 
pets, ainda mais posteriormente 
ao ocorrido com a cadela Pando-
ra, que ficou conhecida em todo 
o Brasil devido à repercussão do 
seu desaparecimento dentro do 
aeroporto de Guarulhos, em São 
Paulo. O animal foi encontrado 
somente depois de 45 dias, com-
pletamente desnutrido, desidrata-
do e debilitado.

Algumas regras devem ser 
observadas, pois cada compa-
nhia aérea atua de uma forma 
no transporte de pets. Nem todas 
oferecem este serviço, além dis-
so, algumas não permitem que os 
animais viajem perto de seus do-

nos na cabine do avião, ou seja, 
só disponibilizam o serviço de 
transporte de animais no porão/
bagageiro da aeronave.

Nos casos em que os pets via-
jam no bagageiro, longe de seus 
donos, normalmente residem a 
maior parte dos problemas e é por 
essa razão que é de extrema im-
portância que os consumidores, 
no momento em que confiarem o 
seu animal a um funcionário da 
companhia aérea, exijam um com-
provante de entrega, com detalha-
mento de informações, como dia, 
horário da entrega, e identificação 
do funcionário que o recebeu.

As companhias têm total res-
ponsabilidade sobre os animais a 
elas confiados desde o momento da 
entrega ao responsável da empresa 
até o momento da efetiva devolu-
ção ao seu dono, já no destino.

Beatriz Raposo de Medeiros
Advogada

Você já imaginou um veículo 
de comunicação sobreviver sem 
recorrer ao sensacionalismo do 
mundo cão que se alimenta dia-
riamente de crimes e desgraças? 
Você já imaginou um veículo de 
comunicação ter audiência sem 
falar de fofocas da vida fútil das 
atualmente chamadas “celebri-
dades”? Um veículo de comu-
nicação que não tem como foco 
o futebol nem fotos de famosos 
em cenas de quase nudismo? 
Um veículo de comunicação que 
cobra providências do poder pú-
blico sem precisar de manchetes 
agressivas que mais parecem 
uma tentativa de extorsão?

Não imagine. Se você está 
lendo este editorial, está diante 

PRAZER EM FALAR BEM
desse veículo de comunicação. 
Esta é uma edição muito espe-
cial para o nosso JORNAL DO 
BURITIS. Estamos completan-
do 18 anos de vida. Chegamos à 
maioridade. E não nos afastamos 
nenhum centímetro do nosso pro-
pósito inicial, que sempre foi dar 
publicidade às notícias boas que 
acontecem no bairro. Posiciona-
mento estratégico, uma vez que 
não temos concorrente. Para falar 
de desgraças, já temos a grande 
imprensa que só enxerga o Buri-
tis no momento de tragédias.

Em nossa pequena e enxuta 
redação, a reunião de pauta para 
a próxima edição sempre é ba-
seada nas seguintes perguntas: 
onde está acontecendo notícia 

bacana no bairro? Quem está 
fazendo algo para melhorar o 
bairro? Quem no bairro está re-
alizando um trabalho relevante 
que inspira as pessoas? Desde o 
início da nossa jornada em 2004 
nossa linha editorial trilha este 
caminho. Valorizar o bairro, va-
lorizar a nossa gente. Aqui tem 
muito talento e criatividade para 
desperdiçarmos nosso precioso 
espaço para falar de mundo cão.

Temos muito orgulho em ser 
reconhecido pela nossa comuni-
dade como um jornal útil para a 
vida das pessoas, para a vida do 
bairro. A divulgação nas páginas 
do JB foi quase que um divisor 
de fronteiras na trajetória de mui-
tos projetos relevantes que nasce-

ram no Buritis. Nas páginas 4 e 
5 trouxemos vários testemunhos 
dessa parceria do jornal com ini-
ciativas que estão proporcionan-
do melhorias para o bairro e para 
os nossos moradores.

É impossível citar um ou ou-
tro projeto para dar exemplos 
dessa parceria do jornal com a 
comunidade. Estaríamos corren-
do o risco de cometer graves in-
justiças. Afinal, são dezenas. Ali-
ás, centenas. Estamos chegando 
à edição de número 218. E em 
todas elas, sem exceção, conse-
guimos descobrir algo positivo 
no bairro feito pela nossa gente. 
Nossa redação até saliva quando 
fareja alguma notícia boa.

Ao longo destes 18 anos é 

claro que houve mudanças, adap-
tações, novidades. Mas não ar-
redamos pé da nossa proposta 
original. E nos últimos dez anos 
ficamos ainda mais vivos e atua-
lizados. O jornal impresso é men-
sal. Mas hoje as redes sociais do 
JB – Site, Instagram, Facebook 
– também já estão consolidadas 
como fonte de informação diária 
para os acontecimentos que não 
podem esperar a edição impressa. 
Para os próximos anos, nos com-
prometemos a melhorar, evoluir, 
fazer um jornal cada vez mais 
identificado com o nosso bairro. 
Mas a receita inicial continuará 
a mesma, porque notícia boa é 
o que não falta nesta cidade cha-
mada Buritis.
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 Responsabilidade

UniBH AMPLIA SERVIÇOS 
PRESTADOS À COMUNIDADE
O UniBH começa o ano de 

2022 com a promessa de oferecer 
ainda mais benefícios à comunida-
de. Prova disso é que desde o iní-
cio do mês de fevereiro, quando os 
atendimentos à população foram 
retomados, após o período de fé-
rias estudantis, a Clínica Integrada 
da Saúde do Centro Universitário 
apresentou mais dois grandes ser-
viços sociais: o acolhimento odon-
tológico para PCDs (Pessoas Com 
Deficiência) e a testagem para Co-
vid-19, ambos totalmente gratuitos.

Dentro de seu propósito em ser 
agente relevante para a população 
de Belo Horizonte, o UniBH, a par-
tir do dia 10 de fevereiro, ampliou 
a cooperação com a PBH e agregou 
aos serviços gratuitos já prestados 
à sociedade a testagem para Co-
vid-19. O Centro Universitário tem 
aplicado os testes a partir de agen-
damento prévio no portal da Prefei-
tura. Na mesma data, a campanha 
de vacinação contra a pandemia foi 
retomada no Campus Buritis, para 
todos os públicos atendidos, in-
cluindo crianças. Para Eduardo França, diretor 

do Campus Buritis, contribuir com 
a cidade e com sua população é 
um compromisso do qual o UniBH 
não abre mão. “Ainda vivemos um 
momento crítico com a pandemia 
e, com esse cenário, a cooperação 
de instituições capazes de entregar 
à sociedade soluções efetivas são 
essenciais. A sobrecarga dos pos-
tos de testagem é uma realidade e 
com essa parceria vamos contribuir 
para dinamizar o atendimento à po-
pulação de BH e desafogar o fluxo 
na rede municipal de saúde. Nossas 
equipes estão preparadas para pres-
tar o melhor acolhimento possível, 
tanto no que se refere aos testes 
quanto à vacinação”, ressalta.

Em um trabalho inédito em 
instituições de ensino superior 
privadas da capital, professo-
res do curso de Odontologia do 
UniBH estão oferecendo o aco-
lhimento odontológico gratuito 
para PCDs, além de crianças na 
faixa etária de 4 a 12 anos. Pau-
la Mendes, coordenadora da dis-
ciplina de Odontopediatria e da 
Pessoa com Deficiência do Uni-
BH, ressalta que o serviço, além 
de ratificar o viés social que o 

Centro Universitário promo-
ve em seus diversos proje-
tos, contribui para a forma-
ção dos alunos de uma forma 
especial.

“Os estudantes têm a 
oportunidade de experimen-
tar os desafios da profissão 
na prática! Minha expec-
tativa é mostrar a eles que 
é possível atender PCDs e 
crianças independentemente 
de cursos de especialização. 
Basta querer realizar, pois os 
procedimentos não mudam. 
O diferencial é o manejo 
para este tipo de atendimen-
to.” Paula destaca ainda que 
a experiência contribui para 
estimular nos estudantes o 
senso de responsabilidade 
social e de empatia.

Os procedimentos clíni-
cos serão compatíveis à or-
todontia interceptativa (cor-
retiva) que envolve, dentre 
outros, limpeza, prótese, 
tratamento de canal e mordi-
da cruzada, por exemplo. O 
agendamento pode ser feito 
pelo telefone 3319-9500 e 
as consultas realizadas pela 
manhã e também à noite: às 
quintas-feiras, para PCDs, e 
às quartas e sextas, crianças.

Atendimentos 
odontológicos 

para PCDs

Alunos dos cursos da saúde 
atuam nas duas frentes em con-
junto com docentes do UniBH. 
As equipes são responsáveis pela 
coleta e diagnóstico dos testes. 
“Além da prestação de serviço à 
comunidade, nossos estudantes 
terão a oportunidade de vivenciar 
a experiência de atendimento que 
encontrarão no mercado de traba-
lho”, destaca Aneilde Brito, coor-
denadora do curso de Enfermagem 
do UniBH.

 Os testes estão sendo aplica-
dos das 8h às 16h30, com entrada 
pela Rua Líbero Leoni, 259 (Por-
taria 2). Já a vacinação ocorre das 
8h às 17h, seguindo o cronograma 
da PBH.

 UniBH mostra, mais uma vez, seu grande
 COMPROMISSO com o bem-estar social das pessoas

EDUARDO FRANÇA, diretor
 do UniBH Campus Buritis

ATENDIMENTO 
ODONTOLÓGICO 

para pessoas 
com deficiência 
irá preencher 

uma importante 
demanda social
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UM JORNAL PARA O BAIRRO CHAMAR DE SEU
      JB celebra 18 anos de fundação e recebe reconhecimento de pessoas ligadas a diversos setores

 | CULTURA | 

Comemoração

Neste mês de março, o JORNAL DO BURITIS tem 
a honra de celebrar seus 18 anos de fundação. 
Se para um jovem chegar à maioridade significa a 
passagem para a vida adulta e, consequentemen-
te, a hora de ser mais responsável, começar a pen-
sar no futuro e traçar planos para a vida, para nós 
já no primeiro dia de vida assumimos esta grande 
responsabilidade. Desde a sua primeira edição, o 
JB se comprometeu a ser um ferrenho defensor 
das principais reivindicações dos moradores junto 

ao poder público e divulgar as centenas de expe-
riências positivas que descobrimos aqui no Buritis 
ao longo de quase duas décadas. Sempre com in-
dependência, responsabilidade e ética.

Depoimentos que trazemos nesta publicação 
comprovam este compromisso do JB, um espaço 
que a nossa comunidade pode ter o orgulho de 
“chamar de seu” há 18 anos, e que irá seguir tra-
balhando para que muito mais conquistas sejam 
alcançadas no futuro.

Em fevereiro de 2016 foi realizada a 
primeira edição do Festival Orquestran-
do, que busca despertar nas crianças uma 
nova memória afetiva/criativa por meio 
de atividades culturais. E o Buritis foi o 
palco escolhido para a apresentação. Pro-
dutora e idealizadora do evento, Gabriel-
le Corrêa buscou o apoio do JORNAL 
DO BURITIS na publicidade e acabou 
se surpreendendo ao ver que, mais do 
que isso, ganhou um grande parceiro na 
divulgação da cultura. Já são 11 eventos 
realizados, sendo sete deles no bairro.
n “Agradeço o apoio que o JORNAL DO 

BURITIS sempre ofereceu ao Festi-

Quando se fala em tradi-
ção do comércio/prestação de 
serviço no Buritis, um nome 
que logo vem à mente é do 
cabeleireiro Anderson San-
tos, cujo salão foi inaugurado 
em 1996, quando, acreditem, 
a Avenida Professor Mário 
Werneck ainda servia de pas-
sagem dos burrinhos que iam 
para o Parque Municipal aos 
domingos. Muita coisa mu-
dou de lá para cá, inclusive 
a criação do JORNAL DO 
BURITIS. Acompanhando de 
perto todo este desenvolvi-
mento, Anderson faz questão 
de ressaltar a importância 
do jornal para o crescimento 
do bairro ao longo dos últi-
mos anos, especialmente em 
virtude de sua credibilidade 
e sua proposta editorial de 
sempre buscar enaltecer as 
qualidades locais.

n “O JORNAL DO BURI-
TIS sempre foi uma fer-
ramenta muito importante 

para o comércio, uma vez 
que é o veículo de comu-
nicação que promove uma 
relação direta entre comer-
ciantes e moradores. Todos 
os anúncios que eu vejo 
são muito bem seleciona-
dos. E o principal, desde 
o seu início sempre trouxe 
um lado positivo do bairro, 
não apenas do comércio, 
mas de tudo o que aconte-
ce de bom por aqui. Não 
é ácido como alguns tab-
loides que existiam aqui, e 
que ainda aparecem de vez 
em quando. Eu acredito 
que por isso o JB cresceu 
tanto, por não denegrir a 
imagem do bairro, o que 
os outros estavam fazen-
do. Desvalorizavam, fala-
vam mal do trânsito, etc. 
O JORNAL DO BURITIS 
sempre enalteceu as quali-
dades e por esta razão é o 
líder de audiência. O me-
lhor jornal que tem no bair-
ro com certeza”.

TESTEMUNHA 
ocular da história A maior referência que temos hoje 

em relação ao comércio do Buritis é o 
Paragem. O tradicional centro de com-
pras, e agora também de lazer e presta-
ção de serviços, cresceu muito ao lon-
go dos seus 16 anos de história e, a cada 
passo dado, teve como grande parceiro 
em suas divulgações o JORNAL DO BU-
RITIS. Para o administrador Weverton 
Jorge, o JB foi, é, e sempre será funda-
mental para estreitar a relação do empre-
sário com o cliente do bairro.

n “Considero o JORNAL DO BURI-
TIS o maior canal de comunicação 
direto entre o empresário comercial 
e o cliente do bairro. Isto se deve, 
principalmente: à sua vida útil, que é 
de um mês por edição; e sua veicu-

IMPORTÂNCIA para o comércio
lação impressa, que hoje acredito 
ser a única do bairro. O cliente lê 
o JB e deixa em um canto para ler 
outras notícias posteriormente. Se 
torna um documento que ele pode 
ter acesso durante um mês. Sendo 
assim, pensando no lado do em-
presário, quando o cliente vier a 
precisar de uma indicação de com-
pra, irá busca-la no jornal. Muitas 
vezes aquele produto em especial 
já até foi apresentado a ele na rede 
social, mas em um momento em 
que não lhe interessava e, por isso, 
não deu importância àquela men-
sagem. Parabéns ao JORNAL DO 
BURITIS e que continue sempre 
sendo este importante elo entre 
empresário e cliente”.

DIVULGANDO a cultura
val Orquestrando em todos os eventos 
que fizemos no bairro. Sua audiência, 
compromisso e confiança nesse ins-
trumento de divulgação sempre aju-
daram no grande sucesso dos eventos. 
A colaboração, entrevistas e cober-
tura foram ímpar no grande impacto 
de público que contávamos em cada 
edição. O projeto era gratuito e o in-
tuito maior sempre foi levar alegria e 
cultura às família do bairro.  Agrade-
cimentos à querida e calorosa equipe 
do jornal por acreditar em cada sonho 
que se realizou num lindo projeto em 
conjunto”.

“Parceiro da comunidade e 
do comércio, importância 
significativa em todas as 
conquistas do bairro nos 
últimos anos”
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O nosso Buritis tem o orgu-
lho de ser a casa do maior time 
de Rugby. Fundado em 2003, o 
Belo Horizonte Rugby já soma 
na sua galeria de troféus um bi-
campeonato da Copa do Brasil, 
o deca campeonato do Mineiro 
e uma Copa Super 3, além de 
um bicampeonato nacional na 
categoria feminina. No entanto, 
mesmo com todo este currículo, 
o atleta e presidente, Fillipe Gi-
bran, o Beré, ressalta a impor-
tância do JB para a visibilidade 
da equipe, até mesmo na busca 
por novos praticantes.

n “Nós, que trabalhamos com 
o esporte especializado e 

Fátima Gottschalg perten-
ceu à diretoria da ABB – Asso-
ciação dos Moradores do Bair-
ro Buritis por 20 anos. Durante 
todo este tempo contou com a 
parceria do JORNAL DO BURI-
TIS em todas as suas demandas. 
Entretanto, guarda com imensa 
alegria o apoio dado durante a 
implantação do projeto Recicla 
Buritis, de sua autoria, cujo obje-
tivo foi incentivar os moradores e 
comerciantes a adotarem a sepa-
ração de lixo orgânico e reciclá-
vel dentro das casas e empresas.
n “O JORNAL DO BURITIS 

foi um importante apoiador 
na implantação da coleta se-
letiva de resíduos sólidos 
aqui no bairro. Sua parceria 
foi fundamental para o suces-
so do projeto Recicla Buritis, 
implantado pela Associação 
de Moradores lá em 2004, de Um dos projetos so-

ciais mais relevantes do 
Buritis é o desenvolvido 
pela Asprami – Associa-
ção ao Projeto Melhor 
Idade. Além de trabalhar 
com a questão de propor-
cionar mais qualidade de 
vida aos nossos jovens 
mais experientes, sem-
pre busca uma forma de 
atender as famílias mais 
necessitadas financeira-
mente, especialmente com 
doação de fraldas e alimentos 
para pessoas acamadas. E, des-
de quando o projeto nasceu, no 
ano de 2015, o JORNAL DO 
BURITIS o apoia em tudo o 
que foi possível, como destaca 
a idealizadora do projeto, Mi-
riam Vaschetto.

n “O JORNAL DO BURITIS 
comemora mais um ano de 
“vida”. Eu, em nome da  
Asprami, parabenizo toda 
equipe que se dedica em 
enriquecer o bairro Buri-
tis com suas reportagens, 
anúncios, curiosidades e 
informações. O apoio do 
jornal em ampliar a visibi-
lidade do nosso projeto ano 

A empreendedora Heloíza Piló 
se mudou para o Buritis há dez anos. 
No entanto, acompanha o JORNAL 
DO BURITIS desde o seu início. 
Logo na edição de edição n° 2, 
quando comprou um pacote de 
quatro postagens para cadastrar 
revendedores. Segundo ela, de 
cada mês que saía a publicidade 
conseguia quatro a cinco novas 
revendedoras. O tempo passou, 
veio morar no bairro, e teve a ale-
gria de receber em sua casa, todo 
mês, o jornal.

n “Utilizo sempre o jornal para 
acompanhar as ações locais e 
ele nos dá referências e capa-
citação do que temos e do que 
acontece na nossa região. No 
JORNAL DO BURITIS tenho o 
conhecimento da aprovação ou 
não da comunidade de determi-
nados assuntos com qualidade 
dos textos. Vejo as reportagens 

Moradora do Buritis há mais de 30 
anos, Rosimeire Martins decidiu que 
queria fazer algo para melhorar a quali-
dade de vida do bairro que tanto ama. Há 
cinco anos iniciou uma campanha para 
cuidar da praça da Rua José de Oliveira 
Vaz, que fica próxima à sua residência, e 
transformá-la em uma praça de lazer. O 
local recebeu limpeza, pintura, jardina-
gem e já conta com iluminação. Em bre-
ve, uma pista de caminhada será instalada 
e a praça receberá banquinhos. Grandes 

vitórias conquistadas com muito apoio, 
inclusive, do jornal, que sempre fez ques-
tão de divulgar tudo o que estava sendo 
feito no local.
n “O JORNAL DO BURITIS faz um tra-

balho fantástico, sempre cobrindo  as 
atividades e eventos do bairro e região. 
Parceiros da comunidade e do comér-
cio, o jornal tem importância signifi-
cativa em todas as conquistas do bairro 
nos últimos anos. Agradeço a oportuni-
dade e desejo sempre muito sucesso”.

Mais LAZER para o bairro

PARCEIRO de 
projetos sociais

após ano foi e é sempre 
muito valioso, como, por 
exemplo, quando propor-
cionaram o encontro da 
Asprami com os Missio-
nários da OYIM - One 
Year In Mission,  que  re-
sultou na parceria com o 
Espaço Crescer, no novo 
Colégio Adventista do 
Buritis, onde a associação 
pode ampliar suas ativi-
dades e atendimento ao 
público. Desejamos su-
cesso a vocês hoje e sem-
pre e que o JORNAL DO 
BURITIS continue sendo 
motivo de orgulho para o 
nosso bairro”.

DEFENDENDO nosso 
meio ambiente

forma autônoma e indepen-
dente, em parceria com a co-
operativa de catadores - Coo-
pemar. Através do periódico 
pudemos fazer com que a in-
formação, de como o lixo de-
veria ser separado a partir da-
quele momento, chegasse aos 
moradores. Este é um jornal 
que sempre esteve ao lado da 
nossa comunidade, presente 
e atuante. Parabéns pelos 18 
anos. Vida longa!!!”

QUALIDADE na 
informação

serem escritas com linguagem 
clara, concisa e com raciocínio 
e estilo fáceis de seguir. Evitam 
a ironia ou o sarcasmo, que são 
figuras de estilo nem sempre 
perceptíveis através da comu-
nicação textual. Os comentários  
visam o tema do artigo em que 
são submetidos. Parabéns a to-
dos que participam deste jornal 
que tanto nos auxilia no bairro.”

ALIADO do esporte
amador no Brasil, como é o 
vaso do Rugby, ter um par-
ceiro como o JORNAL DO 
BURITIS é fundamental. A 
colaboração na divulgação 
das atividades e jogos, a pu-
blicação  de entrevistas e o 
compromisso ético com a 
qualidade das informações, 
enlaçado com  o alcance de 
uma grande audiência, sem-
pre foram fundamentais para 
que o BH Rugby pudesse ser 
um grande clube na cidade 
estando no bairro Buritis. 
O Belo Horizonte  Rugby 
Clube agradece ao JORNAL 
DO BURITIS por acreditar 
nesse sonho”.

Comemoração
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Artigo 
Por MÁRCIA CAMPOS(*)

Venho escutando muitos 
relatos de mulheres que se di-
zem empoderadas ou que dese-
jam o ser.

Entretanto poucas sabem de 
fato e na prática sobre o tema e 
vão se tornando “seguidoras” do 
senso comum que “dita” regras 
para “se tornarem” empodera-
das, com chavões que corro-
boram para a mantência de um 
padrão de mulher ou do que se 
espera da mulher. Isto, é exata-
mente o oposto 
de uma mulher 
genuinamente 
empoderada.

Antes de 
mais nada, vale 
lembrar que 
“empoderamen-
to feminino” e 
“ f e m i n i s m o ” 
podem estar li-
gados, mas são 
coisas distintas.

Feminismo 
é uma doutri-
na ideológica 
que defende a 
igualdade de 
direitos entre 
gêneros em diversos aspectos – 
social, cultural e politicamente.

Já o empoderamento femini-
no está ligado a uma consciência 
coletiva por parte das mulheres 
e é constituído de ações tomadas 
por mulheres que não se deixam 
ser inferiorizadas pelo seu gê-
nero e tomam atitudes que vão 
contra o machismo imposto pela 
sociedade.

Por vezes, algumas mulhe-
res agem de maneira empode-
rada mesmo sem saber da ide-
ologia feminista. No entanto, 

No último dia 09 de fevereiro 
foi divulgada a lista tão aguardada 
pelos jovens que passaram todo o 
ano de 2021 se preparando para o 
vestibular. O ENEM divulgou as 
notas finais obtidas por todos os 
candidatos. E, mais uma vez, as es-
colas do Buritis se destacaram de-
vido ao bom desempenho de seus 
estudantes, que irão ocupar algu-
mas das vagas mais desejadas nas 
universidades.

Agora ex-aluna do SEB/Uni-
master, Maria Eduarda Bologna-
ni obteve um grande resultado no 
ENEM. Aprovada em vários cur-
sos, inclusive Medicina, optou pela 
carreira na biomedicina. Ela fez 
uma excelente prova, mas o seu 
grande destaque ficou por conta da 
redação, em que alcançou 960 de 
pontuação. Maria Eduarda conta 
que recebeu o resultado na mesma 
data da divulgação no período da 
noite. Nesse dia, o site do INEP es-
tava sobrecarregado e, por isso, em 
um primeiro momento, não estava 
conseguindo ver sua nota. Foi um 
amigo quem lhe falou que as notas 
tinham saído. Quando viu os pon-
tos obtidos na redação ficou surpre-
sa e, claro, muito feliz.

“O Unimaster introduziu a re-
dação com a gente desde 2020. No 
início, ficava muito nervosa por-
que achava que era um texto mui-
to difícil e com muitos detalhes. 
Ao longo do ano, fui estudando 
como fazer a redação depois das 

ambos traçam um caminho cujo 
ponto final é o fortalecimento da 
igualdade entre os gêneros.

Pois bem, fica difícil e con-
traditório ser empoderada ou 
desejar ser, se não se tem auto-
nomia e sustentabilidade para 
o ser.Se não se engaja social e 
politicamente a movimentos que 
repugnam, por exemplo, o “uso” 
da mulher como objeto sexual, 
mesmo que com a “desculpa” de 
ser uma brincadeirinha, fazendo 
piadinhas.

A mulher 
que ri destas 
piadinhas está 
longe de ser 
empoderada.

É preciso 
ação para se 
ter o empode-
ramento ou de-
senvolvê-lo ao 
longo de suas 
vidas.

O desen-
v o l v i m e n t o 
pode vir com a 
busca pelos di-
reitos que cada 
uma possui, 
e utilizando a 

mesma busca a fim de proteger 
seus direitos.

Ter poder sobre a própria 
vida, sendo consciente das ações 
efetuadas já é o passo inicial 
para tal empoderamento. Buscar 
conhecimento de si própria e de 
sua história pode potencializar 
este processo.

Enfim, com o conhecimen-
to sendo diariamente renovado, 
os direitos constantemente pos-
tos em prática e o respeito a to-
dos efetuado, o empoderamento 
ocorre como consequência.

AFINAL, O QUE É UMA 
MULHER EMPODERADA?

LEONARDO irá realizar o grande 
sonho de estudar medicina

ALUNOS DO BAIRRO MAIS UMA
VEZ SE DESTACAM NO ENEM

aulas online. Em 2021, a professo-
ra Monika, a quem sou muito gra-
ta e tenho muito carinho, desde os 
primeiros dias de aula já começou 
a nos passar temas de redação para 
que a gente treinasse e sempre nos 
enviava uma correção mostrando 
onde devíamos melhorar. Fazia to-
das as propostas de texto e, a cada 
aumento nas minhas notas, ficava 
muito feliz”.

Maria Eduarda agora inicia mais 
uma importante etapa em sua vida, 
a qual irá se dedicar intensamente 
como tem feito até hoje. “Para mim 
a universidade já é o início da pro-
fissão. Me dedicarei ao máximo a 
cada dia para que saia de seus muros 
já com uma grande bagagem para 
iniciar a carreira que escolhi”.

Para a professora Monika 
Nascimento Almeida, doutora em 
Análise do Discurso, o sucesso de 
Maria Eduarda, bem como dos de-
mais alunos Unimaster, é um pro-
cesso que se inicia ainda no Ensino 
Fundamental I. Mas, na 3ª série, o 
percurso didático torna-se mais in-
tenso, portanto, é o ápice da vitó-
ria. “Quando o INEP divulga as no-
tas de redação do ENEM, elas são 
uma confirmação do bom trabalho 
da equipe Unimaster. Não há nada 
mais gratificante do que ver os alu-
nos felizes e gratos pelo trabalho 
dessa escola”. 

Monika faz questão de ressal-
tar que a utilização do material AZ, 
adotado pelo Grupo SEB, abarca 
tanto teorias quanto práticas que 
promovem o pleno aprendizado do 
aluno. Esse material trabalha a par-
tir de eixos temáticos que possibili-
tam ao aluno redigir qualquer tema 
de redação do ENEM.

“No ensino desses eixos extra-
polo esse material, elaboro aulas 
que apresentam assuntos do coti-
diano, veiculados em jornais, em 
revistas e em sites importantes, 

Leonardo Campos Cardo-
so, estudante do Colégio Batis-
ta, acertou 155 das 180 questões 
da prova. Além disso, obteve 940 
pontos na Redação. De acordo com 
o jovem, que irá cursar Medicina, o 
processo para chegar nesse resulta-
do envolveu, acima de tudo, muita 

disciplina e dedicação. Contudo, 
divide os méritos com todas as pes-
soas que estiveram ao seu lado nes-
te período.

 “Estou muito feliz com o re-
sultado que alcancei. Contudo, 
acredito que apenas uma mínima 
parcela do mérito nessa conquista 

se deve ao meu esforço individu-
al. Na realidade, o apoio dos meus 
familiares e a dedicação dos meus 
professores do Colégio Batista 
Mineiro, que sempre estiveram à 
disposição de sanar minhas dúvi-
das, foram os grandes responsá-
veis pelo sucesso”.

MARIA EDUARDA disse se 
surpreender ao ver que tinha 

tirado a nota de 960 na redação, 
cujo tema não foi nada fácil 

além de conexão com a Literatura, 
já que esta aborda temas sociais, 
culturais, políticos etc. Assim, 
mantenho-os informados tanto so-
bre o mundo real quanto sobre o da 
ficção, o que possibilita elaborarem 
excelentes repertórios que são a an-
coragem para qualquer parágrafo 
argumentativo”. 

Ainda de acordo com a do-
cente, essas ferramentas são muito 
importantes, uma vez que deixam 
o professor de redação sempre co-
nectado ao mundo, e é a partir dele 
que o INEP elabora os temas da re-
dação. Exemplo disso foi o tema 
deste ano: “Invisibilidade e registro 
civil: garantia de acesso à cidada-
nia no Brasil”. “No SEB passamos 
perto do tema, elaborei “A invisi-
bilidade dos moradores de rua no 
Brasil do século XXI”, o que aju-
dou bastante os alunos a terem no-
tas elevadas. Por fim, nessas aulas 
temáticas,  há também o protago-
nismo ativo dos adolescentes, seja 
em debates ou seja em apresenta-
ções em power point”. 

MAIS RESULTADOS POSITIVOS
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Reconhecimento

Sempre que fazemos questão 
de dizer o quanto nosso bairro é 
diferenciado, não estamos fazendo 
nenhum discurso demagogo. O Bu-
ritis é especial pela sua estrutura, 
mas, principalmente, pela comu-
nidade que aqui reside. Quem pas-
sa pelo Buritis, sempre leva consi-
go um carinho muito especial.  Os 
depoimentos dos ex-comandantes 
do policiamento do bairro são mais 
uma grande prova deste sentimento.

No fim do mês de janeiro, o Ma-
jor Iran Martins de Oliveira deixou 
o comando da 126ª Companhia para 
assumir a 10a Companhia. Já a Te-
nente Nathália Policarpo foi trans-
ferida do comando do policiamento 
do Buritis para assumir a coordena-
ção do departamento de comunica-
ção organizacional do 5º Batalhão.

De acordo com Major Iran, 
2021 marcou uma mudança signi-
ficativa no seu percurso como ofi-
cial da Polícia Militar. Assumir o 
comando da 126ª Cia PM foi uma 
dádiva e uma promessa de desafio 

Agradecimento especial
Ex-comandantes da PM do bairro 

se despedem da comunidade

que aceitou com o coração aberto. 
Ao longo do ano conseguiu aprimo-
rar processos e alcançar resultados 
muito positivos na redução da cri-
minalidade violenta e nos homicí-
dios. “Isso, sem dúvida, se deve à 
parceria desenvolvida com todas as 
comunidades atendidas. Espero que 
no comando da 10ª Cia PM possa 
permanecer vigilante e continuar re-
alizando um serviço qualificado”.

O oficial fez questão de agrade-
cer à população por ter lhe propor-
cionado a oportunidade de realizar 
um trabalho dedicado a construir 
um ambiente seguro. “Talvez não 
existam palavras suficientes e sig-
nificativas que me permitam agra-
decer com justiça, com o devido 
merecimento. Mas é tudo que pos-
so fazer. Usar palavras para agra-
decer por terem sido tão especiais. 
Agradecer por terem me acolhido 
nessa comunidade, pelo sorriso di-
ário, pela disposição em ajudar. Vo-
cês fizeram, fazem e farão sempre 
parte de minha história”!

Já a Tenente Nathália, que che-
gou ao bairro ainda como aspiran-
te, ressaltou que o tempo em que 
esteve à frente do setor Buritis foi 
muito enriquecedor em sua carrei-
ra, especialmente porque aqui for-
taleceu ainda mais sua ideia de que 
comunidade e polícia devem sem-
pre trabalhar juntas para identificar, 
priorizar e resolver problemas de 
segurança pública.

“Assim que assumi a função per-
cebi rapidamente que a característica 
principal do Buritis é ele ser forma-
do por uma comunidade acolhedora 
e envolvida, responsável por movi-
mentar importantes ações comunitá-
rias. Com uma parceria solidificada 
com os integrantes da Rede de Pro-
teção, conseguimos traçar estratégias 
que foram fundamentais na preven-
ção criminal. Agradeço a todos pelo 
apoio e parceria dispensados à Polí-
cia Militar durante todo esse período, 
instituição que tem cuidado diaria-
mente do verdadeiro ouro de Minas: 
os mineiros e mineiras”.

MAJOR IRAN 
lamentou o 
pouco tempo 
de comando 
na nossa 
Companhia, 
mas que esta 
ficará marcada 
em sua história

Tenente Nathália 
diz que iniciar 
sua trajetória 

como oficial da 
PM no Buritis 

foi uma grande 
responsabilidade e 

um privilégio 

Nesta edição de março, quan-
do se celebra o Dia Internacio-
nal da Mulher (8) faremos uma 
homenagem especial para uma 
profissional que tem uma gran-
de importância para a qualidade 
de vida em nosso Buritis. Uma 
mulher guerreira que chama a 
atenção no bairro ao dirigir um 
dos caminhões de lixo que fazem 
a nossa coleta. Um trabalho que 
até muito pouco tempo era visto 
como apenas para homens.

Edna Luzia Soares dirige 
em nosso bairro há oito anos. 
Contudo, trabalha como mo-
torista há mais de 15. Antes de 
ingressar na limpeza urbana do 
município, prestou serviço em 
uma mineradora. A empresa fe-
chou e ela decidiu pedir empre-
go na coleta de lixo. 

“Na época, quando come-
cei eu fui a pioneira nesse ser-
viço em Minas. Depois foram 
entrando mais mulheres e hoje 
temos um número significativo. 
Tenho muito orgulho em dizer 
que, devido ao meu bom traba-
lho, a empresa decidiu dar mais 
oportunidades às mulheres”.

Infelizmente, Edna teve 
conviver com muito precon-
ceito no início da profissão. E, 
de forma surpreendente, não 
apenas por parte dos homens. 
“Teve mulher que chegou pra 
mim e disse que lugar de mu-
lher é na cozinha e não dirigin-
do um caminhão. Mas eu não 
ligo. Sem querer ser rude, para 
mim essas pessoas são mais 
lixo que o lixo que carrego”.

Já a relação de Edna com 
o Buritis não poderia ser mais 

Mulher chama atenção 
ao dirigir caminhão de 

lixo no bairro há oito anos

especial. Sua qualidade no ser-
viço e carisma encanta a todos 
por onde passa. O contato com a 
comunidade é tão forte que ela, 
inclusive, tem o número de tele-
fone de alguns moradores. “Eles 
me perguntam se o caminhão 
vai passar em um determinado 
dia, feriado, etc. Sempre pro-
curo atender com o máximo de 
dedicação. É muito bacana. Se 
depender de mim, não mudo de 

rota nunca”.
Para esse Dia das Mulhe-

res, nossa motorista deixa um 
recado: que nunca desistam de 
buscar seus sonhos, mesmo 
que muitas pessoas não acre-
ditem que você possa alcança-
-los. “O caminho não é fácil, 
mas siga sempre em frente. 
Nós mulheres temos o direito 
a tudo e temos de buscar reali-
zar nossos sonhos”.

Edna representa 
muito bem todas 
as mulheres 
ao levar 
competência 
e carisma por 
onde passa

8 de Março
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 Painel

A Prefeitura de Belo Horizonte 
anunciou por meio do Decreto 17.890 
publicado em 01/03/2022, que pro-
prietários de imóveis comerciais têm 
até 31 de março para quitar o Impos-
to Predial Territorial Urbano (IPTU), 
referente a 2021, de forma integral ou 
parcelada, em até 60 vezes.

A nova medida refere-se aos con-
tribuintes que tiveram suas ativida-
des econômicas afetadas por meio da 
suspensão temporária das Autoriza-
ções e dos Alvarás de Localização e 
Funcionamento, em função das res-
trições para contenção da pandemia 
de Covid-19. Poderá ser quitado in-
tegralmente ou parcelado o IPTU e 

as seguintes taxas: Taxa de Fiscaliza-
ção de Localização e Funcionamento 
(TFLF), Taxa de Fiscalização Sanitá-
ria (TFS) e Taxa de Fiscalização de 
Engenhos de Publicidade (TFEP).

Segundo a administração mu-
nicipal, mais de 120 mil imóveis 
da capital estão com o imposto 
atrasado. Deste montante, mais de 
32% são estabelecimentos comer-
ciais afetados pela pandemia e que 
representam uma arrecadação de 
R$ 79,65 milhões.

“Não pagar o IPTU irá causar 
transtornos como a inscrição na Dívi-
da Ativa, com acréscimo dos encar-
gos. E mais, o atraso no pagamento 

de qualquer parcela, por mais de dois 
meses, irá cancelar o parcelamen-
to e ativar o débito na Dívida Ativa 
do município”, afirma o presidente 
da Câmara de Dirigentes Lojistas de 
Belo Horizonte (CDL/BH), Marcelo 
de Souza e Silva.

O dirigente alerta ainda sobre os 
transtornos que a inscrição na Dívida 
Ativa pode causar aos comerciantes 
e empreendedores. “Dentre eles es-
tão o impedimento para solicitação 
de crédito e o protesto da dívida em 
cartório, com implicações financeiras 
onerosas”, explica. 

O decreto estabelece as seguintes 
regras para adesão ao parcelamento:

— o valor mínimo de cada parcela 
será de R$ 50 para pessoas físicas 
e de R$ 200 para pessoas jurídicas;

— o pagamento da primeira parcela 
deverá ser efetuado por meio de 
documento de arrecadação mu-
nicipal disponibilizado no site da 
Prefeitura. A partir da segunda 
parcela, os pagamentos poderão 
ser realizados por meio de débi-
to automático em conta corrente, 
mediante autorização do contri-
buinte junto ao banco conveniado 
com o Município;

— o vencimento das parcelas será no 
mesmo dia do mês do pagamento 
da primeira parcela.

Há dois anos nascia no Buri-
tis um dos empreendimentos mais 
modernos da capital. O WO Expe-
rience Center (Avenida Professor 
Mário Werneck, 500) surgiu com a 
ideia de, dentro de um espaço sim-
ples, inteligente e vibrante, propor-
cionar conexões entre diferentes 
atividades empresariais. Mesmo 
com a dificuldade imposta pela 
pandemia, se consolidou e hoje co-
memora o sucesso e o reconheci-
mento do mercado.

Com mais de cinco mil metros 
quadrados, o empreendimento se 
consolida como completo e úni-
co no que se refere à excelência 
de espaços compartilhados inteli-
gentes em Minas Gerais. Sua ocu-
pação é flexível, ou seja, não há 
número exato de unidades comer-
ciais a serem distribuídas Pode va-
riar de 9 a 900 metros quadrados. 
Todos os quatro pisos contam com 
acessibilidade ao nível do passeio 
público e acesso independente de 

WO EXPERIENCE CENTER 
celebra dois anos e se consolida como o maior 
e mais completo coworking de Minas Gerais

pedestres e veículos.
“Temos muitos clientes em 

uma fila de espera por um dos 
nossos mais variados formatos 
de espaços de compartilhamen-
to de trabalho”, enfatiza Ariel 
Rodrigues, sócio-proprietário do 
empreendimento.

Defendendo os pilares da sus-
tentabilidade, inovação, qualidade 
de vida, compartilhamento, simpli-
cidade, complementariedade, co-
munidade, o espaço foi desenvol-
vido especialmente para auxiliar as 
pessoas a terem mais tempo: tempo 
de qualidade, de trabalho, de diver-
são, de relaxar, ou melhor, de viver.

“Oferecemos muito mais que 
um local compartilhado para tra-
balhar, oferecemos a oportunidade 
e também um local para troca de 
ideias, compartilhamento de so-
luções, para autocuidado, saúde, 
diversão, e ainda para pequenas 
compras. Tudo no mesmo lugar”, 
destaca o empresário.

EDy FErNANDEs

 Para ARIEL RODRIGUES, a alta 
procura de novos clientes é a 

maior prova do sucesso alcançado 
pelo WO nestes dois anos

WO EXPERIENCE CENTER oferece um ambiente inovador, colaborativo e criativo, que tem por 
objetivo o compartilhamento não só de espaços, mas de ideias e experiências entre os frequentadores

O WO Experience Center foi 
concebido com o DNA da sustenta-
bilidade e oferece experiências úni-
cas de gastronomia, cozinha show, 
atividades de beleza, saúde e bem-
-estar, espaços para trabalho (colabo-
rativo e privativo), além de lojas de 
conveniência para consumo alinha-
das com as necessidades dos clientes.

De acordo com Ariel, os ges-
tores prezam pelo reaproveitamen-

to não apenas de tempo, mas tam-
bém de materiais e energia. O WO 
atende a todos os pré-requisitos de 
desenvolvimento da ONU. A cons-
trução é toda sustentável e há utili-
zação máxima dos resíduos gerados 
que foram transformados em mó-
veis e adereços, piso é de concreto 
polido e lapidado.

“Decidimos criar e obter o má-
ximo de eficiência energética pos-

sível. Contamos com paredes de 
vidro, aumentando assim a ilumina-
ção natural, temos ventilação cruza-
da em todo o prédio, refrescando o 
ambiente e diminuído o consumo de 
energia”. O resultado disso é que o 
WO está cada vez mais sendo pro-
curado para novos empreendimen-
tos que buscam um lugar onde os 
colaboradores tenham prazer e qua-
lidade de vida no trabalho.

Sustentabilidade no DNA

Comerciantes podem regularizar
pagamento do IPTU 2021 até 31 de março O Presidente 

da Câmara de 
Dirigentes Lojistas 
de Belo Horizonte 

(CDL/BH), MARCELO 
DE SOUZA E SILVA, 

destaca que a 
possibilidade de 

poder parcelar em 
até 60 vezes será 
muito importante 
para possibilitar 

que o comerciante 
fique em dia com 
o pagamento dos 

débitos
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Para os educadores da Escola 
SEB Unimaster, a criança é um 
sujeito biológico, social e histó-
rico, pertencente a uma organiza-
ção familiar que está inserida em 
uma sociedade e por determinada 
cultura. É um ser que sente, pensa 
o mundo de acordo com as condi-
ções que lhes são apresentadas e 
com ele interage se lhe forem ofe-
recidas oportunidades. É por isso 
que nas unidades do Grupo SEB, 
o principal objetivo é propiciar às 
crianças, por meio de eficiente e 
adequada ação metodológica e pe-
dagógica, ferramentas intelectuais, 
emocionais, sociais e éticas, que o 
habilitem ao exercício pleno da ci-
dadania, em uma sociedade com-
petitiva, em constante processo de 
alto desenvolvimento tecnológico. 

Para atingir todos estes objeti-
vos, a coordenação do Unimaster 
pensou na educação infantil como 
um espaço acessível para a criança 
apropriar-se dos elementos da cul-
tura, que venham aprimorar o seu 
desenvolvimento e inserção social, 
uma vez que desempenha junto a 

Adaptação escolar na educação infantil:
mais uma marca do Grupo SEB

A entrada da criança na es-
cola dá aos pais a impressão de 
estar antecipando a sua “indepen-
dência”, tarefa árdua para ambas 
as partes. É importante lembrar 
que a separação é um processo 
que gera sentimentos, precisando 
ser entendidos, discutidos e supe-
rados gradativamente. Essa é ge-
ralmente a primeira grande sepa-
ração. Esse momento faz os pais 
reviverem separações pelas quais 
tenham passado, e mesmo que 
estas tenham sido resolvidas com 
êxito, não há como fugir ao fato 
de que estamos lidando com uma 
experiência emocional. O fluxo 
de emoções sentido não reflete 
apenas sentimentos relacionados 
à criança, mas também suas pró-
prias lembranças de separação. 

A coordenadora pedagógi-
ca, professora Lisiane Amaral, 
afirma que a adaptação à esco-
la é um momento muito impor-
tante na vida das crianças, dos 
educadores e das famílias.  Os 
chorinhos são acalentados com 
aconchego e muitas brincadei-
ras.  É a inauguração de um es-
paço coletivo e nesse período o 
acolhimento, a afetividade e a 
confiança são ingredientes fun-
damentais. “O processo é gra-
dativo e a segurança das famí-
lias contribuirá positivamente 
nesse momento. É preciso fle-
xibilidade para que o processo 
aconteça tranquilamente. Res-
peitar os diferentes tempos de 
cada criança é fundamental e 
sempre que necessário a saída 
ocorrerá mais cedo”. 

É na escola que a crian-

ça inaugura sua relação com um 
novo meio social, com regras de 
funcionamento, de convivên-
cia, de vivências que a cada dia 
a transforma e a forma como su-
jeito integrante do mundo que 
vive. As experiências e vivências 
na escola promoverão o desen-
volvimento integral das crian-
ças, com base na curiosidade, nas 
brincadeiras e na investigação do 
conhecimento humano. “Encan-
ta-nos esta inauguração! Cabe a 
nós promovermos momentos de 
descobertas. Essa é uma missão 
gratificante”.

A escola SEB/Unimaster, 
incorporada na experiência pe-
dagógica dos 50 anos de exce-
lência, tem um time engajado e 
determinado a superar desafios, 
gerando relevância por meio de 
uma educação inovadora e de 
presença. “Aqui na nossa esco-
la temos uma visão humanística 
e por isso estimulamos a convi-
vência respeitosa e o desejo ao 
conhecimento científico, desen-
volvendo a sensibilidade, capa-
citando cada criança a agir com 
autonomia, solidariedade e ale-
gria”, finaliza.

Chegada à escola

ACOLHIMENTO dado às crianças e também aos pais é o primeiro 
grande passo para alcançar a QUALIDADE NO ATENDIMENTO 

ela um papel socializador e propor-
ciona oportunidades de desenvol-
vimento da identidade de cada uma 
através de aprendizagens diversifica-
das e de situações de interação.

De acordo com Eliane Veloso, 
Diretora Geral das Unidades do 
Grupo SEB, a adaptação da crian-
ça ao contexto escolar de aprendi-
zagem é um processo contínuo de 
mudança, de crescimento, de de-
senvolvimento e de amadurecimen-
to. É o momento em que a criança 
e seus pais passam a criar relações 
afetivas com um novo grupo que se 
encontra na sociedade. 

“Entendemos adaptação quan-
do enfrentamos uma situação nova, 
quando entramos em contato com 
algo já conhecido, mas por algum 
tempo distante do nosso convívio 
diário. Dessa forma, o processo de 
adaptação não pode ser encarado 
como sendo um período determinado 
para fazer com que as crianças parem 
de chorar. Imaginar que o sucesso de 
um processo de adaptação se resume 
a ter ausência de choro é banalizar 
uma situação que não termina em si 

O sucesso do Unimaster na educação infantil se deve pelo comprometimento 
de toda a equipe com o lema da instituição:  “AQUI CUIDAMOS E EDUCAMOS”

mesma”, afirma Eliane.
Os sinais que as crianças apre-

sentam, as regressões e alterações 
de comportamento, dentre outros, 
surgem para comprovar que elas não 
falam que as coisas não vão bem. 
Sentimentos estão envolvidos. A 
criança apresenta sentimentos de 
tristeza, separação, sensação de es-
tranheza ou desconforto, pois elas 
sentem-se estranhas no grupo ao 
qual ela está se inserindo, que é di-
ferente do seu grupo familiar, mas 
todo esse processo, se acompanha-
do, passa de forma saudável. 

É importante o tempo para que 
a criança aprenda a conviver com a 
nova situação: organização do tem-
po, do espaço e referência do adulto. 
Nesse momento de sua vida a crian-
ça depara-se com duas conquistas 
fundamentais: a independência e a 
autonomia. “A criança começa a per-
ceber-se independente de sua mãe. 
Por outro lado, a mãe terá um senti-
mento de perda. Na maioria das ve-
zes é a primeira grande separação do 
filho e essas novas mudanças causam 
um certo desconforto”. 

Acolhimento
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Por Dentro do Bairro 

??

??

Você sabe quem foiVocê sabe quem foi

Praça
Aroldo Tenuta

A Praça Aroldo Tenuta, bem no encontro da Avenida Prof. 
Mário Werneck com a Rua Marco Aurélio de Miranda, é uma das 
poucas praças que existem no Buritis. Ela possui um teatro de 
Arena com capacidade para 300 pessoas, além de um belo e flo-
rido jardim, bancos, mesas e brinquedos para a criançada. Mas 
quem foi Aroldo Tenuta, que mereceu seu nome gravado em uma 
praça do bairro?

Aroldo Civis Tenuta nasceu em Cuiabá, Mato Grosso. Filho 
de Antônio Tenuta e Palmyra Palma Tenuta, chegou em Belo Ho-
rizonte em 1945, ainda criança, e iniciou seus estudos no Colégio 
Arnaldo. Quando terminou o ginásio, Aroldo se mudou para São 
Paulo, onde morou por 18 anos e trabalhou como representante 
comercial até se estabelecer no comércio.

Com saudades da família e daquelas que chamava de “mon-
tanhas amigas e confidentes”, voltou para BH e montou uma pe-
quena serralheria. Foi nessa serralheria que Aroldo descobriu sua 
arte. Do ferro, criou esculturas que mais tarde se espalhariam por 
todo o Brasil. Em Cuiabá, por exemplo, está montada em praça 
pública uma de suas mais importantes obras: a Maria Taquara, 
figura folclórica da cidade e lembrança de seu tempo de menino. 
Maria Taquara mede 4,2 metros e pesa 450 quilos. Foi doada à 
cidade em memória de seus pais.

Em Belo Horizonte, algumas de suas obras são apreciadas por 
milhares de pessoas, dia-após-dia, em ruas e espaços públicos. 
Na rua Maranhão, por exemplo, em pleno jardim de entrada da 
clínica do Dr. Ricardo Pereira, uma escultura em ferro, com 2,6 
metros, reproduz o sistema circulatório e as funções cardíacas de 
um corpo humano. Homenagem prestada pelo artista ao seu mé-
dico. Na Câmara Municipal de Belo Horizonte encontra-se outra 
obra de Aroldo Tenuta que merece destaque: “O Cristo”, feita em 
ferro batido.

Aroldo Tenuta foi “o poeta do ferro”, como bem o definiu a 
jornalista Marza de Palermo. Apesar de trabalhar com material 
tão duro, Aroldo tinha o sentimentalismo impresso em seu cora-
ção, transmitindo-o ao ferro nas formas mais suaves e bonitas que 
criava. Aroldo Civis Tenuta faleceu em Belo Horizonte no dia 23 
de junho de 1988. Se você não sabia, agora já sabe quem foi 
Ardido Tenuta.

Acidente na Cristovam Chiaradia:
uma tragédia quase anunciada

O início da tarde de quinta-fei-
ra, dia 03 de março, foi assustador 
para os moradores do Buritis com 
a notícia de mais um forte aciden-
te com veículo de carga pesada no 
bairro.  Ao descer a Avenida De-
putado Cristovam Chiaradia, um 
caminhão carregado de pneus per-
deu o freio, ziguezagueou pela via 
e só parou depois de atingir uma 
árvore próxima a entrada de uma 
academia. Antes disso, o veícu-
lo bateu em um carro que estava 
estacionado na porta do estabele-
cimento comercial. Felizmente, 
ninguém foi atingido e o moto-
rista sofreu apenas ferimentos le-
ves. Um final feliz que pode não 
se repetir em outras oportunidades 
e, por isso, a comunidade cobra 
das autoridades responsáveis pelo 
trânsito da capital, uma ação para 
garantir a segurança na região!

Em junho do ano passado, o 
vereador Braulio Lara (NOVO), 
que reside na região do acidente, 
apresentou na Comissão de De-
senvolvimento Econômico, Trans-

porte e Sistema Viário da Câmara 
Municipal, com a presença de re-
presentante da BHTrans, uma sé-
rie de propostas que poderiam ge-
rar mais segurança aos motoristas 
e moradores. A iniciativa se deu 
logo após um grave acidente ocor-
rido na descida da Rua Rubens 
Caporali Ribeiro que acabou cau-
sando uma vítima fatal.

Em suas propostas, Braulio 
sugeriu a adoção de um conjunto 
robusto de sinalização que inclui 
a instalação de placas indicativas 
e educativas para orientar os mo-
toristas, tanto no Anel Rodoviário 
quanto na entrada do bairro, ins-
talação de câmeras de vigilância, 
reforço na sinalização horizontal e 
até mesmo a proibição da circu-
lação de veículos acima de cin-
co toneladas na entrada do bair-
ro pela rodovia. “A limitação do 
peso de um veículo que pode en-
trar no bairro seria a medida mais 
complicada de se tomar. Mas, as 
de sinalização são de fácil realiza-
ção”, diz.

Dentre as propostas do projeto, 
uma bastante interessante é a insta-
lação de placas orientando os moto-
ristas de caminhão a pararem seus 
veículos e fazerem uma checagem 
dos freios. Uma sinalização muito 
comum em países como o Canadá, 
revela Braulio.

“A gente teve contato com um 
especialista de tráfego, que nos apre-
sentou esta ideia. O motorista que 
vem do Anel Rodoviário e acessa o 
Buritis vem de um trânsito muito di-
ferente do urbano. Talvez ele esteja 
com os freios do veículo super aque-
cidos e não saiba disso. Quando ele 

PONTO DE CHECAGEM DE FREIOS

Vereador BRAULIO 
LARA, responsável em 
elaborar as propostas 
para melhoria do trânsito 
na região, diz que esta 
falta de postura das 
autoridades do trânsito 
da capital não pode 
continuar e cobra uma 
ação imediata

ACIDENTE na Avenida 
Cristovam Chiaradia acontece 
nove meses após discussão 
na Câmara sobre propostas 
que, caso executadas, 
poderiam ter o evitado

chega aqui no bairro, com suas ruas 
íngremes, não consegue parar e ocor-
re o acidente. O local para testar os 
freios seria na Rua Moisés Kalil, uma 
via reta, fácil de controlar o veículo. 
Essa placa talvez tivesse evitado esse 
último acidente da Avenida Cristo-
vam Chiaradia”, reflete Braulio.

Em contato com a BHTrans 
para saber da empresa se existem 
projetos para buscar uma solução 
do problema da entrada de veí-
culos pesados no bairro via Anel 
Rodoviário, esta, por meio de sua 
assessoria de imprensa, informou 
que “a Avenida Cristovam Chia-

radia é bem sinalizada e, 
na proximidade do local do 
acidente, sentido Avenida 
Professor Mário Werneck, 
existe um redutor de veloci-
dade. As causas do acidente, 
ocorrido no dia 03 de mar-
ço, estão sendo apuradas pela pe-
rícia. Importante ressaltar que as 
sinalizações implantadas são tão 
importantes quanto o respeito às 
leis de trânsito, como circular com 
a velocidade permitida para a via, 
a adoção de direção defensiva e a 
manutenção das boas condições 
mecânicas dos veículos”.
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Dr. Bernardo Ramos
Filiado ao Partido Novo, ele é natural 

de Belo Horizonte, formado em Medicina 
pela Universidade Federal de Minas Gerais 
(UFMG). Fez especialização em Ortopedia 
Pediátrica no Hospital Pequeno Príncipe 
(Curitiba/PR) e no Texas Scottish Rite Hospi-
tal (Dallas/TX/EUA). É membro efetivo do cor-
po clínico da Rede Mater Dei de Saúde. Atuou 
também como Gestor de Saúde do Instituto

Mano Down. Em 2018, disputou a eleição para 
Deputado Federal. Em 2019, assumiu o cargo de Secretário de Estado Ad-
junto de Saúde de Minas Gerais. No ano seguinte assumiu como vereador 
de Belo Horizonte. Atualmente, é 1º suplente de Deputado Federal pelo 
Partido Novo em Minas Gerais e Vice-Presidente e Diretor de Saúde do 
IPSEMG.

Bernardo Silviano Brandão
Filiado ao Partido Novo, ele é natural de 

Belo Horizonte e formado pela Faculdade 
de Direito Milton Campos. Trabalhou como 
advogado em empresas nos ramos de cons-
trução civil, mineração e saúde. Em 2019 
passou a ocupar o cargo de Relações Insti-
tucionais, assessorando o Vice-Governador 
Paulo Brant. De forma voluntária, assesso-

rou a Presidência do Servas Serviço Social 
Autônomo (Servas). Em novembro de 2019, Ber-

nardo foi nomeado Secretário de Estado Adjunto de Cultura e Turismo do 
Governo de Minas Gerais, função que atualmente exerce.

Irlan Melo
Filiado ao PSD – Partido Social Demo-

crático, natural de Belo Horizonte e nascido 
em 1975, Irlan Chaves de Oliveira Melo é 
formado em Teologia e em Direito, especia-
lista em Processo Civil. Participa, na TV e 
no rádio, do quadro “O Seu Advogado”, fo-
cado em orientar o cidadão sobre seus direi-
tos legais. Também é membro da Comissão 
de Defesa dos Direitos da Pessoa com Defi-
ciência da OAB/MG e professor das Faculda-
des Kennedy e Promove. Idealizador do Movimento 
#AcordaBH, Irlan Melo foi reeleito vereador em 2020 mais que dobrando 
sua votação em relação ao pleito anterior, somando 8.902 votos. Em seu 
segundo mandato continua a desenvolver ações nas áreas da educação, 
saúde, legislação tributária e na causa das pessoas com deficiência. 

Eleições 2022 

ABB dá início ao 
IV Fórum Buritis na Política

No dia 8 de fevereiro, a direto-
ria da Associação dos Moradores 
do Bairro Buritis (ABB) deu iní-
cio à 4ª edição do Fórum Buritis 
na Política, projeto que tem como 
objetivo criar um espaço, por meio 
de diversos encontros, para discu-
tir com possíveis candidatos nas 
eleições pautas do bairro que po-
derão ser expostas junto às esferas 
municipal, estadual e federal. Ao 
todo, serão oito encontros, até o 
debate final no dia 13 de setembro.

Três pré-candidatos do Buritis 
cumpriram com os quesitos exi-
gidos pela diretoria da associação 
e participam do Fórum: o médi-
co, Dr. Bernardo Ramos (Novo), 
pré-candidato a deputado fede-
ral; advogado Bernardo Silviano 
Brandão (Novo), pré-candidato 
a deputado estadual; e o também 
advogado e atualmente vereador 
Irlan Melo (PSD), pré-candidato a 
deputado federal.

O primeiro encontro, no qual 
o tema Saúde foi colocado em 
discussão, o UniBH ainda se en-
contrava com as portas fechadas 
e, por isso, a transmissão foi on-
line, por meio das redes sociais da 
ABB. Já todos em diante poderão 
contar com a presença do públi-

co. Porém, as transmissões online 
continuarão para maior facilidade 
de acesso dos moradores.

Presidente da ABB, Rômulo 
Belfort Diante ressalta que o Fó-
rum Buritis na Política foi criado, 
justamente, para trazer à tona a 
discussão entre os pré-candidatos 
suas motivações, propostas e qua-
lificações que os credenciam como 
merecedores de apoio e visibilida-
de no nosso bairro e região.

“O que a ABB espera com o 
Fórum é conhecer as pessoas que 
pretendem se candidatar, debater 
pautas do bairro e região e, princi-
palmente, durante o processo certi-
ficar se realmente são pessoas que 
irão se engajar, verdadeiramente, 
nas nossas causas. Em contrapar-
tida, a associação dará visibilida-
de, desde que efetivadas, às futuras 
candidaturas, para que nós, mora-
dores, possamos escolher aqueles 
que melhor nos representarão”.

A cada mês será realizado um 
painel de debates sobre temas diver-
sos. Após Saúde teremos: Educação 
– 08/03; Infraestrutura – 12/04; De-
senvolvimento Econômico – 10/05; 
Segurança Pública – 14/06; Mobili-
dade Urbana 12/07; Reforma Políti-
ca – 09/08; e Debate Final – 13/09.

CURRÍCULO DOS PRÉ-CANDIDATOS

Para RÔMULO, o Fórum é a grande oportunidade para os eleitores 
do Buritis diferenciarem os candidatos que melhor os representam 
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A pandemia do Coronavírus 
obrigou que muitos amantes de es-
portes buscassem uma forma de con-
tinuar competindo dentro de casa. 
Neste sentido, o mundo dos videoga-
mes foi a grande solução. E uma mo-
dalidade, em especial, se destacou: o 
automobilismo virtual. O sucesso foi 
tamanho que grandes competições 
internacionais foram criadas e, para o 
orgulho do Buritis, um morador tem 
conquistado muitos títulos.

Adriano Amantea Carrazza, mo-
rador na Rua Engenheiro Aluísio 
Rocha, é piloto profissional de auto-
mobilismo virtual há quatro anos e, 
neste período, já tem em seu currícu-
lo entre outros títulos, o campeonato 
Das Americas da FIA Nations Cup 
2020, o vice-campeonato da FIA Na-
tions Cup 2019, que foi disputado 
em Tóquio, no Japão, cinco títulos 
brasileiros da Liga ZGT, três brasilei-
ros da Apex League e três brasilei-
ros da Liga Brasil AV. 

A paixão de Adriano por jogos 
de corrida virtuais começou desde 
muito pequeno. Aos dez anos, em 
1999, já tinha o PlayStation 1 e 
iniciou no Gran Turismo 1. O tem-
po foi passando e, em 2008, com-
prou seu primeiro volante. Jogava 
muito bem, mas nada profissional, 
só por diversão. Em 2017 foi lan-
çado o Gran Turismo Sport para o 
PS4, Adriano seguiu se destacan-
do e conseguiu uma vaga para o 
primeiro evento da Fia junto com 
o Gran Turismo, realizado na Áus-
tria, quando deu início à sua carrei-
ra profissional.

Depois da competição na Áus-
tria, o nosso piloto virtual disputou 
mais nove eventos, quando teve a 
oportunidade de conhecer a França, 
Alemanha, Áustria, Estados Uni-
dos, Japão e Mônaco. “A corrida 

Morador do Buritis se destaca nas 
competições de corridas virtuais

Games

O técnico em TI, Diego So-
ares, é mais um amante de cor-
ridas virtuais que transformou o 
hobby em profissão. No entanto, 
ao invés de um competidor, sua 
atuação acontece nos bastidores. 
Se compararmos o mundo virtu-
al com o real da Fórmula 1, ele 
seria uma espécie de Bernie Ec-
clestone. Em 2018 ele fundou a 
ApexGT, uma liga de eSports de 
automobilismo virtual, que, nos 
últimos dois anos, foi considera-
da a melhor do país. Quando co-
meçou contava com 56 pilotos, 
hoje são 285. O prêmio dado ao 
vencedor da principal categoria 
chega a R$10 mil. 

“Além disso, contamos com 
uma audiência de 75 mil expecta-
dores mês. As corridas têm de du-
ração de 30 minutos, das 20h às 
22h, de domingo a quinta-feira, 

virtual nada mais é que a simulação 
de uma corrida real. Tem todas as 
características de uma corrida real: 
troca de pneu, abastecimento, estra-

tégias, temperatura da pista, o ajus-
te do carro, suspensão, pressão de 
pneus, aerodinâmica, etc. O que me 
motivou a tornar um profissional 

foram os resultados que alcancei e, 
a partir deles, conquistei alguns pa-
trocinadores que me apoiaram mui-
to. Diante disto vi que tinha um fu-
turo nessa modalidade e continuei 
como uma profissão”.

Adriano comenta que as cor-
ridas virtuais tiveram mais visibi-
lidade em 2020 por causa da pan-
demia, porque teve muitos pilotos 
reais e famosos que vieram para 
os simuladores, uma vez que foram 
canceladas quase todas as tempo-
radas de automobilismo. “Pilotos 
como Max Verstappen, Lando Noris, 
Rubens Barrichello, Tony Kanaan, e 
vários outros participaram. Alguns 
são ativos até hoje. Já tive o prazer de 
correr com o Tony e o Rubens”. 

O morador do Buritis, que ain-
da tem o sonho de se tornar um pi-
loto de automobilismo real, lembra 
de uma forma especial da disputa 
da FIA Nations Cup, quando teve 
a oportunidade de conhecer o super 
campeão da Fórmula 1, Lewis Ha-
milton. “Foi sensacional, ninguém 
esperava que ele estivesse lá. Tirou 
foto com todos os competidores, 
deu até pra conversar com ele um 
pouco, cara super gente boa”.

Para quem ficou interessado em 
conhecer o universo das corridas 
virtuais, Adriano explica que, hoje 
em dia, existem diversos simula-
dores que se pode correr. No PC, 
por exemplo, tem os simuladores 
Iracing, Assetto Corsa, Automobi-
lista 2; e no PlayStation, onde fez 
sua carreira, temos o Gran Turismo 
Sport e agora, no último dia 4 de 
março, foi lançado o Gran Turismo 
7. “Eu aconselho a jogar com um 
volante para ter uma imersão muito 
legal. Tem vários volantes com pre-
ço de R$1,5 mil até R$20 mil, vai 
de cada um e do bolso também”.

durante 32 semanas no ano. Fora 
que já temos quase 10 mil segui-
dores no nosso Instagram. Tudo 
isso falando de um público mui-
to específico, mas que já mostrou 
ser bem engajado”.

As competições da ApexGT 
eSports são divididas em diversas 
categorias, de acordo com a expe-
riência dos pilotos. Assim como 
em um campeonato de futebol, 
ele pode ir subindo de categoria 
ou sendo rebaixado, dependen-
do do seu desempenho. “Temos 
competidores de 13 a 70 anos. De 
grandes talentos como o Adriano, 
a iniciantes. É uma grande festa e 
democrática”.

O sucesso da ApexGT eSports 
é tamanho que, segundo Diego, em 
abril a empresa totalmente mineira 
irá organizar uma competição em 
Portugal e, em breve, deverá che-
gar aos Estados Unidos. “O céu é 
o limite”, brinca o empresário, que 
faz questão de destacar algumas 
das grandes empresas parceiras da 
liga. “Para se ter uma ideia, temos 
com a gente a PlayStation, a Motul 
(empresa produtora de óleos e lu-
brificantes) e a Extreme SimRacing 
(que comercializa acessórios para 
corridas virtuais). Empresas que 
somente investiram, porque têm a 
certeza do retorno em vendas”.

Para saber de tudo sobre as 
competições basta acessar o canal 
no You Tube Liga ApexGT eS-
ports. No Instagram, é seguir o @
apexgtesports. E os empresários 
que interessaram em ser parceiros 
devem encaminhar um e-mail die-
gosoares@apexgt.com.br.

SUCESSO TAMBÉM 
NOS BASTIDORES

 DIEGO levou seu espírito 
empreendedor para a modalidade 
e transformou o hobby em uma 

renomada empresa

Devido aos ótimos resultados, o morador do Buritis já é 
considerado um dos melhores PILOTOS VIRTUAIS do mundo

As competições virtuais já proporcionaram grandes momentos 
na vida de ADRIANO, que pôde conhecer o ídolo Lewis Hamilton


