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Os problemas de mobi-
lidade urbana no Buritis são 
muitos, mas se formos enu-
merá-los, citaremos algumas 
situações como prioritárias. 
Uma delas, sem dúvidas, é o 
tráfego intenso na saída dos 
alunos do turno da noite do 
UniBH. Em busca de uma 
solução, a BHTrans colocou 
em prática um teste opera-
cional que transformou a Rua 
Líbero Leone em mão dupla, 

durante o horário de saída 
dos universitários. Apesar de 
ainda estar em andamento, 
quem convive no local dia-
riamente já criou uma opi-
nião a respeito. Quem vai 
para a aula de carro aprovou, 
pois houve redução dos con-
gestionamentos. Já quem uti-
liza as vans não gostou, uma 
vez que estão expostos a si-
tuações de risco.

Buritis mais seguro

O Buritis já conta com 
mais uma importante ferra-
menta no combate à crimina-
lidade. O bairro foi um dos 
86 da capital mineira contem-
plados com a implantação da 

Base de Segurança Comu-
nitária, um moderno veículo 
que irá trabalhar como uma 
espécie de mini-companhia da 
Polícia Militar, bem mais pró-
xima ao cidadão.

Tradição que se renova

Quem pensa que os jo-
gos virtuais fizeram cair em 
desuso os velhos jogos de 
tabuleiro está muito engana-
do. Prova disso é a 3ª edição 
do Uai Board Games (UAI-
BG), que será realizada no 

campus Estoril do UniBH, 
no próximo dia 18. A expec-
tativa dos organizadores é de 
que em torno de mil pesso-
as passem pelo auditório da 
universidade durante todo o 
dia.

Uma 
aberração 
no bairro
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Editorial

Cartas

O JORNAL DO BURI-
TIS não se cansa de exaltar as 
virtudes do nosso bairro, que a 
cada dia está melhor e atraindo 
mais pessoas e novos empre-
endimentos. Já dissemos aqui 
que em vários aspectos o Bu-
ritis está na contramão da crise 
que assola o país desde 2014. 
Ao contrário de outros luga-
res onde a atividade econômi-
ca está em queda permanente, 
aqui no Buritis o que se vê é o 
aumento considerável de novos 
empreendimentos em todos os 
setores. A cada dia que passa, o 
bairro ganha mais vida própria.

Porém, nem tudo são flo-
res e abordamos também os 

problemas que precisam ser 
solucionados no bairro. Te-
mos a questão da segurança, 
que é a principal preocupação 
dos moradores. No mês pas-
sado ganhamos um reforço 
e foi instalada no bairro uma 
Base de Segurança Comuni-
tária. Ainda não foi possível 
quantificar os efeitos do novo 
equipamento, mas não há dú-
vida de que só a presença de 
um veículo da polícia presente 
em um dos pontos mais movi-
mentados do bairro já aumenta 
a sensação de segurança.

Temos o problema per-
manente também dos sujões 
do bairro, aquelas pessoas e 

estabelecimentos clandestinos 
que usam e abusam do espaço 
público para fazer propagan-
da. Faixas penduradas para 
todos os lados e cartazes cola-
dos em postes poluem visual-
mente e comprometem a apa-
rência do bairro. A Prefeitura 
precisa agir com mais rigor 
em relação a estes infratores 
e os moradores devem fazer 
a sua parte no mínimo boico-
tando estes produtos. Quem é 
capaz de burlar a lei e fazer 
um anúncio irregular também 
é capaz de vender um produto 
de péssima qualidade.

Há, também, a eterna ques-
tão do trânsito. O bairro fica 

mais populoso, as famílias 
compram cada vez mais veícu-
los e o gargalo aumenta. Mu-
danças pontuais para enfrentar 
a situação acontecem regular-
mente e dessa vez mais uma 
está em teste. Quem transita 
pelo bairro entre 22 e 23 horas 
nos dias de semana se depara 
quase com uma selva, uma ter-
ra de ninguém, onde centenas 
de vans se acumulam no entor-
no do UniBH. O fluxo de veí-
culos fica mais complicado do 
que em horários de pico, como 
o do início da manhã e o fim 
da tarde.

A comunidade do bairro 
quer uma solução para este 

antigo problema, que não re-
side apenas no excesso de ve-
ículos, mas também em muitas 
vans que atuam de maneira 
irregular no bairro e não pos-
suem o menor pudor em esta-
cionar em locais proibidos. É 
válida a tentativa de encontrar 
novas alternativas de trânsito. 
Mas será muito difícil solucio-
nar o problema se não houver 
uma fiscalização rigorosa con-
tra as vans que atuam de for-
ma irregular. Nesse aspecto, é 
fundamental que a BHTrans 
aja em sintonia com a Polícia 
Militar para reprimir este tipo 
de abuso que está acontecendo 
no bairro.

soluÇÃo urGenTe 
R

PET 1
Fiquei feliz em ler a reporta-

gem principal do JORNAL DO 
BURITIS de agosto. Bom saber 
desses progressos aqui no bair-
ro. Tenho uma cadelinha e amo 
passear com ela. Todos os mora-
dores poderiam cuidar mais das 
ruas e recolher as fezes dos seus 
pets. As gramas do Buritis estão 
imundas. Cuidemos do bairro 
para que nossos pets sejam cada 
vez mais bem recebidos.

Cintia Silva

Moradora

PET 2
Muito boa a reportagem 

"Bairro Amigo dos Melho-
res Amigos". Fico muito tris-
te apenas porque os parques 
municipais da nossa capital 

não aceitam os pets. O Parque 
Aggeo Pio Sobrinho, que fica 
aqui no Buritis, é um excelen-
te local e não aceitam.

Renata Pimenta

Moradora
 

SEMÁFOROS
Se ao deslocar pelas ruas 

de Belo Horizonte você tem a 
sensação de que os sinais ver-
melhos estão no seu caminho 
te perseguindo, não se assuste, 
não é paranoia sua e nem ma-
nia de perseguição. Acredite, 
é proposital e tem gente por 
trás fazendo isso. Não é obra 
do acaso. A ordem é segurar o 
tráfego e não permitir a fluidez. 
Tudo em nome do pedestre e 
da sua segurança... Bonito e 
politicamente correto, já que o 

“bacana” é repetir: “A cidade 
é para as pessoas, e não para 
os carros”. Será? Na prática, 
acredite a onda vermelha vale 
para onde não há nem vestígio 
de pedestres também, como na 
maioria dos grandes corredores 
que atravessam Belo Horizonte. 
Encontrar uma via com sincro-
nia de sinais, do início ao fim é 
tarefa que pode ser contabiliza-
da nos dedos de uma mão. Um 
olhar atento mostra que a sequ-
ência de três sinais verdes e um 
vermelho é quase uma regra. 
Embora ninguém seja a favor 
dos apressadinhos, o correto se-
ria uma onda verde que privile-
giasse a fluidez, se a velocidade 
de 60km/h for respeitada.

JoSé aPaReCido RibeiRo

Consultor em Assuntos Urbanos

 PONTO
Gostaríamos de solicitar ao 

JORNAL DO BURITIS que in-
terceda junto à BHTrans para a 
instalação de um ponto de ôni-
bus próximo ao posto da Shell, 
na Avenida Professor Mário 
Werneck. A distância é muito 
grande para os moradores que 
descem perto do Banco Itaú, 
pois depois só tem um lá em 
cima perto da Praça Aroldo Te-
nuta. Nos ajude nesta demanda 
o mais rápido possível.

aPaReCida baRboSa

TREINAMENTO
O Laboratório São Marcos 

(LSM) será o responsável pelos 
exames laboratoriais dos atletas 
atendidos pelo primeiro Centro 

de Treinamento Esportivo In-
tegrado de Minas Gerais, inau-
gurado nessa quinta-feira, 31. A 
parceria entre a People Treina-
mento e Saúde, idealizadora do 
projeto inovador, e o LSM vai 
viabilizar uma assistência inte-
grada e completa. No mesmo 
espaço será possível se consul-
tar com médicos, fisioterapeutas, 
nutricionistas, além de praticar 
treinamento esportivo. Para o 
gerente Nacional de Apoio, Ro-
drigo Alvarenga, a escolha do 
LSM como oficial só reforça o 
comprometimento do grupo com 
o diagnóstico precoce. “É mui-
to gratificante participar de uma 
iniciativa que investe na saúde e 
no bem-estar de atletas. Usare-
mos toda nossa expertise, estru-
tura e tecnologia para dar todo 

o suporte necessário para uma 
assistência integrada e de qua-
lidade”, destaca ele.

Fabiana Senna

METRÔ
Neste mês de setembro a 

CBTU (Companhia Brasileira 
de Trens Urbanos) realiza am-
pliação experimental do horário 
de atendimento do metrô até a 
meia-noite. Durante a fase de 
testes, a empresa vai realizar 
estudos experimentais que per-
mitirão avaliar aspectos como: 
demanda, custos adicionais, 
intervalos entre viagens, se-
gurança operacional, adequa-
ções necessárias nas rotinas 
de manutenção e operação, en-
tre outras medidas.

KaRine ataíde
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Mobilidade

No último mês de agosto, a 
BHTrans deu início a um teste ope-
racional para melhoria da fluidez 
do trânsito na Rua Líbero Leone, 
onde há uma das portarias de veí-
culos do UniBH. Visando aliviar o 
fluxo no horário de saída do turno 
da noite do centro universitário, a 
Empresa de Transportes e Trân-
sito de Belo Horizonte implantou 
o sistema de mão dupla no trecho 
da via, entre a Avenida Professor 
Mário Werneck e entrada do esta-
cionamento da universidade, dimi-
nuindo o tempo de escoamento dos 
veículos. O teste ocorre nos dias 
úteis, das 22h às 23h.

A sinalização utilizada na 
operação é móvel e sempre retira-
da por agentes da BHTrans após 
o fim dos testes, de forma a res-
tabelecer a circulação normal da 
rua. Apesar de ainda estar em an-
damento, quem precisa transitar 
no local diariamente parece já ter 
uma opinião formada a respeito 
da mudança.

Para o estudante Vinícius Agui-
lar, a ação foi muito bem-vinda. 
Com a circulação em mão dupla, o 
trânsito na Líbero Leone e, princi-
palmente, na Rua Lucídio Avelar - 
que era a única alternativa para os 
motoristas acessarem a Mário Wer-

nova tentativa para melhorar o trânsito
BHTrans faz teste em frente a uma das portarias do UniBH

neck -  ficou muito menos intenso. 
“Aqui era um caos. Perdíamos mui-
to tempo no engarrafamento já que 
todos os veículos iam para o mes-
mo lugar. Agora, cada um segue o 
seu caminho e o trânsito flui. Está 
em caráter experimental, mas torço 
muito para que seja efetivado”.

Lucas Rodrigues também apro-
vou a mudança. Contudo, ele está 
curioso se a efetivação, caso confir-
mada, irá acontecer em tempo inte-
gral. “Não acredito que seja possí-
vel manter uma rua em mão dupla 
somente em determinado horário 
do dia. Se a mudança for ocorrer o 
dia inteiro penso que deveria haver 
novos testes durante o dia e ver se 

Como vai ficar

BHTrans 
Agentes da BHTrans acompa-

nham diariamente a operação e pas-
sam todos os fatos ao setor adminis-
trativo da empresa. Até o momento 
foi possível verificar que o trânsito 
ganhou em fluidez. Apesar do maior 
tráfego na Rua Líbero Leone, o alí-
vio na Lucídio Avelar trouxe mais 
harmonia para os residentes. “A mu-
dança é avaliada do ponto de vista 
do melhor ordenamento do trânsito, 
mais segurança para os pedestres, 
mais fluidez para os carros e os ôni-
bus”, informa a assessoria de comu-
nicação da Empresa de Transportes 
e Trânsito de Belo Horizonte, que 
garantiu ainda que os testes continu-
am durante o mês de setembro. 

a comunidade aprova”, questiona.
Para os motoristas de vans que 

buscam alunos dentro da universida-
de, a mudança também foi satisfató-
ria. Porém, os que fazem o transpor-
te externo não gostaram muito. Para 
possibilitar a mão dupla foi necessá-
rio proibir o estacionamento na rua, 
o que gerou muita dificuldade para 
o embarque e desembarque. “Temos 
que parar longe da portaria e os es-
tudantes precisam se arriscar entre 
os carros para atravessar a rua. Fora 
isso, particularmente, não enxerguei 
melhorias no fluxo do trânsito”, diz 
a motorista Maxcielle Alves.

Usuário de uma van, o estu-
dante Rafael Teixeira também não 

Buritis na CRTT 

No último dia 10 de agosto, foi 
realizada a eleição para composição 
dos novos representantes da Comis-
são Regional de Transporte e Trân-
sito (CRTT) da Regional Oeste. 
Pensando em contribuir para me-
lhoria de um dos maiores proble-
mas do Buritis, alguns moradores 
se candidataram para fazer parte da 
comissão e foram eleitos. São eles: 
Gracy Torres,  Rômulo Belfort e 
Hélio Emiliano Moreira, sendo que 
os dois primeiros também fazem 
parte da diretoria da ABB - Associa-
ção do Bairro Buritis.

Os membros da CRTT têm a pos-
sibilidade de debater e decidir sobre 
questões do trânsito e do transpor-
te público em Belo Horizonte e, em 
parceria com a Prefeitura, Secretarias 
Regionais e BHTrans, construir jun-
tos a mobilidade urbana da capital. 

“Seremos um elo entre moradores e 
poder público. Acredito que faltava 
uma participação maior da comuni-
dade do Buritis nas questões do trân-
sito do nosso bairro. Até mesmo uma 
aproximação com a BHTrans. Ao in-
vés de apenas lamentar, vamos agir”, 
diz Gracy Torres.

Ainda de acordo com Gracy, 
a expectativa é que, até o fim deste 
ano, já seja possível alcançar vitórias 
na busca pela melhoria do trânsito 
do Buritis. “Existem situações que 
não necessitam de dinheiro, basta 
estudos e boa vontade”. 

A CRTT Oeste foi dividida em 
cinco territórios. Os representantes 
do Buritis se encontram no territó-
rio 05. Além dos três titulares, ain-
da foram eleitos suplentes: Cláudio 
Márcio Oliveira e Marina Garetti 
de Araújo Moreira Faria.

gostou muito da novidade. De 
acordo com ele, ficou perigoso ter 
que esperar o transporte mais dis-
tante da portaria da universidade. 
“Temos que pegar a van na par-
te mais alta da rua, ou mesmo em 
vias adjacentes. Neste horário é 
muito perigo, risco de assaltos. 
Já tem van que optou em pegar os 
alunos na portaria da Mário Wer-
neck, o que infelizmente vai gerar 
ainda mais fila dupla e engarrafa-
mentos na avenida”.

Em caso de aprovação, a 
BHTrans também já definiu como 
será a nova demarcação da via. 
Deverão ser instalados prismas-
catadió picos (populares tartarugas 
refletivas ou olhos de gato) no pe-
rímetro entre a Mário Werneck e 
a entrada do UniBH. Além disso, 
também será realizada uma nova 
abertura na esquina do quarteirão, 

por onde será permitido o acesso 
dos veículos à avenida.

Em relação ao horário para a 
permissão do trânsito em mão du-
pla na Líbero Leone, a BHTrans in-
forma que “somente depois da aná-
lise dos resultados do teste é que 
será possível estabelecer se de fato 
a mudança será efetivada e em qual 
faixa horária”.

MEMBROS da CRTT território Buritis

MOTORISTAS se adaptaram bem à implantação da mão dupla na Rua Líbero Leone

Com a nova sinalização, VIníCIUS reduziu 
o tempo gasto para deixar o bairro

RAFAEL (esq.) e colegas temem pela 
segurança ao terem de esperar pela van
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Comércio

Na edição de agosto, o JOR-
NAL DO BURITIS trouxe uma re-
portagem especial mostrando como 
os moradores do nosso bairro são 
apaixonados pelos seus pets. Este 
amor acabou por modificar para-
digmas, fazendo com que diver-
sos estabelecimentos passassem 
a aceitar a entrada de animais de 
estimação. E essa cada vez maior 
aceitação está provocando o cresci-
mento do chamado “Mercado Pet” 
no bairro, que está na contramão da 
crise que afeta o país. O Brasil é a 
sétima economia do mundo, mas 
está na segunda posição no merca-
do pet global, atrás apenas dos Es-
tados Unidos.

Levantamento feito pelo 
IBGE (Instituto Brasileiro de 
Geografia e Estatística) em par-
ceria com a Associação Brasilei-
ra da Indústria de Produtos para 
Animais de Estimação (Abinpet) 
mostra que o Brasil tem a se-
gunda maior população de pets 
do mundo, com 132 milhões de 
animais. Nos Estados Unidos 
são 164 milhões. O setor repre-
senta 0,38% do PIB brasileiro, à 
frente dos setores de geladeiras, 
produtos eletrônicos e de beleza, 
por exemplo. “Enquanto estamos 
vendo muitas empresas fecharem 
as portas e demitirem funcioná-
rios, nós estamos contratando 
pessoal e planejando uma expan-
são”, diz a sócia-proprietária da 
Toys e Pets, Ana Paula Melo.

Mercado pet na 

contramão da crise

Com este nicho a ser explora-
do, o mercado pet apresenta novos 
produtos a cada dia. Hoje podemos 
dizer que, quase tudo que exis-
te para o ser - humano, também 
há para os animais. “São roupas, 
acessórios, produtos de hidratação, 
alimentos naturais. Até mesmo cer-
veja para cachorro já foi lançada. 
Apesar de muita gente não gostar 
deste termo, é uma espécie de hu-
manização do animal, que faz mui-
to bem para o mercado”, comenta 
Rafael Melo, também proprietário 
da Toys e Pets.

Mais números
A busca por mais qualida-

de de vida dos animais explica 
uma previsão de faturamento de 
R$19,2 bilhões para este ano, o 
que representa um aumento de 
7% em relação ao ano anterior. 
A maior fatia fica por conta da 
Pet Food, que representa 67% 
do orçamento. O segmento de 
saúde também impulsiona o 
crescimento e abocanha mais 
de 15% do mercado, reflexo da 
maneira como os tutores olham 
para seus animais, já que o cui-
dado que antes era curativo pas-
sou a ser preventivo. “A mu-
dança de comportamento dos 
donos reservou aos animais de 
estimação a posição de mem-
bros da família. Eles estão den-
tro de casa, dormem na cama. 
Esta presença exige que seu tra-
tamento seja diferenciado, com 
ótimos produtos, o que fomenta 
cada vez mais o setor”, finaliza 
Ana Paula.

DE OLHO no 
mercado, 

Rafael e Ana 
Paula planejam 

importantes 
investimentos

ALTA DEMAnDA faz setor pet se inovar a cada dia

No próximo dia 22 de se-
tembro tem início a primavera. 
É hora de colocar os casacos 
novamente no guarda-roupas e 
retirar as roupas leves. Este pe-
ríodo, juntamente com o verão 
que o sucede, é muito aguar-
dado para quem trabalha no 
setor do turismo, uma vez que 
muitas famílias buscam por 
lazer em alguma das praias de 
nosso imenso litoral. Agente de 
viagens da CVC Buritis, Kelly 
Moraes dá boas dicas para 
quem pretende deixar BH nos 
próximos meses.

O Nordeste reúne vários 
atrativos símbolos do Brasil 
como: praia, mar, cultura e na-
tureza. A chamada alta estação 
desperta o interesse de 44,2% 
dos brasileiros em conhecer a 
região, e cidades como Por-
to Seguro, Porto de Galinhas 
e Maceió continuam sendo as 
mais procuradas. “Sol e Nor-
deste é uma mistura infalível. 
E quem quiser explorar um 

Chegada das 
estações mais 
quentes do 
ano estimula 
o turismo

pouco mais, nossos navios fa-
zem a costa brasileira e tam-
bém América do Sul, como 
Buenos Aires e Montevidéu”, 
destaca Kelly. 

Serviço: CVC BURITIS
Endereço: Rua José Rodrigues Pereira, 884 
Telefone: (31) 2511-0400
Funcionamento: Segunda a sexta das 09h às 20h,   
     sábado das 09h às 15h

KELLY acredita em praias 
lotadas nos próximos meses

Viajar

Apesar da crise econômica, 
que afetou quase a todos, a che-
gada das estações mais quentes 
do ano renova as esperanças 
e as pessoas ficam mais bem-
-dispostas, especialmente para 
viajar. De acordo com Kelly, a 
CVC Buritis oferece excelen-
tes passeios para a Bahia, que 
são os mais em conta, porém o 
Brasil inteiro pode ser explora-
do. “Basta pesquisar que temos 
o destino ideal, adequando a 
qualquer bolso. Como eu sem-
pre faço questão de destacar: 
hoje em dia só não viaja quem 
não quer!”.

O turismo é uma das ativi-
dades mais resistentes da eco-
nomia brasileira e se mantém 
como importante segmento, ge-
rando emprego e renda.
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Comunidade 

Quem transita diariamente pela 
Mário Werneck, com certeza, já 
observou a presença de um novo 
apoio da Polícia Militar na aveni-
da. Desde o fim do mês de agosto, a 
principal via do Buritis abriga uma 
das 86 vans - Base de Segurança 
Comunitária, que foram instaladas 
na capital. O moderno veículo con-
ta com quatro policiais vinculados, 
sendo que dois deles permanecem na 
Base e outros dois realizam patrulha-
mento com motocicletas na região.

Já há algum tempo os morado-
res do Buritis eram atendidos dia-
riamente por uma van da Base Co-
munitária Móvel. Apesar de em um 
primeiro momento parecer não ter 
havido mudanças, elas ocorreram 
sim, e no dia a dia, trarão grande 
impacto à sensação de seguran-
ça no bairro. A nova Base, além de 
ser fixa, o que irá facilitar o contato 
entre a comunidade e os militares, 
é constituída por uma van equipada 
com aparelhos de acesso à internet 
de alta tecnologia, além de câmeras 
de videomonitoramento e rádios di-
gitais. Até mesmo uma linha telefô-
nica foi instalada para facilitar a co-

Buritis é contemplado 
com Base de Segurança

Mesmo com o pouco tempo 
de atuação, a presença da Base de 
Segurança Comunitária tem agra-
dado moradores e comerciantes do 
Buritis. “Me sinto muito mais se-
gura, mais tranquila para trabalhar, 
especialmente na hora de fechar a 
loja à noite, quando estamos mais 
vulneráveis”, diz Fabiane Tannous, 
proprietária da Pé ante Pé.

Morador no bairro, o aposenta-
do Amilcar Dias foi até à Base para 
solicitar uma informação a respeito 
de sua carteira de habilitação. Ape-
sar de não ter sido possível resol-
ver seu problema, recebeu todas as 
orientações que necessitava, o que 
já facilitou sua vida. “Ter este aten-
dimento bem pertinho de casa é 
muito bom. Ir à companhia, muitas 
vezes era complicado. Além disso, 
a partir de agora, estou muito mais 

População aprova
tranquilo para caminhar pelo meu 
bairro”, ressalta.

Tenente Edney não esconde a 
satisfação em alcançar este retor-
no da comunidade em tão pouco 
tempo. “O trabalho é exclusiva-
mente para este objetivo. Inclu-
sive, temos aqui uma mesa com 
cadeiras justamente para acolher 
da melhor forma o cidadão. Mais 
que polícia, queremos ser amigos 
de cada morador”.

MAIS INFORMAçõES
Além das câmeras de monito-

ramento no seu entorno, a Base tem 
acesso às câmeras do Olho Vivo na 
região onde elas estão presentes. 
Por esse monitoramento interno, 
há condições de acionar, via rádio, 
o militar que está fazendo patrulha-
mento com motocicleta, para que 

EQUIPAMEnTOS modernos fazem 
da Base uma mini-companhia

Em setembro de 2016 era 
inaugurado no Buritis o Studio 
Franco. Um espaço sofisticado 
e moderno, onde é possível en-
contrar tudo o que a família pro-
cura no que se refere a cuidados 
com a beleza e estética. Verdade 
que para muitos moradores este 
serviço poderia não ser nenhuma 
novidade, afinal, o nosso bair-
ro é reconhecido pela gama de 
empreendimentos voltados para 
a estética. No entanto, o Studio 
Franco possui algo que, desde o 
primeiro dia de funcionamento, 
tem marcado sua história e o di-
ferenciado dos demais: gestão e 
simpatia. 

Trabalhando como consulto-
ra há muitos anos, a idealizadora 
do Studio, Irene Franco, sempre 
prezou pelo bom atendimento ao 
cliente. Para ela, mesmo que um 
serviço possa não ter agradado 
em sua totalidade naquele dia, o 
acolhimento, presteza e alto as-
tral faz com que o cliente volte. 
Ao longo deste um ano, ela se or-
gulha por ter conseguido montar 
uma equipe que também abraçou 
esta ideia. “Eu estou aqui todos 
os dias, acompanho cada detalhe 
de perto e vejo a dedicação dos 
profissionais em deixar o cliente 
o mais à vontade possível. Não 
tenho dúvidas que esta é a base 
para o sucesso”.

Tendo como sócio o marido 
Leonardo Franco, a empresária 
conta que não foi fácil tomar a 
decisão de investir em um bairro 
tão saturado em salões de beleza. 
“Ficamos um mês fazendo estu-
do de viabilidade, conversando 
com moradores e outros empre-
sários da região e chegamos à 
conclusão que nossa proposta de 
negócio era sim interessante e 
conseguiríamos fazer uma capta-
ção de clientes desde que nos di-
ferenciássemos na qualidade de 
atendimento, produtos profissio-

Um ano de conquistas

Serviço: STUdIO FRANCO
Endereço: Av. Professor Mario Werneck, 
2398 - Lj 02
Tels.: 3656-8742 / Whats: 99932-5081 
www.instagram.com/studio.franco
www.facebook.com/studiofrancobeleza

O Studio Franco conta com 
espaços diferenciados e exclusi-
vos para cada tipo de procedimen-
to: cabelos femininos, esmalteria, 
espaço kids, estética, depilação, 
designer de sobrancelhas e barber 
shop, além de uma área VIP para 
eventos como Dia da Noiva, Debu-
tante, Spa Days, entre outros.

Para fazer a cabeça da mulherada, 
várias opções modernas de alisamen-
tos, coloração, hidratação, mechas, 
cortes e penteados. Spa dos Pés, de-
pilação facial e maquiagem também 
estão na lista. “Em agosto, investimos 
em um equipamento que vai levan-
tar a autoestima de nossas clientes. 
Começamos a oferecer o Pump UP, 

Conhecendo o Studio
procedimento que promete levantar o 
bumbum com resultados visíveis já na 
primeira seção”, diz Irene.

Para os homens, que contam 
com uma barber shop exclusiva, op-
ções de cortes de cabelo, barba, me-
chas, progressiva e relaxamento são 
alguns dos serviços oferecidos.

Já para as crianças foi montado 
um espaço kids e criado o certifi-
cado de primeiro corte, quando os 
pais levam uma mecha do cabeli-
nho como recordação. “Ao longo 
do primeiro ano, mais de 900 clien-
tes foram atendidos e contamos 
hoje com avaliação 5 estrelas em 
100% no Facebook, motivo de or-
gulho para nós”, finaliza Irene.

nais de 1° linha e preço justo”.
Para o futuro, Irene pensa gran-

de. Além de expandir o espaço do 
Buritis, deseja lançar uma segunda 
unidade na capital. “Quem sabe um 
dia viramos uma marca com várias 
filiais. Ainda está longe, mas traba-
lharemos muito para alcançarmos 
todos os objetivos”. 

municação com os policiais.
Para a Polícia Militar, o for-

mato da Base de Segurança Co-
munitária é a maior aposta para 
conquistar os moradores de Belo 
Horizonte. Ela irá funcionar como 
uma espécie de mini-companhia, 
instalada bem perto do cidadão. 

“Estaremos presentes no dia a dia 
da comunidade. Aqui faremos re-
gistros de ocorrências, receberemos 
demandas, daremos informações e, 
o principal, aumentaremos a sen-
sação de segurança dos cidadãos”, 
explica Tenente Edney, comandante 
da PM no Buritis.

ele cheque aquela situação de sus-
peição, gerando potencial preventi-
vo para o bairro.

Neste primeiro momento, a Base 
irá funcionar, diariamente, das 14h às 
00h, em frente ao número 1270 da 
Mário Werneck. O telefone de con-
tato da unidade do Buritis é o 2108-
4843. Salientando que este número é 
para informações diversas. Situações 
de emergência devem prosseguir 
sendo feitas através do 190.

Beleza 

Ten. EDnEY  e FABIAnE - PM e 
comunidade de mãos dadas

IREnE e equipe Studio Franco: o melhor acolhimento do Buritis
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Variedades 

No próximo dia 15 de setem-
bro comemora-se em todo Brasil o 
Dia Nacional do Musicoterapeuta. 
Nos últimos anos foi possível ob-
servar um crescimento significativo 
no número de pessoas que buscam 
terapias alternativas para tratar de 
doenças do corpo e da mente. A 
musicoterapia está entre elas. 

A musicoterapia é uma meto-
dologia terapêutica que utiliza a 
música para atender as necessida-
des físicas, emocionais, cognitivas, 
sociais e espirituais dos pacientes. 
Não há restrição de idade ou limi-
tações físicas que possam contrain-
dicar o tratamento. Os resultados 
são sempre uma maior qualidade 
de vida e o bem-estar do indivíduo.

Por ser uma metodologia al-
ternativa, a musicoterapia é mui-
to utilizada para tratar pacientes 
de todas as idades que apresentam 
problemas relacionados ao estres-
se, complicações emocionais ou 
deficiências de desenvolvimento e 
aprendizagem. Musicoterapeuta da 
Pró-Music, Marina Assis explica 
que a terapia é indicada nos casos de 
distúrbios da comunicação, fobia, 
ansiedade, estresse, dificuldades de 
aprendizagem, T.D.H., tratamentos 
psicológicos, ações preventivas em 
empresas para melhoria de desem-
penho, resultados e potencialização 
de habilidades, geriatria e doenças 
emocionais. “Vale ressaltar que o 

Inaugurada há pouco mais de um 
ano, a Casa de Carnes Aguiar Buri-
tis tem, dia após dia, mudado a forma 
do morador do bairro escolher uma 
carne na hora da compra. Antes li-
mitado a fazer sua aquisição em um 
dos supermercados do bairro, agora 
pode usufruir de um estabelecimento 
que oferece cortes de excelência, seja 
para um jantar especial, churrasco ou 
mesmo para o cotidiano.

Sócio-proprietário da empre-
sa, Alisson Almeida não esconde 
a felicidade pelo sucesso alcança-
do neste pouco tempo de funcio-
namento. Porém, não vê isto como 
surpresa. Segundo ele, muitos anos 
antes de se mudar para o Buritis, 
quando ainda era um estudante 
no UniBH, já enxergava o grande 
potencial do bairro. Sabia que se 
investisse em um empreendimen-
to que levasse alta qualidade de 
produtos e atendimento, teria um 
ótimo retorno. “Aqui na Casa de 
Carnes Aguiar o cliente tem uma 
experiência, não apenas uma com-
pra. Vários já se tornaram nossos 
amigos porque receberam um aten-
dimento de excelência”.

Outro destaque para o sucesso 
do empreendimento no Buritis é a 
praticidade no serviço. Na Casa de 
Carnes Aguiar, além de fresca, a 
carne sai embalada com o corte que 
o cliente deseja. “Isto é muito im-
portante. Muitos clientes têm a vida 
muito corrida e necessitam dessa 
comodidade”, comenta Alisson.

Morador no Buritis, Vinícius 
Oliveira conta que precisou de ape-
nas uma compra para se tornar um 
cliente fiel da casa de carnes. “São 
produtos diferenciados, mas com 
um preço totalmente acessível, sem 
dúvida, tudo o que o morador do 
bairro deseja. Virei cliente de car-
teirinha e tenho certeza que quem 
vier conhecer também se tornará”.

Musicoterapia 
Uma importante alternativa contra enfermidades

musicoterapeuta não é autorizado a 
medicar, no entanto, pode fazer to-
dos encaminhamentos com foco nas 
queixas dos pacientes”, explica.

Francine Mendonça foi uma 
das pessoas atendidas por Marina 
ao longo de sua profissão. Ela fez 
aulas de canto-terapia e, através 

delas, conseguiu obter importan-
tes resultados na sua luta contra o 
transtorno bipolar. “Os encontros 
musicoterapêuticos pautados nas 
atividades do canto e suas inter-
faces com demais linguagens ar-
tísticas me remetiam a momentos 
agradáveis e me esclarecia das mi-
nhas potencialidades e habilidades 
a desenvolver, trazendo equilíbrio, 
calma e reflexão. O repertório era 
sempre muito bem escolhido e me 
incentivava a levar canções que eu 
não apenas aprendia, mas contribu-
íam para meu processo de estabili-
dade da bipolaridade”.

Serviço: CASA dE CARNES AgUIAR BURITIS 
Endereço: Avenida Aggeo Pio Sobrinho, 322. 
Funcionamento: Segunda a sexta das 8h às 20h;    
    sábado das 8h às 18h; domingo das 8h às 13h. 
delivery: Segunda a sábado das 08h às 16h.
Tels.: 3243-8423 / 99781-5017

conquistando 

a confiança

Entrega 
em casa

A Casa de Carnes Aguiar tam-
bém se tornou referência no atendi-
mento delivery. O serviço é feito de 
forma exclusiva para cada cliente, 
desde a forma de embalar até a hora 
marcada para entrega. “É muita 
gente que utiliza do delivery, inclu-
sive, para nossa surpresa, de bairros 
fora da nossa região.  Temos clien-
tes na Savassi, Olhos D’água, Barro 
Preto. É incrível”, ressalta.

Ainda de acordo com Alisson, 
em breve, o serviço delivery estará 
mais forte com a participação no re-
cém-criado aplicativo iMeat, voltado 
apenas para o segmento de carnes. 

ALISSOn nunca duvidou do potencial do Buritis para produtos de qualidade

Segundo Marina, a MUSICOTERAPIA 
é também indicada para tratamento 
de doenças relativas ao envelhecimento
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rG radiografias: 

modernidade a serviço dos dentes

Painel

Previdência privada pode ser a solução

LUIz gERALDO PInTO, 
corretor de seguros e 
consultor financeiro

Apesar destas grandes vanta-
gens ao se contratar um plano de 
previdência privada, Luiz Geral-
do garante que a previdência so-
cial não pode ser descartada. “Ela 
continuará com o seu papel social 
que garante, além da aposentado-
ria, outros benefícios previdenci-
ários como auxílios doença, aci-
dente e reclusão, pensão por morte, 
salários família e maternidade, e 
também benefícios assistenciais e 
de legislação específica como as-
sistência ao idoso e à pessoa com 
deficiência, trabalhador portuário 
avulso, pecúlio e pensão especial”. 

O Brasil passa por um mo-
mento de debate sobre os mode-
los de aposentadoria desde que, 
em dezembro do ano passado, 
o presidente Michel Temer en-
viou ao Congresso a proposta 
de reforma da Previdência, que 
deve endurecer o acesso à apo-
sentadoria. O projeto do Gover-
no Federal inclui em seu texto 
original três alterações centrais: 
idade mínima obrigatória de 65 
anos; aumento do tempo mínimo 
de contribuição para 25 anos; e 
a mudança no cálculo do valor 
do benefício. Caso aprovada a 
reforma, a restrição ao acesso à 
aposentadoria pública deve le-

INSS mantido

Os moradores do Buritis e re-
gião já têm onde encontrar uma 
clínica de radiologia odontológi-
ca que alie qualidade de exames e 
excelência no atendimento aos pa-
cientes. É com esta filosofia que 
foi inaugurada em maio deste ano, 
aqui no bairro, a RG Radiografias, 
mais uma clínica na capital perten-
cente ao renomado Grupo R+. 

Com a aquisição de aparelhos 
referentes ao que há de mais mo-
derno no mercado, seja em servi-
ços de radiografia, tomografia, ou 
mesmo de esterilização, somado 
a uma estrutura física fantástica e 
profissionais altamente capacita-
dos, a RG Radiografias prova que 
tudo nela foi planejado para pro-
porcionar total conforto e segu-
rança a seus pacientes e parceiros. 
“Aqui oferecemos o moderno ser-
viço de radiografia digital, quando 
a consulta torna-se mais eficien-
te, com maiores possibilidades de 
diagnóstico e economia de tem-
po. O dentista poderá ter acesso 

var muitos trabalhadores aos pla-
nos privados. 

Corretor de seguros e consultor 
financeiro no Buritis, Luiz Geraldo 
Pinto cita os vários benefícios ao 
contratar um plano de previdência 
privada. Segundo ele, com a refor-
ma o plano de aposentaria privada 
passa a ser uma maneira de garantir 
a tranquilidade na velhice. Porém, 
é preciso ficar atento nas taxas de 
carregamento e administração co-
brada pelas instituições financeiras, 
que variam de 0,3% a 3% sobre o 
valor investido.

Além de acumular recursos 
para garantir uma renda e um pa-
drão de vida dignos no futuro, o 

investidor poderá obter benefícios 
fiscais ao optar pela previdência 
privada. “O imposto de renda é 
cobrado apenas quando é feito o 
resgate do montante acumulado ou 
quando fizer a opção pelo recebi-
mento da renda. Isso significa que 
o percentual de rendimento sempre 
incidirá sobre uma base maior de 
dinheiro, aumentando o capital ao 
longo do tempo. Em outros fundos 
de investimentos, por exemplo, a 
tributação é semestral’, explica. 

Outro beneficio é a modalida-
de PGBL (Plano Gerador de Be-
nefícios Livres), onde é possível 
deduzir em até 12% da sua renda 
bruta anual os valores investidos 

na previdência privada. Com isso, 
se posterga o pagamento do im-
posto e pode aproveitar este valor 
deixado de lado para reinvestir em 
um plano VGBL (Vida Gerador de 
Benefício Livre), que tem a vanta-
gem da incidência do IR somente 
sobre os rendimentos do investi-
mento. “Para quem preocupa com 
a formação dos filhos, netos, sobri-
nhos, a previdência privada infantil 
é uma solução de investimento bas-
tante recomendada, onde o respon-
sável legal ou tutor vai acumular 
recursos que ajudarão na formação 
acadêmica e no início da vida pro-
fissional da criança ou do adoles-
cente’, explica o corretor.

Ainda de acordo com o corretor 
de seguros, estima-se que apenas 
15% a 20% da população brasi-
leira têm condições de fazer um 
plano de previdência privada.

ao exame do paciente quase que 
em tempo real acessando o site da 
empresa (www.rgradiografias.com.
br) e o mesmo também é enviado 
no e-mail do profissional”, explica 
o radiologista Henrique Lanna, que 
informa ainda que a clínica já está 
fazendo a aquisição de um moder-
no scanner de boca.

Além da agilidade no processo, 
o avançado sistema de radiografia 
digital oferecido na clínica do Bu-
ritis é também mais seguro à saúde 
do paciente, uma vez que reduz em 
até 80% a dose de radiação. “Ape-
sar do pouco tem-
po de funciona-
mento estamos 
muito otimistas 
quanto ao sucesso 
da clínica. Troca-
dilhos à parte, o 
boca a boca tem 
sido bastante po-
sitivo em relação 
ao trabalho”, brin-
ca o radiologista.

Serviço: Rg RAdIOgRAFIAS

Endereço: Av. Professor Mário Werneck, 3282  - Loja 08 
Telefones para agendamentos: (31) 3889-9460 | 99892-2205
Site: www.rgradiografias.com.br

A escolha pelo nosso bair-
ro para o investimento não foi um 
mero acaso. Além de um dos sócios 
da clínica residir no Buritis e, as-
sim conhecer o seu potencial, uma 
pesquisa de campo foi realizada. 
“Através do Instituto Foco pude-
mos conhecer o perfil dos morado-
res do bairro. Pessoas ávidas por 
bons serviços e que estão cada vez 
mais fugindo da região central de 
BH”, diz o radiologista.

Ainda de acordo com Hen-
rique Lanna, o imóvel para ins-

POR qUE O BURITIS?
talação também foi uma escolha 
muito bem planejada. Localizada 
no número 3282 da Avenida Pro-
fessor Mário Werneck, a clínica 
está próxima ao ponto de maior 
extensão do bairro, o Buritis II, 
e onde estão sendo abertas várias 
clínicas odontológicas. “Acredito 
que este será o point do setor no 
Buritis e região. Vários profis-
sionais estão vindo para cá e nós 
estaremos bem ao lado deles para 
oferecer a melhor assistência”, 
conclui.

DE ACORDO  
com Henrique, 
com sistema 

digital dentistas 
podem receber 
a radiografia de 
forma imediata
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Educação

Comportamento
PeRCy Jean SChuCKo (*)

(*) Psicólogo pós-graduado em atendimento a dependentes químicos
Atuante nas áreas clinica, educacional, organizacional há 23 anos.

 (31) 9 9185-0446

Desde os tempos mais remotos o homem faz uso de substân-
cias químicas. Dos primitivos que tomavam chás alucinógenos em 
seus rituais, passando pelos pajés indígenas fumando payote ou 
outras ervas que alteravam seu “estado de espírito” e, chegando 
na atualidade onde jovens e adultos se consomem no álcool, no ci-
garro, na maconha ou no crack; nas anfetaminas, nos barbitúricos, 
nos alucinógenos, etc.

E as justificativas? Essas são inúmeras: tendência genética, su-
prir uma falta, carência e muitas outras que já foram alegadas como 
que justificando o uso.

Primeiramente distingue-se uso e abuso (“uso de droga ilícita 
causando problemas na esfera social, clínica ou psíquica decorrente 
de uso de substância psicoativa durante mais de 1 mês ou repetida-
mente durante 12 meses”), considerando-se a primeira denomina-
ção, o uso, como mais comedido, menos frequente e com menos 
intensidade. Porém, não devemos nos esquecer que a tendência na-
tural é, aos poucos, que o uso esporádico ou “recreacional” se torne 
mais frequente partindo para o abuso.

A dependência também tem seus caracterizadores como a fre-
quência de uso e alguns indicadores como: retorno constante ao uso 
(necessidade ou fissura), síndrome de abstinência, aumento na to-
lerância, saliência ou perda de tempo cada vez maior para obter ou 
consumir a droga, compulsão ao uso e dificuldade de abster-se.

O que vemos na sociedade atual é a permissividade de algumas 
drogas lícitas como cigarro, cuja principal substância geradora de 
dependência entre seus 4,7 mil componentes é a nicotina e o álcool 
que é na realidade é a porta de entrada para todas as outras drogas 
e até mesmo as DST (Doenças sexualmente transmissíveis). Sim, 
pois a pessoa sobre o efeito do álcool relaxa seu senso moral e se 
permite tomar ações que não teria de forma sóbria e consciente.

Costumo dizer que drogas como o álcool e o crack são as mais 
perigosas pois, sua dependência se estabelece com muita facilidade 
e sua síndrome de abstinência é pesada. Um dependente químico de 
álcool muitas vezes ao parar de beber necessita apoio psiquiátrico 
e ingestão de medicamentos (diazepam e outros) para controle de 
convulsões (síndrome de abstinência).

Enfim, cabe uma reflexão maior sobre as dependências quími-
cas, suas causas e consequências na vida do ser humano que nos 
permita auxiliar e conter essa epidemia tão destrutiva à vida.

No próximo artigo abordaremos um pouco mais sobre o tema.

dependência química: 
uma luta a ser travada

Parte 1O Grupo SEB maior organi-
zação educacional privada do país 
que gerencia suas próprias escolas 
e conta com mais de 60 mil alunos 
e 6 mil funcionários em oito Esta-
dos e em 16 cidades do país. 

No UNIMASTER/SEB ofe-
recemos da Educação infantil ao 
Ensino Médio com curso de apro-
fundamento para o ENEM. Na 
Educação Infantil do Colégio UNI-
MASTER/SEB a criança é cuidada 
por educadores voltados às neces-
sidades específicas para o desen-
volvimento nessa fase. Nosso pro-
jeto pedagógico, uma referência 
nacional, baseia-se no princípio da 
capacitação das inteligências cog-
nitiva e emocional, motivando as 
crianças a crescerem com atitude, 
sem esquecer o principal: brincar e 
conviver!

No Ensino Fundamental do 1° 
até o 5° ano, o ensino é voltado ao 
desenvolvimento das habilidades 
cognitiva, social e afetiva. Nessa 
fase nossas crianças têm oportu-
nidades de desenvolver-se, tornan-

unimaster / escola seB 

inovação para educar

No UNIMASTER, as ferra-
mentas digitais são integradas à 
proposta pedagógica principalmen-
te por meio da metodologia ‘Gro-
wUP’, que incentiva os estudantes 
a aprenderem ativamente e adquiri-
rem conhecimento de maneira au-
tônoma. Nas aulas, nossos alunos 
usam vários apps da Apple e alguns 
desenvolvidos pelo próprio grupo 
SEB, como os de jogos matemáticos 
para crianças. Todo o conteúdo é 
fornecido pelos professores e aces-
sado pelos nossos alunos e famílias 
como processo do ensino-aprendi-
zagem. “Temos uma visão clara de 
como os ambientes tecnológicos de-
vem apoiar as metas de aprendiza-
gem”, afirma Eliane Veloso, Direto-
ra geral do UNIMASTER. 

Por meio do Projeto Digital, nos-
sos alunos têm acesso, de forma per-
sonalizada, a conteúdos, atividades, 
fóruns de discussão e outras dinâmi-
cas colaborativas que só seriam pos-
síveis com o uso da tecnologia. Tudo 
isso ocorre em um ambiente virtual 
seguro, onde existem ferramentas 
para medir, gerenciar e garantir o 
aprendizado efetivo dos alunos. 

Eliane Veloso reforça que mui-
to mais do que o uso de dispositivos 
tecnológicos como meras ferramen-
tas substitutivas das lousas, giz e ca-
derno os educadores do Unimaster 
acreditam na tecnologia como me-
diadora da aprendizagem. “O uso 
das tecnologias no cotidiano possi-
bilita que a aprendizagem aconteça 
de forma colaborativa, coletiva e 

integrada, conectando informações 
e pessoas de diferentes localidades, 
culturas, condições físicas e forma-
ções, ampliando e enriquecendo o 
aprendizado, hoje o mundo é aberto 
e o papel da escola é ajudar na sele-
ção dessas informações”.

Temos o selo da APPLE que é o 
Distinguished Program por atender 
aos critérios de inovação, liderança 
e excelência educacional, e demons-
trarmos no cotidiano uma visão cla-
ra de ambientes de aprendizagem. O 
que move a educação é o afeto e a 
escola dessa ger@ção pode sim ser 
tecnológica e para tanto depende 
efetivamente do que se faz no espa-
ço tempo escolar. Somos UNIMAS-
TER/SEB e acreditamos no prota-
gonismo de nossos alunos.

do-se um cidadão participativo. A 
Educação infantil e o Ensino Fun-
damental participam e desenvol-
vem o programa MUNDO LEI-
TOR, esse é um programa nosso 
que é estruturado por um conjun-
to de estratégias de ensino-apren-
dizagem que promove em nossos 
pequenos leitores a consciência 
do seu protagonismo no mundo, 
por meio das diferentes formas de 
leituras; da alfabetização e o letra-
mento; da interpretação e a com-
preensão; da produção de textos; 
das diferentes linguagens; da; ex-
pressão autônoma e criativa. 

Em 2018, o UNIMASTER 
inaugura o SEB Educo Educação 
Complementar que é um programa 
de período integral com opção de 2, 
3 ou 5 vezes por semana, que visa 
ampliar as capacidades e habilida-
des das crianças por meio de pro-
jetos pedagógicos complementares 
que ocorrem no contraturno. Ativi-
dades esportivas, estudo orientado, 
recreação e oficinas pedagógicas 
compõem o programa. Tudo para 

desenvolver o aluno de forma com-
pleta em suas capacidades físicas, 
motoras, sociais e intelectuais. 

O uso da tecnologia na edu-
cação sempre esteve no DNA das 
escolas do SEB, que está entre as 
primeiras instituições de ensino 
brasileiras a implementarem um 
programa individual de uso do Ma-

cBook. Vivemos num mundo co-
nectado, onde as pessoas acessam 
informações de qualquer lugar. 
Independentemente da idade a in-
ternet está aberta, basta apenas ter 
conexão e um aparelho que permita 
o acesso. Para os alunos do 8º ano 
em diante adotamos em nossas es-
colas  o acesso individual ao iPad. 

Metodologia ‘growUP’
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Legal
BURITIS

laRiSSa PôRto de Paula ÁlvaReS  (*)

Por Dentro do Bairro

Bullying é um termo da língua inglesa que se refere a todas ati-
tudes agressivas, verbais ou físicas, exercidas por um ou mais indiví-
duos, de forma intencional e repetitiva, e que causam dor e angústia.

O bullying é hoje uma realidade e os agredidos muitas vezes não 
podem fugir dos agressores. Se por um lado as pessoas pensam que 
sempre estão certas, por outro, não podem deixar de pensar nos possí-
veis danos que podem gerar ao outro emocionalmente, pois, palavras 
e atitudes podem deixar marcas que não se apagam. 

O bullying pode tornar as vítimas mais agressivas com seus pró-
prios problemas pessoais. Perdoar é o primeiro passo para não deixar 
isso prejudicar sua vida e o seu estado emocional, mas a verdade é 
que se todos são propícios a praticar o bem e o mal, todos podem es-
colher qual caminho seguir em suas próprias vidas.  

As pessoas devem mudar e evoluir, deixando de ser agressores e 
tentando ver o lado da vítima, porque quando a dor não é sua, é muito 
fácil criticar e fazer a pessoa se sentir mal. Um exercício muito im-
portante para todo o ser humano seria tentar enxergar o lado do outro 
e assim, praticar a empatia, mas infelizmente não isto que ocorre.

O primeiro passo para enfrentar o bullying é pedir ajuda aos fa-
miliares ou amigo confiável, sendo a família o melhor caminho, por-
que o amor é incondicional. Por mais que você tenha problemas com 
sua família, reconheça que você precisa de ajuda e não desista do que 
te faz sorrir, tipo um “hobby”. 

O segundo passo é perdoar o agressor, porque o rancor e a mágoa 
que você irá guardar da agressão não serão extintos se não houver a 
força de vontade para seguir em frente sem olhar para trás. 

O terceiro é agradecer a todas pessoas que estavam do seu lado 
te apoiando e não te julgaram em nenhum momento. O bullying não 
deve ser visto como um bicho de sete cabeças, considere-se mais for-
te do que isso. 

O tempo ensina que jamais se deve desistir de sorrir, de viver a 
vida, e continuar seguindo em frente. 

Os atos de bullying ferem princípios constitucionais – respeito à 
dignidade da pessoa humana – e ferem o Código Civil, que determina 
que todo ato ilícito que cause danos a outrem gera o dever de indeni-
zar. O responsável pelo ato de bullying pode também ser enquadrado 
no Código de Defesa do Consumidor.

Se você é vítima de bullying, faça suas reflexões, denuncie, e bus-
que ser feliz sem medo de expor os que o praticam de forma covarde, 
colaborando assim para banir do mundo toda e qualquer forma de 
menosprezar o outro.

COMO ENFRENTAR 
O BULLYINg

(*)  Acadêmica do 4º período do Curso 
de Direito da Faculdade de Direito 

Newton Paiva, campus Buritis.

A área da Saúde da região do 
nosso Buritis ganhou mais um im-
portante reforço. No último dia 18 
de agosto foi inaugurada a clínica de 
vacinas Imunizar. A renomada mar-
ca, já há mais de 11 anos no merca-
do,  conta com unidades em Montes 
Claros, Janaúba, Guanambi e, ago-
ra, com duas em Belo Horizonte. 

Muito feliz com a inauguração, 
a sócia-proprietária da Imunizar, 
Aline Moura, enaltece todo o pro-
cesso realizado até o grande dia 
da inauguração. “A montagem de 
uma clínica como essa não é da 
noite para o dia. Foram cerca de 
seis meses de estudos, compras 
de maquinários, especialização de 
profissionais. Confio muito no su-
cesso da clínica, pois é uma região 
em plena expansão”.

E a Imunizar chega ao Buritis 

Renomada clínica de vacinas chega ao Buritis

Há cerca de um ano uma cena 
tem chamado a atenção de quem 
passa pela Avenida Professor Má-
rio Werneck, altura do número 
2100. Trata-se de um poste, ou me-
lhor, o resto de um poste, que está 
escorado em um tronco de madeira 
preso à calçada. A imagem, bizarra 
para muitos, tem causado preocu-
pação a quem convive diariamen-
te próximo ao poste, uma vez que 
temem pela sua queda e os conse-
quentes danos que esta pode vir a 
causar. Recentemente, a parte do 
poste que está imersa no ar foi en-
volvida em um pano colorido. Para 
alguns, uma medida de proteção 
para que ninguém venha a se lesio-
nar nos ferros que acabaram ficando 
expostos. Já para outros, é uma for-
ma de ironizar o tempo do proble-
ma, o embrulhando como a um pre-
sente de aniversário.

Matheus Miranda trabalha em 
uma loja de equipamentos de infor-
mática que fica próximo ao poste. 
Segundo ele, há cerca de um ano o 
poste apareceu danificado e foi se 
deteriorando a cada dia, até que a 
escora foi feita. Como até hoje ele 

uma certa dificuldade, uma vez que 
precisamos ter este acesso rápido à 
vacina. A prevenção é fundamental 
para o sucesso do nosso trabalho. 
Esta é uma parceria que já deu mui-
to certo”, diz.

A Imunizar conta com todas as  
vacinas disponíveis no mercado, 
possui os mais  modernos equipa-
mentos para conservação e, o prin-
cipal, seu atendimento é de exce-
lência, com profissionais altamente 
capacitados. “A composição das 
vacinas são iguais, o que nos dife-
rencia dos demais é o nosso aten-
dimento humanizado”, garante o 
gerente Rafael Mendes.

A Imunizar fica localizada no 
Edifício JOB Buritis, Rua Cristia-
no Moreira Sales, 150, sala 710. A 
Cuidati fica no mesmo andar, na 
sala 701.

O aniversário do poste
não caiu, parece que ninguém mais 
se preocupou. “É o famoso jeitinho 
brasileiro. As gambiarras que aca-
bam se tornando os trabalhos finais. 
Está perigoso, estranho e feio”.

Para o cabeleireiro Michael 
Carvalho, não há outra definição 
para o resto de poste pendurado a 
não ser “um absurdo”. Ele não en-
tende como um bairro do tamanho 

e importância do Buritis convive 
com uma cena tão esdrúxula. “Já vi 
em bairros muitos mais humildes 
um poste ser trocado em dois, três 
dias. Não consigo entender o que 
está acontecendo aqui”, indaga.

Ainda de acordo com o cabe-
leireiro, vários moradores já lhe 
demonstraram preocupação com 
uma possível queda do poste. “Ele 
já está um pouco inclinado, parece 
até que os fios estão ajudando a se-
gurá-lo. Muitos motoristas não es-
tacionam aqui perto com medo de 
o poste cair sobre o veículo”.

RESPOSTA 
Ao ser questionada a respeito 

do problema, a Cemig emitiu uma 
nota informando que “em relação 
ao poste escorado localizado à Av. 
Professor Mário Werneck, próximo 
ao número 2100, que vem sendo 
motivo de preocupação dos mora-
dores e transeuntes, a empresa en-
viou equipe técnica para verifica-
ção do poste reclamado, onde foi 
constatado que a referida estrutura 
não pertence à empresa e sequer 
possui rede elétrica instalada. Tra-

ta-se de um poste equipado ape-
nas com redes de telefonia e TV 
a cabo, sendo de responsabilidade 
das respectivas operadoras a devi-
da manutenção”.

 Na nota, a Cemig informa 
ainda que, “apesar de não ser res-
ponsável pelo poste, irá notificar 
as operadoras para que as devi-
das providências sejam tomadas”. 
O mais importante no momento é 
que a Cemig faça essa notificação 
o mais rápido possível, antes que 
alguma tragédia possa acontecer no 
local.

DEDICAÇÃO 
total a cada 

paciente é um 
dos pilares da 

Imunizar

POSTE amanheceu 
embrulhado para presente

MICHAEL indignado 
com a situação

através de uma grande parceria com 
a Cuidati Clínica de Saúde, que já 
oferece uma gama de atendimentos 
médicos, especialmente na área in-

fantil. De acordo com a proprietária, 
Juliana Ribeiro,  a presença da clíni-
ca de vacinas irá facilitar o trabalho 
de prevenção à saúde. “Tínhamos 
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Cultura e Lazer

Estar presente no palco do 
maior festival de dança do mundo, 
apresentando sua arte, já é um mo-
mento único na vida de um bailari-
no. Descer dele premiado, aí é algo 
que não dá para explicar. Pois bem, 
foi esta a emoção sentida por duas 
dançarinas da escola Núcleo Buri-
tis de Dança que, no último mês de 
julho, participaram do 35º Festival 
de Dança de Joinville. 

Hadassa e Evelyn Baptista, 
que são tia e sobrinha respectiva-
mente, tiveram suas performan-
ces selecionadas entre as milha-
res que foram enviadas à direção 
do festival. Só de ter chegado lá 
foi uma grande vitória para estas 
meninas, guerreiras no dia a dia, 
e que foram contempladas com o 
resultado final. Evelyn ficou em 
3º lugar na categoria Danças Ur-
banas e Hadassa foi a vice-cam-
peã na disputa do Jazz.

Apesar de ter apenas 16 anos, 

Do Buritis para o estrelato
Alunas do Núcleo Buritis de Dança saem premiadas de 

Festival de Joinville, considerado o maior do mundo

Evelyn teve de competir na cate-
goria sênior, uma vez que a infantil 
permite dançarinos até os 15 anos 
de idade. Mesmo sendo a “caçu-
linha”, deu um verdadeiro show e 
quase não acreditou no resultado 
alcançado. “É uma sensação de de-
ver cumprido que não dá para des-
crever. Estive um período lesiona-
da, o que me prejudicou bastante 
nos ensaios. Mas, com muita deter-
minação cheguei ao festival e dei o 
meu melhor  em cima do palco. Foi 
emocionante”, conta a jovem que 
teve ainda a oportunidade de pas-
sar por grandes experiências como 
conhecer a praia e o mundo mágico 
de Beto Carrero World.

Quando teve o seu nome anun-
ciado em segundo lugar, Hadassa 
conta que ficou alguns segundos 
estática, sem entender o que estava 
acontecendo. Passava pela sua ca-
beça toda a dificuldade que viveu 
até chegar àquele momento. “Es-

tava prestes a parar com a dança. 
Precisava trabalhar para ajudar em 
casa. Aí chegou a notícia que tinha 
sido selecionada para o festival, 

As bailarinas chegaram ao Nú-
cleo de Dança Buritis há cerca de 
cinco anos. Hadassa uma adoles-
cente de 16 anos e Evelyn uma ga-
rotinha de apenas 11. Lá tiveram 
a oportunidade de conviver o dia 
a dia de uma instituição que preza 
não apenas pela arte, mas princi-
palmente pelos pilares de uma so-
ciedade, como o respeito de valores 
e o carinho ao próximo.

A diretora da escola de dança, 
Janaina Pedrosa, esteve ao lado de 
suas alunas durante toda a estadia 
na cidade catarinense, assim como 
fez em todos os momentos. Vibrou 
como nunca com a conquista delas, 

que sem dúvidas, também é uma 
conquista do Núcleo. “No último dia 
15 de agosto a escola completou 15 
anos de vida. O presente desta data 
marcante acabou chegando alguns 
dias antes. Estou nas nuvens”, exalta.

Conquistas à parte, Janaína faz 
questão de ressaltar que o acolhi-
mento que é dado pelo Núcleo é o 
que verdadeiramente mais lhe im-
porta como educadora. “Se tiverem 
um dom como o dessas meninas, 
estaremos aqui para aflorá-lo. Mas 
se não, estaremos aqui para pro-
porcionar o prazer pela dança, pela 
arte e pela busca de valores de ci-
dadania”, finaliza.

Apoio incondicional

o que me “puxou” de volta para a 
dança. Fui recompensada com esta 
conquista, com este momento úni-
co”, se emociona.

Janaina: professora orgulhosa entre as 
premiadas pupilas HADASSA e EVELYn

Shows 

TazerCraft Party | dia 24/09
Horário: 17h  -  Ingressos: R$60
Vendas: www.ticketsforfun.com.br
Um dos sucessos da atualidade, o pessoal do TazerCraft se 

apresenta no Km de Vantagens Hall BH. Os meninos Pac e Mike, 
que ganharam o Youtube, sobem ao palco e mostram com uma 
linguagem simples, direta e descontraída o melhor que sabem fa-
zer no MineCraft e em outros jogos para PC.

Eventos

Local: Wood’s (Alameda da Serra, 154 - Vale do Sereno)
Horário: 23h  -  Ingressos: R$90
Vendas: www.sympla.com
A revelação do ano, Pabllo Vittar se apresenta na Wood’s em BH. 

A noite conta ainda com a presença de Dani Morais e DJ Caio Aguiar. 
O cantor já fez parcerias com grandes nomes do cenário como Anitta e 
Preta Gil e está estourada nas rádios do Brasil com o sucesso “K.O.”.

Aerosmith  | dia 18/09
Local: Esplanada do Mineirão  - Horário: 22h
Ingressos: Preço médio R$580 - Vendas: www.ingressorapido.com.br
A banda norte-americana fará 

diversos shows no Brasil pela tur-
nê de despedida “Aero-Vederci 
Baby!”. Liderado por Steven Tyler 
e Joe Perry, o Aerosmith é uma das 

lendas do rock dos anos 70. Conhe-
cido pelo eterno hit “I Don’t Want 
to Miss a Thing”. A banda também 
produziu clássicos, como “Livin’ on 
the Edge”, “Crazy” e “Dream On”.

Pabllo Vittar | 27/09
Local: Restaurante Maria das Tranças (R. Estoril, 938, São Francisco)
Horário: 20h - Ingressos: R$ 20
Vendas: www.centraldoseventos.com.br 

Já diz o ditado: rir é o melhor remédio. O humorista Ricardo Bello  
leva toda sua alegria ao palco do restaurante Maria das Tranças com 
o show “Stand-up e Personagens”. No espetáculo, que é divertido do 
começo ao fim, Bello imita personalidades como: Ney Latorraca, Da-
tena, Alexandre Frota, Fábio Jr e até o dono da Ricardo Eletro partici-
pando das ligações a cobrar no lugar da famosa telefonista. 

Ricardo Bello | dia 16/09
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Design 

Se você é apaixonado por jo-
gos de tabuleiro, marque aí na sua 
agenda uma data de muita diversão. 
No próximo dia 16 de setembro, o 
UniBH será palco da 3ª edição do 
Uai Board Games (UAIBG), sim-
plesmente o maior evento de jogos 
analógicos de Minas Gerais. Além 
das centenas de jogos oferecidos, o 
evento ainda irá contar com pales-
tras sobre como os jogos de tabu-
leiro podem ajudar na área da edu-
cação, espaço para apresentação de 
protótipos para novos jogos, e sor-
teios de brindes.

Um dos organizadores do UAI-
BG, João Vitor “Cacique” Avelin ce-
lebra o crescimento do evento a cada 
edição realizada. A primeira, em outu-
bro do ano passado, aconteceu dentro 
de uma loja do segmento e a expecta-
tiva era para um público de 100 pes-
soas. Para surpresa da organização, 
cerca de 300 pessoas compareceram. 
A segunda edição, já realizada em 
um clube, contou com a presença de 
quase 500 pessoas. Para o evento 
no UniBH, a estimativa é de 1000 
presentes, mas este número pode 
ser ainda superior. “O evento é para 
quem gosta, pratica, e também para 
quem não conhece. Vamos ter jogos 
para principiantes, crianças, adultos, 
de todo o tipo. Queremos apresentar 
esse mundo. Os moradores do Buri-
tis e região estão convidados”.

De acordo com Cacique, a va-
riedade de jogos é tão grande que 

UniBH recebe evento de 
jogos de tabuleiro moderno

não tem como uma pessoa não se 
identificar com algum deles. “É 
muita diversidade, teremos até um 
jogo-livro, onde a pessoa pratica-
mente entra dentro da história. Tem 
que conhecer”, exalta.

MERCAdO FORTE
Os jogos de tabuleiro moder-

no são um mercado que cresce 
cada vez mais no Brasil e no mun-
do. Com o surgimento dos vide-
ogames, muitos acreditavam que 
os jogos de tabuleiro logo seriam 
uma coisa do passado, porém, des-
de o final da década de 90, em paí-
ses como a Alemanha e os Estados 
Unidos, se iniciou uma corrente 
de criação de novos jogos que tem 
crescido continuamente desde en-

CACIQUE convida a comunidade 
do Buritis a participar do UAIBg

A Praça da Estação recebe 
desde o último dia 12 de agos-
to, a 23ª edição da Casa Cor Mi-
nas, reconhecida como a maior 
e melhor mostra de arquitetura, 
design de interiores e paisagis-
mo das Américas. E, entre tan-
tos profissionais de renome pre-
sentes, uma moradora do Buritis 
tem se destacado. Trata-se da 
arquiteta Renata Ferreira, que 
criou um espaço em homena-
gem ao também morador do Bu-
ritis, o Youtuber Marco Túlio, 
ídolo da garotada que acompa-
nha o Authentic Games.

Mãe de um adolescente de 
14 anos, viciado em games, Re-
nata ouviu os conselhos do fi-
lho para fazer o espaço. Voltado 
para um público de crianças en-
tre 5 e 12 anos, o quarto possui 
um layout com características do 
popular jogo Minecraft, um dos 
principais games do qual Marco 
Túlio retrata em seu programa 
na internet. Ele é representado 
no lustre - que remete às espadas 
utilizadas pelo personagem do 
game -, no painel ripado com 12 
arandelas em formato do bone-
co Steve e o painel recortado a 
laser, que simula um circuito de 
computador, parecido ao circui-
to Redstone, do game. “Utilizei 
várias formas para remeter ao 
Minecraft, como o revestimento 
de quadrinhos e o carpete qua-

H
en

riq
U

e g
U

a
ltieri

tão. No Brasil esse mercado ainda 
é pequeno, mas apesar da crise ele 
também tem ganhado mais espaço. 
O segmento arrecadou milhões no 
país ano passado e ainda há muito 
espaço para crescer. “Na Europa tem 
hospital usando jogos de tabuleiro 
para prevenir o Alzheimer, já que es-
timula muito o cérebro, ou seja, os 
jogos podem ser utilizados de várias 
maneiras”, comenta Cacique.

Segundo o organizador da UAI-
BG, nesse universo são mais de 90 
mil jogos, com mais de 50 mecâni-
cas diferentes. No mercado nacional 
já temos mais de 30 editoras dedica-
das aos jogos de tabuleiro moderno. 
“A filosofia do evento é que existem 
dois tipos de pessoas: os que gostam 
de jogos de tabuleiro e os que ainda 
não conhecem. Porque não gostar 
não existe”, brinca.

A terceira edição do UAIBG 
está marcada para acontecer no gal-
pão de eventos do UniBH (Rua Lí-
bero Leone, 259 ), das 10h às 20h. 
A entrada é gratuita. 

Moradora do 
Buritis se destaca 
na Casa Cor Minas

driculado. No pé da cama japonesa 
também tem um detalhe que lembra 
o desenho do jogo”, explica.

Para minimizar os danos cau-
sados pelo tempo que a criançada 
fica sentada brincando, a arquiteta 
se preocupou com a ergonomia do 
mobiliário, para que não haja pro-
blemas futuros como dores de colu-
na, LER, entre outras enfermidades. 
“Busquei uma cadeira totalmente 
ergonômica, que pode ser usada tan-
to para um adulto quanto para uma 
criança. Ela se regula totalmente, 
nas costas, lombar e encosto. É um 
investimento para toda a família. A 
mesa possui uma tampa regulável, 
que pode ter duas alturas, uma mais 

baixa e outra mais alta e a utilizo das 
duas formas no ambiente”.

Para deixar o espaço ainda mais 
especial, Renata lançou uma ação 
social, junto com Marco Túlio, onde 
quem doa um brinquedo entra em 
um sorteio para ganhar um kit do 
programa e ainda vai participar da 
entrega dos mesmos junto com o 
apresentador, que serão doados à 
ONG Casa de Apoio, em Contagem.

A Casa Cor Minas prossegue 
até o dia 17 de setembro, na Rua Sa-
pucaí, 383, no Conjunto Arquitetô-
nico da Praça da Estação. A mostra 
funciona de terça a sexta das 15h às 
22h; sábado das 13h às 22h; domin-
go e feriado das 13h às 19h.

Uai Board


