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Parque Vivo
Os moradores do Buritis, mais uma vez, deram
uma grande demonstração de
que, para se ter um ótimo lugar para viver, é preciso que
cada um faça sua parte e não
fique apenas esperando pelas
ações do poder público. Diante da ameaça de fechamento
do Parque Bandeirante Silva
Ortiz, devido à contenção de
gastos na Prefeitura, uma frequentadora se dispôs a abrir
e fechar o parque todos os

dias. Além disso, já saiu em
busca de parceiros/empresários com o intuito de conseguir melhorias de infraestrutura para o parque, bem como
para realização de ações culturais. Nesta luta pela boa
manutenção da área verde, ela
conta com grandes colaboradores: outros frequentadores, que
também darão um pouco de
seu tempo em prol do bem da
comunidade e da natureza.
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Aedes aegypti: atenção
especial com os bebês
Neste período de grande proliferação das doenças transmitidas pelo
mosquito Aedes aegypti,
os pais devem reforçar os
cuidados junto aos filhos,
uma vez que os pequenos
fazem parte de um grupo
de risco. O pediatra Guilherme Oliveira dá algumas orientações importantes, tanto no que se refere
a tratamento, quanto aos
trabalhos de prevenção.
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Amizade
de mãe
e filha
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ACADEMIA

EXEMPLO

ATENDIMENTO DIVERSÃO

Jovens devem ter um
bom acompanhamento
nas atividades físicas

Loja do Buritis recolhe
óleo de cozinha para
descarte correto

Centro de Inteligência
desenvolve trabalho com
equipe multidisciplinar
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Escola Bilboquê realiza
sua Feira Literária

Alunos e pais da Escola Infantil Bilboquê tiveram a oportunidade de participar de mais
uma edição da Feira Literária
da instituição. Durante duas
semanas, a escola se encheu

ainda mais de cultura e alegria,
uma grande satisfação para
seus diretores e colaboradores,
que se esforçam ao máximo
em busca de construir uma sociedade de leitores.
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Ano
olímpico
desperta
práticas
esportivas
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JORNAL DO BURITIS traz
dicas de lazer e cultura
para o mês de maio
Pág. 11
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Editorial

PARCERIA DE RESULTADOS
O brasileiro convive com
uma das mais altas cargas tributárias do mundo. Quase um
terço daquilo que o trabalhador
assalariado ganha vai para os
cofres do governo através do
pagamento de impostos. O problema é mais grave porque os
impostos pagos não são devolvidos com serviços públicos de
qualidade. Existe, no país, uma
espécie de bitributação. Além
da montanha de impostos, também somos obrigados a pagar
planos de saúde privados, escolas particulares e segurança
também particular se quisermos
contar com serviços de qualidade. A maioria dos serviços
oferecidos pelo poder público
ainda não está no mesmo padrão dos que são prestados pela

iniciativa privada.
Mas o fato de pagar em
dia os altos impostos cobrados no país não impede que o
cidadão possa contribuir ainda
mais com o Estado de outras
formas. A participação popular
é uma delas e Belo Horizonte
tem um belíssimo histórico de
uma população bem participativa. São milhares de cidadãos
que participam de instâncias
de decisão em todos os níveis,
ajudando o Poder Público, em
especial a Prefeitura, a tomar
as melhores decisões para o
município de forma bastante
democrática.
Em nossa cidade, temos
mais de 600 instâncias de participação popular, onde a voz
do cidadão é ouvida e levada

em consideração. São conselhos de políticas públicas, assembleias de pais em escolas,
fóruns regionais e temáticos,
entidades que discutem políticas urbanas e sociais, além
do Orçamento Participativo,
que é o palco que discute as
prioridades de obras em todos
os bairros e regiões da cidade.
Enfim, espaços de discussão
ampla e democrática não faltam para quem quer participar
de forma mais ativa da vida
de Belo Horizonte.
Mas também há outros
exemplos de participação que
não estão vinculados a nenhum
fórum formal de decisão. Nesta edição, abordamos de forma
especial este tipo de participação. Na página 3 você verá o

exemplo da corretora Dominique Correa. Ao saber que a
Prefeitura, em virtude de cortes necessários diante da queda na arrecadação, iria reduzir
o pessoal que cuida do Parque
Bandeirante Silva Ortiz, tomou
a iniciativa de se colocar à disposição para que o local não
sofresse nenhuma redução em
suas atividades.
Exemplos como o de Dominique estão por toda parte
em Belo Horizonte. Mesmo
sem ter tempo ou disposição
para exercer alguma atividade de participação em um
fórum oficial de discussão
de política pública, a pessoa
pode perfeitamente colaborar
com a comunidade e com o
município doando seu traba-

lho em favor de alguma boa
causa. São verdadeiros voluntários da cidade que contribuem de forma simples,
mas muito importante para
manter a cidade em melhores
condições de se viver.
Este tipo de parceria entre
o cidadão e o poder público é
possível de várias maneiras. A
Prefeitura tem um programa
de voluntariado onde as pessoas podem se inscrever para
ajudar o município de alguma
forma, dentro daquilo que lhe
é possível. Deveria dar mais
publicidade a este programa,
incentivando os cidadãos belo-horizontinos a serem mais do
que simples moradores da nossa cidade, mas sujeitos de nossa história.

a obra seja finalizada o mais
rápido possível. É inadmissível
um trecho tão pequeno (e totalmente esburacado) ficar sem a
pavimentação.
JORNAL DO BURITIS

de em chamar a polícia. Essa regra
vale para instituições públicas e privadas e seu descumprimento pode
acarretar em multa de R$ 500 reais.
O crescimento acelerado da parcela
da população com mais de 60 anos
ajudou a chamar a atenção para esse
problema grave, mas relativamente
pouco debatido: a violência contra
os idosos. Parabéns aos envolvidos.
Célia Maria Gomes

ruas do bairro. Recentemente a
PM tem dado show nas capturas de
bandidos que agem aqui no Buritis.
Até helicóptero tem chegado por
aqui. Desejo que moradores, comerciantes e polícia se unam cada
vez mais para que nosso bairro seja
o melhor da capital para se viver.
Paulo Souto
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Cartas
ASFALTO
Apesar do brilhante trabalho de
cobertura e cobrança do JORNAL
DO BURITIS no tocante aos serviços de recuperação asfáltica do bairro, constatamos que, realmente, depender de ações de órgãos públicos,
neste país, que beneficiam a população, é desalentador. Depois daquelas cenas de marketing e ufanismo
da Gasmig, anunciando um asfaltamento da Av. Mário Werneck, como
se fosse a coisa mais importante do
mundo, esquecendo, porém, que isto
se tratava da mínima obrigação para
com o bairro já que ela promoveu a
maior destruição nas ruas e avenidas,
já deterioradas, vemos a Prefeitura
Municipal, o que já era esperado, não
cumprir com a sua parte, ou seja, refazer o piso do restante da Av. Mário
Werneck e das demais ruas destruídas (conforme foi, inclusive, divul-

gado pelo jornal). Gostaria de saber,
em nome dos esperançosos moradores do Buritis, se o jornal tem alguma
informação mais recente sobre a morosidade no andamento destas obras.
Na certeza do retorno, agradeço, antecipadamente.
Hilton Magalhães Torres
Morador

n Prezado Hilton, agradecemos
seu contato. Segundo a Gasmig,
as obras de recapeamento asfáltico da Avenida Professor Mário
Werneck que lhe cabiam já foi
finalizada. Entramos em contato com a PBH que informou
que já existe recurso aprovado
para a finalização da obra (trecho em frente ao SuperNosso).
Porém, não existe uma data definida para o inicio da intervenção. Nosso jornal continuará cobrando das autoridades para que

VIOLÊNCIA
No início do mês passado foi
aprovado na Câmara de Vereadores
de BH e sancionado pelo prefeito
Marcio Lacerda a lei que obriga
hospitais, centros de saúde, clínicas e outros estabelecimentos da
área da saúde a notificar o Conselho Estadual do Idoso e o Ministério Público Estadual quando
receberem pacientes idosos com
indícios de violência ou maus-tratos. Já era hora para isso acontecer. Sabemos que muitos casos de
violência ficam encobertos devido
ao medo dos profissionais de saú-

Moradora

SEGURANÇA
Fiquei muito feliz em ler na
edição de abril 2016 do JORNAL
DO BURITIS sobre a união dos
comerciantes do bairro juntamente com a Polícia Militar no que diz
respeito a roubos e crimes aqui no
bairro. Penso que essa é uma boa
saída, mas também não podemos
deixar “afrouxar” a segurança nas

Morador da rua Ernani Agrícola

BOÊMIO
Esses dias atrás eu estava navegando na internet e deparei-me
com uma pesquisa realizada pelo
site Mercado Mineiro na qual relatava que a inflação dos botecos da
capital mineira tem chegado a quase 35% ao ano. Poxa vida. Será que
não teremos sossego? Tudo sobe
neste país mais ou menos em relação à inflação, em torno de 10%.
Agora os donos de bares que querem taxar os botequeiros em 35%.

Isso não é justo. A maior diversão
do belo-horizontino é o bar e se as
saídas para os bares começarem
a ficar caras, danou-se. A pesquisa citou como um dos exemplos
a caipirinha que apresentou variação de 194,52%, com o menor preço de R$7,30 e o maior de
R$21,50. O negócio é pesquisar
qual bar frequentar.
Júlio Mesquita

ROTATIVO
Sou contra a instalação do estacionamento rotativo ao longo da
Avenida Professor Mário Werneck.
Sou a favor mesmo é de passar a
entrada do UniBH para a Rua Engenheiro Carlos Goulart. Assim
fecharia a entrada da Mário Werneck, principalmente por causa das
vans nos horários de entrada e saída da faculdade.
Paulo Gibran
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Preservação

Márcia Campos(*)

Moradores do Buritis se unem para bem estar
garantir parque aberto e bem cuidado
TOC
Os frequentadores do Parque
Bandeirante Silva Ortiz, também
conhecido como Parque Ecológico
do Buritis, já podem dormir mais
tranquilos. A iminente ameaça de
ver os portões do local fechados
não irá se concretizar. Não, a Prefeitura de Belo Horizonte não voltou atrás em sua decisão de retirar
a manutenção diária do parque.
Será a própria comunidade a responsável, de agora em diante, em
cuidar desta importante área verde
do bairro. Já há algumas semanas
a corretora Dominique Lapouble
Correa é quem levanta cedo para
abrir o parque e retorna no fim da
tarde para fechá-lo. Além disso,
tem buscado entre amigos e empresários ajuda no que diz respeito a
melhorias e manutenção do espaço.
Dominique é moradora na Rua
José Cláudio Rezende e todos os
dias faz caminhada no Parque Ecológico do Buritis. Assim que teve
início os comentários de que a Prefeitura iria retirar a manutenção do
parque para conter despesas ficou
atenta a tudo que acontecia ao seu
redor. De forma alguma ela ficaria
de braços cruzados vendo o espaço
que tanto gosta sendo fechado. E,
foi exatamente o que fez!
No dia em que funcionários da
Fundação Municipal de Parques
chegaram ao parque do Buritis
para tirar os materiais, Dominique
não pensou duas vezes: entrou na
frente e “mandou parar”! Diante do impasse, já que não haveria
funcionários para abrir o local, de
prontidão ela se dispôs a realizar a
tarefa. Após muitas ligações, para
os mais diversos setores, a permissão foi concedida e, graças a
esta ação, a comunidade hoje segue desfrutando as belezas do parque. “Meu filho até me chamou
de maluca por assumir mais esta
responsabilidade, mas eu não poderia ficar parada. Esse parque não
é só meu local de lazer e de fazer
caminhada, mas também é uma se-

DOMINIQUE se tornou a nova guardiã do parque

gurança para mim. Abandonado,
poderia ser ocupado por marginais, que estariam bem em frente
à minha residência”.
E já que decidiu assumir este
compromisso, Dominique irá se dedicar totalmente a ele. Sua missão
não irá se restringir a abrir e fechar os portões. Ela já contatou alguns empresários e, pela resposta
obtida, em breve, o parque deverá receber importantes benefícios
como placas de sinalização, lixeiras, iluminação, novos corrimãos,
consertos diversos e ainda a presença de um jardineiro.

Ocupação
Como irá se dedicar para manter o parque aberto e bem cuidado, Dominique Correa quer que

Na impossibilidade de Dominique,
Anna também já abriu o parque

o Bandeirante Silva Ortiz
seja cada vez mais conhecido e ocupado. Para isso, já
tem um projeto em mente,
que inclusive tem até nome,
“Parque Vivo”. Pertencente a
uma família de artistas plásticos, quer usar a arte e cultura
para manter o local sempre
ocupado de gente do bem.
Aulas de yoga, artes diversas,
adestramento de cães, além
da realização de serenatas,
luau, aniversários e feiras de
artesanato, são algumas das
ideias já elaboradas.
E nesta árdua tarefa de cuidar de
um parque, Dominique já conta com
grandes parceiros: outros frequentadores. Anna Bielova visita o Parque diariamente, sempre ao lado da
cachorra Mel. Assim que soube da
possibilidade de fechar o parque,
Anna gravou um vídeo de Mel,
quando ela “explorava” todo o local, e divulgou em redes sociais e
até no site da Prefeitura. O objetivo
era fazer com que mais pessoas conhecessem esta bela área verde e se
unisse para impedir o fechamento.
“Aqui é lindo. Não pode simplesmente fechar. A população tem que
intervir”, reivindica.

Comunidade aprova
Quem frequenta o parque e fica
sabendo do trabalho de Dominique,
Anna e outros amigos logo aprova
a atitude. Muitos até se mostram
dispostos a ajudar dentro do que
lhe for possível, como é o caso da
servidora pública Simone Hanke.
Ao lado dos dois cães e da filha, Simone passeia todos os dias
pelo Parque Bandeirante Silva Ortiz. Quando soube que os serviços
de manutenção seriam cortados,
ficou receosa que o local fosse fechado, assim como era quando se
mudou para o Buritis. “Eu via esse
lugar lindo, mas não podia entrar.

Era de entristecer. Espero que isto
não ocorra novamente. Parabéns à
comunidade pela atitude. Pretendo
ajudar no que for possível e torço
para que, no futuro, a Prefeitura retorne com a manutenção”, completa.
Por enquanto, a grande parceria
que a comunidade pode oferecer é
ajudar a manter o parque. “É catar
o lixo que produzir, o coco do cachorro, não quebrar, não subir em
árvores. Cada um tem que fazer a
sua parte. Eu apenas dei o primeiro
passo”, finaliza Dominique.
Quem quiser saber mais detalhes deste trabalho da comunida-

GRAÇAS a este esforço dos
moradores, Simone pode seguir
frequentando o parque

de à frente do Parque Ecológico
do Buritis, basta entrar em contato
com a própria Dominique, através
do telefone 99849-5946.

O Transtorno Obsessivo Compulsivo (TOC) caracteriza-se por
obsessões ou compulsões que interfere significativamente na vida do
indivíduo, impossibilitando-o muitas vezes de conviver socialmente
com outras pessoas.
Além de fatores biológicos e psicológicos as causas podem estar
intimamente ligadas com experiências precoces que resulta em uma
vulnerabilidade específica. As crenças religiosas e culturais e ainda
cobranças excessivas de responsabilidade no trabalho também podem
levar ao Transtorno Obsessivo Compulsivo (BARLOW, 2010).
As obsessões são ideias, pensamentos ou imagens persistentes,
que são como intrusivos e inadequados e causam ansiedade e sofrimento. As obsessões mais comuns são pensamentos repetidos acerca
de contaminação, dúvidas repetida, necessidade de organizar as coisas em determinada ordem, impulsos agressivos ou horrorizantes e
imagens sexuais.
As compulsões são comportamentos repetitivos, (p. ex. lavar as
mãos, ordenar, verificar) ou atos mentais (p. ex. orar, contar, repetir
palavras em silêncio) cujo objetivo é prevenir ou reduzir a ansiedade
ou sofrimento, em vez de oferecer prazer ou gratificação. A pessoa
sente-se coagida a executar a compulsão para reduzir o sofrimento
que acompanha uma obsessão ou para evitar algum evento ou situações temidas (MANUAL PSIQUIÁTRICO, 2002).
É raro ocorrer de a pessoa com TOC apresentar só compulsões,
sem nenhum tipo de pensamento obsessivo elaborado e o individuo
é capaz de reconhecer que as obsessões são produtos de sua própria
mente e não impostos a partir do exterior.
O TOC está ligado a diversos fatores e as pesquisas mostram uma
predisposição genética e a existência de alterações na comunicação
em determinadas zonas cerebrais. Está ligado também a fatores
psicológicos, históricos e familiares que causam esses distúrbios
de ansiedade. As nossas vivências interpessoais também influenciam na formação e no funcionamento das estruturas, dos conceitos e das conexões interneurais, acarretando a partir daí a compulsão por experiências observacionais que dão origens a desordens
obsessivo-compulsivas, muito propícias em pessoas com base em
crenças irracionais.
Outro fator importante no que diz respeito ao desencadeamento
do TOC, é o ambiente, pois influencia na formação pessoal, podendo assim, ser propício para aquisição de obsessões, quando há cobranças excessivas.
Atualmente, o tratamento disponível para o TOC consiste de dois
recursos: farmacológico e psicoterápico. Quando o quadro clínico
tem intensidade leve o paciente pode ser tratado apenas com psicoterapia. Se o quadro clínico apresentar gravidade maior existe a necessidade de tratamento com medicamentos associado à psicoterapia.
*Márcia Campos é Psicóloga/Terapeuta-Reiki/Massoterapeuta
e-mail: camposyoga@hotmail.com - (31) 99143-9163 (Vivo) / 9 9174-1419 (Tim)
Página Facebook: Márcia Campos Psicologia&Terapias Integrativas
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Painel

Sempre alerta:
em maio se celebra o Dia do Vigilante
Devido ao crescimento contínuo da criminalidade, uma profissão tem ganhado cada vez mais
importância na nossa sociedade:
o vigilante. Esse profissional é o
responsável pela segurança do local em que atua, zelando pelo patrimônio que está sob sua responsabilidade, bem como das pessoas
que o rodeiam. No Buritis existem
muitos vigilantes que estão sempre alerta em prol da nossa comunidade. E para prestigiar o seu dia,
celebrado em 25 de maio, nossa
reportagem conversou com um dos
profissionais mais populares do
bairro: Rony Soares Leitão, que faz
a vigia do Edifício Donato Werneck
e de mais 13 lojas vizinhas, na Avenida Engenheiro Carlos Goulart.
Rony trabalha como vigilante
há mais de 20 anos, sendo os últimos 15 no mesmo local. Todo este
tempo o fez, não apenas se aprimorar na profissão, mas também criar
grandes amizades. Não há quem
more ou trabalhe na região que não
tenha um grande apreço pelo vigilante. Basta ficar ao seu lado por
alguns minutos e observar os inúmeros acenos e cumprimentos que
recebe. “Eu faço o meu trabalho
com muito prazer e não me preocupo apenas com quem me paga. Já
acompanhei moradores e estudantes que estavam prestes a serem assaltados só para fazer o bem. Acredito que isto também contribui para
todo este carinho”, diz.
Por realizarem um serviço bastante específico e que pode colocar a vida em risco, é altamente
recomendado que os candidatos
à vaga de vigilante façam cursos
para qualificação na área. Desde
que começou a carreira, Rony não
parou de fazer cursos e, segundo
ele, isto foi fundamental para que
obtivesse sucesso. “Tem que se
capacitar. Através de cursos você
aprende não somente a se defender, mas também a dialogar com
as pessoas, que é outra importante

função do vigilante”.
Em 20 anos de atuação no Buritis Rony pôde acompanhar de
perto o enorme crescimento do
bairro. Para o vigilante, esta situação, consequentemente, resulta no
aumento da violência. No entanto,
considera o Buritis como um dos

melhores bairros da capital para se
trabalhar. “Não se pode contar com
a sorte e nem esperar que a polícia
faça todo o trabalho porque ela não
consegue estar em todos os lugares. Por isso é importante que comerciantes e moradores busquem a
contratação do profissional”.

RONY se orgulha do reconhecimento
da comunidade ao seu trabalho

Ligação com o bairro
O Buritis é muito especial
para Rony. Foi trabalhando aqui
que ele conseguiu sustentar sua
família e comprar seus bens. Por
esta razão, sempre quer fazer o
melhor para o bairro. Uma prova disto é que, por conta própria, decidiu participar da Rede
de Comerciantes Protegidos, que
acaba de ser criada no bairro.
Junto aos comerciantes, espera poder contribuir para a maior
sensação de segurança na comunidade. “Os moradores daqui são
unidos, são do bem. E este é o
principal motivo para acreditar

que podemos vencer a criminalidade”, ressalta.

Melhores salários
Como grande presente para
o Dia do Vigilante, Rony Leitão
gostaria de uma maior valorização da classe, tanto no que diz
respeito a melhores vencimentos,
quanto a recebimento de benefícios. “A valorização do profissional é sinal de respeito. Todos têm
famílias para sustentar. É preciso que isto aconteça para evitar
a prestação de um serviço de má
qualidade”, completa.

Adolescentes na academia:
saiba quais os riscos
Quem frequenta uma academia de musculação nos dias
atuais, com certeza, já percebeu
a boa presença de adolescentes,
que praticam a atividade em
busca de um corpo perfeito. É
nesta fase da vida que meninos
e meninas estão formando sua
identidade e corpo e, por isso,
a grande preocupação com a
aparência. Mas, todo cuidado é
pouco quando o assunto é perder peso ou definir os músculos.
Como os jovens estão começando a ir às academias cada vez
mais cedo, os pais devem estar
alertas para o fato de que todos
os exercícios devem ser orientados por um profissional.
Recebendo o treinamento
correto, não existe qualquer risco
à saúde do jovem. Claro que uma
lesão pode acontecer, mas em
uma academia isto é muito mais
difícil de ocorrer do que em uma
aula de educação física da escola, ou em uma disputa de esportes
por equipe como, por exemplo
futebol, onde há o contato entre
os participantes, como explica o
educador-físico da Academia A+,
Guilherme Santos. “Tenho vários
alunos nesta faixa etária e nunca
tive nenhum problema, pelo contrário, todos estão satisfeitos e levando uma vida muito melhor”.
Os exercícios são sempre
acompanhados dos ganhos físicos e emocionais. Na fase da
adolescência eles trazem uma
série de benefícios como a melhora da composição corporal,
postura, relacionamento social,
melhora da autoestima e superação dos problemas. “Atividade
física ensina os jovens a terem
mais disciplina e responsabilidade, além de mantê-los afastados
das drogas e da obesidade. São
muitas as vantagens dos exercícios nesta fase. Portanto, o jovem precisa ser incentivado a

GUILHERME acompanha de perto os exercícios
de Marina e dos demais jovens da academia

praticá-los. Quanto mais cedo eles
começarem, terão menos tempo de
serem pessoas sedentárias, o que
não faz nada bem para a saúde”,
reforça o educador.
Os pais também devem estar atentos à alimentação desses
adolescentes que desejam emagrecer ou ganhar massa muscular.
De acordo com Guilherme Santos, ao entrar para a academia, os
jovens são orientados a consultar
uma nutricionista, que irá definir
a alimentação que vai lhe atender
de forma mais adequada. Normal-

mente a profissional vai indicar a
necessidade do consumo de água,
do prazo para se alimentar, evitar
gorduras, comidas calóricas e doces, aumentar a ingestão de frutas, verduras e legumes e dar preferência para alimentos integrais.
Fatores que serão fundamentais
no desenvolvimento do corpo e
saúde. “Eu sempre converso com
os pais. Mostro a eles todos os benefícios e segurança de se fazer
musculação. Em diversos casos
acaba que pais e filhos malham
juntos. É muito legal”.

Um bom exemplo
Marina Fonseca Guimarães
está com 18 anos, mas é aluna da
A+ desde os 15. Teve o interesse
em entrar para a academia para ter
um melhor condicionamento físico para jogar vôlei. Mal sabia que
a nova atividade traria a ela muitos
outros benefícios. “Melhorou muito
o meu sono. Com isso meu dia ficou
bem mais prazeroso e produtivo. Me
ajudou demais com os estudos, sem

contar a autoestima lá em cima por
ter um corpo saudável”.
Ainda de acordo com Marina,
outra razão para ter entrado na academia tão cedo foi para acompanhar a mãe. Contudo, esta situação
mudou muito de lá pra cá. “Ela me
incentivou muito e acabou que ela
parou e eu continuo até hoje. Agora vou ficar em cima dela até ela
voltar”, se diverte.
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Saúde

Crianças devem receber cuidados
especiais contra a dengue
A grande proliferação das doenças transmitidas pelo mosquito
Aedes aegypti exige cuidados especiais com as crianças nesta época do ano. Sem vacinas ou medicamentos contra as doenças (dengue,
zika vírus e chikungunya) a prevenção passa pelo combate ao vetor e pelo uso de repelentes, que no
caso dos pequenos devem ser indicados pelo pediatra.
Embora os óbitos por dengue
sejam mais comuns em idosos devido a doenças associadas como
diabetes e hipertensão, as crianças fazem parte de um grupo que
também merece atenção. Segundo
último balanço epidemiológico da
Secretaria Estadual de Saúde (SES-MG), das 50 mortes confirmadas
no Estado em 2016 por dengue,
três são de crianças, duas delas na
faixa dos 05 a 09 anos e uma com
idade entre 10 e 14 anos.
Para proteger os filhos, pais lotam as clínicas de imunização e aumentam a procura por repelentes.
Mas algumas orientações também
são importantes para dar assistência adequada e garantir a saúde das
crianças. “As três doenças têm em
comum a falta de um tratamento especifico, sendo recomendado uso de

Repelentes

PEDIATRA está preocupado com aumento
crescente da doença nos pequeninos

analgésicos como paracetamol e dipirona, assim como evitar o uso de
anti-inflamatórios (ibuprofeno, nimesulida, cetoprofeno, diclofenaco
e outros) e AAS, devido ao risco de
dengue, visto que estes podem agravar esta doença”, informa o pediatra
Guilherme Sidnei de Oliveira, morador no Buritis. Ele orienta ainda a
hidratação ampla na dengue.
Ainda de acordo com Guilherme, estas doenças não necessaria-

mente irão requerer que a pessoa
contaminada fique no hospital ou sequer realize exames de sangue imediatamente. Nos casos leves pode e
deve ser tratado com o pediatra ou
clínico de referência, dando mais
conforto ao paciente e evitando a lotação dos PA’s. “Em todos os casos,
excluir ou confirmar dengue é a prioridade, visto ser a doença mais grave
das três, tanto para adultos quanto
para crianças”, ressalta.

De acordo com o pediatra, o
uso de repelentes apropriados para
a idade é essencial para afastar o
mosquito, contudo, ele lembra que
nenhum deles têm segurança comprovada em menores de 06 meses,
por esta razão orienta a não usá-los.
Velas de citronela e repelentes
elétricos podem ser usados, porém deve-se avaliar a tolerância da
criança, que precisa ser mantida o
mais longe possível do repelente
elétrico por risco de irritação dos
olhos e vias aéreas, bem como risco de queimaduras com vela. Está
na moda o uso de pulseiras de citronela, entretanto, segundo o especialista, estas não têm absolutamente
nenhum estudo com comprovação
de eficácia e são contraindicadas
em menores de 02 anos por risco de
irritação e intoxicação. “Lembro,
por fim, que o principal combate a
todas estas doenças é o combate ao
mosquito, sem o qual o controle se
torna impossível e a tendência é de
piora a cada ano. O combate à dengue é dever de todos. Deve-se ainda
ter especial cuidado com as crianças, por serem grupos de risco, com
maiores chances de complicação”,
finaliza Guilherme.

Calvície também deve ser um
alerta entre as mulheres

Doutora Cristiane Câmara Alves

Quem pensa que a temida calvície atinge apenas os
homens está muito enganado. 25% das mulheres brasileiras, entre 35 e 40 anos,
sofrem com algum grau de
calvície. E acima dessa idade, a porcentagem sobe para
50%. É o que revela pesquisa realizada pela Sociedade Brasileira de Cirurgia de
Restauração Capilar.
Segundo a médica Cristiane Câmara Alves, especialista em transplante capilar, a genética pode ser
apontada como a principal
causa para o problema. “A
questão da hereditariedade
também conta. Se o pai, avô
ou tios de uma pessoa tiverem problemas de queda de
cabelo, as chances de ela de-

senvolver o mesmo quadro são de
25% ainda na juventude e de 50%
a partir dos 40 anos’’. Outros fatores que podem causar a calvície
feminina são anemia e problemas

na tireóide. ‘’Com o diagnóstico
confirmado é preciso tratar a causa
com medicamentos orais e tópicos
associados. A falta de vitaminas e
proteínas e, principalmente a ausência de ferro, também são vilões’, diz’.
O estresse excessivo, segundo
a especialista, provoca queda de
cabelo localizada. ‘’Normalmente,
os fios caem em apenas uma área’’.

Tratamento
menos invasivo

GENÉTICA é apontada como
principal causa da queda de cabelos

A boa notícia é que já existe tratamento bastante eficaz, rápido
e menos invasivo para tratar a
calvície. A novidade é a técnica FUE, que quer dizer Extração
de Unidades Foliculares. Essa é
a técnica de transplante capilar

BURITIS

Legal
Amanda Helena Azeredo Bonaccorsi (*)

TRABALHADORES
DOMÉSTICOS
Para comemorar o Dia do Trabalhador, vamos tecer algumas
considerações quanto a Emenda Constitucional n. 72/2013 e a Lei
Complementar n. 150/2015, as quais trouxeram grandes modificações na regulamentação legal dos empregados domésticos.
A categoria dos domésticos há muito reivindicava direitos fundamentais sociais semelhantes aos urbanos e rurais, e com tais legislações foi possível verificar o atendimento a tais reclames. Dentre todos os direitos regulamentados (se você é empregador ou
empregado doméstico, vale a pena conferir o texto integral da Lei
Complementar n. 150), podemos destacar a regulamentação da jornada de trabalho e do FGTS.
Em suma, a nova legislação trouxe o direito à jornada semanal
máxima de 44 horas e, diária, de 8 horas, sendo possível a redução
da jornada para trabalho a tempo parcial (com o salário pago de
forma proporcional). Ainda, para trabalhadores como babás e cuidadores de idosos, mediante acordo escrito entre empregador e empregado, é possível ser adotada a jornada de 12x36, que consiste
em o empregado trabalhar 12 horas seguidas e descansar 36 horas
ininterruptas.
A lei também trouxe expressamente a necessidade de concessão de intervalo intrajornada (para repouso e alimentação) para o
empregado doméstico, o qual, em regra, será de no mínimo uma
hora e no máximo duas horas, sendo possível sua redução para
30 minutos, mediante acordo escrito entre empregado e empregador. Lembrando que caso o período de descanso seja interrompido para o empregado prestar serviço, será devido o adicional
de hora extra!
Por fim, a LC 150/2015 obriga a inclusão dos empregados domésticos no FGTS, a partir da competência de outubro de 2015,
sendo obrigação do empregador doméstico o recolhimento mensal do Fundo de Garantia por Tempo de Serviço em favor de seu
empregado. Este recolhimento será feito mediante a utilização de
DAE, gerado pelo módulo do empregador doméstico no e-social
(www.e-social.gov.br).
Não se esqueça: empregado doméstico é todo aquele empregado que presta serviço de forma contínua, subordinada, onerosa e
pessoa e de finalidade não lucrativa à pessoa ou família, no âmbito
residencial destas, por mais de 2 dias por semana!
(*) Mestre em Direito do Trabalho pela
PUC/MG. Especialista em Direito Civil
pela PUC/MG; Professora do Centro
Universitária Newton Paiva. Advogada.

mais utilizada e indicada por especialistas. Ao contrário da técnica convencional, chamada de
FUT, que consiste na retirada de
uma parte do couro cabeludo, na
FUE as unidades foliculares são
retiradas uma a uma da região doadora (na parte posterior do couro cabeludo) do próprio paciente
para ser enxertado, fio a fio, nas
áreas afetadas. Ou seja, não há
cortes nem cicatrizes aparentes.
Ausência de dor, pressão e
dormência na cabeça durante o

pós-operatório, menor tempo de cicatrização da área doadora e retorno mais rápido para as atividades
do dia a dia são algumas das vantagens do transplante capilar.
De acordo com a Dra. Cristiane, com a técnica FUE, em menos
de sete dias percebe-se a cicatrização total da área transplantada. ‘’O
pós-operatório é bem mais tranqüilo e quase indolor. E o melhor
é que podem fazer o transplante
homens, mulheres e até crianças’,
finaliza’.

6

Maio de 2016

EDITORIAL | OPINIÃO | LAZER | EDUCAÇÃO | POLÍTICA | ARTE | CULTURA | ARTIGO | SAÚDE | SERVIÇOS | IMÓVEIS | PAINEL | TRANSPORTE| SEGURANÇA

Ambiente

Sustentabilidade

Empresa no Buritis oferece
o que há de melhor em
decoração de interiores

Emporium Verde realiza
campanha para recolher
óleo de cozinha

Nos últimos tempos, o brasileiro tem se demonstrado cada
vez mais preocupado com a estética aliada ao conforto, quando o
assunto gira em torno de móveis
e decoração. E as estatísticas não
mentem: segundo dados levantados pelo Pyxis Consumo – ferramenta do Ibope Inteligência utilizada para dimensionar o mercado
– os gastos no setor devem atingir,
em média, R$14 bilhões até o final
do ano. No Buritis, os moradores
têm uma ótima opção para investir
no ambiente interno de seu imóvel. A Decora Interiores oferece o
que há de mais moderno e eficiente no mercado.
Inaugurada em 2007, a Decora
Interiores foi uma aposta do patriarca da família Carneiro. Aposentado,

Ronaldo contou com o apoio de sua
família, que trabalha com fabricação
de móveis na cidade de Ubá, maior
pólo moveleiro de Minas Gerais,
além de parceria com fornecedores
de referência do Estado do Paraná e
São Paulo, para realizar o empreendimento. A ideia não só deu certo,
como hoje se tornou a empresa da
família, e seus filhos Plínio e Ilíria
são quem coordenam o negócio. “Os
moradores do Buritis são detalhistas
e de muito bom gosto. Focam pela
excelência e gostam de prestigiar as
lojas do bairro. Todos estes fatores
vêm de encontro ao que queríamos
oferecer, por isso, deu tão certo”, comenta Plínio Carneiro.
O comércio de sofás é o carro-chefe da loja. São os mais diversos modelos, estilos e cores,

PLÍNIO é um dos responsáveis em coordenar o negócio da família

com destaque para os retráteis.
Tudo para agradar os clientes, que
são mais que especiais. “Na hora
da compra eles analisam a estrutura do sofá, optam por madeiras de
eucalipto reflorestada, acabamento
com costura pespontada, espumas
anti-alérgica e anti-mofo, assento e encosto D-33. Ou seja, um
sofá belo que irá durar para a vida
toda”, explica.

No entanto, a Decora Interiores também se destaca pela comercialização de outros produtos
de extrema qualidade. “Possuímos
a sala de jantar completa, com os
mais diversos modelos de mesas e
cadeiras, home theater, racks, painéis, tapetes, entre outros. A loja
possui também um projetista para a
execução de armários planejados”,
ressalta Ilíria Carneiro.

Enfrentando a crise
A crise econômica que atinge
o país também afetou o setor moveleiro. Contudo, a Decora Interiores tem conseguido manter boas
vendas, mesmo diante de um cenário tão difícil. De acordo com
Plínio Carneiro, não existe nenhum segredo, apenas manteve a
qualidade do produto oferecido e
com preços que agradam o consumidor. “Neste momento de crise
cada centavo vale muito. Por isso,
mantivemos os preços baixos,

sem afetar os produtos”.
A Decora Interiores está presente em outras regiões de Belo
Horizonte com mais três lojas: na
Savassi (Av. Cristóvão Colombo, 519), Centro (Av. Augusto De
Lima, 474) e Venda Nova (Av. Vilarinho, 1458). Além disso, seus proprietários investem na realização de
feiras. Duas, inclusive, acontecem
até o dia 30 de maio: uma no Minas Shopping e outra no Shopping
Cidade.

Todos os dias, litros de óleo
de cozinha são jogados, literalmente, pelo ralo: um perigo
para o encanamento, que pode
entupir, e para o meio ambiente,
já que esse despejo pode descer
pela rede de esgoto e alcançar
rios ou o mar, gerando grandes danos, uma vez que apenas
50mg do líquido pode contaminar mais de 25 mil litros de
água. No nosso Buritis a loja de
alimentos saudáveis Emproium
Verde lançou, recentemente,
uma campanha com o intuito de
auxiliar os moradores do bairro
a darem uma destinação correta
ao óleo de cozinha usado. Ela
recebe o produto e o repassa a
uma empresa especializada no
tratamento e descarte correto.
Em contrapartida, a empresa
irá enviar materiais de limpeza,
que serão produzidos através do
próprio óleo recolhido, e estes
serão repassados a instituições
filantrópicas da região.
Fernanda Rocha, sócia-proprietária da Emporium Verde,
explica que, desde que foi inaugurada a loja, há cerca de um
ano, mais do que o ganho comercial, sempre preocupou com
o meio em que está inserida e
assim busca oferecer uma possibilidade aos moradores do Buritis de fazerem o bem ao meio
ambiente. “Procuramos saber o
que poderíamos fazer para contribuir com o bairro e encontra-

FERNANDA espera que os
moradores abracem a campanha

mos nesta campanha uma boa
oportunidade. Depois que ela
estiver bem encaminhada saltaremos para outro projeto. O importante é não parar”, diz.
Como o Buritis é tomado por
edifícios, Fernanda espera contar
com o auxílio de síndicos para
fomentar a campanha. De acordo com ela, os responsáveis pelos prédios poderiam organizar
entre os condôminos formas de
coletar o óleo usado e, assim que
obtivessem uma grande quantidade, levariam até a loja. “Todos
teriam um ganho enorme. O meio
ambiente, que estaria livre desta
grande quantidade de dejetos, e
o próprio condomínio, que teria
uma caixa de gordura com uma
vida útil muito maior”, ressalta.

Entrega na loja

Serviço
Decora Interiores
Rua José Rodrigues Pereira, 881
Funcionamento: Segunda a sexta das 09h às 18h, sábado, das 09h às 13h
Telefone: 3378-1051
Site: www.decorainteriores.com.br

De acordo com Fernanda Rocha, muitos moradores já lhe solicitaram que a coleta fosse feita nas
residências, no entanto, como se
trata de uma campanha social, sem
fins lucrativos, não é possível disponibilizar profissionais para fazer
o recolhimento. O endereço da
Emporium Verde é Rua Eli Seabra
Filho, 510, esquina com Avenida
Henrique Badaró Portugal.
As instituições a serem bene-

ficiadas com os materiais de limpeza ainda não foram definidas,
até mesmo porque a campanha está
no início e pouco produto foi recolhido até o momento. “Assim que
tivermos um montante razoável
faremos a doação. Inclusive, iremos buscar junto a moradores do
bairro, que prestam serviços sociais
na região, informações sobre quais
entidades poderiam receber as doações”, completa a empresária.
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Educação

Estimulando a leitura

Bilboquê realiza mais uma edição de sucesso da Feira Literária
Uma tradição de mais de 20
anos, mas que se mostra cada vez
mais atual. Assim pode se definir
um pouco do que é a Feira Literária
da Escola Infantil Bilboquê. Com
o intuito principal de incentivar a
formação do hábito da leitura na
criança, a feira busca mostrar que
a literatura infantil é um caminho
que leva ao desenvolvimento da
imaginação, emoções e sentimentos. Tudo isto de uma forma prazerosa e significativa. Além disso,
a feira proporciona um momento
único de interação entre a criança e
os pais, fora do ambiente familiar.
A Feira Literária vai muito
além de uma contação de histórias. As crianças, através de teatro,
canto, jogos temáticos, entre outros, fazem uma retratação do livro
que foi escolhido para trabalhar.
Desta forma, elas têm uma maior
compreensão do que a obra deseja mostrar. “De uma forma lúdica,
elas trabalham questões sociais, de
afetividade e relacionamentos, que
vão muito além do pedagógico”,
explica a diretora da Bilboquê, Maria Claret Lamounier.
Ainda de acordo com Maria
Claret, por mais que o tempo passe, a feira jamais se desatualiza. A
cada ano os professores se aperfeiçoam e cultivam a maior participação de alunos e pais. “O trabalho
melhora o cotidiano do aluno. Por

Maria Claret destaca a interação entre
a família e a escola proporcionada pela feira

exemplo, através de uma peça de
teatro eles aprimoram a sua verbalização, expressão corporal,
perdem a timidez. E os pais têm a
oportunidade de ver a desenvoltura dos seus filhos em outros grupos, além do familiar”, afirma.

Pais e filhos
A interação entre pais e filhos é
sempre um capítulo a parte durante a realização da Feira Literária.
Ela não se resume à apresentação
na escola. Os pais são convidados
a trabalharem a temática do livro

escolhido junto aos filhos. Eles ajudam a construir projetos, nos ensaios das peças e, principalmente, a
mostrar qual a mensagem principal
daquela obra. Renata Izumi trabalhou com a filha Maria Luiza, de
03 anos, a história do Porquinho
Coach, que queria ser sapo para
viver junto aos outros sapos na lagoa. Porém, os sapos mostraram
ao porquinho que ele poderia ficar
com eles sem precisar se transformar em algo que não era. “Não é
a primeira vez que participo da
Feira Literária e, a cada ano, tra-

balho algo diferente com a minha
filha, que sei que a fará crescer.
É sensacional tudo o que a feira
propõe”, ressalta.
O pequeno Pedro Motta, de 04
anos, teve não só a presença da mãe
Alessandra na escola, como também da vovó Beatriz que, inclusive, foi quem lhe deu grande ajuda
na realização de seu trabalho. Pedagoga, Beatriz enumera as vantagens da Feira Literária. “É muito
importante para o desenvolvimento
cognitivo da criança, estimula o hábito da leitura e a sua socialização”.
Segundo a mamãe Alessandra, os
dias que antecedem a feira são de
grande ansiedade para Pedro. “Ele
fica empolgadíssimo, tanto com a
realização do trabalho, quanto com
a minha presença na escola. Fica
querendo mostrar cada lugarzinho
onde ele fica para mim. Eu adoro
participar deste momento”.

RENATA IZUMI
e a filha Maria
Luiza

O pequeno
Pedro, entre
a vovó Beatriz
e a mamãe
Alessandra

PRESENÇA
Maria Claret reforça a importância da participação dos pais no
desenvolvimento da Feira Literária. “O objetivo é mostrar como é
fundamental a interação da família
na vida escolar. Quando a criança
chega em casa e dialoga com os
pais sobre um livro nos sentimos
realizados, pois temos a certeza
que ali estamos criando um laço
único”, finaliza.

Mãe larga emprego formal para ficar mais perto da filha

MAIOR presença de Dayse contribuiu até
para o desenvolvimento de Nicolle

Formar, fazer duas pós-graduações, conseguir um emprego com
uma ótima remuneração. Qual o
motivo para largar tudo isso? Para
uma moradora do Buritis a resposta é muito simples: a filha. No ano
de 2014, Dayse decidiu largar o
emprego de coordenadora de uma
grande escola para ficar mais próxima da filha Nicolle e acompanhar
seu desenvolvimento. À época, a
garotinha tinha 06 anos. Porém,
como não conseguia se privar à árdua tarefa de ser mãe, Dayse começou a trabalhar em casa com a venda de cosméticos, e hoje, também é
uma vitoriosa nesta carreira. Esta é
a linda história que o JORNAL DO
BURITIS irá contar como uma homenagem a todas as mães do nosso
bairro pelo seu dia.
Moradora na Rua Henrique
Furtado Portugal, Dayse Zanetti é
pedagoga, casada, e no ano de 2008
teve a maior bênção de sua vida,
o nascimento de Nicolle. Mesmo

com a chegada da filha não parou
de trabalhar. Para cuidar da pequenina contou com total apoio de sua
mãe. Os anos passaram, Nicolle entrou para a escola infantil e a carreira de Dayse decolou. Já estava na
coordenadoria de uma grande escola. Contudo, ao mesmo tempo que
crescia profissionalmente, o tempo na vida pessoal reduzia. Apesar
de sempre presente, sentia falta de
estar mais perto da filha. Esta angústia não fazia bem à mãe, nem
à profissional. Era hora de tomar
uma decisão, e o amor de mãe falou
mais alto. Dayse deixou o emprego
e assumiu o papel integral de mãe
da Nicolle. Dois anos depois, ela
olha para trás, vê tudo o que passou,
e comemora a decisão que tomou.
“Quando minha filha esteve doente e não pude ficar com ela, porque
tinha que voltar ao trabalho, vi que
era hora de me decidir. Hoje não estou com a Nicolle apenas quando ela
vai para a escola, e agradeço muito

por esta oportunidade”, recorda.
Mais nova, Nicolle chegou a
fazer consultas com uma psicóloga,
uma vez que demonstrava um comportamento que não ia de acordo
com seu desenvolvimento. A partir
da presença constante da mãe passou a levar uma vida totalmente
normal. “Sabia que a minha presença era fundamental para ela. Hoje, a
Nicolle é uma menina 100% feliz”,
comenta Dayse.
Poder estar com a mamãe 24
horas é mesmo uma grande alegria
para Nicolle. Ela é sua melhor amiga. “A gente brinca. Vai ao parque,
passeia com o Floquinho (cachorro). É muito legal ter ela sempre
perto de mim”, ressalta a garotinha.

TRABALHO
No entanto, apesar de extremamente feliz, Dayse não conseguia
ficar sem trabalhar. Para não se privar novamente do papel de mãe em
tempo integral, viu como única so-

lução trabalhar em casa. O conselho de uma amiga a convenceu
a ser uma consultora de cosméticos. Como se dedica totalmente
em tudo o que faz, logo se tornou uma grande vendedora e
hoje faz até consultorias e tratamentos de beleza. Tudo isso, enquanto a filha está na escola. “É
só acertar a agenda. Tem meses
que consigo ganhar até mais do
que quando coordenava a escola. Estou muito satisfeita”.
A mãe de Nicole ainda não
traçou os planos profissionais
para o futuro. Trabalhar em escola ainda é uma prioridade. Porém, a vida familiar vai seguir em
primeiro lugar. “Ter um segundo
filho é meu maior sonho e devo
concretizá-lo no ano que vem. O
lado profissional vai em paralelo.
Para mim foi uma escolha possível e eu aconselho o mesmo a
todas as mães que têm esta possibilidade”, finaliza Dayse.
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Acompanhamento

Legado

Centro de Inteligência
alcança grandes resultados

Olimpíadas podem
transformar o Brasil em
um país de atletas

Foco e dinamismo, alta capacidade de concentração, agilidade
de raciocínio, visão e desenvoltura nos relacionamentos. Estes são
alguns dos inúmeros benefícios
obtidos através do trabalho desenvolvido no Centro de Inteligência.
Composta por uma equipe com
psicóloga, fonoaudiólogas e psicopedagogas, a clínica consegue
reunir recursos terapêuticos que se
integram em direção a um objetivo
comum, que é o atendimento eficaz
da pessoa que a procura.
A estrutura do Centro de Inteligência é fundamental para o sucesso
do trabalho desenvolvido. A clínica é
constituída por duas salas multifuncionais, que se adaptam de acordo
com a faixa etária da pessoa atendida.
Apesar do excelente trabalho
realizado junto a crianças e adoles-

Fernanda Martinelli

CLÍNICA oferece total estrutura para o desenvolvimento do trabalho

centes, o Centro atende pacientes
de todas as idades e que possuem
as mais diversas questões. “Não
podemos tratar todos os casos
como iguais. É através da troca de
experiências entre os profissionais

Cinthia Ângelo

que é possível encontrar um diagnóstico mais correto. É assim que
trabalhamos aqui”, comenta a psicóloga Fernanda Martinelli.
Criado em 2011, e tendo a mudança para o Buritis no ano de 2013,
o Centro de Inteligência já coleciona
importantes casos em que houve o
tratamento do problema e o resultado
não poderia ter sido mais satisfatório.
Um exemplo foi uma menina de 06
anos que chegou à clínica com problemas de fala e comportamento. Ela
estava muito atrasada em relação à
sua idade e isto resultou até em atos
de bullying por parte de outras crianças. Devido ao trabalho em conjunto
dos profissionais, a menina teve um
desenvolvimento incrível e hoje leva
uma vida muito saudável. “Diagnosticamos que o problema dela ia muito
além das dificuldades aparentes. Até
mesmo a situação familiar influenciava. Trabalhamos com ela e sua família e a resposta foi maravilhosa”, explica a fonoaudióloga Cintia Ângelo.

Parceria com as escolas
A parceira entre a escola, a
família e os profissionais torna-se imprescindível para uma
atuação mais direta e de forma
preventiva, aumentando consideravelmente a identificação do
problema e o sucesso do tratamento. É na escola que, muitas
vezes, é percebido os primeiros
sintomas de um problema na

criança, e quanto mais cedo for
o tratamento, menor será o tempo de angústia que ela irá sofrer.
“As escolas estão valorizando
muito o nosso trabalho e isto é
importantíssimo. Todos os trabalhos se entrelaçam. Se fizermos um bom tratamento junto à
criança, ela irá responder positivamente dentro da sala de aula”,

afirma Fernanda.
Além de Fernanda e Cintia,
o Centro de Inteligência ainda
conta com os serviços da fonoaudióloga e psicopedagoga Mayra
Coutinho. A clínica fica localizada na Avenida Professor Mário
Werneck, 2900, loja 18. Telefones
de contato: 2555-8088 / 988342813 / 99732-0871 / 99419-8582.

2016 será um ano muito especial para o esporte brasileiro.
Pela primeira vez na história os
Jogos Olímpicos irão acontecer
na América do Sul e o país escolhido para receber esta grande
festa foi o Brasil. Este, sem dúvida, será um momento oportuno para o incentivo à prática
esportiva entre adultos, crianças
e jovens. E neste cenário a escola terá papel fundamental, afinal, são nas aulas de educação
física que a grande maioria das
crianças tem o primeiro contato
com esporte. Nesta linha podemos destacar aqui no Buritis o
trabalho realizado pelo Colégio
Batista.
Tendo como filosofia a formação integral dos alunos, o Colégio Batista criou há cerca de
20 anos, a Escola Batista de Esportes, que tem como objetivo
principal despertar e incentivar
a prática esportiva de crianças e
adolescentes. Na instituição, os
alunos são motivados a desenvolver ainda mais suas habilidades,
que já demonstraram durante as

aulas de educação física. “Nós observamos o desempenho de cada
aluno e quando enxergamos em
alguns deles um nível avançado para
determinado esporte, os orientamos da
melhor forma. Quem
sabe estamos contribuindo para a formação de um futuro
atleta profissional”,
explica a professora
Francislene Lima.
Para a professora de educação física, as Olimpíadas no
Brasil poderão significar um divisor de
águas na história do
esporte especializado brasileiro. Muitas
crianças e adolescentes irão conhecer
novas modalidades
e terão vontade de
praticá-las.
“Será
algo além de futebol. Muitos alunos
poderão enxergar um potencial em

Importância do esporte
Nas aulas de educação física os
estudantes aprendem muito mais
do que praticar o esporte. Eles desenvolvem atitudes de respeito,
honestidade, domínio próprio, iniciativa, consciência coletiva, entre
outros valores fundamentais para a
formação humana.
A idade pré-escolar é um
ótimo momento para o início da
criança no esporte. Francislene
Lima acredita que nesta fase a

criança compreende melhor as regras e lida com as angústias e alegrias do convívio e da competição.
Na educação, a prática esportiva ajuda crianças e jovens na integração capacitando-os a lidarem com
suas necessidades, desejos e expectativas. Segundo a professora, “o esporte, como instrumento pedagógico,
se integra às finalidades gerais da
educação, de desenvolvimento das
individualidades, da formação para

si para um novo esporte. É assim que se começa a construir
um país de atletas”, diz.

Francislene observa
atentamente o potencial
esportivo de cada aluno

a cidadania e de orientação para a
prática social”.
Para os adolescentes, a prática
esportiva também significa saúde.
Eles são orientados a terem o controle da obesidade e do desenvolvimento da coordenação motora.
“Ele vai saber como se alimentar
direito e a importância de se hidratar. Em relação ao corpo, irá se
conhecer melhor e ter um maior
equilíbrio”, completa Francislene.

Aplicativo garante carona
segura entre amigos
O Brasil possui hoje uma frota
de 45 milhões de veículos, segundo
dados do Departamento Nacional
de Trânsito (Denatran), e estima-se que cerca de 70% dos veículos
particulares circulem, diariamente, apenas com o motorista. O fato
preocupa e é determinante para o
elevado número de carros nas ruas
e para uma maior emissão de gases
tóxicos na atmosfera. Pensando em
sustentabilidade e na redução da
frota de veículos nas ruas, dois mineiros criaram o aplicativo onRide,
que possibilita a oferta de carona
segura entre amigos.
“A ideia surgiu quando eu ainda
estava na faculdade. Observava que
entrava sempre uma pessoa só em
cada carro, e eu ali precisando tanto
de uma carona”, relata o CEO e fundador da onRide, Alexandre Strehle.
Na época, porém, não havia ainda
tecnologia suficiente para a criação
de um sistema que facilitasse, com
segurança, as caronas. Quando conheceu o programador e desenvolvedor João Jácome, hoje sócio e CTO
da onRide, a ideia começou a virar
realidade. Hoje, no processo de aceleração da Pillow Aceleradora, a empresa busca expandir seus clientes
institucionais e sua base de usuários.
O principal objetivo dos sócios
foi criar um sistema que garantisse
a segurança do usuário, diferentemente dos demais aplicativos de
carona já existentes. “No onRide
só é possível oferecer e pedir carona para a sua rede de amigos Assim
sendo, ele é totalmente seguro, pois
ninguém vai andar com desconhecidos”, explica Strehle.
Reforçando o conceito de segurança, há ainda uma funcionalidade
exclusiva para o público feminino,

Alexandre Strehle, CEO do onRide, João
Zica Fialho e Pedro Almeida, sócios da Pillow

que, com um simples clique, pode
optar por só ofertar e receber caronas de outras mulheres. “Outro
diferencial é que nosso aplicativo
é totalmente de graça. Não é permitido cobrar pelas caronas”, afirma.

Funcionamento
O aplicativo existe em duas
versões: uma para pessoa física
e outra para pessoa jurídica. Para
o usuário comum, basta baixá-lo
para o celular, fazer o login com
o Facebook, e, automaticamente,
já se está oferecendo carona. “Os
comandos são simples. O GPS localiza onde a pessoa está, e ela
escolhe para onde vai. Depois, as
pessoas de sua rede recebem uma
notificação no celular avisando que
ela está pedindo carona”, explica o
CTO da onRide, João Jácome.
Assim que outro usuário aceita dar a carona, quem pediu recebe
outra notificação, e, em tempo real,
pode acompanhar onde o seu amigo
está, e em quanto tempo deve chegar.
Outra funcionalidade do onRide é que a pessoa pode montar gru-

pos de amigos e escolher para qual
deles pedir carona em determinada
situação. “Por exemplo, se eu estou
na aula posso mandar o pedido apenas para o meu grupo da faculdade,
que faz mais sentido”, diz Strehle.
Já a versão para empresas é
completamente diferente e funciona
como se fosse uma licença de uso
personalizada. Neste caso, o aplicativo torna-se um white label, isto
é, a plataforma é adaptada e personalizada de acordo com a imagem
e a necessidade da empresa, levando inclusive a marca da contratante. “A lógica final é a mesma, mas
existem funcionalidades distintas,
que podem interessar mais para a
empresa do que para o usuário comum”, ressalta o CEO.
O aplicativo traz como benefícios economia de transporte, redução do pátio de veículos e diminuição de uma série de impactos ao
meio ambiente e até ao entorno da
empresa. Os dados podem ser utilizados, ainda, para melhorar a logística e tornar o ambiente mais sociável para os funcionários.
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Variedades

UniBH inaugura
novo Centro de
Produção Multimídia
DIVULGAÇÃO UNIBH
FOTOS DIVULGAÇÃO/Cobertura Arena

Os alunos das áreas de Comunicação e Design do UniBH já podem
contar com mais uma importante
ferramenta para o desenvolvimento de seus estudos. A diretoria da
universidade inaugurou este ano o
novo Centro de Produção Multimídia (CPM) e os laboratórios de prototipação em design, aqui no Buritis. São 3.000m² de área construída,
com mais de dez laboratórios, entre
acadêmicos e funcionais.
Por meio desse complexo de
laboratórios, os alunos dos cursos de Jornalismo, Publicidade e
Propaganda, Produção Multimídia, Fotografia, Design, Design
Gráfico e Eventos contarão com
espaços educacionais modernos
e equipados especialmente para o
estudo e a prática. São dois estúdios de TV, um estúdio de fotografia, dois estúdios de rádio, ilhas de
edição, espaço de coworking para
as agências experimentais e trabalhos de grupos, Laboratórios de
Experimentação em Design (LED)
e Laboratório de Experimentações
Gráficas (LEGRA), bem como a
redação convergente, integrando
todos os laboratórios funcionais
(Impressão, Da Vinci, UniBH TV,
Tudo Uni, Web rádio).
O novo prédio faz parte de um
circuito de espaços de experimentação que estimulam o aprendizado do aluno de maneira diferente
e inovadora, além de garantir uma
maior aderência ao projeto acadêmico da instituição. O CPM proporcionará também uma maior
conexão entre estudantes, as diversas áreas de conhecimento e a comunidade, reforçando o papel do
UniBH, que preza sempre pela excelência acadêmica e a integração
entre teoria e prática.

Moradora do Buritis faz
sucesso com blog voltado
à literatura infantil
Um local onde é possível
encontrar inúmeras informações a respeito do universo
da literatura infantil. Foi com
este objetivo que a jornalista
e escritora Rosa Maria Miguel
Fontes, moradora no nosso Buritis, criou em agosto de 2011,
o blog Conta uma História.
Neste espaço ela buscou apresentar notícias locais e fora de
Minas Gerais, além de comentar sobre obras, autores, ilustradores, editores e eventos
destinados às crianças. O sucesso foi tamanho que, quase
cinco anos depois, o blog continua ativo e hoje já se tornou
uma referência no setor, tanto
que a sua criadora recebe, quase que diariamente, obras publicadas em todo o país.
Rosa Maria sempre foi
uma apaixonada pela leitura.
Desta paixão surgiu a vontade de escrever. Assim que se
aposentou da carreira de jornalista decidiu se dedicar inteiramente à literatura e, por
instinto, resolveu engrenar na
literatura infantil. Porém, o
que não esperava era encontrar tanta dificuldade para obter informações na área. Não
sabia de autores, como encontrar obras, editoras, etc. Motivada pela “pulga” natural de
todo jornalista, decidiu que
ela iria fazer algo para mudar
esta situação. Criou o blog e
hoje já pode dizer que ele é
um dos mais conceituados do
país neste seguimento. “Este
blog é um grande orgulho para
mim. Vejo que alcancei todos

os objetivos que havia traçado
para ele, contudo, espero vê-lo
crescer ainda mais e, principalmente, fazer com que contribua
para que tenhamos uma sociedade
de leitores”, afirma.
Um dos pontos de destaque
do Conta uma História é que ele
dá dicas de obras infantis e mostra

em quais livrarias elas podem
ser encontradas e os preços.
Desta forma, os pais terão total ciência do que buscar para
seus filhos. “Recebo muitos
agradecimentos. São pais que
encontraram no blog justamente o que procuravam”, comenta
Rosa Maria.

BLOG de Rosa Maria hoje é referência nacional no seguimento

Trabalho como escritora
A dedicação ao blog não fez
com que Rosa Maria deixasse de
lado a vontade de publicar livros.
Pelo contrário, a motivou ainda
mais para entrar neste mercado.
Nos últimos anos foram três livros
lançados: A Menina e o Segredo
da Fadinha; O Abraço das Cores
e Hikôki e a Mensageira do Sol,
todos voltados para a literatura infantil. Agora ela se dedica a uma

nova linha. Está escrevendo a
biografia de Tsuo Watanabe,
presidente mundial da Igreja
Messiânica. “É mais um desafio que pautei para minha vida e
espero concluí-lo o quanto antes”, finaliza.
O blog Conta uma História
pode ser acessado através do
endereço www.contaumahistória.com.br
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Por Dentro do Bairro

“Buritis Festival” chega a sua 4ª edição

Tudo pronto para a realização
do mais conceituado festival cultural do Buritis. Neste próximo sábado, dia 7 de maio, o Parque Aggeo
Pio Sobrinho recebe a 4ª edição do

“Buritis Festival”, evento independente cujo único objetivo é levar
cultura gratuita à população, através da ocupação periódica de espaços públicos.
Organizado por artistas e moradores do nosso bairro e região,
o festival deste ano contará com
dez horas de convivência e cultura, através da música, dança, literatura, esporte, yoga, fotografia,
poesia, circo e teatro. Tudo isso
em contato com a bela natureza do
parque existente em meio ao centro urbano.
“A principal intenção de se produzir um evento contínuo como
esse é a de estimular a convivência
e o acesso a cultura autoral da comunidade do Buritis. Valorizamos

a manifestação de diversas artes e
atividades propostas por artistas e
produtores moradores da região”,
explica o artista Bruno Tonelli, um
dos organizadores do evento.
Ainda de acordo com Bruno
Tonelli, o Buritis tem um número
crescente de famílias, jovens e idosos, e o Parque Aggeo Pio Sobrinho é o espaço ideal de convivência e socialização entre moradores
e visitantes, por isso, a sua escolha
para a realização do festival.
Entre os shows, o palco estará
aberto para manifesto de poesias e
músicas de quem estiver presente.
Um espaço específico para exposição de livros, dos mais diversos
assuntos, também será disponibilizado, assim como uma área para

observação da saúde. ‘’Venham
todos! Traga sua família! Muitas
novidades nessa edição! Contamos
com o apoio de toda a comunidade’’, convida Bruno.

Programação:
08h – Abertura do parque – yoga
10h – Teatro - Quintal da Gugué
11h – Vrindavan
12h – Palco aberto
13h – Projeto Pro Music Hall
14h – Confeitaria
15h – Far Side
16h – Alamagu
17h – Triballzen
18h – Encerramento
DJ nos intervalos.

II Seminário Internacional de Mães
Que mãe você quer ser? A
busca pela resposta a esta indagação, comum entre mulheres que
se dividem nos papeis de mãe,
esposa e profissional, norteará as
discussões do II Seminário Internacional de Mães. Uma ótima
oportunidade para as mamães do
nosso bairro. O evento, que acontecerá no dia 4 de junho, aqui na
capital, trará ao Brasil duas autoras de best sellers consagrados no
mundo todo: Laura Gutman - “A
Maternidade e o Encontro com a
Própria Sombra” e “O Poder do
Discurso Materno” – e Ashley
Merryman - “Os 10 Erros Mais
Comuns na Educação de Crianças”; além de renomadas especia-

listas brasileiras, que promoverão
reflexões sobre diferentes aspectos da maternidade, auxiliando as
mães na construção de um processo consciente de tomada de
decisão.
O Seminário nasceu da busca
incansável de duas mães – Ana
Paula Menegatti (foto) e Flávia
Fontes – por conteúdos de qualidade, voltados para a descoberta
de uma nova identidade feminina,
frente aos desafios dessa radical
mudança de vida, chamada maternidade. “Não é um caminho fácil.
Muitas vezes nos sentimos perdidas e angustiadas com as novidades acarretadas pela chegada de
um filho”, afirma Ana Paula.

A ideia do seminário é inspirar
as mulheres para que encontrem
uma maneira harmônica de viver
este momento. “Acreditamos que
não existe um estilo único, que se
ajuste, com perfeição, a qualquer
tipo de família. Mas, existem princípios que norteiam a difícil tarefa
de ser mãe. São ferramentas que
nos ajudam a fazer escolhas conscientes, garantindo mais qualidade
de vida para todos – inclusive para
nós mesmas”, defende.
O II Seminário será realizado no
Ouro Minas Palace Hotel, Av. Cristiano Machado, 4001. Os ingressos para
o evento já estão no segundo lote e
podem ser adquiridos pelo site: www.
seminariodemaes.com.br.

Como parte das comemorações dos
20 anos de fundação, a diretoria da Associação de Moradores do Bairro Buritis - ABB, em parceria com a Positiva
Eventos, realiza no dia 09 de julho o 1º
Buritis Gastrô. O evento pretende reunir o que há de melhor na gastronomia,
com a participação de restaurantes e bares locais, além de receber food trucks
e food bikes com uma variação de cardápios. O objetivo é atender a todos os
gostos e públicos das mais diversas ida-

Locadora de veículos

des. O evento ainda contará com shows,
apresentações, recreação infantil e sorteios de brindes. Sem dúvida, uma ótima oportunidade para confraternização
de amigos e famílias do bairro.
O 1º Buritis Gastrô será realizado na
Avenida Henrique Badaró Portugal, das
10h às 18h. Interessados poderão obter
mais informações com Karlinhos, através dos telefones 99791-2605 ou 988591211, com Tatiane pelo 99144-3401 ou na
Positiva Eventos no número 3424-6338.

Inaugurada no último dia
29 de abril, a Rei Rent a Car
chegou ao Buritis trazendo um
serviço que ainda não era oferecido no bairro, o de locação
de veículos. Desde 2012 no
mercado, a empresa se consolidou no Bairro das Indústrias
com aluguel exclusivo de carros executivos para políticos.
Agora, começa a atender um
público mais geral, oferecendo
diversos modelos de veículos.
Fundada pelo empresário
Fauston Lagares (foto), a Rei
Rent a Car oferece os melhores
preços do mercado tanto para
alugueis diários ou de finais de
semana, quanto para mensais
ou anuais. A Rei Rent a Car

também terceiriza frota de empresas. “Nossos carros são novos e atendemos a todos os gostos dos clientes. Temos desde
modelos básicos a carros mais
completos”, afirma.
Durante o coffee break de
inauguração vários amigos,
clientes, delegados de polícia,
deputados e vereadores passaram pela empresa. Os moradores do Buritis também prestigiaram. “Estamos investindo
no bairro porque sabemos que
o Buritis tem crescido muito
e carecia de um serviço diferenciado na parte de locação
de veículos. É uma satisfação
estar aqui”, finaliza Fauston
Lagares.

11

Maio de 2016

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

Cultura e Lazer

Paula Fernandes
07 de Maio

15 de Maio
Local: Music Hall
Horário: 22h
Ingressos:
Pista R$200,00;
Pista VIP R$260,00
Vendas: www.
ticketbrasil.com.br

pela madrugada até o amanhecer. O
repertório é baseado em seu disco
totalmente autoral, “Amanhecer”,
lançado em 2015, e no DVD de
mesmo nome, mas sem deixar os
sucessos de lado.

Capital Inicial

O Power trio The Winery
Dogs desembarca em Belo Horizonte para única apresentação. A
banda de rock, que é formada por
Richie Kotzen (vocal e guitarra),
Billy Sheehan (baixo) e Mike Portnoy (bateria), surgiu em 2012 e de
lá pra cá lançou dois discos: “The

21 de Maio

Local: Chevrolet Hall - Horário: 22h
Ingressos: Mesa Setor I R$ 640,00; Mesa Setor II R$ 560,00 /
Arquibancada 1º Lote R$80,00; 2º Lote R$ 110,00; 3º Lote R$ 130,00
Vendas: Site Tickets for Fun
show conta com três canções inéditas do público: “Doce e Amargo”, “A Mina” e “Vai e Vem”. Fora
as tão aguardadas novidades, o fã
pode esperar recentes sucessos do
Capital em versão acústica, como é o caso de
“Mais”, “À Sua Maneira”, “Quatro Vezes
Você”, “Eu Nunca Disse Adeus” e muito mais,
dando espaço também a
canções do tão adorado
Acústico MTV e do período que o antecede.

Festival Brasil Sertanejo 2016
14 e 15 de Maio
Local: Esplanada do Mineirão - Horário: 14h
Ingressos: Passaporte Pista: R$ 90,00; Passaporte Premium: R$ 150,00
Vendas: www.nenety.com.br

Após reunir cerca de 30 mil
pessoas no ano passado, o Festival Brasil Sertanejo contará com
dois dias de festa em 2016. O
primeiro dia (14) privilegiará os
clássicos do sertanejo, com Zezé
di Camargo e Luciano, Chitãozinho e Xororó, Bruno e Marrone

e Leonardo e Eduardo Costa com
o show Cabaré. Já o segundo dia
(15) será palco para os maiores
sucessos do sertanejo universitário, com shows confirmados de
Gusttavo Lima, Jads e Jadson,
Luan Santana, Henrique e Juliano
e Victor e Fabiano.

Winery Dogs” (2013) e “Hot Streak” (2015). O show promete um
set list recheado de sucessos do
grupo, além de algumas surpresas.
A banda S.O.T.O., novo projeto de
Jeff Scott Soto, é a convidada da
noite, promovendo seu debut álbum “Inside The Vertigo”.

Luau Natiruts

14 de Maio

O Capital Inicial está de volta
a BH. O grupo formado por Dinho Ouro Preto, Flávio Lemos, Fe
Lemos e Yves Passarell apresenta
a nova turnê, “Acústico NYC”. O

FOTOS DIVULGAÇÃO

Local: Chevrolet Hall
Horário: 22h
Ingressos: Mesa setor 1 R$
720,00; Mesa setor 2 R$ 560,00 /
Arquibancada 1º Lote R$ 60,00; 2º
Lote R$ 80,00; 3º Lote R$ 100,00
Vendas: Site Tickets for Fun
Paula Fernandes abre as portas
e convida a todos para curtir uma
noite inesquecível. Sempre buscando se reinventar, a cantora traz
novos arranjos e leveza para apresentação do seu novo show, “Amanhecer”. O show será dividido em
três partes e levará o público a uma
viagem que começa à noite, segue

Power Trio The Winery Dogs

Local: Parque das
Mangabeiras
Horário: 15h
Ingressos: 		
Pista 3º Lote R$160,00
Vendas: www.sympla.com.br
A nova turnê da Natiruts, que
celebra o lançamento do DVD
“Natiruts Reggae Brasil” chega a
BH para encantar o público com
um repertório recheado de hits nacionais e um novo elemento: a arte
urbana que compõe o cenário. Para

deixar o show esteticamente arrebatador, a Zeroneutro tratou de
convidar os VJs do coletivo Embolex e os artistas plásticos da Galeria de street art A7MA para a criação e concepção das artes de um
poderoso cenário de LED.

Angra

Tem potencial
Ao observar e cada vez mais perceber os detalhes do bairro Buritis, é fato que trata-se de um bairro que tem um grande potencial.
Em todos os sentidos podemos afirmar isso. Mas existe uma diferença entre o valor real e o valor percebido.
Por se tratar de um bairro muito adensado, todo cálculo que podemos fazer parte de uma referencia de uma população residente na
ordem de 30.000 habitantes. O volume de impostos que o município arrecada tanto em IPTU mas também em ITBI e ISSQN, certamente podemos estimar por baixo algo na ordem de R$ 5 milhões
por mês. Esse é o valor real. Mas qual a percepção das aplicações
(investimentos) no bairro? Certamente a resposta é que é muito baixa (valor percebido).
É necessário trazer mais recursos para dentro do entorno. Melhoria das vias, podas de árvores, etc. Existem várias ações que devem ser desenvolvidas para que o valor percebido seja compatível
com o valor real. Como obter isso?
Tenho visto muitos trabalhos interessantes sendo desenvolvidos
dentro do Buritis. Certamente, não são patrocinados pelos recursos
do caixa do poder público com o dinheiro nós mesmos pagamos.
São iniciativas na linha do voluntariado e que tem feito grande diferença. Essas ações muitas vezes passam despercebidas. Projetos
sociais e culturais no Parque Aggeo Pio Sobrinho, ações públicas
por meio da ABB - Associação do Bairro Buritis, entre outros. Redes de Vizinhos Protegidos e Rede de Comerciantes Protegidos são
ações de destaque.
Mas quando pensamos que são mais de 30.000 pessoas residindo nessa região, o valor percebido de todas essas ações é muito
baixo. E para reverter esse cenário, é importante vivenciar mais as
experiências sociais que estão sendo criadas e dessa forma também
exercer nossa cidadania.
É muito satisfatório ver as pessoas se mobilizando para criar
um bairro melhor. Quem ainda não conhece, sugiro se aproximar
mais e ter também essa percepção. Tenho certeza que ainda tem
muita coisa para ser desenvolvida, pois afinal, estamos falando de
um local que tem potencial! Aí sim teremos um alto valor real e um
alto valor percebido. Qual será sua contribuição?

27 de Maio
Local: Music Hall
Horário: 21h
Ingressos: Pista 2º Lote
R$ 110,00; Pista VIP 2º
Lote R$ 200,00
Vendas: Site Central dos Eventos
Uma das principais e mais
queridas bandas de heavy metal
do Brasil, o Angra, volta a capital
mineira para um show mais que especial. Comemorando 20 anos do

Braulio Lara

lançamento do álbum Holy Land,
a banda executará esse álbum na
íntegra, além, claro, dos grandes
clássicos dos outros álbuns, em um
show longo, especial, e único.

Braulio Lara é empresário e Morador do Buritis – 35 anos
Professor do Curso de Engenharia Civil da UNI-BH
Mestre em Ciência da Computação pela UFMG
Pós Graduado em Gestão de Custos e Controladoria pela UNI-BH
Bacharel em Ciência da Computação pela UNI-BH
Técnico em Eletromecânica pelo CEFET-MG
Corretor de Imóveis registrado no CRECI
Contato através do e-mail: braulio.lara@gmail.com
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Em Dia

Mais saúde no bairro
Moradores do Buritis e região já podem usufruir dos serviços
oferecidos pelo conceituado Laboratório Humberto Abrão
Desde o último mês de fevereiro moradores do bairro e região
contam com mais um importante
prestador de serviços no Buritis,
mais precisamente na área da saúde. O renomado Laboratório Humberto Abrão inaugurou aqui a sua
mais nova unidade. Localizada na
Rua José Rodrigues Pereira, 385, a
unidade Buritis foi projetada para
ser um laboratório conceito, diferente de tudo que existia dentro do
segmento em Belo Horizonte. Ela
concilia o padrão Humberto Abrão
de qualidade num projeto arrojado com iluminações zenitais nos
telhados verdes, gramados e palmeiras, amplas janelas que proporcionam boa ventilação e favorece
a luminosidade, captação de água
das chuvas para irrigação dos jardins, estacionamento e uma bela
vista da mata e da cidade.
As unidades do Laboratório
Humberto Abrão são bem estruturadas, confortáveis, com instalações modernas e, sobretudo contemplam a marca registrada da
excelência no atendimento, precisão, segurança e confiança nos resultados. A unidade Buritis conta
com ambientes amplos, agradáveis
e dotados de recursos tecnológicos
necessários para o atendimento diferenciado e a qualidade característica dos serviços.
Além dos tradicionais espaços
para coletas diversas, a nova unidade dispõe também de um espaço pediátrico para proporcionar
às crianças um pouco de entretenimento antes e durante a realização dos procedimentos de coleta. “O atendimento e o serviço
que oferecemos a nossos clientes
é algo singular, capaz de provo-

A empresa

A unidade Buritis apresenta como diferencial a
preocupação com o meio ambiente e ecossustentabilidade

car no cliente a sensação de que
ele é o mais importante, porque
é assim que o vemos de verdade. Nossa equipe é treinada com
a sensibilização necessária de
quem optou em trabalhar na área
de saúde, pois em nossa atividade, humanização e precisão são
palavras de ordem”, garante a Administradora da empresa, Flávia
Alessandra Fernandes.

Por que o Buritis?
A escolha por inaugurar uma
unidade no Buritis, no mês de fevereiro, às vésperas do ano em que a
empresa completa 40 anos de fun-

dação fez parte de uma elaboração
cuidadosa. Desde a escolha do local, que atenderia também às regiões do Belvedere, São Bento, entre
outras, e também a vários pedidos
dos clientes que se deslocam destas
regiões. “A expansão do laboratório
sempre foi objeto de estudo cuidadoso na empresa, para que o alinhamento com a filosofia de qualidade,
tanto do fazer bem feito e da riqueza
dos detalhes fosse transmitida com
nitidez para os clientes, dando-lhes
a certeza e confiança de que o espaço, os processos e os colaboradores
estejam dentro do padrão Humberto
Abrão”, explica Flávia.

O Laboratório Humberto
Abrão atua nas áreas de análises
clínicas, citologia e anatomia patológica e, desde a sua fundação,
no ano de 1977, seus únicos, e atuais sócios, sonhavam com um estilo diferente para um laboratório.
Algo que pudesse ser reconhecido
pela classe médica, por clientes
e convênios, como um laboratório que não se limitasse apenas a
fazer exames e liberar os resultados, mas que pudesse ser solidário e parceiro com a necessidade
de cada um e, para tanto, a única
forma seria ouvir o que as pesso-

Flávia Alessandra Fernandes,
Administradora do Laboratório

as têm a dizer, o que elas precisam
e o que elas desejam. “E é assim
que a gestão da empresa caminha.
Com respeito, ética, solidez, com
foco no que realmente importa,
com modernização de seu parque
de máquinas, com utilização dos
melhores kits e reagentes, com
inovação, com pioneirismo, com
compromisso e qualidade. O labo-

ratório também prima pela agilidade no atendimento, com atualização profissional e aprimoramento
contínuo de metodologias e processos, com gestão por competências, com a educação continuada,
tudo isso como aliança fundamental para a obtenção de resultados
seguros e confiáveis”, ressalta a
administradora.

Outros serviços
Para os clientes que têm dificuldade de se deslocar para alguma
das unidades ou que optam pela comodidade do atendimento em sua
residência, local de trabalho ou às
vezes em clínicas/hospitais, o laboratório oferece serviços de coleta externa, com horário agendado,
pontualidade e a mesma eficiência
disponível nas unidades.
Há alguns anos foi criado o ‘Programa de Urgências’, considerando
que resultados confiáveis, liberados
em curto espaço de tempo, são de
suma importância para diagnósticos
rápidos e precisos. Então, todas as
unidades são preparadas e comprometidas com o programa, onde conseguem liberar em poucas horas, grande
parte dos resultados de exames bioquímicos, hematológicos, microbiológicos, imunológicos, marcadores
tumorais, urinálises, entre outros.
Em 2015, foi lançada uma novidade que tem sido experimentada,

aprovada e cada vez mais utilizada
pelos clientes, que é o “Cadastramento de exames online”. Trata-se
de uma forma fácil, rápida e segura
de atendimento, que agiliza muito a
vida das pessoas que querem ficar
ainda menos tempo no laboratório.
Basta entrar no site do Humberto
Abrão, fazer um breve cadastro de
seus dados e enviar uma imagem do
documento de identidade, do pedido
médico e da carteira do convênio, se
for o caso. Em no máximo 4 horas
úteis, o cliente receberá um “localizador”, por e-mail, com informações e instruções de preparo de seus
exames e informações de cobertura
de seu convênio. Assim, ao chegar à
recepção de qualquer uma das unidades, basta mencionar que tem o
localizador e o cliente será atendido
com prioridade e em poucos minutos será direcionado à coleta do material. Esse sistema online permite
também a coleta externa.

SERVIÇO

O telhado verde tem vista para
a cidade e montanha e chama a
atenção pelo seu paisagismo

Os ambientes internos são amplos,
agradáveis e dotados de recursos
para um atendimento diferenciado

A coleta infantil proporciona
entretenimento às crianças antes e
durante a realização dos exames

Laboratório Humberto Abrão
R.José Rodrigues Pereira, 385 - Buritis
Funcionamento da unidade: 6h30 às 17h, de segunda à
sexta-feira e aos sábados de 6h30 às 12h.
Telefone: (31) 2104-5700
Site: www.humbertoabrao.com.br

