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As Eleições no Buritis
Todo o crescimento do
Buritis nos últimos anos será
novamente comprovado durante as eleições 2016. No total, mais de 13 mil eleitores/
moradores deverão comparecer às urnas das 29 seções
que estão espalhadas em três
instituições do bairro, uma a
mais que na disputa de 2014.
A partir deste ano, o Colégio

Unimaster também será um
dos locais de votação. Nesta
edição, o JB faz um raio-x
de todo o processo eleitoral
no Buritis que promete, mais
uma vez, dar um show de democracia e responsabilidade,
com a presença de eleitores
críticos e conscientes de que
estão escolhendo o melhor
para nossa cidade.
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Bairro terá ações na
Semana do Trânsito

A semana Nacional do Trânsito, celebrada neste mês de setembro, é um momento reservado para ações educativas com
os objetivos de conscientizar
motoristas e pedestres acerca
da importância de um trânsito mais seguro e a criação de

um ambiente menos caótico
em ruas, avenidas e rodovias.
No Buritis, a 126ª Cia, em
parceria com o Batalhão de
Polícia Militar Rodoviária,
prepara uma série de blitze
educativas para reforçar a
campanha.
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ARTE

Mais de 600 atletas
disputam o torneio
Murilo Silva de
Futebol 7 no bairro

JORNAL DO BURITIS
conta a história da
talentosa moradora do
bairro Flávia Picini
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Buritis receberá
festival inovador

Em 2017, o Buritis deverá
ser palco de um festival inovador, que terá a arquitetura
como fonte de exposição. A
proposta será melhorar a paisagem do nosso bairro, que é
marcado por diversos espaços
subutilizados, através de in-

COMPETIÇÃO
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Alegria e Diversão

tervenções em palafitas, popularmente conhecidas como
“paliteiros”. Um projeto que
irá agrupar o espaço ambiental a uma função restauradora e que trará benefícios para
um espaço urbano até então
ignorado.

Pág. 8

O Buritis recebeu pela segunda vez o projeto Orquestrando. Ao harmonioso som de uma orquestra sinfônica, e com
a bela paisagem do Parque Aggeo de fundo, a criançada teve a oportunidade de participar de diversas atividades
esportivas e culturais que tinham como finalidade dar um estímulo para que elas busquem nas artes o seu futuro.
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Editorial

O impeachment e as eleições
O dia 2 de outubro de 2016
será uma data histórica para o nosso país. Ela marcará a realização
das eleições municipais, o primeiro pleito após o processo que culminou no impeachment da, então
presidente da República, Dilma
Rousseff. A grande expectativa
é para saber qual o impacto que
este processo, juntamente com os
escândalos de corrupção, terá na
disputa. Qual será o perfil dos nossos eleitores? Para alguns especialistas, apesar da eleição municipal
ter uma dinâmica diferenciada em
relação a temas nacionais, a magnitude do desgaste sofrido pelo
impedimento da presidente pode
representar uma dificuldade a mais
para os candidatos majoritários,
especialmente os alinhados ao
PT. Mas, a verdade é que apenas
após o término das eleições será

possível entender a influência do
impeachment nas candidaturas
individuais, de maneira que não
seria uma boa estratégia para os
candidatos, a princípio, focar na
temática nacional, uma vez que
ela pode ser desfavorável para todos os grupos políticos ao longo
da campanha.
Aquela história de votar pela
minha família, pelo meu filho,
pelo num sei lá quem, foi uma
mancha a mais na nossa política.
Mostrou o nível dos parlamentares que nos representam em
Brasília. A esta altura fica muito
difícil saber o que as urnas vão
revelar para o país em outubro,
mas certamente o eleitor sai do
processo ressabiado pelo que protagonizaram os políticos. E sua
responsabilidade é grande, afinal
é no município onde tudo acon-

tece de modo real. As duas outras
esferas de poder, muitas vezes,
não passam de mera ficção.
Com isso tudo o que se espera é uma eleição hipercontextual, com postulantes pensando e
discutindo apenas os problemas
do município. Em longo prazo,
outra mudança já ventilada por
especialistas tem a ver com este
momento de mobilização e de
formação de novas redes que o
país atravessa, que deve resultar
em organizações mais à direita
no âmbito político que tendem a
consolidar uma hegemonia igualmente mais de direita do que de
esquerda para os próximos anos.
E entre as mudanças cogitadas,
uma das principais é sobre as
alianças entre siglas partidárias.
Nas eleições 2016, o Buritis contará com mais de 13 mil

eleitores nas urnas. Existe um
grande receio de que tenhamos
recorde de eleitores ausentes. O
principal motivo é a frustração
do povo. Sem dúvida teremos
prejuízos. As pesquisas mostram
que os partidos estão desacreditados por boa parte da população.
Isso é um reflexo da crise. Nosso
bairro sempre teve a característica de contar com moradores
conscientes, formadores de opinião. Nos últimos tempos foram
várias manifestações que demonstraram o quanto a comunidade está preocupada com o atual momento do nosso país e isto
deve se refletir nas urnas. Talvez
esta também tenha sido a razão
para o número expressivo de candidatos a vereadores que residem
no bairro (são 13 no total). O Buritis é grande e as eleições 2016

prometem mostrar toda a sua força. O Buritis tem total condição
de eleger um vereador para representar o nosso bairro.
A verdade é que o eleitor tem
que ir à urna ciente de que as
eleições para prefeito e vereador
são uma etapa fundamental para
consolidar o processo democrático, onde cada cidadão e cidadã
escolherá os representantes que
comandarão o destino de seus municípios. O exercício da política
começa na cidade, no território,
em cada casa, rua e bairro, e é nas
eleições municipais que temos a
oportunidade de debater os temas
que interferem diretamente no
cotidiano de cada cidadão: saúde, educação, transporte, cultura,
oportunidades de trabalho, desenvolvimento, políticas de convívio
urbano e direito à cidade.

truturado em comparação com o
Brasil, um estudo apontou que 84%
dos vegetarianos e veganos voltam
com hábitos onívoros. Acho que já
tomei a decisão. Farei uma transição gradual, sem realizar mudanças drásticas na minha dieta em um
curto espaço de tempo.
José Maria Guimarães

aqui vieram elogiaram muito nosso país. Aquele nadador dos Estados Unidos que deu a bola fora das
Olimpíadas. Agora é torcer para que
nas paralimpíadas corra tudo bem.
Matheus Salles

bairro tem excelentes candidatos.
Vou pesquisar a vida de cada um
para ver qual merece meu voto.
Luisa Torres

R

O JORNAL DO BURITIS é
uma publicação da
Vencer Comunicações Ltda.
CNPJ : 06.169.988/0001-01
Avenida Barão Homem de Melo,
4500 - Sala 822 - Estoril
Belo Horizonte - Minas Gerais
CEP: 30494-270
Tels.: (31) 2127-2428 / 99128-6880
jornaldoburitis@gmail.com
Editor responsável
Alexandre Adão
MTb 10.853 JP
Impressão
O Tempo Serviços Gráficos
(31) 2101-3807
Tiragem
10.000 Exemplares
Distribuição
Mega Som - Tel. (31) 98566-6634
*Os artigos assinados não refletem
necessariamente a opinião
do Jornal, sendo de inteira
responsabilidade de seus autores.

Cartas
MAMA
Anualmente, mulheres com
mais de 40 anos devem procurar um
ginecologista e colocar a saúde em
dia. Isso inclui a realização da mamografia – que ainda é considerada padrão-ouro quando se trata do
diagnóstico precoce de câncer de
mama. De acordo com o INCA, devem surgir quase 58 mil novos casos da doença em 2016. O sintoma
mais comum é o surgimento de nódulo, geralmente indolor, duro e irregular. Mas há tumores que são de
consistência branda, globosos e bem
definidos. Outros sinais de câncer
de mama incluem dor, descamação,
ulceração ou alterações da pele que
reveste o mamilo, além de secreção
papilar. Podem também surgir linfonodos palpáveis na axila. Apesar
de não muito frequente, o resultado
falso-negativo ainda preocupa os ra-

diologistas, por dar uma falsa sensação de segurança para a paciente.
Fiquem atentas. Vamos fazer o autoexame e procurar um médico.
Heloísa Paiva

VEGANISMO
Seja por motivos religiosos, defesa dos animais, ou pela busca por
qualidade de vida, cada vez mais
pessoas estão aderindo ao veganismo, filosofia de vida que rejeita
qualquer bem de consumo obtido
pela exploração animal. Sinceramente estou pensando em me tornar vegano. Estive pesquisando e
cheguei à conclusão que muitos
indivíduos acabam não realizando
a transição da maneira correta e,
consequentemente, voltam a consumir alimentos de origem animal.
Nos Estados Unidos, por exemplo,
onde o mercado vegano é mais es-

Morador

OLIMPÍADAS
Não sei se os moradores do nosso querido Buritis pensam como
eu, mas achei incrível a organização das Olimpíadas no Brasil. Foi
um evento ímpar. Foram as Olimpíadas mais bonitas que já acompanhei. O Brasil fez bonito e nossos
atletas nos surpreenderam. Claro
que alguns erros existiram, mas
não superaram a bela estrutura.
Os atletas dos diversos países que

Morador

ELEIÇÕES
A mudança da legislação eleitoral foi muito boa. Estou impressionada com o pouquíssimo material de campanha dos candidatos
a prefeito e vereador. A poluição
visual e sonora já quase não existe. Só sabemos que estamos em
período eleitoral quando ouvimos
bem ao fundo um carro de som de
candidato que ainda insiste com a
velha política. Acho que os novos
padrões eleitorais foram benéficos
para a população. Agora é votar
consciente. Fiquei sabendo que o

Moradora

EDUCAÇÃO
Foi muito bom ler no JORNAL DO BURITIS a matéria que
abordou a volta às aulas. Muitos
alunos perdem o ano escolar pelos
fatores elencados na reportagem e
muitos pais só se dão conta quando realmente não tem mais jeito
de recuperar. Os pais têm que estar
mais presentes na vida escolar de
seus filhos. É imprescindível que
os alunos com mais dificuldades
de aprendizagem façam aulas de
reforço e assim acompanhem com
mais afinco o ritmo da sua turma.
Célio Leite
Educador

HANDEBOL
Fiquei muito feliz em ler na
edição passada do JORNAL DO
BURITIS a reportagem que falava da união de moradoras do
bairro para jogar handebol. Estamos precisando disso, de contato
entre as pessoas. Atualmente as
pessoas só querem saber de zap
zap e redes sociais e se esquecem das relações interpessoais.
Fico muito inquieta quando vejo
minha filha no celular e no computador. Eu dou maior apoio para
que ela pratique balé e vólei. A
internet melhorou muito o nosso
mundo, mas nunca podemos nos
esquecer que uma simples conversa olho a olho tem também um
grande poder.
Regina Mota Silva Sales
Moradora

3

Setembro de 2016

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

Atração

Projeto “Orquestrando”
é sucesso mais uma vez
“Orquestrar eventos infantis
que passem por uma gestação e
sejam pensados desde a sua concepção para este público”. Foi
com este objetivo que o projeto
Orquestrando realizou mais uma
edição de sucesso no Buritis. A
criançada que compareceu em
grande número ao Parque Aggeo Pio Sobrinho, ao lado dos
pais, se divertiu com oficinas de
circo, meio ambiente, ginástica
afetiva, expressão corporal, audiovisual, contação de histórias,
teatro de fantoches, além de intervenções de artes plásticas. O
tom musical ficou por conta da
Orquestra Sinfônica e Coro do
Instituto Cultural ad Libitum,
que trouxe um repertório instrumental de Raul Seixas, animando os papais e colocando os pequenos para dançar.
A primeira edição do evento aconteceu em fevereiro deste

GABRIELLE destaca o
rápido crescimento alcançado
pelo Orquestrando

ano. À época ainda se chamava Orquestrando no Burita e
foi realizado no estacionamento do shopping Espaço Buritis.
Contudo, o sucesso imediato do
projeto fez com que ele crescesse e se expandisse. A organização estima que em torno

de 3 mil pessoas tenham passado pelo parque durante as sete
horas de evento. Em outubro
acontece a edição especial Sarau das Crianças, que será a primeira fora do bairro, no Mercado Distrital do Cruzeiro.
Os eventos do Orquestrando trazem a preocupação de dar
um estímulo na infância para
que no futuro uma das crianças
vire atleta porque experimentou
uma oficina de circo, ou vire artista plástico porque participou
de uma aula de artes manuais.
“Queremos despertar os dons das
crianças, desde bem pequenas.
Orquestrar futuros diferentes. Estou muito satisfeita com tudo que
o projeto tem alcançado”, diz
Gabrielle Corrêa, gestora e idealizadora do Orquestrando.
Janaína Guerra, que dá vida à
Palhaça Jenobina, animou o público durante todo o evento com

FABRÍCIO com os
filhos Yuri e Lucas

Marcela Rutier Feitosa (*)

APRENDER COM PRAZER
O PESO DAS EMOÇÕES

PALHAÇA Jenobina:
alegria que contagia

a sua irreverência. Ela agradeceu
a oportunidade de participar de
um projeto tão especial. “Tem
sido muito legal. Bem organizado. As crianças empolgadas. E
gratuito, o que deixa os papais
muito felizes”, se diverte.

Famílias presentes
Por onde se andava no parque
era possível perceber a felicidade
de quem participava das atrações
do Orquestrando. Moradores no
Buritis. Juliano Sega e a esposa
Luciana levaram os filhos Gabriela e Felipe ao evento e ficaram muito satisfeitos com tudo
o que encontraram. “Muito bom
para trazer as crianças. Tirar elas
de casa. Um evento diferente que
estamos adorando”, diz Juliano.
“A diversidade de ações e todas
com uma finalidade especial foi
o que mais me chamou a atenção. Teve um teatro para crianças
em inglês, por exemplo, que foi
sensacional”, completa Luciana.
Morador no Vila da Serra,

Educar & Cuidar

Fabrício Rodrigues
ficou sabendo através de amigos sobre a realização do
evento no Buritis e
decidiu prestigiá-lo
ao lado dos filhos
Yuri e Lucas. Não
se arrependeu. “BH
tem poucas oportunidades ao ar livre
com atrações. A iniciativa é muito boa,
JULIANO levou toda a família ao evento
tem que continuar”.
saudáveis, e um “Espaço Baby”,
O Orquetrando ainda concom fraldário, local de alimentatou com uma praça de alimentação, estrutura para tirar uma soneção, com a presença de diversos
quinha e ainda área para os nenéns
Food Bikes e Food Trucks, que
engatinharem.
ofereceram comidas deliciosas e

O processo de aprendizado está estreitamente ligado
ao campo das emoções. Uma criança feliz e segura de
si mesma aprende com mais facilidade que outra que se
sente insegura e temerosa.
A confiança que a criança tem em sua própria capacidade é forjada muito antes do início da fase escolar. Os
primeiros anos de vida da criança são considerados essenciais no desenvolvimento de sua autoimagem. O caráter e o jeito de ser parte de uma necessidade humana
básica: a busca do amor e da aprovação dos que a rodeiam, especialmente pais e familiares mais próximos.
Desde os primeiros meses de vida, a criança descobre
que, realizando determinadas atividades corretamente,
ela é aceita pelas pessoas que ama.
Os componentes básicos da autoimagem são o sentimento de competência e a autoestima. O primeiro depende, em grande parte, das opiniões e do sucesso em
determinadas atividades. Assim, por exemplo, se uma
criança demonstra excelentes aptidões para o desenho
ou a prática de esportes, ele se sentirá confiante nessas
habilidades.
A autoestima, por sua parte, definida em termos de
valor pessoal, é criada através das experiências positivas
e negativas da vida cotidiana. Uma perda de privilégios
ou uma recompensa dos pais têm um efeito incrivelmente duradouro sobre a imagem que uma
criança faz de si mesma. Uma criança
que é encorajada com carinho e outros
estímulos positivos terá uma excelente autoimagem, o que ajudará a ter sucesso na vida escolar.

* Coordenadora pedagógica do Supera BH e da Educar
Telefone: (31) 3324-5604
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Democracia em Foco

JORNAL DO BURITIS faz um raioOs eleitores do Buritis têm
um compromisso importantíssimo no próximo dia 2 de outubro. Eles deverão ir às urnas
para ajudar a escolher quem
será o novo prefeito de Belo
Horizonte e também os seus representantes na Câmara Municipal no quadriênio 2017/2020.
Devido à toda turbulência política que o país vive nos últimos anos, se tornou ainda mais
imprescindível a participação
do povo e o maior exercício
da cidadania é através do voto.
Que ele seja dado com muita
sabedoria, coerência e, princi-

palmente, que o eleitor esteja
consciente de que está buscando o melhor para a sociedade.
A Zona Eleitoral 332, a qual
faz parte o Buritis, é a 12ª em número de eleitores com 101.980.
Somente no bairro votam 13.130
eleitores divididos em 29 seções
e em três locais. O UniBH (Avenida Professor Mário Werneck nº
1685) é o maior deles. O centro
universitário conta com 9.873
eleitores, divididos em 21 seções. Já na Escola Americana
(Avenida Deputado Cristovam
Chiaradia nº 120), 1.905 eleitores votam em 04 seções. A no-

vidade para esta eleição no Buritis é o seu mais novo local de
votação, o Colégio Unimaster
(Rua Engenheiro Alberto Pontes, 280), onde 1.352 eleitores
irão às urnas em 04 seções.
Ressaltando que todos os três
locais contam com uma seção
especial de fácil acesso.
Uma das grandes novidades para as eleições, em Belo
Horizonte, será a votação pelo
sistema biométrico, apesar de
o seu cadastramento para este
ano ainda não ser obrigatório.
A inovação proporciona mais
segurança ao cidadão na hora

de votar, uma vez que a identificação do eleitor é feita a partir de suas impressões digitais.
No entanto, de acordo com o
assessor de imprensa do TRE-MG, Rogério Tavares, “mesmo quem tiver feito a biometria deve levar o documento de
identidade com foto na hora de
votar. A documentação é igual
para todos”. Em BH, 15 % dos
eleitores tiveram os dados biométricos coletados em 2015/16.
As seções terão votação mista,
ou seja, votarão na mesma urna
os eleitores com identificação
biométrica e os demais.

Conheça os candidatos a prefeito
Fotos Divulgação

Em Belo Horizonte, 11 partidos confirmaram nomes para a disputa da Prefeitura. A promessa é de que as eleições
2016 sejam as mais acirradas dos últimos anos. Confira agora um pequeno perfil de cada candidato:

Alexandre Kalil (PHS) 31

Eros Biondini (PROS) 90

- O Partido Humanista da Solidariedade (PHS) lançou Alexandre Kalil
como candidato ao executivo na capital mineira na eleição deste ano. O candidato a vice-prefeito na chapa “Pra
BH Funcionar”, que ainda conta com o
apoio do PV e da Rede, será o deputado estadual Paulo Lamac (Rede).
Alexandre Kalil é empresário. Ele
tem 57 anos e uma história de vida ligada ao futebol. Ele foi presidente do
Atlético Mineiro. Na política, Kalil vai
para a primeira candidatura. Em 2014, ele chegou a ser pré-candidato a deputado federal, mas desistiu do pleito.

- O Partido Republicano da Ordem Social (PROS) lançou o deputado federal Eros Biondini como candidato à Prefeitura de BH. Terá como
candidato a vice o empresário Wallace
Brandão (PROS).
Eros Biondini tem 45 anos, é músico
e médico veterinário. Em 2006, ele entrou para a política quando se tornou deputado estadual. Foi secretário de governo, se elegeu deputado federal e está no
cargo pelo segundo mandato. Biondini é
conhecido dos católicos no estado pela
participação no movimento da renovação carismática.

Délio Malheiros (PSD) 55

Maria da Consolação (PSOL) 50

- O Partido Social Democrático (PSD)
escolheu o atual vice-prefeito e Secretário de
meio ambiente de Belo Horizonte, Délio Malheiros, como candidato à prefeitura da capital nesta eleição. O candidato à vice na chapa
“BH Segue em Frente” será Josué Valadão
(PSB), ex-secretário municipal de Obras e
Infraestrutura do Governo Márcio Lacerda.
Délio Malheiros começou a carreira política há cerca de 12 anos quando foi eleito
vereador em Belo Horizonte. Ele também atuou como deputado estadual
por dois mandatos e é vice-prefeito da capital desde 2013. Ele tem 55 anos,
é advogado e trabalhou como coordenador do Procon Assembleia.

- O Partido Socialismo e Liberdade (PSOL) terá Maria da Consolação como candidata a prefeita de BH.
O candidato a vice na chapa “Frente
de Esquerda BH Socialista” é Pablo
Lima (PCB), professor da UFMG.
Maria da Consolação tem 53
anos. Doutora em Educação, é professora da rede municipal e da Universidade do Estado de Minas Gerais (UEMG). Preside o PSOL em
BH e é ligada a movimentos sociais
da capital mineira. Já concorreu à prefeitura em 2012.

João Leite (PSDB) 45

Marcelo Álvaro Antônio (PR) 22
- O Partido da Social Democracia
Brasileira (PSDB) oficializou o deputado estadual João Leite como candidato a
prefeito. O vereador Professor Ronaldo
Gontijo, presidente do PPS em Belo Horizonte, irá compor a chapa “Juntos por
BH” como candidato a vice. A coligação
ainda conta com o apoio do PP, DEM,
PRB e PRTB.
João Leite tem 60 anos. Ele já foi goleiro profissional e atualmente cumpre o
sexto mandato consecutivo como deputado
estadual. Esta é a terceira vez que se candidata a prefeito de Belo Horizonte.

Luis Tibé (PTdoB) 70
- O Partido Trabalhista do Brasil
(PTdoB) terá o deputado federal Luis
Tibé como candidato a prefeito de BH.
Felipe Totó Teixeira do PSL, filho do
ex-vereador Totó Teixeira formará a
chapa como candidato a vice. A coligação “A BH que a Gente Quer” ainda contará com o apoio do PRP, PTC,
PEN, PPL e PMB.
Luis Tibé tem 45 anos. Atualmente
é deputado federal e presidente nacional
do PTdoB. Ele é empresário e se candidata a prefeito de Belo Horizonte pela
primeira vez.

- O Partido da República (PR) lançou o deputado federal Marcelo Álvaro
Antônio como candidato ao executivo
na capital mineira na eleição deste ano.
Na campanha terá ao seu lado na chapa
“Mudança de Verdade” a candidata a
vice Rosilene Ramos do PSDC.
Marcelo Álvaro Antônio é empresário. Nascido em Belo Horizonte, ele
tem 42 anos. Na política, já foi vereador na capital mineira e atualmente é
deputado federal.

VEJA QUADRO ELEITORAL DO BURITIS
LOCAL		

SEÇÕES

ELEITORADO

UniBH (Avenida Prof.
Mário Werneck nº 1685)

179, 180, 189, 191, 192,
194, 196, 197, 199, 202,
204, 207, 210, 211, 212,
214, 217, 220, 221, 223
e 226

9.873

Escola Americana 		
(Av. Deput. Cristovam
Chiaradia nº 120)

193, 198, 215 e 224

1.905

Colégio Unimaster
(Rua Engenheiro Alberto Pontes, 280)

227, 228, 232 e 233

1.352

TOTAL

29

13.130

Reginaldo Lopes (PT) 13
- O Partido dos Trabalhadores
(PT) lançou o deputado federal Reginaldo Lopes como candidato à
prefeitura da capital nesta eleição. A
também deputada federal Jô Moraes
(PCdoB) sairá como candidata a vice
na chapa “BH do Século XXI”.
Reginaldo Lopes tem 43 anos. É
economista e pós-graduado em gestão
de pequenas e microempresas. Lopes
está em seu quarto mandato consecutivo como deputado federal.

Rodrigo Pacheco (PMDB) 15
- O Partido do Movimento Democrático Brasileiro (PMDB) confirmou
o deputado federal Rodrigo Pacheco
como candidato à prefeitura de BH. O
partido vai disputar a eleição com chapa puro sangue. O líder da maioria na
Assembleia, deputado Vanderlei Miranda, será o candidato a vice na coligação “Beagá para Todos”, que ainda
conta com o apoio do PSC e PTN.
O deputado federal Rodrigo Pacheco tem 39 anos. Formou-se em advocacia pela PUC Minas há 16 anos.
Foi defensor dativo da Justiça Federal e membro do Conselho de Criminologia e Política Criminal de Minas,
além de auditor do Tribunal de Justiça do estado e professor universitário.

Sargento Rodrigues (PDT) 12

Vanessa Portugal (PSTU) 16

- O Partido Democrático Trabalhista (PDT) decidiu pelo deputado
estadual Sargento Rodrigues como
candidato a prefeito de Belo Horizonte pela legenda. O advogado criminalista Edson Pereira do PTB foi confirmado como candidato a vice na chapa
“BH Segura”.
Sargento Rodrigues tem 52 anos é
de Itupeva (BA). Ele é advogado e ainda formado em Produção Editorial. Rodrigues está no 5º mandato consecutivo
de deputado estadual e pela primeira
vez se candidata a um cargo executivo.

- O Partido Socialista dos Trabalhadores Unificado (PSTU) definiu pelo nome de Vanessa Portugal
como candidata a prefeita da capital mineira na eleição deste ano. Na
campanha eleitoral terá como candidata a vice Firmínia Rodrigues também do PSTU.
Vanessa Portugal tem 46 anos. É
professora da rede municipal e sindicalista. Foi candidata a vice-governadora em 2002 e a governadora em
2006 e 2010. Também tentou se eleger prefeita em 2004, 2008 e 2012.
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Democracia em Foco

o-x das eleições municipais 2016
Gente do bairro para ocupar
o legislativo da capital
oportunidade de se apresentarem aos moradores e, principalmente, mostrarem suas propostas para a melhoria do bairro
e da cidade. O JORNAL DO BURITIS compareceu ao encontro e traz para o leitor um pouco do que cada um deles
argumentou.

Fotos Divulgação

1410 candidatos registraram o desejo de concorrer a uma
das 41 vagas do Legislativo Municipal. Entre eles, estão 13
moradores do Buritis. No último dia 16 de agosto, a Associação dos Moradores do Bairro Buritis (ABB) organizou um
encontro para que todos eles tivessem, em três minutos, a

Marco Aurélio Carone
Publicitário, 63 anos - 50023

Braulio Lara

Empresário, 35 anos - 28300
“Desde 2013 o país vivencia
uma crise moral na política. Quero
dar minha contribuição para mudar
este cenário”.

Chiquinho Santos

Empresário, 46 anos - 15069
“Quero trabalhar em prol das
crianças da favela. Dando uma condição a elas, não precisarão vir para o
Buritis cometer assaltos. Tenho uma
academia aqui e meu lema é ‘sou lutador e vou salvar esse bairro’”.

Edilson Cruz

Advogado, 62 anos - 36999
“Pretendo realizar reuniões mensais para ouvir diretamente dos moradores quais os problemas vivenciados no bairro e buscar formas
para solucioná-los. Uma coisa é
certa, o Buritis paga muito imposto
e tem pouco retorno”.

Fred Papatella

Empresário, 32 anos - 30400
“A questão do trânsito e transporte é o grande problema do Buritis.
Seus transtornos geram, inclusive,
violência. É preciso criar alternativas para garantir a tão falada mobilidade urbana para o bairro”.

“Não tenho dúvidas de que a
única solução para os problemas
do Buritis é quebrar a tutela da especulação imobiliária que existe
sobre o bairro. Todos os problemas existentes aqui são oriundos
desta situação. Nada se resolve
sem política”.

Orientações ao eleitor
Para votar leve um documento oficial de identificação com foto.
São aceitos: carteira de identidade, certificado de reservista, carteira de
trabalho, carteira nacional de habilitação com foto, identidades funcionais e o passaporte.
Não são aceitos: certidão de nascimento ou de casamento. Vale
lembrar que ter também o título eleitoral em mãos facilita encontrar o
seu local de votação.

Segunda via do título eleitoral

O eleitor que quiser requerer a segunda via do título, no seu domicílio eleitoral, ainda pode fazê-lo até o dia 22 de setembro de 2016.

Justificativa

Lu Crepaldi

Psicóloga, 47 anos - 23023
“Trabalhei por anos na Prefeitura, em departamentos de defesa
dos direitos da mulher e da criança, e é para lutar pelos direitos deles que busco uma vaga na Câmara
Municipal. Sei o que é preciso para
melhorar”.

Marcelo Abreu

Universitário, 24 anos - 31444
“O Buritis não acompanhou
o crescimento do bairro e isto fez
surgir todos os seus problemas.
Vou trabalhar todas estas questões,
no entanto, o meu foco principal
será a segurança. Ter segurança
significa ter qualidade de vida”.

Marcelo de Abreu e Lima

Músico, 57 anos - 30002
“Sou músico e jornalista. Creio
que com esta diversidade profissional posso trazer muita coisa boa para
o legislativo. Estarei sempre pautado
nas questões comunitárias. Situações
de âmbito federal devem ser discutidas por representantes federais”.

Hebe Del-Kader
Servidor público federal,
47 anos - 77866
“O papel do vereador é fiscalizar. Ele deve estar ciente de tudo
o que está acontecendo na cidade.
Temos que mudar e assim mudar o
atual cenário político”.

No dia das eleições, o eleitor que estiver fora de sua cidade pode justificar a ausência em qualquer local de votação, das 8h às 17h. Para justificar no dia da eleição, ele deverá ter o número do título, um documento de
identificação com foto e o formulário de justificativa preenchido.
Se o eleitor não justificar no dia das eleições, tem até 60 dias para
fazê-lo (até 1º de dezembro de 2016, com relação ao primeiro turno e
até 29 de dezembro de 2016, com relação ao segundo turno), em qualquer cartório eleitoral, apresentando documento que justifique a ausência, por exemplo, atestado médico. Caso não tenha votado porque
estava no exterior, o eleitor tem até 30 dias, a contar do seu retorno ao
Brasil, para justificar, e deve apresentar cópia do documento oficial de
identificação e comprovante dos motivos alegados para justificar a impossibilidade do exercício do voto.

O dia da votação

Têm preferência para votar os candidatos, os juízes eleitorais, seus
auxiliares e servidores da Justiça Eleitoral, os promotores eleitorais e
os policiais militares em serviço e, ainda, os eleitores maiores de 60
anos, os enfermos, as pessoas com deficiência e as mulheres grávidas
ou que estejam amamentando.
É proibido entrar na cabina de votação com telefone celular, máquina
fotográfica, câmera de vídeo, equipamento de radiocomunicação ou qualquer instrumento que possa comprometer o sigilo do voto. Esses aparelhos devem ficar retidos na mesa enquanto o eleitor estiver votando.

Como fazer uma denúncia por
propaganda irregular

Paulo Gomide

56 anos - 31001
“O partido me indicou pelo
meu histórico de vida. Participo da
sociedade assiduamente para fazer
dela sempre um lugar melhor. Tenho formação e uma longa história
no voluntariado, principalmente no
Buritis, através da associação do
bairro. Sei como, e onde trabalhar”.

Professor Ivo Villani

Aposentado, 67 anos - 23007
“Acredito que com a minha
larga experiência de vida, especialmente na área da educação, posso
ajudar bastante nossa cidade e o
nosso bairro. Me recuso a ficar em
casa, de braços cruzados, apenas
observando os problemas”.

Simone Penna

53 anos - 51115
“Sou neta de Mário Penna. Tenho correndo no sangue a vontade de lutar pela melhoria da saúde
pública. Trabalhando por quase 20
anos em hospital, acredito ter conhecimento suficiente para enfrentar o desafio”.

Varlei Brasil

Empresário, 43 anos - 31351
“Para mim a base de tudo é a
educação. A educação transforma.
Todos os problemas de uma sociedade só serão resolvidos com o
acesso a uma educação de qualidade. É essa a bandeira que eu quero
trabalhar”.

Qualquer eleitor pode denunciar irregularidades relativas à propaganda eleitoral pessoalmente em um cartório eleitoral mais próximo
ou pelo formulário no sistema Denúncia on Line.

Endereço e horário de funcionamento das Centrais
de Atendimento ao Eleitor em Belo Horizonte
Avenida do Contorno, 7.038 – Lourdes
Rua Alcindo Vieira, 67 – Barreiro de Baixo
Rua Padre Pedro Pinto, 5.020 – Mantiqueira (Venda Nova)
Horário: de segunda a sexta-feira, das 8h às 17h.
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Enquete

Você é contra ou a favor da
Guarda Municipal armada?
Osvaldo Júnior
Para mim armar a Guarda
Municipal foi uma medida acertada. Acredito que os agentes
agora terão mais condições, no
que diz respeito à sua segurança,
na hora de abordar um cidadão.
Até então, eles estavam totalmente vulneráveis à ação de um
marginal. No entanto, é claro
que antes de armar um profissional é preciso capacitá-lo muito
bem.
— Universitário

Ana Laura
Neste primeiro momento
eu sou contra, uma vez que não
sei que tipo de treinamento este
guarda municipal participou para
ter direito a portar uma arma de
fogo. Mas, como a decisão já foi
tomada, espero que, realmente, a
população, e os próprios profissionais, se sintam mais protegidos a partir de agora.
— Estudante de odontologia

Desde o início do mês de abril, parte da
Guarda Municipal de Belo Horizonte atua armada. Após passarem por treinamento, cerca
de 100 agentes estão nas ruas com autorização para usar revólveres calibre 38 e pistolas
380. O uso do equipamento é uma reivindicação antiga da categoria, mas o tema levantou polêmica entre especialistas em segurança. Para alguns, o temor é de que os guardas
não estariam devidamente preparados para
usar o armamento. Para outros, porém, o
equipamento irá melhorar a área de segurança na cidade, auxiliando o serviço da polícia.
Em virtude desta polêmica, a reportagem do
JORNAL DO BURITIS foi às ruas do bairro para
saber dos moradores o que pensam a respeito desta situação. Confira os depoimentos:

Geisimar Ribeiro
Eu acho muito sério isso. Se
a Polícia Militar, que deveria ser
muito mais preparada para trabalhar com armas de fogo, às vezes não sabe lidar com a situação
e inocentes acabam sendo atingidos, imagina a Guarda Municipal
que, até então, não foi treinada
para isso. Espero realmente que
esta medida dê certo e que a sensação de segurança na cidade
aumente, mas tenho muito receio.
— Educadora física

Maurício Figueiredo
Vejo como positiva a medida tomada pelo poder público.
Para mim não tem o menor
problema o guarda municipal
andar armado. Será uma segurança a mais para a população,
que a cada dia que passa está
mais a mercê da bandidagem, e
também para os próprios profissionais que, até então, estavam
completamente vulneráveis à
ação dos marginais.
— Médico

Aguinaldo Lima

Cássio Lopes
Eu sou contra a decisão. Colocar mais armas na sociedade
pode significar um aumento na
violência. Além disso, não acredito que armar a guarda municipal irá inibir a ação de um
marginal. A grande maioria não
teme nem mesmo a Polícia Militar, que é altamente capacitada
para enfrentá-los, imagina um
profissional que, até pouco tempo, não tinha qualquer contato
com uma arma? É perigoso!
— Arquiteto

O meu maior receio é em relação ao conflito de funções.
Segundo a legislação, o guarda municipal deve, simplesmente, proteger o patrimônio público. A partir do momento que ele
é armado, acredito que poderá
atuar em outras situações, como
por exemplo abordagens, e não
ter uma capacitação adequada
e sem respaldo jurídico. Além
disso, o treinamento para utilizar
uma arma de fogo é muito complexo. O militar, que tem anos de
treinamento, ainda se vê em situações de difícil decisão, imagina
como será para o guarda municipal? A decisão talvez tenha sido
precipitada.
— Policial militar

Maria Luiza
Eu vejo esta notícia com uma
certa preocupação. Não sei que
tipo de treinamento estes guardas municipais passaram para
poder andar armados. Será que
em uma situação de emergência
eles irão tomar a melhor decisão? Esta é uma discussão muito séria, espero que os nossos
governantes tenham analisado
muito bem antes de terem tomado esta medida.
— Aposentada
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Esporte

Márcia Campos(*)

Copa Murilo Silva
agita o Buritis
Os campos gramados da Arena
Barão, no Buritis, estão servindo
de palco para a disputa da 9ª Copa
Murilo Silva de Futebol 7 de Minas
Gerais. Mais de 600 atletas, divididos em 32 equipes, participaram
da mais tradicional competição da
modalidade. Com cinco anos de
atuação em Belo Horizonte e Região Metropolitana, a Liga Central
organiza o maior projeto jovem do
Brasil, que realiza competições esportivas para jovens, reunindo futebol, talento, amizade, organização
e muito agito.
A Copa Murilo Silva foi criada em 2008 como forma de homenagear o ex-jogador de futebol
Murilo Silva, mineiro natural da
cidade de Paraopeba. O principal
objetivo foi reunir alunos de colégios de Belo Horizonte para uma
competição que oferecesse, além
das disputas em campo, a amizade, o espírito esportivo e a prática
saudável do esporte. Alcançada a
meta, o evento foi expandido para
equipes amadoras do futebol 7, formadas em bairros, clubes, colégios
e faculdades de toda Minas Gerais,
permanecendo o intuito de garantir
a realização de uma ‘copa-amiga’,
acima de tudo.
Bastante satisfeito com o resultado obtido pelo torneio, o organizador Breno Nunes já faz novos projetos para o futuro. “Está
perfeito. Ótima estrutura. O Buritis
abraçou o evento. As partidas estão
fantásticas. Estamos na nona edição e ano que vem queremos, além
do Campeonato Metropolitano de
Belo Horizonte, da Copa do Rei e
do Torneio Cidade Jardim, realizar
uma grande festa nos dez anos da
Copa Murilo Silva”.
Além de premiações em dinheiro, os três primeiros colocados

Talentos desfilam nos gramados do bairro

da Copa garantem troféus, medalhas e vaga na Copa do Rei, que
será disputada entre os oito melhores clubes do ano.
Ainda no segundo semestre, o
projeto da Liga Central F7 consolida o Torneio Cidade Jardim e a

Copa do Rei, encerrando a temporada. Os eventos reúnem as maiores equipes do futebol 7 mineiro
em jogos emocionantes, disputados em alto nível, garantindo a
visibilidade no calendário desportivo nacional.

A Arena Barão fica na Avenida Barão Homem de
Melo, 3.040. Mais informações sobre a Liga Central e
as competições oficiais, acesse o www.facebook.com/
LigaCentralF7 ou pelo telefone 99437-6286.

bem estar
Considerações sobre o envelhecimento

Bem-estar & psicologia
O envelhecimento geralmente aparece associado a problemas
de saúde, onde há deterioração
corporal e declínio da capacidade
de raciocínio, tratada desde a antiguidade como decadência geral
do indivíduo conferindo-lhe um
conjunto de imagens negativas. A
partir do século XIX, a concepção
de velhice tomou novos rumos;
percebeu-se que se tratava de uma
experiência única vivida por cada
individuo, podendo ser positiva ou negativa, em consonância
com a história passada por cada
um na sociedade onde está inserido, e pelas próprias experiências de vida (SCHNEIDER, IRIGARAY, 2008).
No processo de envelhecimento, desenvolvem-se mecanismos, os quais permitem aos indivíduos adaptarem-se às restrições
e desvantagens características
da própria fase evolutiva. As alterações vivenciadas na velhice
fazem com que a sociedade tenha ideias preconcebidas sobre
o tema, propiciando uma visão
negativa deste período da vida
(SILVA, et al, 2012).
A negatividade propagada
pela sociedade, a respeito da velhice, faz com que o próprio idoso
tenha uma imagem negativa de si,
influenciando, principalmente, na
autoestima, na autoimagem, na
aceitação de suas limitações e no
bem-estar psicossocial (SILVA,
et al, 2012).
A psicologia pode colaborar
ajudando na transformação desta
negatividade em potencialidades,
ou seja, relacionar as experiências
de vida, à sabedoria adquirida a

conhecimentos, que os jovens não
adquiriram ainda, o idoso pode ser
um ótimo professor relatando suas
experiências (VENTURI, 2007).
Todas as ações em torno da
qualidade de vida do idoso devem
objetivar a sua convivência com
a comunidade e com sua família.
Compreender o envelhecimento
representa um avanço para o equilíbrio do indivíduo. Deve-se considerar também os aspectos psicológicos, culturais e de lazer, visto
que o mais difícil é entender psicologicamente as mudanças ocorridas nesta fase da vida, pois esta
é uma transição difícil tanto para
o idoso quanto para as pessoas
que o rodeiam (SILVESTRE e
COSTA NETO, 2003; VENTURI, 2007).
Na tentativa de manter a pessoa idosa ativa e integrada à sociedade com qualidade de vida
foram criados programas de inclusão digital, que proporcionam
ao idoso uma educação voltada a
sua faixa etária, não só com o intuito de ocupá-lo, mas também de
motivá-lo a conquistar e perseguir
suas potencialidades acreditando
nelas. Fraquelli (2008) defende a
tese de que “no mundo informatizado não há limites nem barreiras
para a informação, assim o idoso
entra em contato com tudo que
acontece ao seu redor e no mundo”, sendo dessa forma inserido
no mundo digital.
A qualidade de vida do idoso está ligada ao bem-estar geral deste indivíduo e a percepção
que este tem sobre sua posição na
vida, no contexto cultural, e em
relação a seus objetivos e expecta-

tivas. Atividades sociais e físicas
favorecem a qualidade devida do
idoso proporcionando uma melhor socialização e a sensação de
bem-estar (VENTURI, 2007).
É preciso pensar na pessoa
idosa como um todo, que necessita de todos os espaços sociais, e
não se deve vê-los como pessoas
segmentadas, que necessitam de
poucas trocas.
Para a maioria dos profissionais que tratam dessa faixa etária, os aspectos físicos são mais
importantes do que o psicológico,
porém não percebem que o entendimento nas mudanças ocorridas
na fase de envelhecimento geram
confusões para a pessoa idosa.
A psicologia pode trabalhar
no entendimento das mudanças
que ocorrem no período em questão, e também com a socialização
do idoso, que na maioria das vezes fica dentro de casa sem muito
contato com outros de sua idade.
A convivência com pessoas de
várias faixas etárias é muito importante para a pessoa idosa, mas
também a convivência com pessoas de sua própria faixa etária também é necessária para que haja
troca de experiências de vida.
O entendimento por parte da
sociedade dos direitos do idoso de
forma geral permite que o mesmo
adquira melhor qualidade de vida.
É tarefa da sociedade, independente da faixa etária do indivíduo,
o respeito às normas, e o Estatuto
do Idoso é, sem sombra de dúvidas, a lei mais expressiva na proteção dos direitos dessa parte da
comunidade brasileira com mais
de 60 anos de idade.

*Márcia Campos é Psicóloga/Terapeuta-Reiki/Massoterapeuta - e-mail: camposyoga@hotmail.com - (31) 9 9143-9163
(Vivo) / 9 9174-1419 (Tim) - Página Facebook: Márcia Campos Psicologia&Terapias Integrativas
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Visual

Festival de arte
urbana no Buritis
Um festival, que está em
fase de conclusão, promete mudar a cara do nosso Buritis! Por
se tratar de uma região montanhosa, alguns prédios são
construídos aqui no bairro em
terreno de declive acentuado,
o que forma assim as chamadas palafitas (ou “paliteiros”)
sob os prédios. A proposta do
festival de arte urbana é promover intervenções efêmeras
em várias palafitas ao mesmo
tempo: uma projeção de vídeo, uma iluminação noturna, uma peça de teatro para
plateia limitada, um projeto
de paisagismo, escultura(s),
pintura(s) etc. Será uma mudança instantânea na paisagem do bairro.
A maior parte das intervenções ocorrerá somente durante
o festival, programado inicialmente para acontecer em duas
semanas do inverno de 2017
(provavelmente no mês de junho), outras poderão permanecer a critério do condomínio. A
instalação de um projeto paisagístico, por exemplo, poderá
ser efêmero ou permanente e
terá potencial de transformar e
requalificar o edifício.
Idealizador do festival, o
arquiteto Carlos Teixeira diz
que esse é um projeto inovador por trazer benefícios para
a cidade, já que irá melhorar
a paisagem de um bairro marcado por diversos espaços subutilizados, também para os
condôminos e seus vizinhos,
por ser uma forma de relati-

Escolha das
intervenções

vizar os problemas advindos
de encostas abandonadas, e
finalmente por ser uma forma instigante de convergir
arquitetura, artes, paisagismo
e ecologia em uma proposta
inovadora de gentileza urbana. “Em poucas palavras, é
um projeto que unirá o ambiental a uma função restauradora e investigadora das artes
e que trará benefícios para um
passivo urbano”.

CARLOS acredita que o festival
poderá ser um divisor de águas no
cenário arquitetônico do bairro

Benefícios aos condomínios
De acordo com o arquiteto, o festival tem a proposta
de revitalizar a paisagem degradada do imóvel, temporariamente ou não. O entulho
porventura existente no local,
por exemplo, poderia ser removido, o que significa menos
ratos e uma mitigação do aspecto agressivo do local. O uso

do espaço também poderia ser
remunerado, gerando receita
para o condomínio. “Algumas
intervenções que já projetei
foram usadas posteriormente como playground ou outros
usos. O legado de cada prédio
dependerá de cada intervenção
a ser escolhida no concurso de
ideias”.

As intervenções que farão
parte do festival serão escolhidas
por meio de um concurso público de ideias onde todos poderão
participar com sugestões para o
bairro. Os critérios de julgamento
das propostas farão parte de um
edital de convocação que incluirá
um júri, que por sua vez deverá
contar com lideranças locais, críticos, arquitetos, agentes públicos
etc. “A quantidade de condomínios dependerá, primeiramente, da
disponibilidade dos moradores em
participar, cedendo-nos o espaço
dos “paliteiros”. O segundo passo
será captar recursos para viabilizar
as intervenções. No momento estamos entrando em contato com
vários síndicos e condomínios no
sentido de definirmos uma rede
de palafitas sujeitas a essas intervenções ambientais e culturais.
Nosso objetivo é despertar a sensibilidade de todo o bairro e então
promover diversas discussões simultâneas”, revela Teixeira.
O concurso contará com duas
modalidades de participação:
uma para profissionais da área e
outra para não-profissionais. As
propostas dos não-profissionais
poderão ser bem simples e esquemáticas (poderão ser apenas uma
frase), o que facultará a participação a todos os interessados em
mudar o bairro.
Outras informações a respeito do festival podem ser obtidas
através do telefone 3286-3869.
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Doação

Gasmig

“Um Amor de Parque”
Projeto de moradora do Buritis realiza chá beneficente
em prol de mães da maternidade Sofia Feldman
Após chamar muita atenção ao
decidir se casar em um dos parques
do Buritis, a advogada Gabriella
Lapouble embarcou em mais uma
grande ação para fomentar o uso
destes importantes espaços públicos do bairro. Grávida, a idealizadora do projeto “Um Amor de
Parque”, no último mês de agosto,
resolveu realizar seu chá de fraldas no Parque Aggeo Pio Sobrinho.
Contudo, desta vez, o evento teve
muitas outras atrações e um fim
social muito significativo. O “Que
Beleza de Chá” contou com apresentações culturais para crianças
e famílias, além de palestras voltadas para gestantes e mães. E o
mais importante: ele foi organizado
em prol da maternidade Sofia Feldman, que atende exclusivamente pelo Sistema Único de Saúde
(SUS). Cada fralda adquirida pelo
público durante o evento, outra
igual foi doada à casa de saúde. No
fim, 3.120 fraldas foram arrecadadas em um dia marcado por muito
amor e diversão.

Assim que teve a ideia do chá
de fraldas beneficente, Gabriella
arregaçou as mangas e saiu em
busca de parceiros. Agora seria necessário mais ajuda que a conseguida para a realização do casamento,

afinal, somente com a presença de
um grande público seria possível
recolher um número expressivo de
fraldas. Conseguiu estas parceiras
e o evento foi um sucesso. “Muitas pessoas me perguntam o que eu

PAULA LOVISI ao lado
do marido e filho

Gabriella Lapouble:
idealizadora do evento

Débora Almeida:
parceira na realização

CHÁ BENEFICENTE irá marcar a vida de muitas mães

ganho com isso. Ganho uma cidade melhor para os meus filhos e
para todos”.
Parceira no “Que Beleza de
Chá”, Débora Almeida diz que se
propôs a entrar nesta empreitada da advogada por perceber que
o seu único interesse é lutar pela
melhoria do bem público e social.
“A iniciativa é muito interessante.
O foco aqui não é se promover.
A cidade precisa de mais eventos
para ajudar. Estaremos com ela
sempre”, garante a proprietária da
Decora Chá.
Moradora do Buritis, a contadora Paula Lovisi realizava um
passeio de domingo com a família
no parque quando se deparou com
o evento. Assim que soube de sua
finalidade, não pensou duas vezes
e decidiu ajudar. “Tenho uma filha
de três meses e sei a quantidade de
fraldas que é gasta por dia. Imagino como é a situação de mães que
não têm condição financeira de arcar com esta despesa. Este é um
grande exemplo”!

será destinado para a pintura da
sede e quem sabe para melhorias
nos banheiros”, explica Gabriella,
que está em busca de parceiros
para fazer as intervenções no Ag-

geo Pio Sobrinho e também em
outros parques da cidade. Em outubro, a advogada e seus colaboradores devem iniciar a revitalização do
parque Estrela Dalva, também na

A explosão em
um prédio no subúrbio do Rio de Janeiro em abril deste ano
e que deixou cinco
mortos e nove feridos, trouxe à tona a
discussão a respeito
da segurança quanto
ao fornecimento de
gás encanado. Como
o Buritis passou a
contar, recentemente, com este serviço
de abastecimento
de gás encanado, a
reportagem do JB
Especialista afirma que moradores
procurou um espedo Buritis não têm o que temer
cialista no assunto,
para saber quais os
que é mais leve que o ar, tenha
riscos de que uma situação sesaída”, explica.
melhante possa vir a acontecer
Outras ações de segurança
no nosso bairro.
praticadas pela companhia de
Luiz Jorente, diretor técgás, segundo Luiz Jorente, são a
nico da Companhia de Gás de
não distribuição em imóveis que
Minas Gerais - Gasmig, acredicontenha algum tipo de probleta que a explosão na capital fluma na rede e a emissão de um
minense aconteceu porque houforte cheiro artificial, em caso de
ve um vazamento embaixo do
vazamento, assim o morador irá
terreno e o gás ficou confinado.
identificar rapidamente o proble“O grande motivo para exploma. “Durante a instalação ainda
sões de gás é o seu confinamenfazemos a trava de uma janela
to. Por esta razão a Gasmig,
para que sempre exista a saída de
de forma alguma, abastece um
gás no imóvel. Além disso, o reimóvel, sem garantir uma saída
gistro para o fechamento do gás
de gás. Costumamos construir
é instalado em um local de fácil
uma espécie de chaminé, por
acesso, mas longe do fogão”.
onde o gás que distribuímos,

Testes continuam

Melhorias no Aggeo
O evento também foi importante para chamar a atenção para o
Parque Aggeo, que precisa de uma
manutenção. “O dinheiro arrecadado com as barracas de alimentação

Empresa garante
prevenção para
evitar explosões

região do Buritis.
Ao final do evento ainda foram realizados sorteios de produtos
como berço, enxoval, bebê conforto e cadeirinha de carro.

As explosões que assustaram moradores do Buritis, durante a
realização de alguns testes na rede da Gasmig, não estão descartadas. Este é um trabalho contínuo da companhia, realizado, justamente, para detectar alguma falha. Contudo, os testes são pneumáticos. O
gás utilizado não é inflamável e não oferece qualquer risco à população. Além disso, toda vez que os testes são realizados, a área ao seu
redor é isolada. “Na última vez que houve explosão foi devido a uma
falha de uma peça. Se não fosse realizado o teste, não saberíamos do
problema”, diz Jorente.
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Por Dentro do Bairro

Garçons do Buritis speak english
As Olimpíadas do Rio foram
um grande sucesso e Belo Horizonte participou diretamente da festa.
10 partidas de futebol foram realizadas no Mineirão, o que atraiu
muitos turistas à capital de todos
os mineiros. De olho neste interessante mercado, um restaurante do
Buritis inovou para qualificar seu
atendimento. Através de uma parceria com a escola de idiomas CCAA,
o Kinoko Sushi Kaiten colocou entre seus colaboradores, alunos já em
fase de formação no curso de inglês. Desta forma, ao frequentarem
o restaurante os gringos puderam se
comunicar perfeitamente. Em contrapartida, os seis estudantes escolhidos tiveram uma oportunidade
única de treinar o seu inglês.
Durante todo o período olímpico, o restaurante contou com a
presença dos alunos. Luíza Castro
Carvalho foi uma das selecionadas. Assim que soube do projeto,
não perdeu tempo. Se inscreveu e
foi uma das escolhidas. “Acreditei
que seria uma boa oportunidade
para me aprimorar, como de fato

Buritis Florido
A estação mais charmosa do
ano começa neste mês de setembro. Para receber a primavera, o
Shopping Buritis irá realizar um
colorido evento no próximo dia
15. Através de uma iniciativa da
Arte Flor, uma quinta-feira de
cada mês um evento novo será
realizado no espaço. Desta vez,
a estação das cores será a contemplada. Com muitas flores e
ao som da Banda Rockfield, que
traz em sua bagagem músicas que
marcaram o cenário do rock desde os anos 70 aos dias atuais, o 1º
Buritis Florido promete elevar o
espírito de harmonia das famílias
do bairro, que é justamente o que
a primavera transmite. A apresentação musical está marcada para
às 19h30 e a entrada é gratuita. O
endereço do Shopping Buritis é
Avenida Professor Mário Werneck, 2.900. Participe!

foi. Agora estou ainda mais motivada a seguir uma carreira com
base no inglês”.
Luíza destaca ainda a importância de o Brasil criar programas
de incentivo ao aprendizado do
inglês. “Eu acho que não existe
isso de ir para o país tendo que
saber a língua local. O inglês é
um idioma mundial justamente
para que todos possam se comunicar em qualquer país”.
Proprietário do Kinoko, Cássio
Arantes diz que o Buritis, devido
à sua força gastronômica e cultural, já se tornou um dos bairros
mais procurados de BH, estando no
mesmo parâmetro de regiões como
a Savassi e o Centro. Como o seu
restaurante é referência na cidade
no conceito de comida japonesa
na esteira, decidiu pela parceria
com o CCAA. “Esta gastronomia
japonesa em movimento, chamada de kaiten, é bastante popular
no mundo. Então imaginei que
muitos turistas poderiam procurar
este serviço aqui e, consequentemente, chegariam ao Kinoko, e

Legal
Alex Luiz Damasceno Xavier *

FLORESTA AMAZÔNICA
UM GRITO DE SOCORRO, DESCASO JURÍDICO

queria estar apto para oferecer a
eles o melhor atendimento”.

Parcerias
Apesar de as Olimpíadas terem sido o fato motivador para este
projeto, a parceria entre Kinoko e
CCAA já existia há algum tempo.
Aliás, a escola de idiomas não é a

única parceira do restaurante. Cássio faz questão de manter um bom
relacionamento com várias outras
instituições do Buritis. “O Kinoko
já recebeu exposições de arte, apresentações musicais, entre outros.
Eu quero valorizar tudo que tem no
bairro. O meu restaurante tem vocação para parceiras”, finaliza.

1º Retrô Music Buritis é
promessa de muita diversão
A família do Buritis tem um
compromisso muito especial no
próximo dia 17 de setembro, sábado. Será realizado pela primeira
vez no bairro o Retrô Music Buritis, um evento que promete ser
pura diversão ao reunir irreverência, rock n’ roll, boa comida e brincadeiras. Tudo isso ao ar livre, na

BURITIS

Avenida Senador Lima Guimarães
esquina com Professor Mário Werneck (que tem se tornado um local
para grandes eventos no bairro), e
totalmente gratuito.
Marcado para acontecer das 11h
às 19h30, o Retrô Music Buritis contará com as apresentações das bandas
The Ments, Putz Grilla e Ultrasonic.
O evento ainda irá contar com espaço
kids para a garotada, foods trucks
e barracas de dez conceituados restaurantes do
bairro, que irão oferecer
uma gastronomia diversificada. Para deixar o
clima ainda mais descontraído, ao final do
evento será realizado o
sorteio de um fusca lotado de cerveja. “É ou não é uma

festa para toda a família?”.
Mauro Draft, sócio-proprietário
da Donmo, empresa que irá promover o evento, garante que uma
grande estrutura será montada para
receber com conforto os mais diversos tipos de público que são esperados durante as mais de oito horas de
evento. “Acreditamos que em torno
de sete mil pessoas passem pelo Retrô Music. Será uma festa inesquecível, assim como muitas outras que
pretendemos realizar no bairro”.
Para participar do sorteio do
fusca é preciso comprar um cupom,
que está sendo vendido ao preço de
R$10. O ticket pode ser adquirido, de
forma antecipada, através do telefone 98848-9115, ou no próprio dia do
evento. Outras informações também
podem ser obtidas pelo celular acima.

No dia 05 de setembro comemora-se o DIA DA AMAZÔNIA,
que abriga mais de 30% da biodiversidade do planeta Terra, mais de
30 milhões de espécies animais e vegetais, que produz 96 toneladas
de oxigênio por ano, a qual mostramos ao mundo como um gigantesco jardim da humanidade na cerimônia de abertura das Olimpíadas.
O nosso texto normativo maior, a Constituição Federal de 1988,
em seu art. 225, caput, diz que: “Todos têm direito ao meio ambiente
ecologicamente equilibrado, bem de uso comum do povo e essencial
à sadia qualidade de vida, impondo-se ao Poder Público e a coletividade o dever de defendê-lo e preservá-lo para as presentes e futuras
gerações”. Porém, já não é mistério que tal dispositivo não vem sendo
respeitado há muito tempo na Amazônia, onde o desmatamento vem
aumentando de forma desenfreada. De acordo com dados de pesquisa
realizada pelo Instituto do Homem e Meio Ambiente da Amazônia, o
Imazon, foi detectado o desmatamento de 972 quilômetros quadrados na Floresta Amazônica só em junho de 2016, representando um
aumento de 97% em relação a junho de 2015, ou seja, quase o dobro.
Para se ter uma ideia, 972 quilômetros quadrados equivalem a 97
mil campos de futebol ou a quase três vezes o tamanho da cidade de
Belo Horizonte. O aumento no desmatamento da Amazônia, de acordo com Imazon, se deu principalmente pela extração ilegal de madeira
e pela ação de grileiros na região. A lei de crimes ambientais no art.
50-A diz: “Desmatar, explorar economicamente ou degradar floresta,
plantada ou nativa, em terras de domínio público ou devolutivas, sem
autorização do órgão competente, culmina em pena de reclusão de 2 a
4 anos e multa”. Entretanto, infelizmente, nenhum destes dispositivos
legais inibe a atuação dos criminosos que movimentam milhões de reais
com a extração ilegal, desafiando o Poder Público sem qualquer pudor.
E o que parece não poder piorar, consegue surpreender de forma peculiar, quando se trata dos grileiros que assolam o Brasil há décadas.
Considera-se “grilagem” a falsificação de documentos com a finalidade de obter a posse de terras. O documento falso era colocado em uma
caixa com grilos e, como o inseto se alimenta de quase tudo, em pouco
tempo o documento ganhava aspecto envelhecido, dando a impressão de
original. No entanto, atualmente a grilagem é feita de forma mais sofisticada, substituindo a atuação dos grilos. Hoje, o grileiro utiliza do mesmo processo nos órgãos fundiários do governo, na Receita Federal e ao
cruzar os registros, buscando aplicar aspecto legal à fraude. A grilagem
se faz sedutora pela grande especulação imobiliária, venda de madeiras
ilegais e a lavagem de dinheiro. Parece até piada, mas esse é o cenário
lamentável o qual a nossa legislação coloca a Amazônia, razão pela qual
fica o presente grito de socorro para que possamos de alguma forma rever
nossos conceitos e atuar de forma a ainda tentar salvar o que resta!
(*) Acadêmico do 5º período
do Curso de Direito do Centro
Universitário Newton Paiva –
Campus Buritis
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Confraternização

Festa da Família
anima a Bilboquê

Gerando economia
e bons negócios
Ao invés de ficarem somente reclamando da crise,
pequenos, microempresários e
profissionais autônomos do Buritis decidiram agir! Através de
grupos de comércio no Whatsapp, eles viram a oportunidade
de expandir seus negócios e se
uniram para criar o Clube de
Descontos. Em um novo grupo,
cada um ofereceu dentro desta
zona livre de comércio um desconto especial do seu produto.
Desta forma, conseguiram fomentar ainda mais o seu empreendimento. Contudo, como
nada é tão bom que não possa
ser melhorado, uma nova parceria firmada com o JORNAL
DO BURITIS promete elevar
o Clube de Descontos a um
patamar antes inimaginável.
A partir desta edição de setembro, o JB traz tíquetes,
que deverão ser recortados e
utilizados para descontos nos
mais diversos produtos
e estabelecimentos do
bairro. Em resumo, são
mais 10 mil novos participantes do grupo!
A confeiteira Jacqueline
Victor, a popular Jackie, que já
havia lançado no Whatsapp diversos grupos de comércio do
Buritis, foi também a criadora do grupo de descontos. De
acordo com ela, a ideia surgiu

da demanda dos próprios participantes. Eles falavam da necessidade de se criar algo diferenciado para fortalecer os
negócios dentro dos grupos, e
o clube de descontos foi a solução encontrada. Mesmo com
o pouco tempo de atividade, a
iniciativa tem demonstrado ser
acertada. “Temos visto o sucesso alcançado. Quem vende marmitex, por exemplo, dobrou, triplicou seus pedidos. Tem gente
que de 20, 25, agora tem 70 encomendas”, ressalta.

Para Jackie, a parceria com
o JB é sucesso garantido. Ela
não significará apenas vendas,
mas também a oportunidade
ímpar de fazer com que todos
os moradores do Buritis conheçam os estabelecimentos presentes no grupo. “O JORNAL
DO BURITIS é o jornal do bairro. Referência. Sua abrangência
é espetacular. Será um divisor
de águas para nosso clube”.
Todo mês, novos estabelecimentos participarão do Clube
de Descontos. Para fazer parte do nosso grupo basta entrar
em contato com a própria Jackie, através do celular
99725-3777. Lembrando que o Clube de Descontos permite apenas um
participante por seguimento.
Apresentamos abaixo os
12 participantes do Clube de
Descontos. Recorte seu tíquete
e aproveite. Lembrando que
alguns estabelecimentos aceitam o voucher virtual, que
pode ser baixado no seu celular através do Facebook.com/
jornaldoburitisbh.

“O JORNAL DO BURITIS é o jornal do bairro.
Referência. Sua abrangência é espetacular.
Será um divisor de águas para nosso clube”.
Jackie Victor

A Escola Infantil Bilboquê
realizou, no último dia 03 de
setembro, a edição 2016 da sua
tradicional Festa da Família.
Como esperado, o evento mais
uma vez foi um sucesso e teve a
participação de todos os alunos
da instituição e seus familiares.
A estimativa é que em torno de
mil pessoas tenham passado
pela escola durante todo o dia.
Juntos, alunos, familiares e educadores fizeram piqueniques,
brincaram, dançaram, participaram de oficinas de artes. Uma
integração única entre família e
escola que emocionou a todos.
A Festa da Família da Bilboquê já faz parte do calendário
anual da comunidade escolar.
Neste dia não existe trabalho,
não existem problemas. Somente estar com os pequenos no seu
universo escolar é o que importa. Uma atitude que reflete, não
somente no restante do ano letivo, como no dia-a-dia das crianças. “Estes momentos vividos
ao lado dos familiares têm um
significado ímpar para elas. O
que acontece aqui tenho certeza
que estas crianças não esquecerão jamais”, diz a diretora Maria
Claret Lamounier.
E para os pais o evento não
se trata de uma convenção para
acompanhar os filhos. Muitos
(para não dizer todos) se divertem até mais que os próprios
filhos. Além de terem este momento especial ao lado das
crianças, eles se soltam e recordam a época da infância. “Com
esta participação os pais valorizam ainda mais este espaço que
confiaram para deixar seus filhos.
Ver a animação deles, a emoção
de muitas mães, é algo que não
tem preço e que nos motiva cada
vez mais a fazer uma grande festa”, ressalta Lamounier.
Graziella Borges, mãe de
Ana Luíza, de 06 anos, era um

PIQUENIQUES e brincadeiras embalaram o encontro

misto de emoções durante a festa.
A felicidade extrema, por estar fazendo parte daquele momento tão
especial, e a tristeza por ser o último, já que a filha irá deixar a educação infantil ao fim do ano. “A
gente se emociona mesmo. A Ana
entrou aqui bebê. Relembra muita coisa, vê a evolução, o crescimento dos nossos filhos. Este
encontro é extremamente importante para a instituição família.
Sem contar as grandes amizades

FAMÍLIA de Ana Luiza sempre
fez questão de prestigiar a festa

que surgem entre os pais”. Já para
Ana Luíza, o momento era apenas de pura diversão. “Eu adoro
a Festa da Família. Aqui brinco
com meus pais, minha avó, meus
professores. É muito legal”.
Pai da estudante, Luciano
Oliva faz questão de destacar
tudo o que é trabalhado na realização da Festa da Família da
Bilboquê. “Não é só festa. Tem
conteúdo. Reforça valores e princípios, o que é fundamental para
a criação dos nossos filhos”. Aos
pais são elaboradas tarefas que
deverão ser cumpridas com os filhos, e que serão apresentadas durante a festa. “É uma música, um
trabalho de arte. Um texto. A Festa da Família é o resultado deste
trabalho de semanas. A cereja do
bolo”, completa Graziella.
Um dos principais trabalhos
programados para as famílias este
ano foi, junto com os filhos, elaborar respostas para a frase “Felicidade é...”. Com a ingenuidade da
criança, as respostas foram as mais
inusitadas e divertidas. “Tinha desde tomar sorvete, a andar de skate,
ou estar com os pais. Foi um trabalho especial que marcou a edição
deste ano”, finaliza a diretora.
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Leishmaniose

Saúde

Tempo quente aumenta o
número de infectados
A partir deste mês de
setembro, quando as temperaturas tendem a aumentar,
é preciso redobrar os cuidados dedicados aos animais
de estimação, uma vez que
é neste período que cresce
a proliferação e infestação
de parasitas, entre eles, o
mosquito palha, transmissor
da leishmaniose. Belo Horizonte é hoje o município
com alta densidade populacional que mais sofre com
a ocorrência da doença em
Minas Gerais. Em 2016, até
o momento foram registrados na capital cinco casos
de leishmaniose visceral
em seres humanos, sendo
que dois deles vieram a
óbito - nenhum na Regional Oeste, a qual faz parte o Buritis. No
ano passado foram 47 casos, sendo computadas 13 mortes - uma da
nossa região. Em relação aos cães,
até maio deste ano (último levantamento repassado pela Secretaria
Municipal de Saúde), foram confirmados 1.578 casos de leishmaniose, sendo que em 1.175 foi realizada a eutanásia.
A prevenção é a melhor alternativa para evitar a infecção do animal. A prefeitura mantém, de forma
permanente, uma grande equipe de
agentes de zoonoses que trabalha ex-

RESULTADO obtido em um dos
tratamentos em apenas duas semanas

clusivamente nas ações de controle
da doença. São realizados inquéritos
caninos censitários e amostrais nas
nove regionais assim como o controle vetorial. As ações são direcionadas
de acordo com a realidade epidemiológica existente, com realização de
ações programadas visando atingir
principalmente áreas de maior ocorrência de casos humanos e caninos.
Até o mês de maio foram realizados
7.121 testes na capital e 2.111 imóveis passaram por borrifação.
A participação da comunidade
é fundamental para o controle da
doença. Para isto, é importante o
conhecimento dos sintomas, tratamento, forma de transmissão e medidas preventivas. Silene Rodrigues
Gomes, veterinária da Clínica Toys
e Pets, explica que o mais indicado
para proteger os cães é o uso de coleiras especiais, além de vaciná-los
e manter o quintal e canis limpos de
matéria orgânica. “O efeito da coleira é repelente, justamente para
evitar a picada do inseto e é uma
importante arma contra a doença.
Além disso, a vacina para leishma-

Serviço - Toys e Pets
Veterinária Silene Rodrigues

niose tem um alto índice de
eficácia nos cães. Ela deve
ser aplicada em filhotes a
partir de 04 meses”.
Ainda de acordo com a
veterinária, a prevenção é o
melhor caminho, mas o tratamento para a leishmaniose existe e é bastante eficaz.
“É um tratamento de controle pelo resto da vida, mas
o seu resultado é excepcional. Até hoje tive 100% de
sucesso”. Silene informa
ainda que o cão em tratamento não oferece risco de
contaminação ao ser humano, a não ser os mesmos já
proporcionados por quaisquer cães em geral.

Sintomas
A leishmaniose produz alterações no organismo dos cães e seres
humanos, causando modificações
em vários órgãos e se não for tratada pode levar até a óbito. A doença se manifesta causando alterações no fígado e baço, aumentando
o volume desses órgãos. Além de
afetar os rins e o sistema imunológico, gerando feridas no corpo que
não se cicatrizam, perda de apetite,
sede, aumento do volume de urina
e fraqueza geral.
Segundo Silene Rodrigues, os
sintomas no cão são variáveis. O
animal pode apresentar emagrecimento, perda de pêlos, gânglios
inchados, fraqueza, feridas, crescimento exagerado das unhas, lesão
de pele e anemia. Entretanto, esses
sintomas são comuns em outras doenças bem menos graves, assim, se
seu cão apresentar esses sintomas
não quer dizer que o mesmo está
com leishmaniose. O diagnóstico
preciso só pode ser feito por um veterinário, que combinará exames de
sangue com exames clínicos.

Endereço: Av. Professor Mário Werneck, 815
Telefone: 3377-3351
Funcionamento: Segunda a sexta das 08h às 19h e sábado das
08h às 15h30

Depilação em alta entre
mulheres e homens
A depilação está cada dia
mais presente na vida das pessoas. Tanto as mulheres quanto
os homens estão cada vez mais
aderindo à pele lisinha. Além
da beleza da epiderme, a depilação facilita a higienização,
proporcionando uma sensação
de limpeza e frescor.
Eternamente cuidadosa com
a aparência, a mulher sempre
procurou pelo serviço de depilação, entretanto, esta situação tem
mudado bastante nos últimos
tempos. Percebemos que muitos
homens estão aderindo à depilação até por uma questão de
praticidade, já que uma barba
depilada dura cerca de 20 dias.
Os adeptos às academias estão
depilando, principalmente, costas, abdome e o peitoral. “Observamos, nas últimas Olimpíadas, muitos atletas depilados,
pela estética ou até mesmo para
melhorar sua performance. A
depilação masculina já é um sucesso”, comenta Cláudia Regina Martins gerente da Depilarte
- Centro de Depilação.
Engana-se quem pensa que
o serviço de depilação se resume em apenas extrair os pêlos.
Depilar é cuidar da pele. “Está
intimamente ligada à higiene,
ao bem estar, à autoestima. Estar com a depilação em dia é estar confiante”, afirma Cláudia.

De olho na saúde
Depilar não é um serviço
qualquer. Trata-se de um trabalho de estética ligado à área de
saúde, por isso, quem oferece o
serviço precisa ter sua situação
regularizada e fiscalizada pela
vigilância sanitária. “A Depilarte trabalha com transparência e respeito à sua clientela.
Todo o material é descartável e
as cabines são individuais com
ar condicionado em ambiente
tranquilo e agradável”.
Outro ponto destacado pela
gerente é a utilização de uma das

Cláudia Regina
ressalta o avanço nas
técnicas de depilação

ceras de maior qualidade
e confiabilidade disponível hoje no mercado. “A
cera permite a temperatura morna, que proporciona grande
conforto no momento da aplicação
e mais proteção à pele”, que ressalta
ainda a depilação com linha de algodão, principalmente do buço, que é
um grande sucesso.

Além da depilação, a Depilarte
ainda oferece o serviço de designer
de sobrancelhas, clareamento agregado a uma boa esfoliação em cabine, que ajuda bastante a manter a
pele limpa e bem hidratada.

Cuidados após a depilação
Não fazer exposição ao sol por, no mínimo 48 horas. Utilizar sempre
protetor solar.
n Não utilizar produtos com ácidos ou cosméticos alcoólicos em um
prazo inferior a 48 horas.
n Utilizar somente sabonetes neutros durante o período de 48 horas
n Evitar consumir alimentos ácidos e cítricos
n

Dicas
n
n

Fazer esfoliação uma vez por semana, dando intervalos de três dias
antes e após a depilação, para prevenir os pelos encravados.
Utilizar durante três dias linha de tratamento pós-depilação. Pele hidratada facilita a depilação.

Serviço: Depilarte - Centro de Depilação

Endereço: Av. Professor Mário Werneck, 861 Loja P
Funcionamento: terça a sexta das 9h às 20h e sábado das 9h às 13h
Telefones: (31) 3656-8110 e (31) 99282-0288 (Whatsapp)
Site: www.depilartedepilacao.com.br
Facebook.com/depilartedepilacao
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Painel

“Eu sou + 1 por um trânsito + seguro”
Dos dias 18 a 25 de setembro
o Contran (Conselho Nacional de
Trânsito) realiza a Semana Nacional de Trânsito, que este ano
contará com o tema “Eu sou + 1
por um trânsito + seguro”, que
acompanha as ações da “Década
Mundial de Ações para a Segurança no Trânsito – 2011/2020. A
principal finalidade da campanha
é conscientizar o cidadão de sua
responsabilidade no trânsito, valorizando ações do cotidiano e visando a participação de todos para
o alcance da segurança viária. No
Buritis, o comando da 126ª Cia,
em parceria com o Batalhão de
Trânsito, promoverá diversas blitze pelas principais vias públicas
do bairro, quando os militares irão
entregar folders educativos e também orientar os motoristas.
De acordo com o Diagnóstico
de Acidentes de Trânsito de Minas
Gerais, publicado pela Secretaria

de Estado de Defesa Social, a Regional Oeste possui algumas das
vias com maior índice de acidentes
de trânsito da capital. Contudo, nenhuma delas faz parte do Buritis e
o nosso bairro, felizmente, tem baixo registro de acidentes. O grande
problema por aqui é o desrespeito
às regras e a falta de cordialidade
de muitos motoristas. E é para mudar este cenário que a Polícia Militar tem desenvolvido suas ações.
Comandante da 126ª Cia,
Major Flávio Godinho lamenta o
grande número de multas que são
aplicadas diariamente no Buritis.
Uso de celular ao volante, não
usar cinto de segurança, fazer conversões irregulares e estacionar
em local proibido, são as infrações
mais recorrentes. Situações que,
muito mais que pesar no bolso dos
transgressores, prejudicam o bom
convívio social. “Na Rua Lauro
Ferreira, por exemplo, em toda sua

extensão é proibido estacionar, e
sempre que passamos lá tem um
carro estacionado. A desculpa é
sempre a mesma, “é rapidinho”,
porém, o motorista não se conscientiza que este rapidinho prejudica muitas outras pessoas”.
Devido ao seu intenso tráfego de veículos, o Buritis se torna
um bairro quase que intransitável
em determinados horários. Infelizmente, como não é possível
evitar este transtorno, é preciso
que os motoristas façam sua parte
para que eles não se tornem ainda maiores. “Tem que ter paciência. Não pode querer ultrapassar
de qualquer jeito. Se houver uma
batida, aí que ninguém sairá do
lugar. Temos de ser cordiais”, diz
o comandante, que ressalta o lado
positivo do bairro, de não conviver com acidentes e infrações graves como andar em alta velocidade e dirigir alcoolizado.

Campanha
todos os dias

MAJOR GODINHO quer um trânsito mais cordial no Burits

Termos no calendário uma
semana dedicada a este assunto é
ótimo. Mas não podemos pensar
no trânsito somente em uma das
52 semanas do ano. Afinal, o trânsito e seus perigos, acontecem todos os dias. Ele faz parte de nossas
vidas. Dele todos participamos.
Direta ou indiretamente todos dependemos e participamos dele.
“Deveríamos aproveitar a importância desta semana para refletir
sobre nosso comportamento como
pedestres, passageiros, motoristas, motociclistas, ciclistas, enfim, como cidadãos cujas ações
têm reflexo na nossa segurança,
assim como dos demais”, finaliza
o comandante.

Lavagem a seco: o meio
ambiente agradece

rafael d`ângelo: "minha empresa deve ter lavado cerca de dois mil
carros. Todo o meu gasto com água neste tempo seria o utilizado para
lavar apenas um veículo de forma convencional"

Em tempos de falta d’água e
aumento da conscientização sobre
a redução do seu consumo, algumas empresas investem no desenvolvimento de técnicas mais
amigáveis com o meio ambiente.
Um exemplo inovador, mas muito
simples, pode ser aplicado à lavagem do veículo. Antes preteridas,
as empresas de lavagem de carro
a seco (ou lavagem ecológica) se
tornaram a primeira opção de muitos consumidores. Para se ter uma
ideia, a redução de água durante
uma lavagem como esta, que utiliza ar pressurizado e produtos biodegradáveis em sua execução, pode
chegar a 99,8% se comparada a uma

lavagem convencional, pois consome apenas 500 ml de água para um
carro compacto, por exemplo.
No Buritis, a Aquajet Lavagem
Automotiva Ecológica já presta
um importante serviço neste setor.
Há dois anos a empresa trabalha
no bairro no sistema delivery e há
cerca de seis meses também opera
em um local fixo. A empresa é um
exemplo de sustentabilidade e qualidade no atendimento.
Segundo o empresário Rafael
D’ângelo, a lavagem tradicional de
um veículo pequeno consome em
torno de 300 litros de água. Além
de não gastar o precioso líquido, o
sistema a seco também protege o

meio ambiente ao não gerar resíduos para as redes de água e esgoto.
Tudo o que é produzido é retirado
por lenços umedecidos. “Nestes
dois anos minha empresa deve ter
lavado cerca de dois mil carros.
Todo o meu gasto com água neste
tempo, utilizada somente para dissolver os produtos, seria o utilizado para lavar apenas um veículo de
forma convencional”.
Apesar de muito conhecida, a
lavagem a seco ainda é vista com
desconfiança por algumas pessoas.
Rafael comenta que é importante
desmistificar que a lavagem oferece
danos à lataria do veículo, fato que
retardou o avanço desta técnica du-

rante anos. “A lavagem ecológica era
alvo de muito preconceito. As pessoas achavam que iria arranhar o carro. Isso só acontece se o produto não
for aplicado corretamente. Com uma
equipe treinada esta situação é nula”.
Com esta nova técnica parece
que a falta d’água deixou de ser
uma desculpa válida para justificar
seu veículo empoeirado.
A Aquajet Lavagem Automotiva Ecológica fica localizada na
Avenida Professor Mário Werneck, 1680, dentro do Estacionamento TJ. O serviço também pode ser
realizado de forma delivery. Basta
entrar em contato através do Whatsaap 98477-7557.
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Comunidade

1º FunMília do Buritis
é um grande sucesso
Shows, gastronomia diversificada, espaço kids e esporte. Quando um único evento consegue somar todas estas atrações não há
dúvidas de que ele será um grande
sucesso. E foi justamente este o resultado da primeira edição do FunMília. Organizado pela produtora Donmo, o evento foi realizado
na A+ Beach Club e contou com
a presença das famílias do Buritis
e também dos praticantes de esportes de areia da renomada academia. Ao final, somente elogios
foram ouvidos e o pedido para que
muitas outras aconteçam no aconchegante espaço.
Sócio da Donmo, Mauro Draft
explica que o objetivo do evento
foi reunir as famílias do Buritis
em um ambiente agradável e de
diversão, por isso, a escolha do
sugestivo nome de FunMília. “As
pessoas hoje em dia estão muito
afastadas. Víamos que faltava algo
assim no Buritis e acredito que
acertamos no projeto”. O organizador ainda ressaltou que o evento
foi aberto ao público, sem cobrança de entradas, justamente, para
motivar as famílias a comparece-

EVENTO na A+Beach reuniu turmas
de pelada e as famílias do bairro

rem. “Queríamos ver pais e filhos
aqui. Amigos de pelada. Então,
preparamos uma festa para todos”, justifica.
Felipe César compareceu à
“FunMília com sua família”. Levou a esposa Flávia e a filha Marina. “Assim que soube do evento garanti minha presença. Está
tudo muito bom”, diz. “É um
evento que engloba tudo. Estou
adorando e minha filha também”,
completa Flávia.

Parceria de sucesso
Para que o FunMília alcançasse o seu sucesso foi fundamental a parceria com a A+Beach
Club. E, de fato, foi uma parceria,
já que os dois lados ficaram bastante satisfeitos com o resultado final.
“Nós queremos movimentar este
espaço com eventos bacanas, bem
organizados, que contem com a
presença do público do bem. E foi
tudo isto que vimos aqui”, comenta Gutemberg Stanner, sócio-proprietário da academia.

Presença ilustre
E quem teve a oportunidade de acompanhar o evento foi o
ex-jogador e técnico do Cruzeiro, Deivid. A convite de amigos
ele foi até a A+Beach Club jogar uma pelada de futevôlei e
decidiu ficar um pouco mais para a festa. Deivid não só aprovou a quadra e o evento, como também falou do que achou do
nosso Buritis. “Na minha época de jogador do Cruzeiro, em
2003, aqui não tinha quase nada, hoje é uma cidade. Quero
conhecer mais agora. Os restaurantes, as quadras e os eventos
como este, em que todos os organizadores estão de parabéns”,
falou o treinador, que escolheu a cidade de Nova Lima para
morar com a família.
A banda de rock UltraSonic e a dupla Lugil e Cleiton foram os responsáveis pela animação musical do evento.

Histórias do nosso bairro
Ceramista moradora do Buritis faz sucesso com peças
que produz em ateliê montado dentro de apartamento
Uma antiga moradora do
Buritis tem feito bastante sucesso com sua arte. Devido ao
grande talento, a ceramista Flávia Picini cada vez mais tem
suas peças requisitadas, seja
em exposições que participa
pelos quatro cantos da capital,
ou mesmo durante as mostras do
Buritis Faz Arte, no Parque Aggeo Pio Sobrinho, grupo ao qual é
integrante. Contudo, o que chama
mais atenção na história da artista
plástica é ver como ela conseguiu
unir sua paixão pela produção de
peças de cerâmica, sem deixar o
apartamento onde mora no bairro. Isto mesmo! Ela montou o seu
ateliê (com direito a um forno de
mais de 300 quilos e que funciona
a uma temperatura de 1300 graus)
dentro do apartamento. O JORNAL DO BURITIS conta esta interessante história.
Flávia Picini iniciou o curso de Artes Plásticas na UFMG
há muitos anos, no entanto não
finalizou para colocar um plano
familiar em ação. Casou-se, teve
filhos, e dedicou sua atenção a
eles. Com os filhos já crescidos
decidiu que era hora de voltar
a estudar. Retomou o curso de
Artes Plásticas, mas agora na
UEMG. Já familiarizada à pintura, o curso lhe mostrou uma
nova área a qual se apaixonou
intensamente, a cerâmica. Se
formou e decidiu dedicar a ela
de corpo e alma. Aí nasceu a
ideia da criação de seu ateliê.
No início a mesa da sala era
o local onde esculpia as peças e o
forno ficava mudando de casa em
casa de familiares e amigos. Não
satisfeita com esta situação decidiu montar toda a estrutura em
sua residência, mas não iria abrir
mão de morar no Buritis, bairro onde vive há 25 anos. A única
solução, portanto, seria montar o
ateliê dentro do apartamento. Flávia então procurou um engenheiro
para saber se seu projeto poderia
ser viabilizado. Recebeu o sinal

FLÁVIA PICINI esculpe
suas peças no aconchego
do lar e da família

verde e fez todas as adaptações necessárias. “Algumas pessoas disseram que eu era louca. Que era impossível montar um ateliê para cerâmica
dentro de um apartamento. Eu apenas acreditava que poderia dar certo
e corri atrás do meu sonho”, recorda.

Hoje a ceramista se sente completamente realizada. Trabalha no
aconchego do lar e com a bela vista do Buritis como pano de fundo. E
sua família lhe dá total apoio. “Meus
filhos me ajudam a carregar minhas
peças para o elevador, para as exposições. São meu braço direito, o que
me deixa ainda mais forte”, enaltece.

Trabalho diversificado
Toda esta felicidade só poderia resultar em lindas peças. Flávia Picini esculpe desde vasos, aos
mais diversos utilitários como, por
exemplo, bijuterias. Isto faz com
que adquira um público cada vez
maior. “Acaba que são meus clientes que me direcionam. O que me
pedem eu faço”, se diverte.
O Buritis também é muito importante para o sucesso de seu
trabalho. Além de serem apreciadores de produtos de cerâmica, a
particularidade de tantas novas famílias no bairro é um importante
agregador. “Estes novos moradores
estão decorando suas residências
e buscam em minhas peças um to-

que especial para o lar. Saber que
estou contribuindo com este início
de uma nova vida também me traz
uma felicidade enorme”.
A ceramista espera que a sua história sirva de exemplo para outros
moradores do Buritis, que desejam fazer do apartamento seu local de trabalho, mas têm medo de não dar certo.
“Arrisquem. Acreditem. De tudo que
planejei a única certeza que tinha era
que do Buritis eu não saio!”.
Quem se interessar em conhecer um pouco mais do trabalho de Flávia Picini basta entrar
em contato pelo telefone 986580223 ou através do e-mail flaviapvsenna@hotmail.com.br
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Cultura e Lazer

O mais novo point para
motociclistas da capital
Um bar temático é a mais nova
atração do Buritis. O Easy Rider
Beer foi projetado especialmente
para motociclistas. O estabelecimento é dedicado a grandes admiradores ou colecionadores do
veículo, quer seja por fascínio, essência, hobby, pura aventura, estilo
de vida ou, simplesmente, pela liberdade oferecida pelas duas rodas.
O importante é aproveitar o espaço
para somar experiências e dividir o
companheirismo, bem comum nos
encontros de motociclistas.
A temática do bar é bem representada pela decoração clean
e moderna e que remete aos ares
do motociclismo. Lembra bem os
bastidores de bares americanos de
décadas atrás. “Como motociclista sentia falta de algo deste gênero
em Belo Horizonte e pensei, porque não arriscar? Estamos muito
satisfeitos com o resultado e confio
que o empreendimento irá crescer
a cada dia”, comenta Igor Guerra,
um dos proprietários.
Outro atrativo do Easy Rider
Beer é a boa música. O som ambiente da casa traz o melhor do
rock ‘n roll, associado aos mais tradicionais clipes dos anos 80, 90 e
2000. “Temos nossa temática, mas
o bar é para todos os públicos. O

Show

Alceu Valença
16 de Setembro

Local: Cine Theatro Brasil Vallourec - Horário: 21h
Ingressos: Plateia I: R$ 110/ Plateira II: R$ 100 (inteira)
Vendas: compreingressos.com
Alceu Valença desfila um rotem andado ao longo de sua carteiro musical, a partir de sua próreira. Temas do agreste e do serpria trajetória, e interpreta cantão pernambucanos, como “Pauções que escreveu e cantou pelas
-de-Arara”, “Xote das Meninas”
ruas de cidades e países por onde
e “Sabiá”, imortalizados por Luiz

Gleen Hughes
20 de Setembro

Local: Music Hall - Horário: 20h
Ingressos: Pista 1º Lote R$ 180; Pista Promocional:
R$ 120
Vendas: Lojas e site Central dos Eventos
O inglês Gleen Hughes retorna
à Belo Horizonte no dia 20 de setembro. O músico é reconhecido
no cenário do rock como o vocalista/baixista do Deep Purple, en-

BAR TEMÁTICO tem
chamado a atenção no Buritis

espírito da moto traz isso. Não tem
diferença. A caverna iguala todo
mundo”, associa.
Procurador de justiça e motociclista apaixonado, José Alberto
Santrio, assim que soube da abertura do bar, decidiu conhecer. A
primeira impressão não poderia ter
sido melhor, tanto que já retornou
outras vezes e se tornou, não apenas cliente, mas amigo dos proprietários e funcionários. “Era um es-

Jota Quest
24 de Setembro

Local: BH Hal - Horário: 22h
Ingressos: Pista/Arquibancada
1º Lote R$80
Vendas: Tickets for fun

tre 1973 e 1976, além de ter diversos álbuns solos, um álbum com
o Black Sabbath (Seventh Star) e
inúmeras colaborações e participações especiais.

All We Need Is Love

17 de Setembro
paço que esperava há muitos anos
em BH. Já fui em outros bares com
o mesmo foco, mas não gostei.
Aqui estão todos de parabéns”.

O Buritis

IGOR comemora o sucesso
imediato de seu empreendimento

Gonzaga, sopram o vento de puro
éter de “Cavalo-de-Pau” e repisam as ruas do passado de “Cabelo no Pente”.

A escolha pela instalação do estabelecimento no
Buritis, mais precisamente na Avenida Henrique Badaró Portugal, 277, não foi uma mera coincidência.
O espaço oferece toda a estrutura necessária para
receber encontro de motociclistas. “Aqui é perto
de saídas importantes, portanto, o motociclista não
terá dificuldades em chegar à sua rota. Além disso,
a avenida permite o fácil estacionamento e a exposição dos veículos”, explica Igor Guerra.
O Easy Rider Beer funciona de terça a sexta-feira das 17h às 00h. Já aos sábados a abertura
das portas acontece às 10h, justamente, para receber os motociclistas que, muitas vezes, estão saindo
para pegar a estrada.

Local: BH Hall - Horário: 22h
Ingressos: Arquibancada (1º lote) R$50/ Mesa Setor 1 (1º lote) - R$120
Vendas: Tickets for fun
A banda All We Need Is Love
retrata de maneira fiel as três fases
dos Beatles. A plateia cantará e dançará todos os clássicos dos garotos
de Liverpool. A noite também conta

com show do AfroReggae, com seu
repertório variado que vai desde as
tradicionais obras do período barroco ao funk carioca.

A banda mineira apresenta o
disco “Pancadélico”,
produzido pelo americano Jerry Barnes,
o mesmo de “Funky Funky Boom
Boom”. O trabalho conta com colaborações de Anitta, Arnaldo Antunes e Nile Rodgers (o guitarrista
que está em alta por suas parcerias
com Daft Punk e outros famosos).

Teatro

Notícias Populares
17 e 18 de Setembro

Local: Palácio das Artes - Horário: Sábado 21h, domingo 19h
Ingressos: Plateia I R$ 100/ Plateia II R$ 90/ Plateia Superior R$ 80
Vendas: Bilheterias do teatro e site ingresso.com
A comédia Notícias Populares, da companhia Os Melhores do Mundo, chega ao Grande Teatro do Palácio das Artes. O espetáculo traz uma
crítica bem humorada a respeito do jornalismo sensacionalista e promete
arrancar muitos risos do público. Com piadas e sacadas que fazem referências à região metropolitana de Belo Horizonte, o icônico personagem
Joseph Klimber e outros personagens memoráveis .
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Em Dia

“Meu Vizinho Hermes Pardini”
Fotos Jackson Romanelli

O Buritis foi um dos primeiros
bairros de Belo Horizonte a receber
o programa “Meu Vizinho Hermes
Pardini”. Desenvolvido pelo conceituado laboratório, o programa
busca promover a interação permanente com organizações e pessoas
que estão na mesma região de suas
unidades. “Ouvindo-as e nos integrando aos seus movimentos e demandas, podemos contribuir para o
desenvolvimento da comunidade,
fortalecendo também nosso propósito de ser uma referência em
saúde”, afirma o diretor comercial
e de Marketing do Hermes Pardini,
Alessandro Ferreira.
Na elaboração e acompanhamento do programa, a empresa
conta com a Árvore Gestão de Relacionamento, agência de relações
públicas especializada no desenvolvimento de projetos com comunidades. Rafael Araújo, diretor
executivo, acredita que o futuro
das marcas está no contato com as
pessoas, fora do local e do momento da venda direta. “A interação
com escolas, universidades, instituições de saúde, associações, entidades representativas e ONGs nos
oferece a oportunidade de troca de
experiências. Sabemos que as mar-

cas precisam conversar mais com
seus públicos e programas auxiliam
a cultura interna a acompanhar os
desejos de cada região”, conta.
Ao ouvir e entender melhor a
região onde estão as unidades, o
Hermes Pardini proporciona ainda o aprimoramento da cultura interna. As percepções e retornos
recebidos são analisados, gerando diagnósticos e planos de ação
contínuos. “Relacionamento não
se faz com ações eventuais. Esperamos criar laços duradouros com
esses parceiros locais e, para isso,
propomos ações conjuntas a partir
da nossa expertise e das principais
demandas que eles têm. Juntamos
as duas pontas para entregarmos
a qualidade técnica e a confiança
do Hermes Pardini, sem excessos
e respeitando a realidade de cada
um”, reforça o diretor Alessandro
Ferreira.
Até o final deste ano, já como
programa permanente, o “Meu
Vizinho Hermes Pardini” chegará
a 13 comunidades, em BH e Região Metropolitana. O programa
também foi ampliado para Goiânia, na rede de laboratórios Padrão, que faz parte do Grupo Hermes Pardini.

Projeto Cultural e Educativo
A cultura também integra o
programa de relacionamento. A
partir dos diagnósticos iniciais
nas primeiras comunidades, com
a identificação da baixa oferta de
ações culturais locais, o programa
“Meu Vizinho Hermes Pardini” irá
realizar atividades artísticas, valorizando a produção local de cada
bairro, além de grupos convidados
de música, teatro, dança, circo e
contadores de histórias. “Não queremos, entretanto, apenas criar novos movimentos. Em muitos casos,

buscaremos a integração aos eventos que a própria comunidade já realiza”, explica Rafael Araújo.
Um programa educativo também está sendo produzido, estimulando ações inovadoras no ensino de Ciências e Biologia nas
salas de aula, incluindo a visita de
alunos de escolas públicas e particulares ao Núcleo Técnico Operacional do Hermes Pardini, em
Vespasiano, onde são processados
mais de 5 milhões de exames todos os meses.

ALESSANDRO
FERREIRA ressalta
a preocupação do
laboratório com
o bem social, em
especial na área da
saúde

Técnico em enfermagem
com alta procura
Com o envelhecimento da
população brasileira, o técnico
em enfermagem se tornou um
profissional muito procurado pelo
mercado. Sua especialização consiste em acompanhar enfermos e
pessoas de idade avançada, tanto
em ambientes domésticos quanto
em hospitalares. No Buritis, além
de observarmos a grande presença
destes profissionais, também é comum vermos a procura pela especialização por parte de moradores,
que decidiram aprender a função
para darem a melhor assistência
possível a entes queridos, como
é o caso da pedagoga Adriana
Moraes Duarte.
Adriana se interessou pelo
curso de técnico em enfermagem para saber lidar melhor com
a situação do pai, já idoso. No
entanto, sua dedicação e apreciação pelo curso foi tanta que, ao
saberem de sua qualificação na
área da Pedagogia, os diretores
da escola, no caso a Enfermig, a
convidaram para dirigir o setor
da instituição.
Como diretora pedagógica e
ainda aluna, Adriana Duarte enaltece a realização do curso, ainda
mais em tempos de grave crise financeira. O setor da saúde é um
dos que mais ofereceu oportunidades no país nos últimos quatro
anos, segundo informação divulgada pelo Instituto de Pesquisa Econômica Aplicada (Ipea),
que elenca técnicos e auxiliares
de enfermagem na lista das profissões mais bem-sucedidas. “O
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técnico em enfermagem, sob supervisão de um enfermeiro, pode
trabalhar nos diversos setores de
hospitais, ambulatórios, clínicas
de repouso, centro de especialidades e empresas privadas e públicas. Também pode atuar como
cuidador particular, na saúde pública, escolas infantis, creches e
empresas privadas”.
O profissional também pode
atuar na área da saúde ocupacional, como técnico em enfermagem do trabalho. Para isso,
o Ministério do Trabalho e
Emprego exige uma formação
específica, que pode ser feita
com uma especialização. Para
ter uma ideia da necessidade do
profissional no mercado, é ele
quem realiza as tarefas de rotina diariamente em um hospital,
ações que foram programadas
pelos enfermeiros.

DADOS
Segundo o Instituto Brasileiro de Geografia e Estatística (IBGE),
o número de pessoas acima de 65 anos deve praticamente quadruplicar até 2060. A faixa populacional passa de 14 milhões para 58,4
milhões, representando 26,7% do total de brasileiros. Durante esse
período, a expectativa de vida também deve aumentar de 75 para 81
anos. “Com o crescimento dessa população, há exigência de mais
profissionais qualificados para preencher as lacunas dos departamentos e instituições de saúde”, finaliza Adriana.
Para saber mais detalhes do curso de técnico em enfermagem, a Enfermig fica localizada na Avenida Amazonas, 1493 Centro. Telefone de contato é o 3291-2670.

