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A molecada do Buritis e região, que é apaixo-
nada por futebol, acaba de ganhar um incentivo de 
peso na busca pelo sonho de ser um jogador profis-
sional. A partir deste mês de fevereiro tem início, 
nas quadras de futebol society da La bombonera II, 
as atividades da mais nova Escola Oficial de Fute-
bol do América Futebol Clube. 

Escola do 
América 

no Buritis

DO BURITIS 
PARA O 
BOLSHOI

Em tempos de crise eco-
nômica, a tendência é de 
que o cidadão tenha mais 
cautela ao comprar, princi-
palmente se o investimen-
to for de alto valor como 
no caso de imóveis. Agora, 
quando a economia retorna 
ao rumo de crescimento, o 
mercado imobiliário come-
ça a ser novamente ativado. 
Mesmo que branda, a recu-

peração do setor já foi sen-
tida no segundo semestre de 
2017. Isto, somado à notícia 
da volta do financiamento 
da Caixa Econômica Fede-
ral em até 70% do valor dos 
imóveis usados, deixou os 
empresários do segmento, 
muito forte no Buritis, oti-
mistas com o crescimento 
do mercado este ano.
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Editorial
R

Quando começou a ficar 
conhecido em meados da 
década de noventa, o Buritis 
recebeu diversos estereótipos 
que se espalharam por Belo 
Horizonte afora. Em termos 
de comportamento, era co-
nhecido como o bairro dos 
“Filhos da Zona Sul”. O pes-
soal de classe A/B que não 
tinha condições de comprar 
um apartamento no mesmo 
bairro dos pais, encontrava 
refúgio no Buritis, com imó-
veis de mesmo padrão, mas 
com um valor bem menor do 
que os de bairros mais valo-
rizados até então. 

Mas também tinha o lado 
negativo. O bairro ficou am-
plamente conhecimento como 
o de pior trânsito em Belo 
Horizonte. Era incrível. Até 

meados do início dos anos 
2000, quando queriam fazer 
uma reportagem de trânsito 
ruim na cidade os jornalistas 
em peso escolhiam o Buri-
tis como destino. Existia até 
um pouco de corporativismo 
nessa tendência porque mui-
ta gente da imprensa acabou 
vindo morar no Buritis e por 
motivos óbvios queria me-
lhorar a questão do trânsito 
local. 

Mas a mais forte alcunha 
que o Buritis ganhou des-
de que começou a ser forte-
mente ocupado foi o de ser 
o “Maior canteiro de obras 
da América Latina”. A partir 
do início dos anos noventa o 
Buritis foi o local escolhido 
pelo mercado imobiliário de 
Belo Horizonte como priori-

dade para receber os investi-
mentos da construção civil. 
Para os investidores do setor, 
o Buritis passou a ocupar o 
espaço que a Cidade Nova 
representou na década de oi-
tenta. Atualmente, uma das 
maiores empresas da constru-
ção civil do país começou o 
seu crescimento no Buritis. 

Era impressionante o vi-
gor do bairro. Por todo lado 
brotavam prédios e mais pré-
dios  de todos os padrões. 
No início da ocupação, eram 
imóveis de padrão médio. 
Algo que era visto pelo com-
prador como um investimen-
to provisório. O Buritis seria 
apenas o trampolim para al-
gum bairro mais valorizado 
da cidade. Aos poucos esta 
tendência foi mudando. Fo-

ram surgindo empreendimen-
tos de alto nível, do mesmo 
padrão dos bairros da zona 
sul, para abrigar de forma de-
finitiva as famílias. 

E assim foi até o início 
desta década. Mas depois da 
crise que começou a se de-
senhar a partir de 2014, o 
setor da construção civil no 
bairro, assim como no resto 
da cidade, sofreu uma forte 
queda. Muitos empreendi-
mentos que estavam em an-
damento foram paralisados. 
Outros que estavam em pla-
nilhas não saíram do papel. 
Muitas empresas do setor 
foram à bancarrota, com al-
gumas delas causando sérios 
prejuízos aos seus parceiros 
e compradores. Os antigos 
donos da Habitare andam 

UM NOVO CICLO
com seguranças. 

Neste início de 2018, tudo 
indica que o boom imobili-
ário do bairro pode ter um 
novo ciclo. Há uma série 
de indicadores sinalizando 
de que o setor imobiliário e 
da construção civil terá um 
novo tempo de crescimen-
to. E o Buritis, mesmo com 
as restrições devidamente 
impostas pela Lei de Uso e 
Ocupação do Solo,  conti-
nuará sendo um bairro com 
enorme potencial para novos 
investimentos. Sejam bem 
vindos, desde que não che-
guem de forma selvagem e 
predatória. É preciso ter pla-
nejamento para poder man-
ter o crescimento do bairro 
com a qualidade de vida que 
desejamos.

FISCALIZAÇÃO
O trânsito em nosso bairro é 

complicado, ainda assim as pes-
soas não colaboram. Foi colocado 
cones, faixas e placas de sinaliza-
ção na rua Paulo Roberto Surette, 
indicando mão única e proibido 
estacionar entre Mário Werneck e 
Teresa Mota Valadares. A BHTrans 
ficou fiscalizando este local por 
dois dias. Após não retornarem, a 
oficina de lanternagem e a acade-
mia próximas ao local voltaram a 
utilizar esta via como estaciona-
mento próprio. Inclusive retiran-
do os cones e placas. Dificultando 
para nós moradores que agora uti-
lizamos esta via quando saímos da 

Mário Werneck para a Teresa Mota 
Valadares. Para multar, a BHTrans 
é uma beleza, mas para fiscalizar e 
orientar deixa a desejar ou fazem 
vista grossa com estas empresas 
que estão sendo beneficiadas com 
este estacionamento irregular.

José Fonseca neto
Morador

SALGADO
No mês passado fui ao Verde-

mar comprar hortelã para fazer um 
chá. Encontrei um pacote de 25 
gramas por R$ 7,69 e achei caro. 
Entrei no site da empresa Recanto 
da Lua que tem parceria com o Ver-
demar e Supernosso. Lá o custo é 
de R$3,50 por 25 gramas. Sei que o 

Verdemar é um supermercado que 
tem seus custos operacionais,  mas 
pergunto se o preço deste produto 
e de outros tem que ser tão pesa-
dos para o bolso do morador no 
Buritis?

Paul teddy arraya aviles
Morador

ERRATA
Na edição de janeiro do JB 

trouxemos uma reportagem so-
bre o prêmio IAB – MG de Gen-
tileza Urbana conquistado pela 
moradora do Buritis, Gracielle 
Torres, em virtude dos seus traba-
lhos à frente dos projetos “Proteja 
seu Filho na Internet” e “Comitê 
de Segurança do Bairro Buritis 

(COMSEBB)”. Na matéria hou-
ve um erro na escrita do e-mail 
de contato do comitê. O correto é: 
contato@comsebb.org

Jornal do Buritis

 FAIXA AZUL
É um absurdo a cobrança de 

faixa azul no Buritis. Não há ne-
nhuma obra séria de melhoria do 
trânsito na região que justifique 
isso. Não se investe em novas 
vias, enfim, vão atrapalhar o co-
mércio e cobrar o absurdo de R$ 
4,50 por um bilhete. Muito me ad-
mira os comerciantes que não es-
tão protestando! 

Wallace Pereira Martins
Morador



3Fevereiro de 2018
EDITORIAL | OPINIÃO |  LAZER | EDUCAÇÃO | POLÍTICA | ESPECIAL |  CULTURA | POLUIÇÃO | SAÚDE | SERVIÇOS | IMÓVEIS | PAINEL | TENDÊNCIA | SEGURANÇA 

Confiança

Os bons ventos que sopraram 
na economia brasileira na segunda 
metade de 2017 e a reabertura, no 
início do mês de janeiro deste ano, 
pela Caixa, da linha de emprésti-
mo pró-cotista, que elevou de 50% 
para 70% a cota do financiamen-
to de imóveis usados, fez com que 
entidades do setor imobiliário es-
tejam otimistas com o desempe-
nho do segmento nos próximos 
meses. A previsão de crescimen-
to para 2018 é de 2%, depois de 
quatro anos de recuo. Notícia ani-
madora para o Buritis, que tem 
no setor imobiliário a sua grande 
força econômica.

Após anos de dificuldade, cria-
da pela crise econômica que afetou 
o país, o segmento imobiliário en-
xerga com bons olhos a chegada de 
2018. Se 2017 não começou como 
gostaria, o final do ano foi anima-

Setor imobiliário com boa 
expectativa de expansão em 2018

dor. A confiança do investidor está 
sendo retomada ao poucos, o que é 
fundamental para o setor. “A loca-
ção sempre esteve em alta aqui no 
Buritis, mas compra e venda quase 
não havia. Mas, no fim do ano pas-
sado já observamos clientes que-
rendo negociar, uma prova clara 
da volta da confiança”, comenta o 
sócio-diretor da Sogno Imobiliária, 
Daniel Vargas.

O aumento da faixa de finan-
ciamento para imóveis, anunciado 
pela Caixa Econômica Federal no 
início do ano, animou os agentes 
do mercado imobiliário. Apesar de 
não arriscar números, Daniel es-
pera um significativo aumento nas 
vendas para minimizar o momento 
de turbulência vivido nos últimos 
anos. “Uma forma que o governo 
encontrou de dar fôlego ao setor e 
ao mesmo tempo manter o alento 

ao  mercado. A Caixa é respon-
sável pela maior parte do crédito 
imobiliário. Então, naturalmente 
isso vai causar um impacto positi-
vo no setor”.

Em relação às eleições deste 
ano, o agente imobiliário não acre-
dita que ela possa estagnar o setor. 
Pelo contrário, o possível receio 
de quem irá assumir o nosso país 
pelos próximos quatro anos tem 
feito algumas pessoas investirem 
por agora. “Eles querem fazer o 
negócio logo. Aproveitar o perío-
do positivo, uma vez que não dá 
para prever quais medidas o futuro 
presidente tomará”, comenta.

BURITIS
Apesar de no dia-a-dia ser co-

mum ouvir dizer que no Buritis 
não há mais espaço para negócios 
no setor imobiliário, a realidade é 
bem diferente. De acordo com Da-
niel Vargas, o Grupo GR Imóveis, 
ao qual faz parte a Sogno, conta, 
atualmente com uma carteira de 
600 a 700 imóveis para venda e 
outros 400 para locação. E ainda 
temos de falar em Buritis II, onde 
a expansão imobiliária é latente. 
“O Buritis é referência no segmen-
to e vai continuar sendo ainda por 
muito tempo”, projeta. 

No entanto, o agente imobi-
liário ressalta a importância de 
se divulgar tudo o que é bom no 
bairro para fomentar não só o se-
tor imobiliário, mas toda a econo-
mia local. “Alguém vem, fala que 
o trânsito é ruim, por isso não quer 
morar aqui. Outro diz que aqui 
não tem nada e vai fazer compras 
em outro bairro. Além de traba-

lhar, moro no Buritis e sei que a 
realidade é bem diferente. Temos 
de propagar isso”.

Nesta linha, Daniel conta que, 
desde o ano passado, algumas imo-
biliárias se uniram para planejar 
ações em prol do bairro. A primei-
ra delas foi não colocar mais pro-
paganda em fachadas de prédios 
e em espaços públicos, evitando 
assim a poluição visual e a pró-
pria desvalorização dos imóveis. 
“Para este ano estamos pensando 
em outras ações, que em nada es-
tarão relacionadas ao setor. Serão 
ações que envolvam a comunida-

Após recuo nos últimos anos, consultores preveem crescimento

de. Queremos mostrar o quanto os 
moradores do Buritis são sociais e 
amam o bairro”.

ALERTA
Um dos temas que o sócio-di-

retor da Sogno fez questão de co-
mentar foi em relação às vendas e 
locação de imóveis feitas de forma 
direta, anunciadas via rede sociais, 
muito utilizadas no Buritis nos úl-
timos meses. Segundo ele, esse 
tipo de decisão pode ter consequ-
ências ruins. No geral, a contrata-
ção de uma empresa especializada 
não apenas facilita o processo de 

compra, venda ou locação, como 
também garante uma negociação 
mais rápida e segura. Até mesmo 
para quem coloca o imóvel para 
venda, os serviços da imobiliária 
compensam, já que o vendedor 
evita dores de cabeça na hora de 
encontrar compradores e arrumar 
toda a papelada, por exemplo. 
“Nosso trabalho vai muito além de 
mostrar um imóvel. Se tem uma 
coisa que não tenho dúvidas em 
afirmar é que contratar um profis-
sional para fazer a mediação do 
negócio imobiliário é muito mais 
vantajoso para ambas as partes”.

SEgMENTO IMOBILIáRIO continuará sendo o pilar da economia do Buritis

2018 será um ano de recuperação  
financeira, projeta DANIEL VARgAS
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Artes 

Se você perguntar a dez baila-
rinas clássicas qual a companhia 
gostariam de fazer parte, é bem 
provável que todas elas respondam 
o Ballet Bolshoi. Portanto, integrar 
este seletivo grupo é mais que um 
feito, é a realização de um grande 
sonho. E, para o orgulho do nosso 
Buritis, a partir deste ano, o Bolshoi 
contará com uma moradora do bair-
ro. Há quatro anos, Laís Lopes foi 
convidada a fazer parte da Escola 
do Teatro Bolshoi do Brasil. No fi-
nal de 2017, assim que se formou, 
recebeu a notícia tão aguardada. Foi 
chamada para fazer parte da equipe 
profissional da companhia.

Com apenas 15 anos, Laís, jun-
tamente com suas colegas do Nú-
cleo de Dança Buritis, participou 
do Festival Internacional de Joinvi-
le, onde se localiza o Bolshoi Bra-
sil. Seu porte físico e desenvoltura 
para a arte logo chamaram a aten-
ção dos professores, que fizeram o 
convite para que se mudasse para a 

Moradora do Buritis no Bolshoi
cidade catarinense e entrasse para a 
instituição. Apesar da pouca idade, 
Laís não teve dúvidas. Convenceu 
os pais e arrumou as malas. Foram 
quatro anos de dedicação intensa e a 
recompensa chegou. “É muito esfor-
ço. Por diversas vezes recorri a meus 
ex-professores aqui do Núcleo para 
me orientarem. Mas, em momento 
algum pensei em desistir”, recorda.

Quando aluna, Laís acompa-
nhava com admiração os bailarinos 
da companhia. Via como era dura a 
rotina para que pudessem estar sem-
pre preparados para uma apresenta-
ção. Garante que irá fazer o mesmo 
e buscar voos cada vez mais altos. 
“A dança nem foi minha primeira 
paixão. Antes fiz ginástica artísti-
ca, outros esportes. Minha mãe me 
aconselhou a dançar. Gostei, não 
parei mais e sempre busquei fazer o 
melhor”, conta a jovem, que aos 13 
anos ganhou uma bolsa para estu-
dar dança durante duas semanas em 
Miami, nos Estados Unidos.

Estudar música é algo que 
está no imaginário de muitas 
pessoas. Há quem deixe de lado, 
mas há também quem busque ex-

Enquanto fazia a entrevista, 
Laís era acompanhada pelo bri-
lho dos olhos de Janaína Pedrosa, 
diretora do Núcleo de Dança Bu-
ritis, que abriu as portas da escola 
em janeiro para que ela pudesse 
manter o ritmo de ensaios durante 

as férias. Pare-
cia que passava 
em sua mente 
os primeiros 
passos da ga-
rotinha que co-
nheceu aos 11 
anos, até che-
gar àquele mo-
mento. “A Laís 
é um exemplo. 
Todo mundo 
aqui sabe quem 
é ela. E a sua 
história mostra 

aos novos alunos que, quando a 
gente se dedica, respeita, é respon-
sável, conseguimos alcançar nos-
sos objetivos”.

Janaína enaltece também a 
presença do Bolshoi, assim como 
foi o Núcleo, na vida de Laís. 
“Eles não se preocupam apenas 
em formar o bailarino, se preo-
cupam em formar um cidadão de 
bem, com conceitos fundamen-
tais para a vida. Não tenho dú-
vidas de que ela alcançará tudo o 
que desejar”.

A expectativa agora fica por 
conta de uma apresentação do Bal-
let Bolshoi com a moradora do 
Buritis na capital mineira. “Seria 
muito legal. Ter os meus parentes 
e amigos na plateia. Espero que 
consiga realizar este sonho o mais 
rápido possível”.

ESCOLA DE múSICA SE DESTACA nO BAIRRO
plorar as suas possibilidades. Contu-
do, aprender sozinho qualquer ins-
trumento ou até cantar não é uma 
tarefa fácil. É nessas horas que deve-

mos, contar com o auxílio e estrutu-
ra de uma boa escola de música, com 
professores capacitados e experientes, 
como a “D&M” Instituto Musical, no 
Buritis, que sem dúvidas facilitará o 
seu aprendizado e desenvolvimento. 

A D&M oferece aulas de vio-
lão popular e erudito, contra-baixo, 
guitarra, cavaquinho, viola caipira, 
teclado, canto popular, violino, sa-
xofone e flauta. 

Professor de música há 15 anos e 
formado pela  UEMG, Di Brito  tem 
o orgulho de colecionar histórias na 
memória. Por suas mãos passaram 
alunos que se tornaram profissionais, 
ou que apenas tiveram o encanto de 
se aproximar da música. “Busco 
sempre oferecer o que o aluno deseja. 
Se quer ser profissional, exijo dedica-
ção, se quer apenas tocar, levo a ele o 
prazer daquele momento”.

O professor não nega que o 
dom faz diferença na vida de um 

músico, porém, a dedicação e a for-
ça de vontade, muitas vezes pode 
surpreender. “Tenho um aluno há 
cinco anos. Quando chegou, vi que 
ele tinha um problema motor, não 
acreditava muito que pudesse con-
seguir tocar. Não apenas conseguiu, 
como hoje é um dos melhores alu-
nos que tenho. Isso me emociona”.

E, se você já não é mais ne-
nhuma criança, mas guarda aquele 
sonho de aprender a tocar um ins-
trumento ou cantar, saiba que ainda 
há tempo! De acordo com Di Bri-
to, ensinar um adulto é diferente de 
uma criança, mas isso não interfere 
o sonho, pois a D&M conta com  a 
experiência dos professores capaci-
tados para cada faixa etária. 

OUTROS CURSOS
Além dos cursos já citados, as 

aulas são individuais. A D&M tam-
bém possui alguns cursos em grupo 

que trabalham o corpo e a mente do 
aluno como teoria perceptiva, mu-
sicalização infantil e  performance 
em palco. “Este curso de perfor-
mance ensina tudo o que o músi-
co deve fazer no palco, seja como 
cantor ou instrumentista. Trabalha 
expressões corporais e faciais, de-
senvolvendo a desinibição, auto-
confiança e socialização, que são 
os pilares  fundamentais  para uma 
boa e natural comunicação com o 
público”, explica a professora de 
canto Magah.

Ela destaca ainda o “Projeto Vi-
ver”, que é desenvolvido na escola 
de música, onde alunos da terceira 
idade trabalham, através da músi-

ca, a coordenação motora e a me-
mória. “É uma forma lúdica de se 
trabalhar, que traz total bem estar 
aos participantes”, diz.

Na D&M os estudantes que 
almejam ingressar em uma ins-
tituição de ensino superior de 
música podem se inscrever em 
um curso direcionado a este fim. 
“Para ingressar na faculdade de 
música é preciso passar por um rí-
gido processo de seleção, além do 
vestibular tradicional. A prova de 
habilidades é bastante específica 
e muito criteriosa. Por isso, este 
curso exige dedicação total do 
aluno e aqui cobramos isto dele”, 
afirma Di Brito.

SERVIÇO - D&m Instituto musical 
Rua José Teófilo Marques, 10, sala 803, 6º andar.
Telefones: 3643-3753 e 99175-9656. 
Site: www.dminstitutomusical.com.br
E-mail: contato@dminstitutomusical.com.br

Parceria

Mesmo de longe, 
JANAíNA acompanha 
todos os passos de LAíS

Mais que uma profissão, MAgAH e DI BRITO 
trabalham com os sonhos dos alunos
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Guerra

As tão aguardadas chuvas, en-
fim, voltaram. Entretanto, não trou-
xeram apenas coisas boas. Junto 
com elas também veio o perigo de 
aumento das doenças causadas pelo 
Aedes aegypti. Para evitar a proli-
feração do mosquito é fundamental 
aumentar a vigilância e acabar com 
os objetos que podem acumular 
água. Em 2017, foram confirmados 
922 casos de dengue em Belo Ho-
rizonte. Há ainda mais de mil casos 
notificados pendentes de resultados. 

No Buritis foram apenas qua-
tro casos notificados, contudo, es-
tes dados podem não representar a 
realidade. O controle de zoonoses 
da capital ainda encontra grande 
dificuldade para fazer a análise do 
nosso bairro. Isto se deve à não per-
missão da entrada de agentes em 
muitos edifícios, principalmente os 
que não contam com portaria. “Fal-
ta um apoio dos síndicos. Eles não 
orientam os faxineiros e condômi-
nos a permitirem a nossa entrada. 
Se não verificamos, não tem como 
obter um resultado”, explica a ge-
rente de controle de zoonoses da 
Regional Oeste, Denise Ribeiro.

Denise diz ter ciência de que a 
maioria das pessoas não abre as por-
tas dos prédios por temor de estar 
permitindo a entrada de criminosos, 
que se passam por agentes da zoo-
nose. Porém, garante que é muito 
simples saber se o profissional é o 
ou não credenciado, e pede para que 
os síndicos orientem todos os mora-
dores e profissionais do edifício. “O 
agente daquela região é sempre o 
mesmo. Além do uniforme, ele sem-
pre estará credenciado. E qualquer 
insegurança que houver basta ligar 
no 3277-7021, que o cidadão será 
devidamente orientado”.

A gerente ressalta ainda que a 
verificação nos edifícios acontece 
apenas nas áreas externas. Os agen-
tes não entram no apartamento.

AÇõES
No ano de 2016 o centro de 

controle de zoonoses da Regional 
Oeste realizou uma grande ação no 
Buritis, forçando a entrada em vá-
rios imóveis abandonados do bair-
ro, que serviam de criadouros do 

A Rua Henrique Badaró 
Portugal se tornou, nos últimos 
anos, um dos pontos mais fre-
quentados pelos moradores do 
Buritis e região. A pista de co-
oper é utilizada para corridas, 
caminhadas, passeios com pets 
e até para ações de lazer, como 
o “Domingo a Rua é Nossa”. 
No entanto, mesmo com tanta 
utilidade, a via não tem sido 
tratada como merece. O seu 
canteiro central, não recebe 
uma limpeza contínua e o mato 
alto acaba por gerar vários 
transtornos, desde atrapalhar a 
passagem dos pedestres, como 
se tornar um ponto para des-
pejo de lixo e guarda de pro-
dutos roubados e drogas. Não 
esperando de braços cruzados 
por uma ação do poder público, 
usuários da pista decidiram por 
conta própria fazer uma limpe-
za no canteiro. Com enxadas, 
machadinhas e tesouras arrega-
çaram as mangas e fizeram um 
grande trabalho.

Professora e psicóloga, 
Cristina Reis, foi a grande ide-
alizadora do movimento. Usu-
ária da pista de cooper não se 
conformava com a situação 
que esta se encontrava e acre-
ditou que seria possível fazer 
algo. “Ouvia de outras pesso-
as a mesma reclamação e en-
tão achei que daria certo. E, 
para minha felicidade, foi tudo 
muito rápido. Joguei a ideia 
nas redes sociais na terça-feira 
e no sábado já viemos fazer a 
limpeza e com muita gente aju-
dando. Estou muito feliz pelo 
resultado”.

Um dos voluntários da ini-
ciativa foi o consultor na área de 
marketing, Weber Rangel. Além 
de residir, ele também trabalha 
no Buritis, o que faz com que 
tenha uma grande admiração 
pelo bairro e desperte o desejo 

Todos contra o Aedes

AgENTES da zoonoses com 
dificuldades para trabalhar no Buritis

moradores se unem em 
prol da pista de cooper

Aedes aegypti. Em 2017, os agen-
tes retornaram em locais que volta-
ram a apresentar focos. Já no nosso 
vizinho Estoril, o maior problema 
encontrado tem sido a existência 
de lotes vagos, que são totalmente 
murados e, inclusive, não possuem 
portão que possa ter a entrada for-
çada. “Estamos buscando notificar 
os proprietários e exigir que eles 
façam a limpeza, senão, irão res-
ponder judicialmente à questão”, 
relata Denise.

Ainda de acordo com a gerente, 
está tendo um apoio importante das 
imobiliárias do bairro, que fazem o 
contato com o proprietário ou mes-
mo acompanham os agentes para 
que estes possam fazer a análise de 
imóveis que estão fechados.

ZICA E ChIkUnGUnyA                                                             
Segundo os últimos dados da 

Secretaria Municipal de Saúde, em 
2017 foram confirmados 19 casos 
de zika na capital. Há ainda 164 
notificados para a doença, desses 
120 são de residentes de Belo Ho-

rizonte e 44 de outros municípios. 
Em relação à chikungunya, no ano 
passado foram confirmados 85 ca-
sos. Dentre eles, 43 são importados 
e 42 no município. Existem 13 ca-
sos em investigação. Até o fecha-
mento da edição não havia casos 
confirmados e nem notificados das 
duas doenças em 2018. 

FEBRE AmARELA
O trabalho de combate à proli-

feração do Aedes se tornou ainda 
mais importante com a confirmação 
de casos e morte por Febre Amare-
la em BH e região metropolitana. 
O mosquito é o principal transmis-
sor da doença em áreas urbanas. No 
último dia 22 de janeiro, a Prefei-
tura de Belo Horizonte decidiu por 
fechar os portões do Parque Aggeo 
Pio Sobrinho como medida preven-
tiva. Segundo a Secretaria Muni-
cipal de Saúde, a decisão não tem 
nenhuma ligação com morte de ma-
cacos, uma vez que nenhum primata 
foi encontrado morto no Aggeo Pio. 
A medida teria sido tomada porque 
o parque está no limite das áreas de 
vegetação da Serra do Curral.

A vacinação é considerada pela 
Organização Mundial da Saúde 
como a forma mais importante de 
prevenir a Febre Amarela. Apenas 
uma dose basta. Na região do Bu-
ritis, a vacina pode ser encontrada 
no Centro de Saúde do bairro Ha-
vaí, que fica na Rua Manila, 432, 
Estrela D’alva. Telefone para in-
formações é o 3277-6484. Outro 
Centro de Saúde que atende a 
região é o do Palmeiras, que fica 
na Avenida Dom João VI, 1821. 
O telefone para informações é o 
3277-6485.

Apesar do ESFORÇO FíSICO, ação foi 
realizada em clima de muita alegria

de fazer algo por ele. Viu na lim-
peza da Henrique Badaró uma 
grande oportunidade. “É cui-
dar daquilo que é nosso. Não dá 
para ficar só reclamando. Além 
de ajudar na capina ainda trou-
xe o cafezinho, que a turma ado-
rou”, brinca.

AjUDA EXTRA
Através das redes sociais, os 

voluntários marcaram suas pre-
senças na ação. Contudo, algumas 
ajudas extras apareceram na hora. 
Frequentadores que caminhavam 
na pista e que não sabiam da ini-
ciativa, viram a atitude e decidi-
ram fazer parte, como foi o caso 
do engenheiro Braz Campos. Jun-
tamente com a esposa, parou a ca-
minhada e partiu para a limpeza, 
além de ter contribuído com a do-
ação de sacos plásticos. “É sensa-
cional isto que está acontecendo 
aqui. Sei que é uma responsabi-
lidade do poder público, mas não 
podemos contar com ele e sabe-
mos muito bem o porquê, e esta 
participação do povo engrandece 
muito toda a nossa comunidade”. 

Muitos comerciantes ao lon-

go da rua também contribuíram 
para ação com doação de sacos 
plásticos, água mineral, energia 
e ferramentas. 

COnTInUA
O sucesso da primeira ação 

em prol da pista de cooper da 
Rua Henrique Badaró Portugal 
já despertou o desejo para novas 
iniciativas. De acordo com Cristi-
na, quando fez o convite já avisou 
que esta seria a primeira de mui-
tas. “E não vai ser apenas aqui na 
Henrique Badaró, quero fazer isto 
em praças e demais locais que se-
jam utilizados para atividades fí-
sicas e lazer no Buritis. E tenho 
certeza que cada vez mais tere-
mos novos voluntários”.

Cristina ainda fez questão de 
ressaltar que não tem qualquer 
interesse a mais com o movi-
mento, a não ser o bem-estar de 
onde mora. “Teve gente que me 
perguntou se eu queria ganhar di-
nheiro com isso, se eu ia ser can-
didata. Me chateou, mas relevei, 
o importante é ver que as pessoas 
abraçaram a causa e me apoiaram 
o tempo todo”, finaliza.

Cidadania
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Painel

Quem vai a um centro comer-
cial, normalmente, está buscando 
adquirir um bem material. Porém, 
no Shopping Villa Buritis os clien-
tes podem ter algo muito maior! 
Desde agosto do ano passado, a ga-
leria oferece em seu segundo andar, 
um espaço que respira fé e paz. Lá, 
está localizada a primeira Bibliote-
ca Pública Cristã de BH. Um lugar 
onde é possível, de forma gratui-
ta, pegar um livro emprestado, ou 
mesmo fazer sua leitura na biblio-
teca, ter um momento de reflexão 
na sala de oração, ou simplesmen-
te utilizar o espaço para fazer uma 
reunião, podendo ainda saborear 
um delicioso café. 

A Biblioteca Pública da Fé foi 
idealizada por Míriam Lúcia de 
Oliveira Torres. Proprietária e ad-
ministradora do Shopping Villa Bu-
ritis conta que teve a ideia de mon-
tar a biblioteca e quando vagou sua 
maior loja não teve dúvidas, seria 
ali que montaria. “Cada detalhe foi 
definido com muito carinho”.

Míriam faz questão de ressaltar 
que a biblioteca não é uma igreja. O 

Buritis conta com a primeira 
Biblioteca Pública Cristã de BH

local é um espaço cristão disponível 
para todos. “Temos célula da igre-
ja Getsêmani, igreja IBC e da igreja 
Verbo da Vida. Os livros disponíveis 
na biblioteca são voltados para a pa-
lavra de Deus, autoajuda e estudo 
cristão. São livros de escritores con-
ceituados como Augusto Cury, Max 
Lucado, Joyce Meyer, John Bevere, 
Stormie O Martian e muitos outros”.

mUDAnÇA
Desde que inaugurou a biblio-

teca, Míriam deixou claro que seria 
um projeto sem fins lucrativos. 
Neste sentido, precisaria con-
tar com pessoas que tivessem o 
mesmo objetivo para disseminar 
a palavra de Deus, seja através 
dos livros, orientações ou mes-
mo das reuniões de células. 

E finalmente aconteceu. Des-
de o último mês de janeiro, a igre-
ja Verbo da Vida, através do pastor 
Leandro Maciel, contribui nos ser-
viços da biblioteca. “O intuito é le-
var este conhecimento de Deus ao 
maior número de pessoas possível, 
não importando a religião. Já estão 
acontecendo na biblioteca vários 
encontros de célula. Se antes mui-

tas pessoas não tinham um espaço 
para se encontrarem e compartilhar 
a palavra de Deus, da vida, da fa-
mília agora tem, e é aqui no Buri-
tis”, destaca.

Pastor Leandro conta que, com 
o pouco tempo de conhecimento da 
Biblioteca da Fé, já soube de histó-
rias que mexeu com ele. “Uma vez 
um rapaz veio aqui, com problemas 

no relacionamento, desabafou com 
a pessoa que estava aqui para lhe 
ouvir, orar e aconselhar. Ao final 
disse: obrigado era tudo que preci-
sava ouvir”, lembra. 

Ainda de acordo com o pastor, 
a biblioteca, que funciona no ho-
rário comercial do Shopping Villa 
Buritis, segunda a sexta das 09h30 
às 19h30 sábado das 10h às 16h, 
conta com uma pessoa capacitada 
para atender o público, na tentativa 
de oferecer o que forem buscar.

APRESEnTAÇÃO
Para fornecer mais detalhes a 

respeito da Biblioteca da Fé, Mí-
riam e pastor Leandro convidam a 
todos os interessados, a conhecer 
o espaço público e desfrutar de um 
delicioso café no próximo dia 17 
de fevereiro, das 10h às 16h. “O 
objetivo é apresentar pessoalmente 
tudo o que a biblioteca tem a ofere-
cer e como as pessoas podem utili-
zá-la, como por exemplo, reservar  
sem custo o espaço para reuniões. 
Acredito que será muito esclarece-
dor”, conclui Míriam.

BIBLIOTECA já tem grande acervo, mas deve crescer ainda mais ESPAÇO HARMONIOSO para encontros e propagação da palavra de Deus

ImPORTânCIA DA mAnUTEnÇÃO E LImPEZA DO AR COnDICIOnADO
Nesta época de altas tempera-

turas é comum permanecermos du-
rante muito tempo em locais que 
possuem ar condicionado. Contudo, 
pouco nos preocupamos em relação 
aos cuidados com esses aparelhos. A 
falta de manutenção e limpeza pode 
causar uma série de problemas, 
que afetam desde o funcionamento 
do equipamento e implicar em um 
maior consumo de energia, até mes-
mo favorecer a ocorrência de pro-
blemas de saúde como enxaquecas 
e irritação nas mucosas que podem 
provocar renites e sinusites. 

A manutenção preventiva e 
limpeza adequada do ar condicio-

nado ajudam a diminuir a emis-
são de poluentes no ambiente, 
diminui o consumo de energia do 
aparelho, e aumenta sua vida útil.

A limpeza mais simples pode 
ser feita pelo próprio usuário, re-
movendo a tampa frontal e retiran-
do o filtro para posterior lavagem 
com água corrente. Isto deve ser 
feito semanalmente. Porém, a cada 
quatro meses convém a abertura da 
unidade interna por um profissional 
especializado para desmontagem 
e limpeza geral de todos os mó-
dulos, incluindo serpentina. “Esta 
limpeza retira impurezas que além 
de causar danos à saúde, também SERVIÇO gera economia e previne doenças respiratórias

impede o bom funcionamento do 
equipamento, uma vez que a poei-
ra tranca a passagem do ar pela sua 
tubulação, tornando o aparelho me-
nos eficiente, ou seja, fazendo com 
que ele gele menos e consuma mais 
energia elétrica”, explica o técnico 
Amauri de Souza.

CUSTO/BEnEFíCIO
No verão, alguns aparelhos de 

ar condicionado funcionam quase 24 
horas por dia, aumentando assim, a 
incidência de falhas e defeitos. Como 
as empresas especializadas em ma-
nutenção e instalação de aparelhos 
estão sobrecarregadas de serviço, o 

socorro pode demorar dias. Aí, to-
dos concordam de que a manuten-
ção e limpeza deveria ter sido feita. 
“É um erro pensar que a manuten-
ção preventiva e limpeza aumente o 
custo operacional do sistema de cli-
matização, pois com o equipamento 
sujo o compressor e os ventiladores 
têm que trabalhar mais para realizar 
o mesmo serviço. Isto representa 
um grande aumento na energia elé-
trica consumida pelo equipamento”, 
garante Amauri. Além disso, com a 
temperatura externa acima dos 30ºC, 
aparelhos de ar condicionado com 
baixo rendimento fazem baixar tam-
bém o rendimento de equipamentos, 
principalmente computadores. 
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Variedades

A segurança do Buritis entrou 
2018 com novidades! Desde o iní-
cio do ano, a 126ª Companhia de 
Polícia Militar de Minas Gerais, 
que responde por oito bairros da 
região Oeste, entre eles o Buritis, 
está com um novo nome no coman-
do. Major Robson Silva Narciso 
assume a função no lugar de Major 
Anderson Bima Celante, que ago-
ra irá prestar relevantes serviços na 
Corregedoria Geral da PM. 

Major Narciso chega à 126ª 
Cia com um extenso currículo, que 

Após as festas de fim de ano, 
as inúmeras reclamações de pes-
soas que passaram por transtornos 
devido ao enorme barulho emitido 
pelos fogos de artifício, trouxeram 
à tona a discussão sobre proibir a 
comercialização destes produtos. 
Na Assembleia Legislativa de Mi-
nas Gerais começou a tramitar um 
projeto de lei que interessa direta-
mente ao Buritis, bairro que tem 
uma enorme população de animais 
de estimação.  De autoria do depu-
tado estadual Fred Costa (PEN), o 
PL pretende proibir o uso de fo-
gos com estouros e estampidos em 
todo o Estado. O texto prevê pu-
nição com multa e detenção para 
quem descumprir a regra.

Presidente da Frente Parla-
mentar em Defesa dos Animais na 
ALMG, Fred Costa explica que a 
sua maior motivação para criação 
do projeto é a busca pela defesa e 
proteção dos animais. Segundo o 
parlamentar, assim que passou a 
noite de Réveillon recebeu uma sé-
rie de relatos de donos de animais 
de estimação quanto ao sofrimen-
to dos bichos em consequência do 
barulho dos fogos. “Mas, não falo 
apenas dos cães, toda a fauna, es-
pecialmente as aves, sofrem muito 
com o barulho”. 

Apesar de os animais serem 
os maiores prejudicados com o 
barulho, o deputado garante que a 
lei também irá defender as pesso-
as, em especial enfermos, idosos e 

Pode soltar, mas
sem barulho

crianças. “Fiquei sabendo recen-
temente o quão este barulho faz 
mal para crianças com autismo e 
microcefalia. Isto não pode con-
tinuar”, ressalta.

PEnA
As punições previstas no 

texto para quem descumprir a 
norma são multa e detenção. 
Para a venda, a multa pode che-
gar a R$30 mil, já para quem 
compra, R$16 mil. Fred Costa 
não teme retaliação de donos 
de empresas que produzem os 
fogos barulhentos. De acordo 

com o parlamentar, esta é uma 
nova realidade e eles terão de se 
adequar. “Os fogos silenciosos 
refletem a mudança de cultura 
que vem acontecendo no mundo. 
Na Inglaterra, existe uma empre-
sa que fabrica fogos de artifícios 
silenciosos há 30 anos. Inclusive 
em cidades do Brasil e de Minas 
já há legislação proibindo a po-
luição sonora. Adianto que com a 
aprovação da lei, quem não cum-
pri-la será multado e que este va-
lor será revertido para programas 
de conscientização e de proteção 
aos animais”, afirma.

Repercussão
Uma grande surpresa dita pelo deputado estadual foi a repercussão que seu projeto tomou. Segundo 

Fred Costa, logo no primeiro dia que fez um post no Facebook a respeito da proposta, recebeu mais de 19 
mil curtidas. “Foi incrível. A resposta que eu precisava para saber que estava no caminho certo”.

A partir de agora, a proposta passa por todos os trâmites legais para aprovação. Se confirmado, o projeto 
de Fred Costa, que já assina seis leis aprovadas em defesa dos animais, transformará Minas Gerais no primeiro 
Estado a regulamentar a preocupação com a poluição sonora causada pelos fogos. “Eu acredito que não haverá 
rejeição dos meus colegas, até porque já existe a Lei do Silêncio, que limita o índice de decibéis, e estes fogos 
barulhentos, com certeza não a respeita”.

DEPUTADO é líder na ALMg em defesa dos direitos dos animais

126ª Cia conta com
novo comandante

passa por anos de serviços no 16º 
Batalhão, em Santa Tereza, além 
de trabalhos na Diretoria de Apoio 
Logístico, Tribunal de Justiça e o 
comando do Tático Móvel do 36º 
Batalhão. Agora, no comando da 
nossa companhia, pretende dar se-
quência ao bom trabalho que vem 
sendo desenvolvido nos últimos 
anos. “Para mim é uma honra ter 
sido indicado para a função. Como 
o trabalho aqui é de excelência pre-
tendo dar seguimento as estratégias 
já implantadas e, claro, melhorar 

no que se mostrar necessário”, diz.
O novo comandante se mos-

tra satisfeito com o que encontrou. 
Apesar de dizer que todo novo mi-
litar que for enviado à Cia é mui-
to bem-vindo, conta com um bom 
efetivo, além de uma estrutura fí-
sica e de equipamentos considerá-
vel. “Esta estrutura é fundamental 
para obter os resultados que esta-
mos tendo. As pesquisas mostram 
a constante redução nos índices de 
criminalidade, especialmente quan-
do se fala em Buritis”.

A Rede de Vizinhos do Buri-
tis no Whatsapp é algo que vem 
sendo tratado com muito zelo pelo 
comando da Cia e isto deve ser 
reforçado ainda mais para seguir 
havendo bons resultados. Uma 
equipe continuará organizando o 
grupo para evitar que ele perca o 
seu foco. “Tem que ser tratado com 
pulso firme para que não circulem 
mensagens de “bom dia”, piadas, 
memes ou mesmo discussões. Se 
não for objetivo, as pessoas param 
de dar crédito e ele some. Feliz-
mente, isto não acontece aqui no 
Buritis. As redes sociais são uma 
importante ferramenta para a segu-
rança pública, quando utilizadas de 
forma correta”, conclui. 

Tenente Edney, comandante do 
policiamento no Buritis, é o res-
ponsável em coordenar o grupo de 
Whatsapp da rede de segurança do 
bairro. Para informações, ou mes-
mo buscar fazer parte do grupo, o 
contato é 98826-6342.

Assim como vem acontecendo 
nos últimos anos, o novo comando 
traz como principal objetivo para a 
melhoria da segurança pública no 
Buritis, a aproximação com a comu-
nidade. De acordo com Major Nar-
ciso, trabalhar a prevenção é o gran-
de desafio. Melhor do que deter um 
marginal é evitar que o crime aconte-
ça. “A prevenção passa pela aproxi-
mação das pessoas com a polícia. É 
nos verem como sociedade e manter 
uma relação como tal”.

Para conseguir alcançar este 
objetivo, o novo comandante conta 
com importantes ferramentas que já 

são utilizadas pela PM no bairro: a 
Base Comunitária de Segurança, que 
se transformou no principal elo entre 
moradores e militares, a participação 
nas reuniões do Consep e a Rede de 
Vizinhos Protegidos via Whatsapp. “É 
a participação da comunidade. Toda 
informação é importante para a gente, 
ela vai completar alguma investigação 
ou despertar para algo novo. Não te-
nho dúvidas em dizer que tudo o que 
é construído passa pelas mãos de vá-
rias pessoas”, que ressalta ainda que, 
através de contato com os moradores 
é que se define a maioria dos  pontos 
de policiamento no bairro.

Rede de 
Vizinhos

Comunidade e Pm

MAJOR NARCISO chega com grande entusiasmo para comandar nossa Cia
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Novidade 

Estrelas como Neymar, Messi, 
Cristiano Ronaldo despertam nas 
crianças e adolescentes o sonho de 
um dia também se tornarem atle-
tas famosos, e tudo começa com a 
escolinha de futebol. Salvo rarís-
simas exceções, é pela escolinha 
onde inicia a carreira de qualquer 
menino brasileiro que sonha ser um 
jogador profissional. Contudo, in-
felizmente, não são todas que tra-
balham da forma correta, por isso, 
procurar uma escolinha que tenha 
uma grande marca por trás é mui-
to importante. E, é exatamente isto 
que acaba de acontecer aqui no Bu-
ritis. A partir deste mês de fevereiro 
inicia-se aqui no bairro as ativida-
des da Escola de Futebol Oficial do 
América Futebol Clube.

O América é conhecido nacio-
nalmente por seu consistente traba-
lho de base e por sua tradição em 
formar e revelar atletas. Os alunos 
começam a se desenvolver nas es-
colas parceiras do clube. Hoje são 
50 escolas oficiais em todo o país, 
sendo 27 no interior de Minas, 21 
em BH, uma na Bahia e uma em 
Brasília. Elói Assis é consultor 
das escolas oficiais do América. 
Ele explica que o projeto é todo 
desenvolvido por profissionais 
especializados em educação físi-
ca, capacitados para a formação 
integral do aluno. “Observamos 
como é o trabalho da La Masia, 
do Barcelona. A preocupação 
não é só descobrir talentos, mas 
principalmente com o ser huma-
no, ajudar na socialização dessa 
molecada para que sejam pesso-
as conscientes dos seus direitos e 
deveres de bons cidadãos”.

As escolas oficiais de futebol 
do América têm acompanhamentos 
por consultores de campo do clube 
que visitam regularmente as esco-

las e observam o trabalho técnico 
que os profissionais desenvolvem 
com as crianças e adolescentes. Os 
talentos também são pré-avaliados 
nas escolas pelos professores. Em 
datas agendadas profissionais do 
América monitoram esses poten-
ciais através dos eventos e jogos, 

Renomada Escola de Futebol
do América abre filial no Buritis

A escolha para o Buritis para 
a instalação da mais nova Escola 
de Futebol Oficial do América é 
mais uma forma que o clube en-
controu de chegar à toda garotada. 
De acordo com Elói, a escola do 
nosso bairro é a primeira da con-
siderada região Centro/Sul. “Sem 
dúvida é uma região muito pro-
missora, com famílias novas que 
possuem filhos pequenos. Vamos 
oferecer a elas um trabalho organi-
zado e sequencial”.

As atividades no Buritis acon-
tecerão nas quadras de futebol 
society da La Bombonera II, lo-

onde são observadas as técnicas 
esportivas e os valores individuais 
dos participantes, mas o foco prin-
cipal de análise está no trabalho das 
escolas parceiras, até porque nelas 
os garotos recebem toda metodolo-
gia e acompanhamento que o Amé-
rica disponibiliza.

O Buritis
calizada na Rua Rubens Caporali 
Ribeiro, 300. O local oferece uma 
grande estrutura, com duas quadras 
para sete jogadores de linha. Além 
disso, o espaço tem área de esta-
cionamento e bar para atender com 
conforto e comodidade as famílias. 
Lucas Castro, gerente da La Bom-
bonera, diz que, no momento que 
surgiu a oportunidade da parceria, 
a direção das quadras não pensou 
duas vezes para firmá-la. “Sabe-
mos a força e seriedade da mar-
ca América. Não há rejeição. E, 
claro, esperamos que um dia um 
menino que saiu daqui chegue ao 

profissional e diga: comecei lá na 
La Bombonera, no Buritis, vai ser 
fantástico”.

Outra grande parceira da esco-
la é a linha de materiais esportivos 
Kick Ball, que fornece todos os 
materiais de qualidade e de forma 
padronizada para a molecada.

Pais interessados em matri-
cular seus filhos na Escola de 
Futebol Oficial do América do 
Buritis devem entrar em contato 
na própria quadra da La Bombo-
nera II, ou através dos telefones 
3377-0104 e 99289-7474 (tam-
bém Whatsapp). 

ALUNOS DA ESCOLINHA sentem a emoção de 
entrar em campo ao lado dos jogadores profissionais

ELóI ASSIS (D) trabalha 
futebol com a molecada há 
mais de 30 anos

CONSULTORES TéCNICOS do América acompanham 
de perto o desempenho da garotada

A Escola Oficial de Futebol 
do América chega ao Buritis para 
atender todas as crianças e adoles-
centes. A escola é para alunos de 
cinco a 17 anos. Porém, para ga-
rotos de 03 e 04 anos existe a mo-
dalidade “futebol kids”, onde par-
ticipam de atividades lúdicas, de 
coordenação motora e habilidade, 
sempre voltadas para o futebol. “É 
o primeiro contato deles com o es-
porte. Uma brincadeira muito sau-
dável e já os preparando para che-
gar à escola quando completarem 
cinco anos”, explica Elói.

Para as crianças até dez anos, a 
escola oficial do América oferece, 
além dos conteúdos técnicos dos 
fundamentos e das atividades diá-
rias, a participação em festivais espor-
tivos. Acima dos 11 anos, os garotos 
já se envolvem em pré-competições 
e competições. Já acima dos 14, 
os jogadores talentosos começam 
a ser avaliados pelos técnicos do 
América. “É um projeto com res-

Funcionamento
peito e credibilida-
de. Ser jogador de 
futebol, muitas ve-
zes não é um sonho 
apenas da criança, 
mas de toda a fa-
mília”, diz o con-
sultor.

Além de todas 
estas atividades, os 
atletas da escolinha 
ainda têm entrada 
garantida em todos 
os jogos de mando 
de campo do Amé-
rica (que este ano 
inclusive disputará 
a Série A do Bra-
sileirão) e muitos 
ainda são convida-
dos para entrar no 
campo com os atle-
tas profissionais, 
o que é sempre um momento mui-
to especial, que a garotada leva na 
memória para a vida inteira.
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Regional
Importantes mudan-

ças na Regional Oeste de 
Belo Horizonte, que atende 
o nosso Buritis. No último 
dia 24 de janeiro, o Diário 
Oficial do Município anun-
ciou que o, então coordena-
dor, Gelson Antônio Leite, 
solicitou a exoneração de 
seu cargo. Na mesma data, 
foi informado que Sylvio 
Ferreira Malta Neto, que 
prestava serviços na Supe-
rintendência da Secretaria 
Municipal de Obras e In-
fraestrutura (SUDECAP) 
foi exonerado da função e 
nomeado como novo coor-
denador da Regional. 

Formado em Engenha-
ria Civil, com pós-gradu-
ação em Engenharia de 
Segurança, Sylvio Malta, 
além da superintendência, 
atuou dentro da SUDECAP 
como engenheiro, chefe de 
divisão e diretor de ma-
nutenção. Atuou também 
como Secretário de Servi-
ços Urbanos da Regional 
Venda Nova e  Secretário 
de Administração Regional 
do Barreiro.  

Por Dentro do Bairro

Comportamento
Percy Jean schucko (*)

(*) Percy Jean Schucko - Psicólogo Pós-Graduado
Atuante há 24 anos nas áreas Clínica, Organizacional e Educacional

 (31) 9 9185-0446

Darei continuidade ao assunto do artigo anterior abordando, tal-
vez, a característica mais importante na relação do ser humano com o 
trabalho, seja ele qual for: o gostar daquilo que se faz.

Quando existe prazer na atividade existe interação e criatividade. 
O ser humano necessita sentir-se bem com o que faz para não cair no 
que chamamos de “adoecer psíquico”’.

Na realidade em qualquer atividade seja na vida profissional, no 
esporte e até nos relacionamentos, essa criatividade provinda da rela-
ção de identificação positiva é o que gera o que denominamos de sa-
tisfação pessoal. Assim sendo, chegamos a conclusão de que para se 
sentir realizado o ser humano deve se identificar naquilo que faz.

Temos visto ao longo de nossa história pessoas que se tornaram 
grandes empreendedores, partindo de ideias inovadoras e grandes em-
presários que compatibilizaram suas aptidões pessoais com a atividade 
que exercem,  exemplos como Sílvio Santos e tantos outros. Resta a 
cada um de nós um caminho que era citado pelo grande filósofo Sócra-
tes: “Conhece a si mesmo e conhecerás os deuses e o universo”.

O homem deve ter a capacidade de olhar para dentro de si e vis-
lumbrar suas capacidades e interesses e adequá-los ao mercado, ti-
rando retorno financeiro. Em resumo: cabe a cada um de nós rein-
ventar-se  a todo momento, pois nossa realidade está em constante 
evolução.

De qualquer forma temos alternativas e muitas vezes no desespero, 
na crise, na dificuldade, encontramos novos caminhos que apontam no-
vas possibilidades por vezes com resultados de satisfação pessoal e re-
torno financeiro até mais compensadores. Enfim, só reclamar ou lamu-
riar não vai resolver a situação, o momento é de agir e seguir adiante.

Trabalho, atividade 
profissional ou emprego?

Vans escolares
Com a volta às aulas, os pais 

devem ficar atentos à regularidade 
das vans escolares. A vistoria dos 
veículos continua sendo ao lon-
go de todo o ano, mas com maior 
concentração nos meses de férias, 
no caso janeiro e julho. A cada seis 
meses o operador de transporte es-
colar é obrigado a levar seu veícu-
lo para esta vistoria, senão, estará 
prestando o serviço de forma irre-
gular. São avaliados cerca de 350 
itens, da parte mecânica, elétrica, 
conservação do veículo e padroni-
zação visual. Mas, a parte de segu-
rança é a mais enfatizada na inspe-
ção, tais como pneus, limitação da 
abertura da janela, trava da porta 
no lado interior do veículo esco-
lar, cinto, tacógrafo, freios, dentre 
outros são rigorosamente avalia-
dos e cobrados para que o condu-
tor obtenha a autorização de trá-
fego. Portanto, o aspecto principal 

A grave crise econômica vivida 
no país nos últimos anos fez surgir 
uma triste realidade. Empreende-
dores foram obrigados a desistirem 
de seus sonhos e fecharem as por-
tas. No Buritis, basta uma pequena 
caminhada pelas áreas de maior co-
mércio do bairro para ver estampa-
das nas portas do que antes era uma 
loja a placa de “aluga-se”. Mas, 
felizmente, a regra não é geral. 
Com uma grande visão de negó-
cios e muita dedicação alguns co-
merciantes enfrentaram o período 
de “vacas magras”, se mantiveram 
no mercado, e agora nutrem ótimas 
expectativas para o futuro.

Um exemplo de sucesso é o 
empresário Márcio Garcia, proprie-
tário da Velas Colonial. A loja com-
pleta neste mês de fevereiro dois 
anos de inauguração. Com produ-
tos que, à primeira vista, não estão 
em voga no momento, para muitos, 
o negócio parecia fadado ao fracas-
so. No entanto, a visão de seu idea-
lizador estava à frente. Mesmo não 
sendo morador do Buritis confiou 
no que estava oferecendo e no seu 
público. Não só sobreviveu como 
busca expandir a cada dia.

De acordo com Márcio, a recei-
ta de sucesso para qualquer empre-
endimento é simples: atendimento, 
produtos de qualidade e conseguir 
oferecer o que o cliente deseja. No 
início, seu foco, como o próprio 
nome da loja indica, era a comercia-
lização de velas. Porém, observou 
o que o público buscava e passou a 
oferecer diversas peças artesanais, 
principalmente no que se refere a ar-
tigos religiosos. “É escutar o cliente, 
saber o que ele quer. O que ouço pe-
direm e não tenho, tento encontrar 

Comerciante do Buritis conta 
segredo para sobreviver à crise

para oferecer. Isto  sempre aliado ao 
bom atendimento. Para minha feli-
cidade todo mundo que entra aqui 
se torna um cliente fiel. Este é o se-
gredo do sucesso”, garante.

Prova da diversidade do ser-
viço do empresário é que ele ago-
ra oferece alguns serviços comz o 
único intuito de movimentar a sua 
loja como xerox, recarga de cartão 
de celular e até talão de rotativo. 
“As pessoas entram aqui para estes 

Bons ventos
O cenário econômico brasileiro começa a dar sinais positivos para 

este ano, mesmo que exista um clima de incerteza política pairando 
sobre o país. A retomada continua, ainda que pareça modesta, com ex-
pansão positiva em todos os trimestres. Além disso, o ambiente glo-
bal deve permanecer favorável. A perspectiva é de um crescimento de 
aproximadamente 3,3% em 2018, contra os cerca de 3,1% de 2017 e 
outros 2,5% de 2016. Márcio Garcia enxerga estes sinais de uma forma 
muito positiva. “Se quando estava ruim, superamos, com a economia 
crescendo a tendência é que tenhamos bons lucros. Um ano de muita 
expectativa realmente”, finaliza.

está relacionado com a segurança 
no transporte dos alunos. Tudo isso 
para que os transportadores possam 
oferecer esse serviço com seguran-
ça e qualidade à população.

Como é possível agendar a ins-
peção do veículo em outros meses, 
cores diferentes do selo em um 
mesmo semestre não significa estar 
irregular quanto à vistoria. O mais 
importante atualmente é observar a 

Buracos
As fortes e constantes chuvas 

que caíram em Belo Horizonte, nos 
últimos meses, deixaram um ver-
dadeiro rastro de buracos espalha-
dos por várias regiões da capital, 
e no Buritis, infelizmente, não foi 
diferente. Transitar de carro pelas 
ruas do bairro se tornou um grande 
desafio e prejuízo para os motoris-
tas. Como em alguns locais não é 
possível mudar a rota, os veículos 
acabam sofrendo importantes da-
nos ao passar pelos buracos. Ruas 
como Vitório Magnavacca, Bartira 
Mourão e Alessandra Salum Cadar 
estão em péssimo estado.

A Prefeitura informou, por 
meio da Secretaria Municipal da 

Obras e Infraestrutura, que o ser-
viço de tapa-buracos é realizado, de 
forma rotineira, durante todo o ano. 
As solicitações têm prazo máximo 
de atendimento de cinco dias úteis. 
Porém, durante o período chuvoso, 
o prazo de execução dos serviços 
pode se estender devido ao aumento 
das demandas. A administração pú-
blica informa ainda que o cidadão 
pode solicitar o serviço de tapa-bu-
racos através dos canais oficiais de 
atendimento, que são: Sacweb, dis-
ponível no endereço www.pbh.gov.
br/sac, pelo aplicativo BH Resolve 
Mobile, no BH Resolve e nas se-
des das regionais ou pela Central de 
Atendimento Telefônico 156.

autorização de tráfego que traz as 
datas das vistorias. Assim, os pais 
ou responsáveis podem confirmar 
se o intervalo entre a última visto-
ria e a próxima é de 6 meses. Es-
tando em dia entre a data da última 
e a próxima o escolar está regulari-
zado. Os veículos que estão sendo 
vistoriados a partir do último mês 
de janeiro estão recebendo um selo 
na cor verde.

serviços simples e acabam conhe-
cendo a loja ou mesmo comprando 
um produto”. A venda de rotativo, 
por sinal, também foi uma forma 
de agradar seus clientes, que mui-
tas vezes não encontravam o talão 
para comprar. “Agora, além de 
existir vagas para estacionar, eles 
encontram aqui o rotativo e não 
correm o risco de levar multas. Já 
fui elogiado por disponibilizar o 
produto”, diz.

A VELAS COLONIAL, de Márcio garcia, fica na Av. Mário Werneck, 2022
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O Bloco da Oca, que sempre 
traz como foco principal a preocu-
pação com o meio-ambiente e a sus-
tentabilidade, desfila no dia 11 de 
fevereiro, domingo. A concentração 

está marcada para as 10h, na Av. 
Henrique Badaró Portugal, em fren-
te ao número 480. Haverá bloco de 
percussão com ritmo de marchinha.

No sábado e na segunda, dias 

10 e 12, o Bloco Inimigos do Fim 
leva toda a sua alegria para a Av. 
Professor Mário Werneck. A con-
centração acontece as 16h na praça 
Aroldo Tenuta.

Outros blocos

Folia

Nos últimos anos, o carnaval 
de Belo Horizonte tem batido re-
cordes de público. Para 2018, são 
esperadas cerca de 3,6 milhões de 
pessoas para a festa, 20% a mais 
do que no ano passado. O número 
de blocos também aumentou, sen-
do quase 500 e 600 desfiles. Além 
dos blocos, serão realizados shows, 
apresentações de escolas de samba 
e da corte momesca em várias regi-
ões da cidade. O Buritis, claro, não 

Carnaval no Buritis
poderia ficar de fora desta grande 
festa e alguns eventos no bairros já 
estão confirmados.

Mais uma vez, a maior expec-
tativa fica por conta da saída do 
Baianeiros. O bloco, que arrastou 
cerca de 30 mil foliões em 2017, 
novamente irá desfilar na terça-fei-
ra de carnaval, dia 13. E os orga-
nizadores trabalham por uma festa 
ainda melhor. Um trio elétrico mais 
potente, que vai agitar os foliões.  

“O intuito é melhorar a qualidade 
de som e levar alegria e muito axé 
para as pessoas”, comenta Lelo Lo-
bão, ex-baixista do Chiclete com 
Banana, que estará no carnaval de 
BH pela primeira vez. A concen-
tração do bloco está marcada para 
as 12h, na Av. Aggeo Pio Sobrinho, 
próximo ao número 399.

Outro grande evento no bairro 
será o CarnaBuritis. No ano passa-
do, logo em sua primeira edição, 

Em 2017, nem a chuva desanimou os 
foliões durante o desfile do BAIANEIROS

mais de 15 mil pessoas puderam 
brincar, pular e dançar em famí-
lia, com toda segurança e comodi-
dade. O CarnaBuritis contará com 
espaço kids, bloquinho infantil, 
espaço gastrô, ensaio de blocos e 
uma programação para agradar a 
toda a família. Bandas como Be-
lourinho, Bateria Show do Mestre 
Linguinha, Bloco da Ci e Banda 
Brilhantina já estão confirmadas. 
Realizada pela DONMO, o even-
to acontece nos dias 03 e 04 de fe-
vereiro, sábado das 13h às 22h e 
domingo das 10h às 21h, na Rua 
Senador Lima Guimarães.
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FáBIO E VICTOR: torcedores que amam o time e respeitam o adversário

Verão

Não são somente nós huma-
nos que sofremos com o forte ca-
lor do verão. A estação mais quente 
do ano também castiga os animais 
de estimação e exige cuidados es-
peciais. Sócia-proprietária da Zoo-
Topet, no Buritis, Raquel Coutinho 
dá algumas dicas importantes para 
que os donos saibam como cuidar 
de seus pets neste período.

Os dias quentes são convidativos 
a passeios ao ar livre, porém, para o 
bem estar do seu bichinho é preciso 
atenção redobrada. Uma das reco-
mendações mais básicas é o horário 
do passeio, que deve ser sempre em 
temperaturas mais amenas. “O sol 
forte castiga o cão, que pode sofrer 
fadiga, desidratação e até queimadu-
ra nos coxins, aquelas almofadinhas 
das patas. Durante o programa, é im-
portante fazer pausas para hidratação 
e descanso na sombra. Se tiver aque-
les sapatinhos melhor ainda”, explica 

Calor exige cuidados 
especiais com os pets

É normal que em dias quentes o 
animal perca o apetite e passe a co-
mer menos. A recomendação, então, 
é diminuir a quantidade de ração e 
oferecer alimentos mais refrescan-
tes, em especial frutas, exceto uva. 
“Eles adoram. É gostoso e muito 
refrescante. Se quiser congelar tam-
bém pode. Vira um picolé delicio-
so”, diz Raquel, que ressalta ainda 
que em caso de jejum total, o ani-

mal deve ser levado ao veterinário.
Em relação à hidratação, como 

referência prática, os cães precisam 
receber no mínimo 60 ml de água 
por quilo de peso corporal por dia. 
Ou seja, um animal de 5 kg deve in-
gerir 300 ml de água limpa e fresca 
por dia. 

Gatos também costumam gos-
tar mais de água corrente. Além da 
troca constante da água da vasilha 

para ficar sempre fresquinha, a so-
lução para eles pode ser uma pe-
quena fonte, que cabe em ambiente 
interno e também serve de incenti-
vo ao consumo. Com hábitos mais 
caseiros, os gatos já tendem a pro-
curar por aquele cantinho mais 
fresquinho da casa. Situação bem 
diferente do cão, principalmente se 
ele passa o tempo todo no quintal 
de casa ou outro ambiente externo.

Raquel. Cães de focinho curto, como 
pugs e buldogues, são raças que têm, 
por natureza, maior dificuldade na 
transpiração e, portanto, sofrem mais 
com o calor. Seja cauteloso e fique 
atento ao ritmo do passeio.

As brincadeiras na água são 
aconselháveis mas também requer 
cuidados. Toda vez que o animal for 

molhado, o pêlo precisa ser enxuga-
do com toalhas e secador. O banho 
de sol seca apenas a parte exterior 
do animal. A umidade que perma-
nece pode provocar sérias lesões 
na pele, não importa se a pelagem 
é longa ou curta. “Se o tempo da 
brincadeira for extenso, também é 
importante que um algodão seja co-

locado no ouvido do animal”. Para 
quem tem piscina em casa, além 
dos cuidados ao secar, também fica 
o alerta em relação ao cloro. “Neste 
caso, o ele precisa tomar um banho 
de verdade, com sabonete, shampoo, 
etc, para que o cloro seja retirado de 
seu corpo. É o mesmo que acontece 
com a gente”.

Segundo RAqUEL COUTINHO, lesões na pele são os 
problemas mais comuns em animais durante a estação

Alimentação e hidratação

A temporada 2018 do futebol 
mineiro já começou! Libertadores, 
Copa do Brasil, Sul-americana, Esta-
duais, Brasileirão. Não importa qual 
competição, as torcidas estão ansio-
sas para ver o desempenho de suas 
equipes em campo em busca do tão 
sonhado troféu de campeão. E, quem 
não tiver a oportunidade de dar seu 
apoio nas arquibancadas, poderá 
acompanhar todas as partidas em um 
ambiente de muita paz e alegria: os 
bares e restaurantes do Buritis. 

Os estabelecimentos daqui do 
bairro, além de sua rica gastrono-
mia e da tradicional cerveja gelada, 

Bairro é exemplo de civilidade entre as torcidas
também são conhecidos pelo ótimo 
acolhimento aos torcedores em dias 
de jogos. Com televisores de última 
geração, som de qualidade e espaços 
arejados, oferecem todo o confor-
to necessário para acompanhar uma 
boa partida de futebol. No entanto, 
uma situação que vai além da dire-
ção dos estabelecimentos comerciais, 
é o maior atrativo para sair de casa: 
o ambiente familiar entre as torcidas.

A rivalidade entre Atlético e Cru-
zeiro é o ponto alto do futebol minei-
ro. Mas, as brincadeiras, “tirações de 
sarro”, devem acontecer sempre com 
alegria e respeito. E aqui no Buritis 

violência não tem vez! 
O estudante Victor Hugo Carva-

lho, morador na Rua Lucídio Avelar, 
não perde um jogo do seu “Galão”. 
Adora acompanhar as partidas nos 
bares do bairro, especialmente no 
Churrasquinho do Manoel.  Segundo 
ele, nunca presenciou qualquer tipo 
de confusão. Pelo contrário, o clima 
é sempre de alegria, independen-
te do placar. “As pessoas que mo-
ram aqui são respeitosas umas com 
as outras. Tem muito cruzeirense 
que brinca comigo, eu brinco eles. 
Sempre assisto aos clássicos em 
clima de paz. Ah, e melhor ainda 

quando o Galão vence”. 
Fábio Zveibel, morador na Rua 

Cristovam Chiaradia, é daquele cru-
zeirense que tem duas opções de 
vestuário, a camisa do serviço ou o 
manto azul celeste. Quando não está 
no estádio, acompanha os jogos do 
Cruzeiro em casa ou nos bares do 
Buritis, onde se sente bem atendido 
e ao lado de pessoas educadas, não 
importa a camisa que vistam. “Nunca 
vi nenhum problema de conflito entre 
torcidas aqui no Buritis. Se alguém 
tem alguma dúvida de onde acompa-
nhar os jogos, eu garanto que o nosso 
bairro é uma ótima escolha”.


