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Cachorros sem      
dono à procura de  
um lar no Buritis
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Com muitos troféus 
na estante, ex-piloto 
relembra conquistas
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Comunidade exige
recapeamento de vias

MERCADO
A segurança de fechar 
o aluguel de um 
imóvel na imobiliária 
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REVELAÇÃO
Morador do Buritis 
sonha com voos altos    
na música sertaneja
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TODOS PELA SEGURANÇA

 O péssimo estado em que 
se encontram diversas ruas do 
Buritis tem causado indignação 
a muitos moradores. Há anos o 
bairro não recebe um importan-
te trabalho de recapeamento nas 
suas principais vias. Isto, somado 
aos danos gerados pela Gasmig, 
transformaram a situação em um 

verdadeiro caos. A PBH suspen-
deu as obras da companhia de gás 
até que a empresa faça o recape-
amento com asfalto de qualidade. 
Enquanto isso não ocorre, moto-
ristas danificam seus carros e, em 
uma distração maior, podem até 
vir a causar algum acidente.
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Sucos Detox: 
eles sozinhos 
não fazem 
milagres

Quando se questiona os 
moradores da capital mineira 
sobre as áreas que desejam 
maior investimento por parte 
do poder público, com certe-
za, a segurança estará entre as 
mais lembradas. No Buritis 
não é diferente. Contudo, no 
nosso bairro, a Polícia Mili-
tar não tem medido esforços 
para melhorar a prestação do 
serviço, apesar de ainda ter de 
trabalhar em condições muito 
distantes das ideais, princi-
palmente quando se fala em 

número de militares à dispo-
sição. Porém, ações como a 
expansão e melhoramento 
da Base Comunitária Móvel 
e a implantação do serviço 
de Geoprocessamento, tra-
zidos pelo novo comandan-
te da 126ª Companhia, Ma-
jor Pereira, prometem não 
só proporcionar uma maior 
sensação de segurança no 
Buritis, como também en-
curtar os laços entre polícia 
e comunidade.

PágS. 4 e 5

Moradoras comemoram
aprovação no Enem

Para se buscar uma carrei-
ra de sucesso, na grande maio-
ria das vezes, o primeiro passo 
é entrar em uma boa universi-
dade. No entanto, para isso, é 
preciso muita dedicação. E no 
caso dos vestibulandos, isto 
significa várias horas de estu-

do e abdicação de momentos 
de lazer. Para as moradoras do 
Buritis Ana Luíza (esq.) e Pau-
la (dir.) todo este esforço valeu 
muito a pena e, agora, cele-
bram a oportunidade de cursa-
rem uma grande faculdade.
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Enquanto a Justiça não 
chega com a velocidade ne-
cessária, precisamos enfrentar 
este momento de insegurança. 
E somente a Polícia Militar 
não é capaz de deter esta es-
calada da violência. Mais do 
que nunca, a população pre-
cisa estar engajada e cooperar 
no enfrentamento do proble-
ma. Mecanismos de partici-
pação já foram criados e estão 
tendo resultados muito positi-
vos. A Rede de Vizinhos Pro-
tegidos. As ruas participantes 
da rede tiveram os índices de 
violência bastante reduzidos, 
segundo informações da PM.

A Polícia precisa de par-

urbana aumenta a cada dia e 
temos um grande inimigo que 
impede que enfrentemos o 
problema de forma mais efi-
caz: a impunidade.

A Polícia Militar, por 
mais que se entregue à tare-
fa de proporcionar segurança 
para a população, enfrenta 
diariamente esse “inimigo”. 
É quase como enxugar gelo. 
Você prende hoje e o bandido 
está solto amanhã. A certeza 
da impunidade induz muitas 
pessoas a seguirem o cami-
nho do crime, da violência, 
da transgressão à ordem e às 
leis. E cada vez mais pessoas 
escolhem esse caminho.

todos os aspectos. Recente-
mente foi eleita a melhor ca-
pital do Brasil por uma abran-
gente pesquisa que avaliou 
77 indicadores de qualidade 
de vida. Porém, nem tudo são 
flores. E um dos aspectos que 
mais tem causado preocupa-
ção nos cidadãos é a questão 
da segurança.

Não se trata, é bom que fi-
que bem claro, de um proble-
ma específico da capital mi-
neira. De norte a sul do país a 
insegurança tem tomado con-
ta das ruas. A questão foi uma 
das mais debatidas durante a 
acirrada eleição presidencial 
do ano passado. A violência 

Em quase todas as edi-
ções nestes mais de onze 
anos de Jornal do Buritis 
dedicamos majoritariamente 
nossas páginas aos fatos po-
sitivos do bairro. A valoriza-
ção imobiliária, a expansão 
do comércio, a diversificação 
dos serviços, a variedade 
gastronômica. Enfim, prio-
rizamos em nossa linha edi-
torial o que o bairro tem de 
bom para oferecer aos mora-
dores e visitantes.

Nesta edição, no entanto, 
estamos fazendo um alerta 
geral para toda a comunidade. 
Belo Horizonte é uma cidade 
que está evoluindo em quase 
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Editorial

Cartas
ASFALTO 1

Gostaria que vocês fizes-
sem uma matéria sobre o as-
falto das ruas do Buritis. Está 
uma vergonha. Vocês já falaram 
algo a respeito? Já foi veicula-
da? A Gasmig estragou tudo e o 
número de ônibus, trânsito pe-
sado das avenidas e ruas estão 
acabando com as vias. Não vejo 
asfaltar novamente o Buritis há 
mais de 12 anos. O bairro Jar-
dim América e a favela da Ven-
tosa estão com asfalto novo. 
Aqui no Buritis, que é o IPTU 
mais caro de BH, não são feitas 
melhorias.

AldAir Mendes
Morador

 

 ASFALTO 2
Será que já foi feita uma 

matéria a respeito do péssimo 

estado de conservação do as-
falto no bairro. O asfalto está 
remendado, apresenta rachadu-
ras e ondulações. Esses defeitos 
causam, além de prejuízos para 
os proprietários dos veículos, 
como danos à carroceria, à sus-
pensão, aos pneus etc...; polui-
ção sonora para os moradores 
(barulho dos pneus e ferragens 
dos veículos) e, sobretudo, peri-
go de acidentes. Para se ter um 
exemplo de perigo de acidente, 
posso citar minha experiência na 
condução da minha moto Scoo-
ter. Certa vez, estava descendo 
em curva para direita na Av. Má-
rio Werneck. Ao passar numa 
ondulação que haviam acaba-
do de fazer, minha mão esquer-
da soltou do guidão da moto no 
impacto. Há algumas semanas, 
verifiquei que estão recapeando 

um pequeno trecho da Av. Mário 
Werneck, que inicia na rotatória 
da Barão Homem de Melo até 
50/100m abaixo das lojas de au-
tomóveis Volvo e AvantGard mo-
tors. Espero que tal recapeamen-
to não se restrinja apenas naquele 
local e que se estenda para todo o 
bairro. Se nada for feito, infeliz-
mente, vou deixar a economia de 
lado e comprar um jipe para me-
lhor conforto e segurança.

José rAbello
Morador

SUCESSO
O JORNAL DO BURITIS 

está de parabéns. Consegue fa-
zer um jornalismo dinâmico, 
focado nas qualidades do bair-
ro. É, sem dúvida, um projeto 
de sucesso.

ricArdo bArreto

Publicitário 

PARABÉNS E   
RECLAMAÇÃO

Venho através desta parabe-
nizar o JORNAL DO BURITIS 
pelo aniversário de 11 anos. Te-
mos hoje um jornal que trans-
forma a comunicação do nosso 
bairro, trazendo informações 
úteis e de qualidade. Aproveito 
para solicitar uma matéria que 
busque da prefeitura de Belo 
Horizonte uma solução para o 
nosso asfalto que se encontra 
péssimo, inclusive, na princi-
pal avenida do bairro. Nosso 
bairro é um dos maiores paga-
dores de IPTU da cidade, im-
posto este que não está sendo 
refletido em melhorias. Será 
que o prefeito já veio algum 
dia no Buritis? Queremos me-
lhorias no bairro com urgência 

A SEGURANÇA é DE TODOS 

e o JORNAL DO BURITIS é 
nossa esperança de voz junto 
às autoridades.

 MArco Aurélio GontiJo
Morador

 
n Prezados moradores e mora-

doras. Trazemos na página 7 
desta edição uma reportagem 
falando sobre o asfalto do 
nosso bairro.

JornAl do buritis
 

PARABÉNS 1
Show de bola! Parabéns a 

toda equipe do JORNAL DO 
BURITIS. Que venham pelo 
menos mais 50 anos. Sucesso!

eduArdo reis
Comerciante

 
PARABÉNS 2

Parabéns a todos do JOR-

ceiros e neste momento a 
comunidade é o principal 
aliado para enfrentar os cri-
minosos. A violência já extra-
polou os estereótipos de anos 
atrás. Não é mais problema 
de bairros carentes, de falta de 
instrução, do tráfico de drogas. 
É um problema generalizado 
que está espalhado indiscrimi-
nadamente pela nossa capital. 
Precisamos exigir das auto-
ridades o máximo de atenção 
sobre o assunto. Afinal, o que 
está em jogo são vidas. Mas 
também é necessário que fa-
çamos a nossa parte e sejamos 
parceiros na busca de solu-
ções para o problema.

NAL DO BURITIS. Todos 
nós sabemos das dificuldades 
de editar nossos queridos jor-
nais.

olyMpio coutinho
Jornal Sion

 
PARABÉNS 3

Parabéns a todos da redação 
e que o JORNAL DO BURI-
TIS continue sempre ao lado do 
nosso bairro.

rodriGo Feltre
Morador

 
PARABÉNS 4

Parabéns a toda a equipe. 
Fazer um jornal assim é um 
grande desafio e vocês têm sa-
bido superar as dificuldades.

nAir prAtA 
Profª da Universidade Federal de 

Ouro Preto (UFOP)



3Abril de 2015
EDITORIAL | OPINIÃO |  LAZER | EDUCAÇÃO | POLÍTICA | ESPECIAL |  CULTURA | POLUIÇÃO | SAÚDE | SERVIÇOS | IMÓVEIS | PAINEL | TENDÊNCIA | SEGURANÇA 

por MárciA cAMpos* 

*MárciA cAMpos é psicóloGA/terApeutA-reiki/MAssoterApeutA

buritis cAMposyoGA@hotMAil.coM -  (31) 9143-9162 (ViVo) / 9174-1419 (tiM)
páGinA FAcebook: MárciA cAMpos psicoloGiA&terApiAs inteGrAtiVAs

bem estarbem estar

Após meses sem fim de sema-
na com amigos, viagens adiadas e 
horas de dedicação, a recompensa, 
enfim, chegou! Este é o sentimento 
de muitos estudantes que privaram 
de momentos de lazer em busca 
da tão sonhada vaga em uma boa 
universidade. Diversos alunos do 
Buritis tiraram excelentes notas 
no ENEM (Exame Nacional do 
Ensino Médio), entraram para a 
universidade e agora comemoram 
a vitória.

Este é o caso de Ana Luíza 
Carvalho Xavier, aluna do Colégio 
Magnum e moradora no Buritis. A 
jovem teve a felicidade de passar 
em diversas universidades com a 
nota obtida no ENEM. Entre elas, 
conquistou o 1º lugar em Medici-
na Veterinária da UFMG; 1º lugar 
em Psicologia na FUMEC; e 2º em 
Psicologia na PUC-MG. Além de 
uma das vagas do concorrido curso 
de Medicina da UNIFENAS. Den-
tre tantas opções, escolheu cuidar 
de uma de suas grandes paixões: 

Estudantes do Buritis celebram vaga 

Carreira

UNivERSiDADE

os animais. Por isso, vai investir na 
carreira de veterinária.

Ana Luíza conta que se dedi-
cou em tempo integral aos estu-
dos e, agora, percebe que todo o 
esforço valeu muito a pena. “Foi 

um susto quando vi que fiquei em 
1º lugar. Todo mundo muito feliz. 
Foi muito bom. Ano passado, es-
pecialmente no segundo semestre, 
me dediquei muito para o ENEM. 
Estudava em tempo integral. Ainda 

bem que todo este esforço recom-
pensou”, se alegra.

E a estudante já pensa muito no 
seu futuro profissional, inclusive, 
trabalhar em projetos sociais. “Eu 
amo muito os animais, especial-
mente cachorros. Eu quero trabalhar 
com cirurgias. Além disso, pretendo 
abrir um abrigo para animais aban-
donados. É um sonho”, diz.

Acompanhando de perto o su-
cesso da filha, Ana Flávia Carvalho 
Xavier lembra todas as privações 
às quais a filha se submeteu para 
chegar neste momento. “Às vezes 
eu falava para ela, Ana Luíza dis-
trai um pouco, larga esses livros. 
Uma vez cheguei a tirar uma foto 
dela dormindo em cima de um li-
vro, de tão cansada. Mas ela, o 
tempo inteiro, sabia muito bem o 
que queria. Minha filha é um exem-
plo para os jovens de hoje. De res-
ponsabilidade. O orgulho que pro-
porcionou para a família inteira 
não tem como explicar”, ressalta a 
mãe com os olhos brilhando.

Aluna do Unimaster e mo-
radora no Buritis, Paula Quintão 
Lima e Silva também se desta-
cou no vestibular. Ela conseguiu 
uma das vagas do concorrido 
curso da UEMG de Design de 
Produtos. O sucesso veio, prin-
cipalmente, pela nota obtida na 
redação do ENEM, considerada 
por muitos como o divisor de 
águas do exame. A jovem con-
quistou 920 dos mil pontos pos-
síveis da redação. 

Apesar de manter uma ro-
tina de estudos durante a sema-

na, Paula diz que não abdicou 
de seus momentos de lazer. Ao 
contrário, considera este um dos 
fatores de seu sucesso. “Eu não 
acho nada saudável abandonar os 
momentos de lazer. Poderia ficar 
estressada e isto me prejudicaria 
na hora de fazer a prova. Mantive 
uma linha de estudos que, feliz-
mente, deu ótimo resultado, até 
acima das minhas expectativas”.

O curso de Design de Pro-
dutos pode soar como novo para 
muita gente, mas não para Pau-
la. De acordo com ela, já havia 

decidido lutar por uma vaga no 
curso há muito tempo. “Sempre 
soube o que queria. Pretendo 
trabalhar na linha de desenvolvi-
mento de produtos. Por enquan-
to, meu desejo é trabalhar com 
joias, mas posso mudar de ideia, 
dependendo do que vir a conhe-
cer no curso”.

Ainda de acordo com Paula, 
todos em sua casa ficaram muito 
orgulhosos com o seu resultado, 
pois ela é o primeiro membro da 
família a conseguir uma vaga em 
universidade pública.

DESTAQUE

Paula Quintão Lima e Silva

A Síndrome da Fibromialgia refere-se a uma condição dolorosa 
crônica não inflamatória, que se manifesta no sistema músculo-esque-
lético. Vem sendo estudada há anos, mas foi em meados de 1980 que 
recebeu a denominação de fibromialgia, por isto é considerada uma 
síndrome nova com etiologia ainda desconhecida e com muitas hipó-
teses diagnósticas.

Além da dor, a maioria dos pacientes relata fadiga generalizada, 
sensibilidade cutânea, dor após esforço físico, anormalidades do sono, 
redução da memória, cefaléia, cólon espástico, retenção líquida, bexi-
ga irritável, vertigens, nervosismo, rigidez articular, sensação de intu-
mescimento nas mãos.

Pacientes com fibromialgia costumam desenvolver problemas psico-
lógicos associados: diminuição da autoestima, depressão, ansiedade, rela-
ções interpessoais estressadas e mecanismos de enfrentamento alterados. 

Os tratamentos psicológicos podem incluir uma variedade de 
abordagens tais como: psicoterapia, gerenciamento da dor e estresse, 
relaxamento, estratégias de reação e outras técnicas. Uma a uma das 
intervenções podem ser empregadas para ajudar os pacientes a desen-
volver melhores mecanismos de enfrentamento.

Pacientes com elementos psicossomáticos significativos raramen-
te procuram a psicoterapia por iniciativa própria. Geralmente são en-
caminhados pelos médicos que os atendem e muitos desses pacientes 
trazem na sessão seus exames e indicações clínicas. Inicialmente há 
um pedido de algo concreto, objetivo, que possa ser aprendido, ensi-
nado e não desvendado, descoberto, notando-se uma dissociação entre 
os acontecimentos traumáticos e os sintomas corporais. 

A meta do procedimento psicoterápico é ressignificar a história do 
paciente, o que equivale a uma ressignificação dos fatos, sendo que 
a substituição do significado arrasta consigo uma magnitude de afeto 
suficiente para dar-lhe significância.

Estes pacientes, geralmente sentem-se divididos entre bons e 
maus estados da alma, não percebendo as sutilezas e diferenças do 
ódio, raiva, mágoa, ressentimento, culpa, nem as de bem estar, alegria, 
felicidade, paz. 

Do ponto de vista cognitivo, colocar em palavras uma experiência 
traumática modifica a memória, organizando a experiência emocional 
em algo coerente, que pode ser mais facilmente assimilado.

À medida que se fala sobre a dor e suas representações, a pessoa 
passa a ter maior experiência e maior compreensão sobre ela, podendo 
sair da posição passiva da vivência e assumir uma postura de crescer 
na experiência.

Há que se considerar também, que a dor, em alguns casos, será 
uma eterna companheira da pessoa, a qual terá que se submeter a al-
gumas restrições. 

A psicoterapia pode contribuir para a melhora e o controle de al-
guns sintomas da fibromialgia ao promover o desenvolvimento de de-
terminados aspectos psíquicos do paciente, resgatando sua identida-
de como uma pessoa integral, com muitas possibilidades em sua vida 
além da doença.

FIBROMIALGIA & 
PSICOTERAPIA 

Ana Luíza, orgulho da mãe Ana Flávia
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No momento em que nossa 
reportagem acompanhava o tra-
balho da Base, que estava esta-
cionada na esquina da Avenida 
Mário Werneck com Rua Se-
nador Lima Guimarães, um co-
merciante abordou os militares 
para denunciar a ação suspeita 
de um cidadão. Jayr Lima se 
mostrou bastante satisfeito com 
a atenção recebida. 

“É muito bom ser tratado 

por eles desta forma. Foram 
muito atenciosos. Demons-
traram bastante interesse em 
resolver o problema. Eu vejo 
que a Polícia Militar está atu-
ando na tentativa de evitar os 
crimes aqui na região. Gosta-
ria que mais bases fossem im-
plantadas pelo bairro”, ressal-
ta o comerciante.

Sargento Edlincoln reforça 
a importância do uso do veícu-

lo, que o diferencia do serviço 
de uma base fixa. “O veículo 
nos possibilita deslocar fa-
cilmente e, com isso, atuar 
em diferentes locais. Desta 
forma, estamos dificultando 
a ação de criminosos e propi-
ciando que esse serviço seja 
levado ao maior número de 
pessoas possível, se tornando 
referência para a população 
do bairro Buritis”.

Especial

JUNTOS PELA SEGURANÇA DO BURiTiS
Base Comunitária Móvel se mostra uma importante 

parceira na busca por um bairro mais seguro
O trabalho do policial mili-

tar é repreender o cidadão que 
não esteja cumprindo com os 
seus deveres perante a lei. Isto 
é fato! Contudo, nos últimos 
anos, a PMMG não tem pou-
pado esforços para mostrar à 
sociedade um outro lado da 
corporação. A polícia quer estar 
cada vez mais próxima da po-
pulação. E, para conseguir pas-
sar esta vontade, um importante 
serviço tem sido utilizado: a 
Base Comunitária Móvel.

Quem circula pelas princi-
pais vias públicas do Buritis, 
em algum momento, já deve 
ter percebido a presença de um 
enorme veículo da Polícia Mi-
litar. E a grande maioria deve 
ter imaginado que aquele não 
passa de mais um equipamen-
to para auxiliar na captura de 
marginais. Pois bem, aquela es-
pécie de van é a Base Comuni-
tária Móvel que atende a região 
do Buritis. Realmente se trata 
de mais uma ferramenta que 
visa potencializar as ações da 
polícia, no entanto, a sua dispo-
sição é para a Polícia Comuni-
tária que, de forma sistemática 
e pontual, busca proporcionar 
um ambiente favorável para a 
identificação, discussão e solu-
ção dos problemas de seguran-
ça pública, especialmente com 
o objetivo de reduzir o crime 
de menor potencial ofensivo, a 
sensação de insegurança e a de-
sordem pública em áreas com 
alta densidade populacional.

O serviço é tão criterioso 

que, para fazer parte da Polícia 
Comunitária, os militares são ca-
pacitados para saberem aplicar 
conceitos primários de solidarie-
dade e respeito às individualida-
des no cotidiano do trabalho com 
a população. A base do Buritis é 
composta por duas equipes, com 
cinco militares cada, as quais 
trabalham em dias alternados, 
sendo o Sargento Edlincoln de-
signado para o seu comando. 
Seus 25 anos dedicados à cor-
poração já o credenciariam para 
ocupar tal função, no entanto, a 
sua sensibilidade na forma de 
lidar com o cidadão foi o que 
mais pesou na escolha.

De acordo com o coman-
dante da Base, o objetivo maior 
do equipamento é passar a 
sensação de segurança aos ci-
dadãos do Buritis, e isto só é 
possível ao demonstrar força 

de atuação e comprometimen-
to com as necessidades de cada 
um. “A função da polícia é es-
treitar os laços com a comuni-
dade, até mesmo porque somos 
comunidade. Muitas vezes as 
pessoas veem a polícia como 
repressiva e, na verdade, ela 
não é somente isto. Estamos 
aqui para somar à sociedade e 
protegê-la da melhor maneira 
possível. Somos um parceiro!”.

Os militares da Base Co-
munitária Móvel prestam mui-
to mais que o serviço de segu-
rança. Eles se portam como a 
autoridade mais próxima do 
cidadão. “Motoristas nos per-
guntam sobre lugares, pedes-
tres tiram dúvidas, comercian-
tes nos questionam. Durante 
o dia, vivenciamos diversas 
situações e, em todas elas, bus-
camos responder ao anseio 

do cidadão. Em alguns casos, 
apenas ao darmos um bom dia 
podemos perceber que levamos 
uma sensação de segurança à 
pessoa. Este é o objetivo”, se 
orgulha o sargento.

A equipe do Sargento 
Edlincoln ainda é composta 
pelos soldados Renan Barbosa, 
Luiz Alberto, Espinda e Ana 
Costa, que executam diversos 
processos de policiamento, tais 
como a pé, de bike patrulha e 
de motocicleta.

A Polícia Comunitária incentiva a estrutura-
ção e o pleno funcionamento de Conselhos Co-
munitários de Segurança Pública (CONSEP’s). 
Esses conselhos têm como objetivo  reunir os 
representantes do sistema de defesa social 
para discutir e dar respostas de forma interati-
va e conjunta a problemas locais que afetam a 
sensação de segurança subjetiva e a qualidade 

de vida da comunidade. 
O CONSEP pode funcionar como órgão 

consultivo das polícias militar, civil, corpo de 
bombeiros e também do Ministério Público, Ju-
diciário e o Sistema Penitenciário. O conselho 
contribui para uma maior transparência do siste-
ma de defesa social e aumento da confiança entre 
os seus profissionais e os cidadãos.

População aprova atuação da PM
EQUIPE DA BASE sempre a postos para atender  o cidadão

Importância do Consep

Empresário Jayr Lima e Sargento Edlincoln: juntos em prol da segurança
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Especial

Novo comandante tem 
vários projetos para o bairro

Dicas importantes
A comunidade também exerce um papel fundamental no 

controle da criminalidade. Segundo o Major Pereira, atitu-
des simples no dia-a-dia podem evitar um roubo. “As pesso-
as têm que ficar atentas ao mexer com o celular, ou mesmo 
a exibição do aparelho. E, ao estacionar o veículo, conferir 
se as janelas estão fechadas e não deixar nenhum objeto de 
valor ou bolsa em exposição”, finaliza.

Os resultados obtidos em 
vários bairros da capital e ci-
dades do interior de Minas 
mostram que, através da inte-
ração social entre comunidade 
e polícia, o número de crimes 
foi bastante reduzido. A 126ª 
Cia trabalha com este pensa-
mento, por isso, quer ver cada 
vez mais a ampliação da Rede 
de Vizinhos Protegidos aqui 

no Buritis. “Já foi provado que 
nas ruas onde existe a Rede, o 
índice de criminalidade é quase 
zero. Vamos expandir este tra-
balho. Inclusive, os coordena-
dores da Rede no Buritis pos-
suem um contato direto com a 
PM através do Whatsapp. Isso 
contribui para a agilidade nas 
operações de segurança”, ex-
plica o comandante.

Presença no Buritis
De acordo com o Major 

Pereira, cerca de 25 militares, 
em turnos alterados, traba-
lham diariamente no Buritis. 
Na base comunitária existem 
cinco policiais, que são de-
signados a prestar serviços 
na própria base. A companhia 
tem ainda o patrulhamento de 

bicicleta, a pé e de moto pa-
trulha. Três viaturas circulam 
pelas ruas do bairro em tem-
po integral. A expectativa é de 
que este efetivo possa crescer 
ainda mais, contudo, este nú-
mero atual seria superior ao 
da grande maioria dos bairros 
de Belo Horizonte.

Parceria com 
a comunidade

Há pouco mais de um 
mês, a 126ª Companhia de 
Polícia Militar, que responde 
pelo bairro Buritis, está sob 
novo comando. O Capitão 
Paulo Silva foi remanejado do 
cargo e para a função assumiu 
o Major Pereira. 

Com 21 anos de servi-
ços prestados à corporação, 
Major Marcos Pereira chega 
muito gabaritado para preen-
cher o cargo. Nos últimos 10 
anos se dedicou ao serviço de 
inteligência da Polícia Mili-
tar, fato que o capacita para 
implantar novas estratégias 
de ação para a segurança do 
nosso bairro.

Major Pereira já implan-
tou na companhia um dos sis-
temas no qual ajudou a criar 
na PMMG: o Geoprocessa-
mento. Trata-se basicamente 
da elaboração de um mapa do 
crime. O sistema acompanha 
quase que em tempo real to-
das as ocorrências registradas, 
gerando um mapa onde é pos-
sível visualizar onde e quan-
do os crimes acontecem na 
região. É através deste mapa 
que a polícia traça estratégias 
pontuais e eficientes de com-
bate a determinados tipos de 
crime e nos horários que eles 
mais acontecem. Sem dúvida, 
uma das mais modernas ferra-

mentas do país para o contro-
le e combate à criminalidade. 

O comandante ressalta 
o sucesso já obtido, mesmo 
com tão pouco tempo de im-
plantação do Geoprocessa-
mento no Buritis. “Nas últi-
mas operações nós colocamos 
um esforço muito grande no 
efetivo, na tentativa de fe-
char e controlar as entradas 
do bairro. E a primeira aná-
lise que nós fizemos nos in-
dicadores de estatísticas já 
deu uma redução de 24% nas 
ocorrências, o que é muito 
bom. Você ter 1/4 da incidên-
cia criminal reduzida é de se 
comemorar”. 

MAJOR PEREIRA: 

"a primeira 
análise que nós 

fizemos nos 
indicadores 

de estatísticas 
já deu uma 
redução de 

24% nas 
ocorrências,      

o que é muito 

bom" 
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Cristina Simin

Enquete

Eu acho que as manifestações foram 
válidas. Tem que por a boca no trombone 
mesmo. Mostrar que não estamos satis-
feitos. Realmente o caminho é esse. Mas, 
tem muita coisa que tem que se pensar. 
Impeachment não é o caso agora. Até por 
questões de leis. Ela não fez nada que pos-
sa provocar um impeachment. Acho que é 
questão de mudar a consciência mesmo. 
Consciência política, humana. Penso que é 
por aí. Não é só ir para a rua pedir uma 
coisa que talvez elas nem tenham conheci-
mento do que estão pedindo. 
  – Contabilista

O que você pensa sobre as manifestações
que aconteceram no dia 15 de março?

No último dia 15 de março, brasileiros 
foram às ruas de todo Brasil em protesto 
contra a corrupção e o governo da presi-
dente Dilma Rousseff (PT). Levantamento 
feito em todo o país indicou que ocorre-
ram protestos em ao menos 160 cidades, 
que mobilizaram, ao todo, 2,3 milhões de 
pessoas, segundo a Polícia Militar, e 2,9 
milhões, segundo os organizadores. As 
mobilizações foram programadas pelas 
redes sociais durante algumas semanas. 

No geral, os atos foram pacíficos. 
grande parte dos manifestantes pedia a 
saída ou o impeachment da presidente 
Dilma, e protestava contra a corrupção. 
Algumas manifestações isoladas defen-

diam a intervenção militar no Brasil, que é 
uma atitude ilegal e frontalmente contrá-
ria à Constituição. O JORNAL DO BURITIS 
foi às ruas do bairro saber dos moradores 

o que pensam sobre as manifestações.

Eu sou totalmente a favor de 
manifestações pacíficas. Do di-
reito das pessoas exporem seus 
posicionamentos. Mas eu acho 
que elas estão muito rasas em ma-
téria de discussão, porque quando 
se fala em impeachment, vejo que 
não tem prova legal para isso. Ela 
(Dilma) foi legitimamente eleita, 
mesmo que com uma margem pe-
quena de votos. Ofender a presi-
dente com frases de baixo calão, 
como ocorreu, acho um desrespei-
to muito grande. Pedir a volta do 
militarismo então, isto deveria ser 
visto como crime. Um absurdo!
– Advogada

Melch Freitas 
Achei um ato democrático. Pen-

so que as pessoas devem exercer o 
seu direito. Agora, no meu caso, não 
participaria. Acredito que o trabalho 
e a determinação vencem qualquer 
crise. Acho que tem muita gente que 
se deixa levar por algumas situações 
que saem na mídia e outros ficam in-
satisfeitos somente quando mexem no 
bolso deles. 

– Empresário

 Eu acho que a maior manifestação 
que o povo brasileiro poderia ter feito 
seria no dia 5 de outubro do ano passa-
do. A população está vendo um erro no 
seu próprio voto, porque colocaram as 
mesmas pessoas no poder. Agora que-
rem corrigir. A gente espera que tenha 
algum respaldo estas manifestações, 
mas tendo em vista as declarações fei-
tas, inclusive pela presidente, não vejo 
mudanças significativas no país. 

– Educador físico

Do ponto de vista da democracia 
acho que foi uma manifestação muito 
bonita e que não teve violência. Não 
entraram outros grupos para fazer con-
fusão, quebradeira, igual ocorreu em 
2013. Pediram novos rumos para nossa 
política, o que eu também concordo. 
Temos de descruzar os braços. Olha o 
exemplo da Europa, dos Estados Uni-
dos. O brasileiro é muito acomodado. 
Não participei das manifestações por-
que estava cuidando dos meus pais, mas 
meu filho foi e eu dei todo o apoio.
– Professora

Acho que o caminho deveria 
ser outro. Começar lá de cima, no 
Congresso, vir descendo até os ve-
readores e, assim, chegaríamos em 
um lugar comum. Ir para a rua fa-
zer bagunça, essas coisas, no meu 
ponto de vista não adianta. Que 
bom que esta última manifestação 
foi pacífica, mas tenho 79 anos e 
vi em 1964. Começou assim. Eu 
tenho medo. Não por mim, que não 
me afetaria em nada, mas pelos 
meus filhos, netos e parentes. 
– Dentista

Eu penso que todo mundo tem o 
direito de manifestar, desde que sem 
baderna e quebradeira. Dentro do que 
foi falado no protesto, acho que muitas 
coisas são válidas. Realmente estamos 
vivendo algo absurdo, fora do comum. 
Olha o preço da gasolina, da conta 
de luz. O dólar que não para de subir 
e estes escândalos de corrupção da 
Petrobrás. Porém, não participei de 
nenhum ato porque o ponto principal 
é o pedido de impeachment da Dilma 
e não acho que é por aí. Temos que 
cobrar dela é melhorias!  
– Promotor de vendas

Maria Tereza Pelluci

Luis Machado
Paulo Alexandre

Gustavo Maciel

Raquel Aranha
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Descaso

Capacete
 Apesar de não ser considerado 

um acessório obrigatório pelo Código 
de Trânsito Brasileiro, transitar de bi-
cicleta sem capacete pode ser conside-
rada uma irresponsabilidade, visto que 
esta atividade não está livre de peque-
nos acidentes, mesmo que sejam cau-
sados por momentos de distração. 
Campainha

A campainha é um acessório 
obrigatório e essencial na sua bike. 
Ela é responsável por lhe ajudar a 
avisar pedestres, e até mesmo mo-
toristas, que você está passando por 
aquele local com uma bicicleta, evi-
tando acidentes e outros transtornos.
Sinalização dianteira

A sinalização dianteira da bici-
cleta, para períodos noturnos, é obriga-
tória. Ela deve ser de coloração branca 
e pode piscar ou não. A intenção é aler-
tar motoristas e pedestres sobre a pre-
sença de uma bicicleta naquele local, 
visto que este meio de transporte não 
tem iluminação própria, dificultando 
sua visualização a noite.
Sinalização traseira e lateral

Assim como a sinalização dian-
teira, o refletor traseiro e lateral 
também são itens obrigatórios pelo 
Código de Trânsito Brasileiro. A in-
tenção é a mesma do refletor dian-
teiro, que é identificar a bicicleta em 
períodos noturnos e sem iluminação.
Retrovisor

Fechando a lista de itens obriga-
tórios na sua bicicleta vem o retrovisor. 

Oito acessórios que não
 podem faltar na sua Bike

Andar de bicicleta é uma delícia. Além de ser um meio de transporte lim-
po, por não produzir gases poluentes,  pedalar faz muito bem à sua saúde. Mas 
antes de comprar a sua bicicleta e sair andando por ai, é preciso saber quais 
acessórios são essenciais para deixar sua pedalada mais segura e eficiente. Por 
este motivo listamos abaixo oito itens que não podem faltar na sua bike.

Este item é tão importante quanto o es-
pelho retrovisor de um carro, já que ele 
é a maneira mais segura de transmitir 
ao ciclista o que está ocorrendo atrás de 
sua bike. Só com ele é possível ultra-
passar ou mudar de faixa com seguran-
ça em cima de uma bicicleta.
Roupas coloridas

Ciclistas devem, sempre que 
possível, utilizar vestimentas leves e 
com cores fortes e chamativas. Como 
a bicicleta é um meio de transporte 
veloz e, muitas vezes, pouco visível, 
a utilização destas roupas facilita a 
identificação de ciclistas por carros e 
pedestres, diminuindo riscos de aci-
dentes.
Amortecedor de assento

Quem anda muito de bicicleta deve 
queixar, com frequência, de dores nas re-
giões dos glúteos, já que os bancos deste 
transporte são feitos de material rígido. 
Felizmente é possível encontrar, em lo-
jas de ciclismo, materiais que amortecem 
este assento, aliviando o desconforto e as 
dores nesta região para quem utiliza a bi-
cicleta por muito tempo.
Kit segurança

Você já parou pra pensar que, ao 
andar de bicicleta, você pode ser pego 
de surpresa por algum pneu furado 
ou algum problema no mecanismo da 
bike? Por este motivo, muitas lojas de 
esporte estão começando a vender kits 
de segurança, que comportam desde 
pequenas bombas de ar para pneus fu-
rados, até itens de primeiros socorros, 
caso seja necessário fazer algum pe-
queno curativo.

O péssimo estado em que se 
encontram várias ruas do Buritis, 
inclusive a sua principal via, a Ave-
nida Professor Mário Werneck, tem 
sido uma das maiores reclamações 
dos moradores nos últimos tempos. 
Alguns deles chegaram a citar pro-
blemas que tiveram em seus veícu-
los, devido às irregularidades das 
pistas. O serviço de implantação da 
rede de gás e as chuvas, apesar de 
bem abaixo do esperado, foram os 
principais responsáveis pelo surgi-
mento dos problemas. Contudo, os 
moradores não aceitam que estes 
fatores prejudiquem o seu dia-a-dia.

Marco Aurélio Gontijo é ge-
rente de engenharia e morador do 
Buritis. Ele exige uma solução 
imediata do problema por parte da 
prefeitura. Assim como outros mo-
radores, ele questiona como é feita 
a distribuição do imposto recolhido 
no município. “Nosso bairro é um 
dos maiores pagadores de IPTU 
da cidade, imposto este que não 
está sendo refletido em melhorias. 
Queremos investimentos no Buritis 

Ruas e avenidas do Buritis 
precisam de recapeamento

Finalização do serviço da Gasmig e criação 
de Plano seriam soluções para o problema

com urgência”. 
É verdade que, alguns dias an-

tes do carnaval, teve início um im-
portante trabalho de recomposição 
asfáltica nas ruas mais afetadas do 
Buritis. O serviço em questão é de 
responsabilidade da Gasmig - Com-

panhia de Gás de Minas Gerais, 
uma vez que esta é uma dívida que a 
empresa de fornecimento de gás ca-
nalizado tem com o município. 

De acordo com Maurício Can-
guçu Magalhães, gerente da divi-
são de manutenção de vias públicas 

A PBH suspendeu, no fim do 
mês de fevereiro, a execução das 
obras de implantação de tubulação 
da Gasmig. Foi constatada, duran-
te fiscalização, a má qualidade do 
material utilizado no recapeamen-
to. De acordo com a administração 
municipal, novas obras só poderão 
ser feitas após o reparo adequado 
das vias públicas que foram que-
bradas para instalação da tubula-
ção. Uma nova avaliação será feita 
assim que o serviço de recupera-
ção terminar.

Em relação à qualidade do ma-

terial usado, a assessoria de im-
prensa da Gasmig informou que 
o serviço é feito em várias fases 
e, por isso, é comum usar asfalto 
“mais macio”, uma vez que este é 
considerado provisório. Somente 
no final do processo, após fiscaliza-
ção da prefeitura, o asfalto definiti-
vo é aplicado nos trechos.

Ainda segundo a companhia, 
o asfalto provisório atenderia aos 
itens de segurança para evitar da-
nos a motoristas e pedestres. Mas 
a Secretaria de Serviços Urbanos 
afirma que até mesmo o material 

usado na composição provisória 
era de má qualidade.

O QUE já FOI FEITO
Em abril de 2014, a Gasmig  

deu início às obras para implanta-
ção da rede de abastecimento de 
gás no Buritis. Após a conclusão 
da rede, é iniciado o fornecimento 
do gás natural, conectando edifícios 
residenciais e estabelecimentos. A 
partir daí, os consumidores não pre-
cisam mais se preocupar com a lo-
gística de compra e entrega de gás, 
pois o gás canalizado é semelhante 

ao serviço de fornecimento de água 
e energia elétrica.

Ao longo dos meses de trabalho, 
alguns problemas foram detectados e 
isto fez com que a prefeitura suspen-
desse as obras por um determinado 
período. Sanada a situação, o traba-
lho foi retomado em ritmo acelerado 
e a primeira etapa foi finalizada em 
janeiro. Devido à extensa área do 
Buritis, a Gasmig dividiu o projeto 
de implantação em três etapas. Nesta 
primeira, foram implantados aproxi-
madamente 12 quilômetros de rede 
de gás natural no bairro.

Prefeitura intercede mais uma vez

da SUDECAP, como a Gasmig tem 
a obrigação de fazer a recomposi-
ção asfáltica seria preciso esperar o 
fim do trabalho para que fosse cria-
do o Plano de Recapeamento Anual 
do Buritis. Mas, Maurício garante 
que o Plano já está sendo criado e 
o objetivo é que neste mês de abril 
ele seja finalizado e aprovado para 
que as obras possam iniciar. 

Questionado em relação à qua-
lidade do asfalto das ruas do Buri-
tis, que não podem ver uma gota de 
chuva para que surjam os buracos, 
o gerente confirmou que no passa-
do o serviço não foi feito da forma 
adequada para receber um intenso 
tráfego de veículos. Por isso, um 
trabalho paliativo, com operação 
tapa-buraco, acaba sendo o mais 
utilizado no bairro. Maurício ga-
rante que existe a intenção de fazer 
um grande recapeamento nas prin-
cipais ruas do Buritis, mas que esta 
é uma obra que precisa passar por 
um estudo mais aguçado. “O obje-
tivo é esse e a PBH não medirá es-
forços para alcançá-lo”. 

ASFALTO DA Mário Werneck é um 
dos que apresentam mais problemas
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