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Os homens do Buritis já 
contam com um novo espa-
ço só para eles no bairro. A 
Barbearia Clip, localizada no 
Espaço Buritis, foi inaugura-
da para ser um local onde eles 
irão cuidar da aparência e do 

corpo, e também ser um pon-
to de encontro para que pos-
sam colocar o bom bate-papo 
em dia. O que não vai faltar é 
cerveja gelada e futebol. 

O Brasil vive uma grande 
crise econômica. Esta situa-
ção, claro, afeta diretamente 
o comércio. Com as vendas 
em baixa, muitos pequenos e 
médios empresários, infeliz-
mente, estão sendo obrigados 
a fechar as portas. Mas, fica 
a pergunta. Este é um cenário 
que não pode ser alterado? 
Engana-se quem pensa que 
sim.

Com muita criatividade e 
investimento em qualificação 

profissional, empresários que 
trabalham no Buritis mostram 
que é possível sobreviver à 
crise econômica, mantendo 
os velhos clientes e conquis-
tando novos. Para quem vive 
o comércio há muitos anos, 
sabe que os momentos de 
crise vão sempre existir e os 
consideram até importantes, 
para que possam sair da inér-
cia, do conformismo, e bus-
quem oferecer a melhor pres-
tação do serviço.

Parque Aggeo agora tem
a "Bibliotequinha do Bê"  
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 Os passeios com as crian-
ças no Parque Aggeo ganha-
ram uma atração a mais no úl-
timo mês de maio. Além dos 
momentos de lazer e contato 
com o meio ambiente que o 
parque proporciona, agora os 
frequentadores também pode-

rão se deliciar com a leitura. 
A “Bibliotequinha do Bê”, 
uma iniciativa de um esperto 
garotinho de apenas quatro 
anos de idade, foi inaugura-
da e já conta com um acervo 
considerável.
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saída para a crise. Não vai ser 
fácil, é claro. Muito menos te-
remos soluções que não sejam 
dolorosas. Mas o primeiro 
passo a ser dado é não se dar 
por vencido. Além dos ajustes 
na economia e da recuperação 
da credibilidade política que 
obrigatoriamente terão que ser 
protagonizados pelo governo 
federal, cada um de nós, prin-
cipalmente os empreendedo-
res, pode dar sua parcela de 
contribuição para que o país 
supere este momento difícil.

Nesta edição do JB mos-
tramos alguns exemplos aqui 
no bairro que estão mostrando 
como atravessar o período de 

co da segunda metade da déca-
da passada até o início desta? O 
Brasil é um país que já enfren-
tou muitas crises. Já tivemos 
uma hiperinflação que corroía 
o poder de compra do povo por 
hora. Pela manhã o produto era 
um preço, à tarde aumentava e 
à noite vinha um novo reajuste. 
Politicamente, já enfrentamos 
também um episódio de impe-
achment, com um presidente 
sendo afastado por denúncias 
de corrupção. O desemprego já 
chegou aos dois dígitos. E em 
todos estes momentos adversos 
em nossa recente democracia 
fomos capazes de superar.

Entendemos que há, sim, 

sensação de impunidade impera 
no imaginário das pessoas.

O noticiário muitas vezes 
pode exagerar, mas não tem ca-
pacidade de inventar. Realmente 
o país passa por um momento 
de crise em todos os aspectos. 
Econômica, política e moral. Na 
parte da economia, praticamente 
o Ministro da Fazenda, Joaquim 
Levy, aparece muito mais na 
mídia do que a própria presi-
dente da República. Este é um 
fato grave, que expressa bem a 
dimensão do problema.

Mas será que realmente não 
temos luz no fim do túnel? Não 
teremos como recuperar o ce-
nário de crescimento econômi-

O país passa por um mo-
mento de extremo pessimismo. 
E não é para menos. Todos os 
dias a população, ao se deparar 
com as notícias veiculadas pela 
mídia, dificilmente vai encon-
trar reportagens que mostrem 
uma luz ao fim do túnel no curto 
prazo. As palavras recessão, de-
semprego, crise, arrocho e ou-
tras que estavam fora da pauta 
na época da bonança, passaram 
a frequentar o noticiário regu-
larmente. Junte-se a elas outra 
também que traz ainda mais 
desesperança à população: cor-
rupção. Quase todos os dias ve-
mos escândalos nas manchetes 
dos noticiários. E o que é pior: a 
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Editorial

Cartas
RUAS

Manifesto aqui minha in-
dignação e tristeza com a situ-
ação das ruas do bairro Buritis. 
É inacreditável que ali ao lado 
fique a sede da BHTrans. Deve-
ria ser o exemplo de organiza-
ção e vitrine. Mas é o contrário 
que a população do Buritis está 
vivenciando. Uma desordem 
total, passeios às moscas com 
5 metros de largura, servindo 
para enfeite e para alimentar 
o ego de urbanistas que vivem 
com um olho na Europa e dois 
pés no Brasil. Enquanto isso 
os veículos de quem mora ou 
visita o bairro são obrigados a 
ficar empilhados um encima do 
outro em ruas estreitas e aban-
donadas, cheias de buracos e 
murundus. Avenidas e ruas que 

nunca foram recapeadas desde 
1985, quando o bairro foi cria-
do. Ausência de lógica e bom 
senso no sentido das vias, crian-
do funis e gargalos que desa-
fiam a paciência de quem tran-
sita pelo bairro. O abandono é 
explícito e nenhum agente de 
trânsito aparece para minimi-
zar o caos nos horários de pico. 
Gargalos crônicos que saltam 
aos olhos do mais simples cida-
dãos nos cruzamentos de Raja 
Gabaglia e Barão Homem de 
Melo, e que revelam a incom-
petência de quem nos governa. 
O que se vê são puxadinhos que 
viraram obras definitivas. O re-
sultado são horas perdidas para 
entrar ou sair do bairro. O Buri-
tis pede além de socorro, asfal-
to novo, um túnel, dois viadutos 

e pelo menos quatro trinchei-
ras. A topografia do bairro está 
gritando para que as autorida-
des tomem providências, dei-
xem a mediocridade de lado e 
façam obras decentes. Contu-
do, a municipalidade continua 
acreditando que BRT e bicicle-
tas irão tirar carros das ruas. É 
moderno o discurso, mas não 
se aplica na maioria dos bairros 
de Belo Horizonte onde a topo-
grafia é montanhosa e o clima 
é quente a maior parte do ano. 
Portanto, as justificativas para 
a inércia é CONVERSA INÚ-
TIL, desculpas, negligência e 
omissão. Estamos falando do 
segundo bairro mais populoso 
da Capital, localizado na Zona 
Sul de BH. Imagine o resto da 
cidade, nas periferias menos 

privilegiadas. É preferível nem 
comentar, mas está lá para qual-
quer um ver.

 José ApArecido ribeiro
ONG SOS Mobilidade Urbana

 
REUNIÃO

Achei bastante interessante 
a iniciativa da comunidade em 
convocar as autoridades para 
discutirmos a insegurança no 
Buritis. Todos nós devemos dar 
as mãos e caminhar para uma 
solução. Não aguentamos mais 
chegar em casa e ver nossos 
carros ou apartamentos arrom-
bados. Acho que precisamos de 
mais policiamento aqui no Bu-
ritis, porém sei também que a 
população do bairro deve tomar 
alguns cuidados.

ritA de cássiA

Moradora 

 FÁbrica de leNÇo 

BARULHO
O que está acontecendo 

aqui no bairro é inacreditável. É 
muita falta de civilidade. Bom-
bas, gritos, palavrões pelas ja-
nelas dos prédios. Não há nada 
que justifique tanta falta de edu-
cação. Lamentável que aqueles 
que se acham tão cheios de di-
reitos acabem com o sono de 
crianças, idosos e de pessoas 
que trabalham logo cedo. Ridí-
culo. Isso deveria ser crime.

AnA cArolinA terrA

Moradora

VEREADORES
Um verdadeiro absurdo essa 

proposta de aumentar o número 
dos vereadores de Belo Horizonte. 
Pode até ser constitucional, mas é 
imoral. Não precisamos de mais 
gastos com políticos. Os 41 que já 
estão lá quase não participam das 

vacas magras. Além da ou-
sadia e da criatividade, estão 
adotando novos padrões de 
atendimento, inovando na pro-
dutividade e demonstrando ca-
pacidade de reinvenção. 

Enfim, empreendedores que 
estão colocando a cabeça para 
pensar e a mão na massa para 
deixar a crise para trás. É im-
portante vermos reações posi-
tivas a este cenário desfavorá-
vel. Aqui no bairro, enquanto 
muita gente está chorando, 
tem outras abrindo fábricas de 
lenço. Em síntese, em vez de 
reclamar da chuva de areia, 
estão enxergando novas possi-
bilidades no deserto.  

sessões. Reunião após reunião o 
quórum cai e não querem traba-
lhar. Deveriam pensar melhor e 
em fiscalizar as contas públicas e 
destinar verbas para a educação 
e saúde. O vereador que votar a 
favor deste aumento de cadeiras 
está fadado à morte política.

robson cruz
Morador

MÃES
Gostaria de parabenizar o 

JORNAL DO BURITIS pela 
excelente reportagem especial 
sobre o dia das mães. As histó-
rias relatadas foram de pura sen-
sibilidade. Nós mulheres, mães, 
somos guerreiras e bravas luta-
doras. Homenagem mais que 
merecida e que estes exemplos 
de superação sirvam sempre de 
exemplos para todas as mamães.

rAquel FreitAs nunes
Moradora
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Otimismo

buritis mantém comércio forte apesar 
dos problemas econômicos do país

No Quintino Restaurante e 
Petiscaria trabalhar a criativi-
dade tem sido fundamental para 
consolidar definitivamente o 
movimento no estabelecimen-
to. Pelo lugar – Mário Werneck 
com Senador Lima Guimarães 
– já passaram vários estabele-
cimentos na área gastronômica. 
Mas nenhum “pegou”. O Quin-
tino está conseguindo quebrar 
esta “maldição”. E isto não se 
resume aos finais de semana. 

As novidades são diárias. Foi o 
tempo em que a segunda e ter-
ça-feira eram dias de ficar em 
casa vendo TV.

Economia criativa é a nova 
economia do século 21, da de-
manda inteligente, de empre-
endedores que usam o cérebro 
para lucrar. É a economia da 
genialidade, que utiliza da cria-
tividade para gerar empregos 
melhores, produtos inovado-
res e crescimento econômico. 

Com criatividade e capacitação empresários do bairro se reinventam 

São em mo-
mentos difíceis 
que os fortes se 
sobressaem. No 
Buritis, o ramo 
imobiliário con-
tinua estabiliza-
do positivamen-
te. O que não 
significa que o 
setor não este-
ja sentindo os 
impactos da cri-
se econômica. 
Mas, neste caso, 
não é a criativi-
dade a respon-
sável em manter 
o mercado aquecido, mas sim a 
qualidade dos empreendimen-
tos e a capacitação dos profis-
sionais.

Na Aceti Netimóveis o ser-
viço de qualificação dos corre-
tores é constante. O atual mo-
mento do país criou clientes 
mais exigentes e cuidadosos. 
Uma compra que antes era re-
alizada de forma imediata, hoje 
se gastam dois, três meses. Este 
novo consumidor quer saber 
exatamente onde está investin-
do o seu dinheiro e o profissio-
nal deve ter paciência e a pers-
picácia para saber orientá-lo.

“O Buritis segue sendo o 
bairro mais procurado. As no-
vas famílias querem vir morar 
aqui. Isto faz com que o mer-
cado imobiliário continue for-
te. Nossa missão é mostrar 
ao cliente que, ao vir para cá, 
estará fazendo uma grande 
escolha”, explica Silvia Cou-
tinho, diretora administrativa 
da imobiliária.

As construtoras também 
são importantes para que o se-

“Como todo empresário, sabe-
mos que o momento é difícil, 
mas estamos cientes também 
que já vivenciamos em inúme-
ras outras vezes este tipo de 
problema. Estamos enfrentan-
do com criatividade e sem ne-
nhum pessimismo”, relata Gil-
son Santana, um dos diretores 
do Quintino.

Cássio Lira, também diretor 
do restaurante, vai mais longe. 
Para ele, o empresário deve sa-
ber assimilar o momento de cri-
se e ainda pode utilizá-lo como 
ponto positivo para crescimen-
to. “Toda vez que se fala em 
crise as janelas de oportunidade 
se abrem. No passado, diziam 
que aqui tinha uma cabeça de 
burro enterrada. Agora todos 
veem que não tem nada disso. 
Tem, sim, trabalho e serenida-
de”, ressalta.

O Quintino possui dois am-
bientes, sendo a área interna 
com palco e a externa que deno-
minam de varanda. A música ao 
vivo entrou para não sair mais. 
Além da agenda musical, o aco-
lhimento é a palavra chave do 
restaurante. Garçons sociáveis 
e falando a linguagem do clien-
te. Com cardápio simples, mas 
farto e preço justo, conquista-
ram novos clientes e reconquis-
taram antigos. “Os clientes têm 
vivenciado a nova gestão, com 
variedade no cardápio e o bom 
atendimento. Música, ambiente 
e comida boa, uma combinação 
perfeita. Esta é a receita”, com-
pleta Cássio.

A música tem sido um dos 
atrativos do local. Nas sex-
tas-feiras, por exemplo, a casa 
acertou em cheio emplacando os 
hits dos anos 70, 80 e 90 com a 
banda FlashBack. Liderada pelo 
jornalista e baterista Orlando 
Augusto, o repertório caiu no 
gosto de todas as idades. “É um 
prazer ver a pista cheia em todos 
os nossos shows”, diz Orlando. 

Setor imobiliário 
segue forte

Uma pesquisa divulgada re-
centemente pelo Ibope mostrou 
que 52% da população reduziu 
os gastos com vestuários, cal-
çados e acessórios. Outros 48% 
diminuíram também o consumo 
de móveis, eletrodomésticos e 
investiram menos em atividades 
de lazer e diversão como cine-
ma, restaurantes e shows cul-
turais. Sem falar na compra de 
bens de alto valor como imóveis 
e veículos, que caíram de for-
ma considerável. A “crise eco-
nômica” que vive nosso país é 
o principal motivo que está le-
vando as pessoas à mudança de 
hábitos de consumo, o que tem 
afetado diretamente o comércio.

Esse é um momento de re-
definição das prioridades para 
os consumidores, para evitar si-
tuações como endividamento e 
perda de crédito. Já para as em-
presas, é a época propícia para 
se reinventar e mudar as estra-
tégias para sobreviver à crise, 
que não tem prazo definido para 
acabar. E é justamente isto que 
tem ocorrido no comércio do 
Buritis. Com muita criativida-
de, empresários do bairro estão 
conseguindo enfrentar o pro-
blema de frente e conseguem se 
manter fortes no mercado.

Saber se adaptar a essa nova 
realidade, onde as pessoas es-
tão mais propensas a repensar 
o seu estilo de vida consumista 
e adotar novos limites para de-
finir o que é essencial e o que 
é supérfluo, é o passo funda-
mental para as empresas sobre-
viverem a este período difícil. 
Trabalhar além da cartilha tra-
dicional do varejo, transformar 
a venda em uma experiência 
de compra, garantir um atendi-
mento primoroso e se comuni-
car melhor com o público alvo 
são dicas valiosas.

Exemplo de sucesso

tor continue aquecido. Os no-
vos empreendimentos são feitos 
com produtos de grande quali-
dade, que é uma exigência do 
Buritis. “São projetos diferen-
ciados, de alto padrão de quali-
dade. Isto faz com que o cliente 
perca o medo de investir, mes-
mo diante de uma grave crise, 
porque ele sabe que estará reali-
zando um bom negócio”, com-
pleta Silvia.

Estes empresários vencedo-
res mostram que, às vezes, há 
um período de baixa de vendas, 
o que pode causar desânimo. 
Um sinal da crise financeira 
atual, em que os consumidores 
estão procurando economizar 
mais. Mas é preciso entender 
que as pessoas mudam seus 
hábitos e entender que inovar, 
saber se adaptar bem às mu-
danças e conseguir escapar da 
crise sem perder clientes fa-
zem parte da receita infalível 
para o sucesso em momentos 
como esse.

Banda FlAShBACk contribui para o sucesso do Quintino

CáSSIO lIRA:  criatividade para vencer a crise

SIlVIA COutINhO ressalta 
a importância de se 

investir em qualificação
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bem estarbem estar
 

No dia 14 de junho é comemo-
rado o Dia Mundial do Doador de 
Sangue. A data tem como princi-
pal objetivo agradecer a todos os 
doadores, mas serve também para 
lembrar a importância do ato. A 
professora Cláudia Stefânia Pe-
reira Cassemiro sabe muito bem a 
importância da doação de sangue. 
Desde pequena este gesto tem sal-
vado sua vida. 

Aos seis anos de idade Cláudia 
foi diagnosticada com dois tipos de 
anomalias nas artérias do coração. 
Precisou passar por cirurgias e pela 
primeira vez necessitou receber san-
gue. Na época, 34 anos atrás, seus 
pais e familiares fizeram um grande 
esforço para conseguir os doadores, 
uma vez que este tipo de ação ainda 
não era muito divulgada.

12 anos depois, Cláudia se viu 
mais uma vez em uma sala de ci-
rurgias para refazer a operação, 
pois era preciso adaptar os apare-
lhos colocados ao tamanho de seu 
corpo. Novamente, precisou rece-
ber a doação de sangue. Mas, a his-
tória da professora não para por aí! 

Mesmo diante de todas as ad-
versidades decidiu que queria ser 
mãe e, no ano de 2009, realizou este 
sonho. Entretanto, para dar a luz ao 
pequeno Paulo sua saúde mais uma 
vez ficou debilitada e, poucos anos 
depois, foi obrigada a fazer uma 
nova cirurgia no coração. Agora, 
para colocar uma válvula. A novi-
dade foi que, desta vez, Cláudia não 
recebeu sangue uma vez, mas duas.

Além da necessidade da re-
composição na hora da cirurgia, 
ela também recebeu sangue alguns 
dias depois, quando já estava se re-
cuperando em um quarto. Este mo-
mento ficou marcado para sempre 

doar sangue é 
um ato de amor

Moradora do Buritis mostra a importância da doação em sua vida
em sua memória. Ao contrário das 
outras vezes, em que não sabia o 
que estava acontecendo, desta vez 
sentia o sangue entrando em seu 
corpo e o benefício que lhe trazia. 
“Foi como se algo maravilhoso 
entrasse em meu corpo. Eu estava 
fraca, abatida, de repente foi como 
se uma injeção de energia tivesse 
sido aplicada em mim. Estava com 
fome e fui alimentada. Foi inesque-
cível”. Para a professora, a pessoa 
que doa sangue, simplesmente, está 
doando vida. “Não consigo encon-
trar outra palavra, a não ser vida. É 
algo de Deus”.

ATITUDE
Às pessoas que pretendem se 

tornar doadoras, a moradora do Bu-
ritis pede que esta pretensão se tor-
ne ação. “Conheço muita gente que 
tem vontade, mas por uma razão ou 
outra, sempre acaba não fazendo a 
doação. A vontade tem que se tor-

nar realidade”, indaga.
Conhecedora do assunto, Cláu-

dia Cassemiro lamenta ainda al-
gumas situações que impedem a 
doação de sangue. Acredita que mu-
danças poderiam ser feitas e atitudes 
tomadas para facilitar a doação e as-
sim aumentar o número de doadores.  

“Eles fazem um questionário 
no meu ponto de vista exagerado. 
Tenho um amigo que sempre foi 
doador e uma vez foi impedido por 
ter se separado da esposa. Ele ficou 
inconformado. Acho também que 
as autoridades poderiam espalhar a 

Banco de sangue 
A Fundação Hemominas alerta para o baixo estoque de sangue na 

proximidade do inverno. O sangue do grupo RH negativo está 40% 
abaixo do estoque ideal. Isso se deve ao fato de as pessoas estarem 
mais doentes e também ao desânimo em sair de casa e enfrentar as 
baixas temperaturas desta época do ano. No Brasil, apenas 1,8% da 
população é doadora de sangue, enquanto nos Estados Unidos e na 
Europa esse índice chega a 5%.

Quem pode doar
n Quem teve hepatite após os 11 

anos de idade, exceto se tiver 
comprovação laboratorial da 
época de que se tratou de hepa-
tite A (IgM positiva);

n Quem tem exposição a situa-
ções de risco acrescido para 
doenças sexualmente transmis-
síveis nos últimos 12 meses;

n Quem teve gripe, resfriado ou 
diarreia nos sete dias anteriores 
à doação;

n Quem ingeriu bebida alcoólica 
nas últimas 12 horas anteriores 
à doação;

n Quem já usou alguma vez dro-
gas injetáveis;

n Quem apresenta ferimento 
ainda não cicatrizado, dentre 
outras.

Lembrando que não se deve 
doar sangue em jejum. Pela ma-
nhã, alimentar-se antes evitando 

coleta pelos postos de saúde, assim 
facilitaria a locomoção dos doado-
res”, completa.

De acordo com a Organização 
Mundial de Saúde (OMS), em tor-
no de 100 milhões de pessoas doam 
sangue anualmente, sendo que 45% 
delas têm menos de 25 anos e 40% 
são mulheres. A OMS quer expandir 
este universo, encorajando outras 
pessoas a tornarem-se doadores de 
sangue. A organização pretende que 
em 2020 as doações de sangue em 
todos os países sejam completamen-
te benévolas e não remuneradas.

n Pessoas entre 16 e 69 anos. 
Mas, atenção: se o candidato 
à doação de sangue tem entre 
16 e 17 anos ou mais de 60 
anos é importante conhecer as 
normas e documentos neces-
sários para doação de sangue. 
Os demais critérios são váli-
dos para todos.

n Quem tem e está com boa 
saúde;

n Quem pesa acima de 50 kg;

n Quem dormiu bem na noite an-
terior à doação;

n Mulheres, mesmo se menstru-
adas ou em uso de anticoncep-
cionais.

Quem não pode doar

Fugir de quem o ama, amar quem foge de você. Maldizer aquele 
que dorme a seu lado, atacá-lo todas as noites e acordar tranqüilo, 
como se o dia lavasse a raiva a baldes de água. Perder a razão por 
uma pessoa que o despreza na proporção da adoração que você lhe 
dedica. Adotar sobre qualquer ligação o ponto de vista do fim, entrar 
em uma história como o passageiro do Titanic, antecipando o naufrá-
gio. Sonhar com transas sublimes, amores enlouquecidos e cozinhar-
-se no fogo brando das quatro paredes medíocres. Não saber o que 
dar, jamais receber e se espantar que seus presentes sejam tão mal 
recebidos. Casar-se pelo prazer da segurança, não se casar pelo pra-
zer da aventura, dar-se conta de que o casamento não o protege de 
nada, que o não casamento não garante o imprevisto. Suportar duran-
te anos mentiras e infelicidades e depois, por um mínimo detalhe, ir 
embora para sempre. Aspirar o calor conjugal, mas, borboleteando, 
sonhar com aventuras tórridas na calma do lar. Amar em detrimento 
do outro, absorver a energia dele, roubar-lhe a juventude, prosperar 
em cima de seu declínio. Jurar todas as manhãs largar o outro e con-
tinuar na mesma por por vinte anos, acarinhando a ideia da ruptura. 
Bancar o palhaço, o bobão de que todo mundo ri, não querer enxer-
gar a evidência e se acostumar ao fato. Considerar o casamento uma 
cruz pesada, forçar-se a amar o cônjuge, tolerar, suportar, aceita, e de 
repente terminar por causa de um casinho. Manter relações sexuais 
com mais de uma pessoa sem que uma saiba da outra. Exigir de to-
das uma adoração exclusiva. Não ter certeza de nada, nem da própria 
orientação sexual, nem do próprio apego, habitar a terra do talvez, da 
hesitação sentimental, não ser senão um ponto de interrogação que 
diz: Eu te amo. Chorar a partida de um ser ao qual não acreditava es-
tar ligado, mas que estava enterrado em seu coração como uma farpa. 
Venerar, morta, uma pessoa que você maltratou, viva. Exibir tesouros 
de amabilidade por perfeitos desconhecidos, oferecer-lhes presentes 
suntuosos, mostrar-se glacial e mesquinho com os seus. Essas são al-
gumas das inconseqüências do amor. Por que quereríamos que fosse 
diferente? Falar de amor é sempre partir da própria desordem interior, 
vasculhar o fundo lamacento da alma, cheia de baixeza e de nobreza. 
Que se exibam, sem julgá-las, as loucuras do coração dos homens.” 

Diariamente escuto 
a “alma humana”... 
seus anseios, receios... 
O excerto abaixo 
condensa, profunda 
e sabiamente, a 
experiência amorosa, e 
nos remete ao grande 
desafio: conheça-te! 

"NÃO JULGUEM"

– Extraído do Livro: O Paradoxo Amoroso de 
Pascal Bruckner-Arte: Valeri Tsenov 

alimentos gordurosos; após o al-
moço ou refeições gordurosas é 
necessário aguardar três (3) horas 
para efetuar a doação. Para maior 
comodidade é possível agendar a 
doação no Hemominas pelo tele-
fone 155, posição 8. 

MARCAS DA CIRuRgIA são sinais de vitória para Cláudia

SENtIMENtO inesquecível 
ao receber o sangue
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Aggeo Pio Sobrinho 

Em uma fase em que muitas 
crianças ainda estão aprendendo 
a ler e conhecer o mundo dos li-
vros, o garoto Bernardo Campos, 
de apenas quatro anos, surpreen-
deu. Telespectador assíduo de ca-
nais infantis, o pequeno se encan-
tou com uma propaganda onde as 
crianças fazem ações em prol da 
comunidade em que moram. Sen-
sibilizado com o tema: “Inspire-se! 
Faça você algo para alguém!”, Ber-
nardo decidiu trazer uma das ideias 
da propaganda para sua realidade e 
criar uma biblioteca ao ar livre com 
livros para todas as crianças do Bu-
ritis, bairro onde vive. 

Decidido, o garoto procurou os 
pais para que lhe ajudassem a co-
locar o projeto em prática. Um dia 
inesquecível e contado com muito 
orgulho pela mãe Daniela Mascare-
nhas. “Ele nos procurou e disse que 
gostaria de fazer um compromisso, 
nas palavras dele, e que precisava 
disponibilizar seus livros infantis 
em uma biblioteca pública no pas-

“bibliotequinha do bê” 
faz sucesso no parque

imediatamente o incentivamos e 
começamos a procurar meios para 
concretizar o projeto”.

Disposta a tornar este sonho 
do filho realidade, Daniela estu-
dou algumas situações e enxergou 
que o melhor local no Buritis para 

OS ORgulhOSOS pais Daniela e henrique com Bernardo

seio da nossa casa, para que as fa-
mílias pudessem lê-los para outras 
crianças. No início ficamos admi-
rados, pois não entendíamos como 
uma ideia dessas surgiu na cabeça 
de uma criança de apenas quatro 
anos. Quando ele explicou melhor, 

desenvolver o projeto, intitulado 
como “Bibliotequinha do Bê”, se-
ria o Parque Aggeo Pio Sobrinho. 

A coordenadora financeira Sa-
brina Ferreira, mãe do pequeno 
Pedro, frequenta o Parque Aggeo 
e afirma que é muito importan-
te um projeto como este. “Temos 
que incentivar a leitura nas crian-
ças e alimentar a criatividade de-
las. Mesmo tendo apenas dois 
anos, leio muito para meu filho. 
Ele adora as histórias, folheia as 
páginas. Vou aproveitar bastante 
este espaço”, comenta. 

De acordo com Henrique 
Dourado, pai de Bernardo, ele e a 
esposa leem histórias para o filho 
desde que ele era um bebê e que, 
mesmo ainda não sabendo ler, o 
garoto sabe quais são as letrinhas, 
gosta de ver as figuras e cria as 
histórias do jeito dele. “Eu estou 
muito feliz com a realização deste 
projeto e espero que meu filho não 
perca este gosto pelos livros nun-
ca”, se emociona.

INAUGURAçÃO OfICIAL
O lançamento da “Bibliotequi-

nha do Bê” aconteceu no dia 16 de 
maio. E como toda grande inaugu-
ração que se preza, uma bela festa 
foi realizada. Além da instalação 
do móvel que abriga os livros, teve 
apresentação de palhaços, música 
e um delicioso piquenique. Tudo 
isto programado pelo anfitrião do 
dia. “Ele disse que queria fazer uma 
festa. Então convidou o professor 
de música para se apresentar e ele 
aceitou. Na escola também divul-

gou a inauguração e todos garanti-
ram a presença e foi muito bom”, 
comenta a mãe.

Outra surpresa aconteceu no 
dia seguinte à inauguração. De 
acordo com Daniela, Bernardo já 
queria voltar ao parque para saber 
como estava sua mini-biblioteca. 
E o resultado não poderia ter sido 
melhor. O acervo estava maior e 
muitos pais levaram os seus filhos 
para pegar um dos livros. “Com um 
brilho nos olhos ele disse: olha mãe 
minha ideia funcionou”, recorda.  

A MORADORA 
Sabrina Ferreira 

lendo para o 
seu filho Pedro 

durante a 
inauguração da 
"Bibliotequinha 

do Bê"
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Reunião 

Cada vez mais a corrida de rua ganha adeptos. Depois de algum tempo 
treinando, a maioria se inscreve para participar de competições com distâncias 
de 5 km, 10 km. Se você é um deles, antes de calçar o tênis e sair por aí dando 
suas passadas, vale a pena checar algumas dicas  para se preparar corretamente 
e melhorar seu rendimento.

Quando praticada com cuidado, a corrida é um excelente exercício. Ajuda 
a regular a pressão arterial, especialmente em alguns pacientes hipertensos. Re-
duz a glicemia, taxa de açúcar no sangue, importante no controle do diabetes. 
Diminui o nível do mau colesterol (LDL) e principalmente a elevação do bom 
colesterol (HDL), importantes para a redução do risco cardiovascular. Evita a 
incidência de doenças ligadas ao sedentarismo, desde osteoarticulares até car-
diovasculares, como a angina e o infarto do miocárdio. Reduz peso, prevenindo 
doenças que aparecem com a obesidade, como a hipertensão arterial e o diabetes

Para obter todos esses benefícios, um treinamento adequado para o seu 
objetivo é fundamental. Quando você fortalece os músculos, evita lesões, re-
forçando tornozelo, joelhos e quadril, e ganha mais segurança para melhorar o 
rendimento nas provas. Além disso, os treinos melhoram a autoestima, pois o 
competidor sabe que está preparado para completar a prova, o que dá motiva-
ção para continuar os treinamentos.

Avaliação médica 
Os exames de avaliação física são fundamentais e obrigatórios. É só atra-

vés deles que se pode constatar se a pessoa tem alguma condição clínica ou 
patologia que contraindique a prática do exercício.

Além disso, a avaliação pode determinar quais os cuidados e orientações 
que a pessoa deverá ter antes de iniciar a prática de exercícios. “Na maioria 
das vezes, as intercorrências médicas graves durante a atividade física são cau-
sadas por doenças cardiovasculares não diagnosticadas e tratadas previamen-
te”, alertam os médicos.

Também é importante fazer uma avaliação nutricional. Os principais exa-
mes são o hemograma, o de composição corporal, de dosagem de nutrientes e 
minerais e glicemia. 

Para cada distância, um treinamento 
Cada uma das distâncias das competições — 5 km, 10 km — exige uma ve-

locidade e resistência diferentes. Nas corridas mais curtas, a velocidade deve ser 
aprimorada, e nas longas há necessidade de trabalhar mais a resistência. Por isso, 
o treinamento para elas deve funcionar de maneiras distintas. A By Japao Asses-
soria Esportiva explica que “nas corridas de longa distância o desgaste físico é 
maior e exige mais dos músculos, por isso, esses atletas devem fazer um traba-
lho mais forte de musculação”. O tempo de preparo também varia muito. “Em 
média, alguém que está se preparando para correr 5 km e 10 km demora cerca de 
três meses de treino até conseguir completar essa distância.

Ao fazer um treinamento errado, o atleta corre o risco de sofrer o  overtrai-
ning, que é o excesso de treinos. Uma pessoa que está exagerando pode apresen-
tar sintomas depressivos, ficando doente com frequência por causa de sua baixa 
imunidade. Pode também ter fraturas por estresse e distúrbios alimentares.

Como correr uma prova 
de 5 e 10 quilômetros

O auditório da escola Number 
One Buritis ficou pequeno para re-
ceber o encontro entre moradores 
e autoridades da área da seguran-
ça pública do bairro. Em pauta: o 
trabalho realizado pela Polícia Mi-
litar para evitar a criminalidade no 
Buritis e também o que a popula-
ção poderia fazer para contribuir 
no combate à violência. Por cerca 
de duas horas foram expostos nú-
meros, problemas vivenciados e 
também as estratégias traçadas pelo 
novo comando da 126ª Companhia. 
Mais de 150 pessoas participaram 
do encontro. 

Segundo dados da PM, o Buri-
tis, apesar de ser o segundo bairro 
mais populoso de Belo Horizonte, 
com cerca de 30 mil habitantes, é 
apenas o 82º em incidência abso-
luta de furtos e roubos, ou seja, se 
fossem feitos dados relativos esta 
posição seria muito mais alta. A 
capital mineira conta com mais de 
400 bairros.

Em comparação com os qua-
tro primeiros meses de 2014, este 
ano houve uma queda de 182 para 
152 no número de furtos e de 59 
para 52 de roubos. Segundo infor-
mações apresentadas na reunião, a 
atuação dos marginais sofreu alte-
rações, com a maior incidência de 
ocorrências acontecendo na segun-
da metade da semana, principal-
mente nas sextas-feiras.

Quando a palavra foi aber-
ta aos moradores muitos deram 
depoimentos dos problemas que 
estão tendo de conviver. Priscila 
Suassuna mora na Avenida Mário 
Werneck próximo ao Centro de 
Futebol BH, ponto de grande cri-
minalidade do bairro. Ela aguarda 
uma ação ostensiva no local por 
parte dos responsáveis pela segu-

segurança pública 
em debate no buritis

rança pública. “É muito assalto 
ali, principalmente por menores 
de idade. Sem contar a falta de 
respeito. Nos xingam, tacam pe-
dras. Ficamos acuados”.

Já o aposentando Geraldo José 
dos Santos, morador da Rua Pro-
tásio de Oliveira Penna, viu que 
chegou a hora da população des-
cruzar os braços e fazer algo pela 
segurança do bairro. De acordo 
com ele, não só irá participar de 
projetos comunitários de seguran-
ça pública como também cobrar 
das autoridades uma resposta para 
o problema. “Se for preciso pinto 
a cara e vou para a rua. Temos que 
dizer que nós estamos mal. Que 
esperamos melhorias. O poder pú-
blico tem que dar uma satisfação 
sobre como está utilizando nosso 
dinheiro”.

De acordo com o comandante 
da 126ª Companhia, Major Perei-
ra, até o dia da reunião foram efe-
tuadas 321 prisões no Buritis em 

2015. Entretanto, isto não significa 
que 321 pessoas foram retiradas de 
circulação, já que muitas delas fo-
ram autuadas mais de uma vez. 

PRESENçA DE POLíTICOS
Três deputados estaduais es-

tiveram presentes no encontro. O 
presidente da Comissão de Segu-
rança Pública da Assembleia Le-
gislativa de Minas Gerais, Sargento 
Rodrigues, foi um deles. Atento às 
discussões, explicou qual a contri-
buição poderia ser dada pelo legis-
lativo mineiro como, por exemplo, 
aprovar um maior repasse de ver-
bas para serem investidas na con-
tratação de policiais. Atualmente 
a 126ª Companhia conta com 120 
militares, que são divididos para 
trabalhar em 11 bairros da região. 
O mínimo projetado para esta atua-
ção seria de 230. 

Sargento Rodrigues também la-
mentou a presença apenas da Polí-
cia Militar e do Consep na reunião. 

Apesar de terem sido convidadas, 
Polícia Civil e BHTrans, não en-
viaram representantes. “É inaceitá-
vel que estes órgãos e o Ministério 
Público não estejam presentes. A 
segurança pública é feita através 
de uma união forças”, ressalta. O 
parlamentar se dispôs a fazer um 
requerimento solicitando uma au-
diência pública no Buritis, para 
discutir o problema da segurança, 
quando estes órgãos serão obriga-
dos a estar presentes.

Além de Sargento Rodrigues, 
também compareceram ao encontro 
os deputados João Leite, vice-pre-
sidente da Comissão de Segurança 
Pública, e Fred Costa, presidente da 
Comissão de Assuntos Municipais.

RESULTADOS
A ideia da realização da audi-

ência pública foi muito bem acei-
ta pelos moradores, como também 
outras propostas definidas ao fim 
da reunião como: a criação de um 
conselho com representantes das 
redes de vizinhos do bairro e a 
aproximação com a Polícia Militar. 
Inclusive, já existe uma página no 
Facebook para esta interação, inti-
tulada de 126ª Companhia Especial 
da PMMG.

A Associação de Moradores 
do Buritis (ABB) foi a responsá-
vel em coordenar o encontro. Para 
a presidente Fátima Gottschalg, 
o resultado foi bastante positivo 
e este foi apenas o primeiro pas-
so. “A ABB vai articular todos os 
questionamentos e encaminhá-los 
aos órgãos competentes. Ficamos 
muito satisfeitos com o resultado e, 
principalmente, com a participação 
dos moradores, uma vez que temos 
dificuldades até para compor uma 
chapa com nove membros”.

Mala violada durante voo
Há cerca de três anos a advoga-

da Marília Inês Ribeiro, moradora 
do Buritis, fez uma viagem de Bra-
sília a BH, quando retornava de um 
trabalho. Mal sabia ela que, aquela 
que parecia uma simples viagem 
iria lhe trazer tanta dor de cabeça.

Com dores nos pés, Marília de-
cidiu tirar o sapato e colocar um 
tênis ali mesmo, no saguão do ae-
roporto de Confins. Ao abrir sua 
bagagem a infeliz surpresa. A ad-

vogada descobriu que o tênis não 
estava lá. Assim como um Ipod e 
um perfume importado. Sua mala 
havia sido violada.

Como ainda se encontrava no 
aeroporto, Marília buscou uma res-
posta naquela mesma hora junto à 
empresa responsável pelo voo. Po-
rém, se decepcionou com tudo o 
que ouviu. “A pessoa responsável 
pela bagagem disse que não tinha 
como ter acontecido a violação, 

uma vez que havia câmeras por to-
dos os lados. Disse que eu deveria 
ter esquecido os produtos no hotel. 
Eu me senti como se tivesse falando 
uma mentira. Fui ficando cada vez 
mais nervosa”.

Como sabedora dos seus direi-
tos, a advogada fez um registro de 
ocorrência policial e acionou a In-
fraero, que é a responsável pela co-
ordenação do aeroporto. Entretanto, 
a empresa questionou se ela havia 

feito o seguro da bagagem ou mes-
mo se a mala tinha cadeado. “Como 
não realizei nenhuma destas duas 
ações de segurança me disseram 
que seria impossível saber o que re-
almente havia dentro da mala. Que 
não estavam dizendo que eu men-
tia, mas tem muita gente que age de 
má fé nestas situações. Já prevendo 
o enorme desgaste, tanto emocional 
quanto jurídico, decidi não entrar 
com uma ação na justiça”.

MUDANçAS
No entanto, se o prejuízo não 

foi sanado, o fato serviu como 
exemplo e modificou a forma de 
agir de Marília ao fazer viagens aé-
reas. “Além, claro, de evitar viajar 
pela empresa, sempre uso cadeado 
na bagagem. Se tenho bens de va-
lores eu declaro e se a viagem for 
curta faço todo o esforço para con-
seguir usar uma mala que vá comi-
go dentro do avião. Este é um con-
selho como advogada que também 
passo a todos”, finaliza.

MORADORES mostram união para combater a violência no bairro

Marília Inês Ribeiro
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Solidariedade    Olho Vivo

Em breve o Buritis contará 
com um importante reforço na luta 
contra a criminalidade. Está previs-
to para o final deste mês de junho 
o encerramento dos trabalhos para 
implantação do projeto Olho Vivo 
no bairro. Ele consiste na presença 
ocular da Polícia Militar em pontos 
estratégicos, por meio do monitora-
mento por câmeras de vídeo.

A escolha dos pontos de ins-
talação das câmeras foi realiza-
da pelo comando anterior da 126ª 
Companhia de Polícia Militar em 
parceria com o Consep, quan-
do foram apontadas as áreas com 

Solidariedade e comida 
boa. É com esta união que a 
coordenadoria do Bom de Bola 
Bom na Vida pretende angariar 
novos recursos para auxiliar na 
manutenção das atividades so-
ciais do projeto. No próximo 
dia 14 de junho  será realizada a 
1ª Feijoada Solidária. O evento 
acontece no Clube Chalezinho 
das 12h às 15h. 

O projeto Bom de Bola 
Bom na Vida é uma associa-
ção sem fins lucrativos, sem 
cunho político ou partidário, 
fundamentada no princípio da 
solidariedade, promoção huma-
na e justiça social. Tem como 
finalidade promover gratuita-
mente atividades para dar ou-
tra perspectiva de vida a crian-
ças e jovens de todos os sexos 
e carências (de 4 a 16 anos), 
principalmente a estudantes de 
escolas públicas socialmente 
vulneráveis, de creches ou Uni-
dades Municipais de Educação 
Infantil (UMEI).

Criado em 2009, o Bom de 
Bola Bom na Vida conta hoje 
com a participação de 300 crian-
ças e para manter este trabalho é 
necessária a aquisição de recur-
sos financeiros. O morador do 
Buritis e idealizador do projeto, 
Carlos Antônio de Vasconcelos, 
o Karlinhos, convida os mora-
dores do bairro a participarem 
do evento e contribuírem com 
esta causa. “Nós temos profis-
sionais capacitados para acom-
panhar as crianças. O dinheiro 
arrecadado com a feijoada será 
basicamente revertido para o pa-
gamento dos salários”.

De acordo com Karlinhos, 
as pessoas que prestigiarem 
o evento terão uma satisfação 
dupla. A primeira, e mais im-
portante, ajudar na manutenção 

Bom de Bola Bom na Vida 
realiza 1ª feijoada Beneficente

do projeto. A segunda, aproveitar 
a feijoada, a qual ele garante que 
vai estar deliciosa. “As nossas 
cozinheiras são de mão cheia. 
Quem aprecia uma boa feijoada 
não vai se arrepender”. 

O evento também irá con-
tar com apresentações musicais. 
Os ingressos custam R$25,00. 
Crianças até sete anos de idade 
entram de graça. Bebidas e ou-

tros alimentos serão vendidos 
no local.   

Além da compra de ingres-
sos as pessoas interessadas, 
em especial empresários, tam-
bém podem contribuir na rea-
lização da feijoada. Todas as 
informações e solicitação de 
ingressos podem ser obtidas 
através dos telefones 3081-
0987 e  8859-1211. 

kARlINhOS conta com o apoio dos 
moradores para manter o projeto

Projeto deve chegar ao 
bairro ainda este mês

maior índice de criminalidade no 
Buritis. 

No total serão instaladas 14 câ-
meras no bairro. Elas ficarão espa-
lhadas em toda extensão da Aveni-
da Professor Mário Werneck e em 
pontos considerados como rota de 
fuga. Para o comando da PM ainda 
não é possível definir exatamente 
os locais, uma vez que isto depen-
de das condições de instalação dos 
equipamentos. Mas um direciona-
mento já está traçado.

O comandante da 126ª Compa-
nhia, Major Marcos Pereira, enal-
tece a potencialização do serviço 
da PM com a implantação do Olho 
Vivo, já que um pequeno número 
de militares poderá monitorar uma 
extensa área. 

Além de ser uma ferramenta de 
prevenção à violência, o Olho Vivo 

também deverá passar uma sensa-
ção de segurança à população. “Di-
versas situações poderão ser traba-
lhadas pela equipe, desde usuários 
de droga, assaltos, até acompa-
nhamento de abordagem pela Po-
lícia Militar. Todas as imagens são 
gravadas em prol do policial e da 
pessoa abordada, que se resguarda 
e comprova que conduziu a ope-
ração de forma padrão”, explica o 
comandante.

Para Major Pereira, o uso da 
tecnologia é hoje uma das princi-
pais ferramentas na luta contra a 
criminalidade e o setor de segu-
rança pública deve saber usufruir 
dela. “No hipercentro de Belo Ho-
rizonte tivemos um resultado in-
crível com a implantação do Olho 
Vivo. Espero que o mesmo ocorra 
no Buritis”.

Outra importante informação 
repassada pelo comandante é que 
os policiais designados para a sala 
de monitoramento das câmeras, que 
será instalada no 5º Batalhão da 
PMMG, serão militares com dis-
pensa médica. Ou seja, nenhum po-
licial que trabalha nas ruas do Buri-
tis será destinado à função.

“Isto é fundamental. Já tra-
balhamos com um número bem 
abaixo de policiais nas ruas. Se 
perdêssemos alguns deles para a 
realização do monitoramento, nos-
sas operações de abordagem e re-
pressão poderiam ser prejudicadas. 
Com esta medida, todos saem ga-
nhando”, completa Major Pereira.

Sem redução de efetivo

MAJOR PEREIRA acredita que a 
instalação das câmeras dará maior 

sensação de segurança

MáRIO WERNECk já conta com várias câmeras instaladas
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