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PÁGS. 4 e 5

Crianças em casa de fé-
rias e os pais precisando tra-
balhar são duas coisas que 
não combinam, certo? Er-
rado. Belo Horizonte, e em 
especial o nosso Buritis, tem 
várias opções de passeios 
para fazer com a garotada. A 
diversão passa por parques, 
praças, colônia de férias, 
cinema e muito mais. Para 
quem ainda procura pelo 

menos por um fim de se-
mana de descanso longe do 
ambiente urbana, sugerimos 
também um aconchegante 
hotel fazenda pertinho da-
qui. Portanto, nada de se la-
mentar por passar o janeiro 
aqui em BH. Basta ter criati-
vidade e aproveitar as diver-
sas opções que o bairro e a 
região oferecem. 

A simples sugestão de que o Buritis poderia receber a implantação de faixas exclusivas para ônibus causou 
enorme revolta junto aos moradores. Quem precisa conviver com o complicado trânsito do bairro sabe que uma 
medida como esta traria uma piora circunstancial. O maior questionamento é: como a BHTrans, enraizada no 
bairro e que possui profissionais capacitados para analisar o trânsito, cogita esta possibilidade?

Risco de quedas de árvores 
preocupa moradores

As fortes chuvas que 
ocorreram nas últimas se-
manas mostraram um sério 
problema na capital: as con-
dições estruturais das árvo-
res. Centenas caíram e, em 
alguns locais, o estrago foi 
grande, até com a morte de 

uma pessoa.  A moradora do 
bairro Mônica Melo  denun-
cia a fragilidade de algumas 
árvores do Buritis e que, in-
felizmente, mesmo a Prefei-
tura tendo ciência do proble-
ma, nada foi feito até agora.

2018 foi um ano espe-
cial para o JORNAL DO 
BURITIS. O fortalecimento 
de nossas redes sociais pro-
porcionou uma interação 
muito maior com os nossos 
leitores. Mas, como não há 
nada que não possa melho-

rar, para este ano a ideia é 
que este laço se fortifique 
ainda mais. Diversas ações, 
prestações de serviços e pro-
moções serão realizadas fre-
quentemente,  aproximando 
cada vez mais o jornal da 
nossa comunidade.

JORNAL DO BURITIS cada
vez mais perto de você

PÁG. 14

PÁG. 3

Moradores rejeitam
implantação de faixas
exclusivas para ônibus

PÁG. 14

Competição do 
conhecimento
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Quem já participou de al-
gum processo eleitoral neste 
país, não importa qual a ida-
de, já viu que a maioria dos 
candidatos a cargos majoritá-
rios - Presidente, Governador, 
Prefeito -  promete durante a 
campanha prioridade absoluta 
para a Educação. Em todos os 
programas de governo está a 
Educação sempre em destaque 
logo nas primeiras páginas. 
Infelizmente, na maioria dos 
casos as juras de amor acabam 
logo após a posse e as promes-
sas ficam apenas no palanque.

Segundo dados do Fun-
do Monetário Internacional 
(FMI), o Brasil terminou 2018 
sendo a nona maior economia 
do mundo. No entanto, no últi-
mo ranking divulgado pela Or-

Prioridade para a educação
ganização para Cooperação e 
Desenvolvimento Econômico 
(OCDE)  que avaliou o desem-
penho escolar dos estudantes 
em 70 países amargamos uma 
humilhante 60a colocação. 
Este é apenas um dos rankin-
gs onde a educação brasileira 
aparece nas últimas posições.

Estamos entre as dez maio-
res economias mundiais e na 
educação passamos vergonha, 
com um desempenho inferior 
ao de países muito mais po-
bres. Existe algo errado nesta 
equação. No primeiro dia de 
janeiro tomaram posse o Presi-
dente Jair Bolsonaro e 27 go-
vernadores, entre eles o novato 
Romeu Zema aqui em Minas 
Gerais.  Todos têm problemas 
urgentes para resolver.

No caso do país, o novo 
presidente elegeu a  Refor-
ma da Previdência como a 
prioridade mais imediata. De 
acordo com o governo, é o 
passo inicial para alavancar o 
crescimento do país - que em 
2018 foi de 1,3% apenas - e o 
começo das soluções para pro-
blemas como o desemprego, a 
insegurança e a dívida pública.

Já aqui em Minas Gerais 
as urgências são mais urgentes 
ainda. Zema herda um estado 
completamente falido, com 
salários atrasados, inclusive o 
13o, centenas de obras parali-
sadas e uma dívida de apro-
ximadamente 30 bilhões de 
reais. Se fosse uma empresa, 
Minas Gerais já teria pedido 
concordata há muito tempo.

Como aqui no Buritis tanto 
Bolsonaro quanto Zema ga-
nharam com folga, nós temos 
crédito para pedir: apesar de 
tantos problemas “pra ontem”, 
tratem a educação como prio-
ridade. Precisamos ampliar 
fortemente a educação infantil 
– como tão bem fez o ex-pre-
feito Marcio Lacerda implan-
tando as Unidades Munici-
pais de Educação Infantil 
– as UMEIS. Escolas públi-
cas que são melhores que as 
particulares.

No ensino fundamental, 
o exemplo é o do Ceará, que 
apesar de ser pobre, é o esta-
do que percentualmente tem o 
maior índice de estudantes em 
horário integral no país. Ali-
ás, os cearenses se orgulham 

de terem, segundo o Índice de 
Desenvolvimento da Educação 
Básica (IDEB), as melhores 
escolas públicas do Brasil. Já 
no Ensino Médio é implantar o 
mais urgente possível as novas 
grades curriculares, aproxi-
mando o aprendizado dos alu-
nos das demandas do mercado 
de trabalho.

Uma coisa é certa: não 
existe país desenvolvido no 
mundo sem uma educação 
de qualidade. É claro que não 
teremos resultados no curto 
prazo, em apenas um mandato 
de quatro anos.  Mas sabemos 
que é do primeiro passo que 
se inicia uma longa caminha-
da. Uma hora alguém tem que 
dar a largada. Que ela seja 
dada agora.

SUGESTÃO
Gostaria de reforçar o contato 

que fiz com vocês recentemente. 
Trata-se da precariedade de algumas 
ruas do nosso bairro! Posso citar as 
ruas: José do Patrocínio Carneiro, 
Marco Aurélio de Miranda, Doutor 
Célio Andrade, Avenida Protásio de 
Oliveira Penna e, entre outras próxi-
mo ao supermercado Super Nosso. 
Recentemente, lamentavelmente, 
ouvi de um motorista de táxi que nos-
sas ruas estão uma vergonha, NÃO 
condiz com o bairro Buritis, sugiro 
EXIGIRMOS da Prefeitura um reca-
peamento em nossas ruas! Sou mora-
dor do bairro, estou a disposição para 
ajudar no que for necessário.

Irani Alves

DEPRESSÃO
De cada dez pacientes que pro-

curam ajuda médica para se livrar 
da depressão, três não respondem 
às terapias a base de remédios. 
Nem por isso essas pessoas preci-
sam conviver com a doença. Para 
elas, a solução pode estar em tra-
tamentos menos convencionais 
que, apesar de ainda serem vistos 
como tabu, têm eficácia reconheci-
da pela medicina e aprovação dos 
órgãos competentes. As terapias de 
neuromodulação, como são tecni-
camente chamadas, consistem em 
estimular, por meio da eletricida-
de ou campo magnético, o siste-
ma nervoso central. Essas técnicas 
atuam de forma diferente dos anti-

depressivos, estimulando áreas ce-
rebrais diferentes. Esses estímulos 
são necessários porque, em algu-
mas depressões, há atrofia de regi-
ões cerebrais importantes, algumas 
relacionadas à variação do humor. 
Metaforicamente, o procedimento 
pode ser comparado à capina em 
uma estrada de terra que estava 
interditada: conexões que já esta-
vam perdidas são recriadas, pontos 
atrofiados voltam a funcionar nor-
malmente. Uma das técnicas mais 
recentes é a Estimulação Magnéti-
ca Transcraniana, que consiste em 
estimular uma área específica do 
cérebro através de um campo mag-
nético. Nesses casos, recomenda-
se que o paciente se submeta entre 
20 e 30 sessões – uma por dia. Não 

há necessidade de anestesia porque 
o procedimento é indolor. Procure 
saber mais sobre o assunto.

Renato FeRReiRa aRaujo

Psiquiatra

GOVERNO
Realmente uma vergonha o 

final do governo do Fernando Pi-
mentel (PT). Na verdade a vergo-
nha foi durante todo o mandato 
tanto é que não conseguiu a ree-
leição. Sucateou o estado, dis-
tribuiu cargos aos seus amigos e 
fez uma verdadeira devassa nas 
contas do governo. Nós aposen-
tados estamos levando chumbo 
com parcelamento de salários há 
mais de dois anos e agora nem 
sabemos quando iremos receber 

o 13º salário referente a 2018. 
Espero sinceramente que o Zema 
possa nos ajudar e colocar Minas 
Gerais nos trilhos.

GoRetti Melquizedeque

CUIDADOS
Neste verão é fundamental 

proteger os olhos. Alguns cuida-
dos essenciais podem evitar vá-
rios danos à saúde ocular. O uso 
do óculos de sol é fundamental 
na proteção dos raios ultravioleta, 
que podem causar infecções, aler-
gias e outras doenças mais graves. 
A elevação da temperatura e da 
poluição atmosférica faz com que 
crianças e pessoas mais sensíveis a 
esses agentes apresentem sintomas 
como coceira, vermelhidão e sen-

sação de queimação. Neste caso, 
além de se manter longe do sol nos 
horários de pico – entre 10h e 16h 
– é importante se hidratar bem e 
usar óculos escuros até mesmo na 
sombra. Esfregar frequentemente 
os olhos e com força torna a pes-
soa mais suscetível a alterações da 
córnea – que vai se tornando mais 
fina e mais cônica. Ou seja, além 
de aumentar o astigmatismo (im-
perfeição no formato da curvatura 
da córnea), impedindo a luz de en-
trar homogeneamente e resultando 
em distorções e borrões na imagem 
final, essa coceira pode causar ce-
ratocone – com perda acentuada da 
acuidade visual.

Renato neves
Médico oftalmologista
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No último dia 26 de dezembro, 
uma coletiva de imprensa foi con-
vocada pela Prefeitura de BH, atra-
vés da BHTrans, para o anúncio do 
novo reajuste da tarifa dos ônibus 
da capital. Contudo, mais que os 
R$0,45 de aumento, (passando de 
R$4,05 para R$4,50), uma decla-
ração do presidente da Empresa de 
Transportes e Trânsito de Belo Ho-
rizonte, Célio Bouzada Freitas, cau-
sou grande repercussão no Buritis.

De acordo com ele, para me-
lhorar o fluxo do transporte públi-
co, foi criado um grupo de trabalho 
para planejar a instalação de mais 
50km de faixas exclusivas para 
ônibus na capital e citou o Buritis 
como um dos locais em potencial 
para implantação. No entanto, quem 
convive com o trânsito diário do 
bairro não gostou nada da ideia e 
sequer cogita esta possibilidade.

Morador na Rua Tereza Mota 
Valadares, o analista de sistemas, 
Rodrigo Guimarães, acredita que 
a BHTrans deveria se preocupar 
em implantar outras medidas para 
melhorar a fluidez do trânsito do 
bairro. “Se você pensar que hoje, 
com duas faixas de cada lado, já 
não dá conta do trânsito, imagina 
fechar uma faixa só para ônibus. É 
irracionalidade”.

Ainda de acordo com Rodrigo, 
o primeiro ponto a ser estudado 
pela BHTrans no Buritis, em rela-

NEm A PAU, BHTRANS
Trânsito 

Questionada a respeito da im-
plantação das faixas exclusivas 
para ônibus no Buritis, a BHTrans 
informou apenas que “ainda não 
há nada fechado. A partir deste 
mês de janeiro um grupo de traba-
lho irá debater quais locais pode-
rão receber as faixas exclusivas”. 
Entretanto, ressaltou que, “uma 
grande análise será feita em todo 
o trânsito do bairro, inclusive com 
consulta aos moradores”. Além de 
profissionais da BHTrans, também 
integram o grupo representantes 
da Setra-BH (Sindicato das Em-
presas de Transporte de Passagei-

novos semáforos na Avenida 
Mário Werneck gerou ao trânsi-
to para perceber que uma faixa 
exclusiva para ônibus causaria 
um grande transtorno. “O que era 
impossível vai acontecer. Vão 
conseguir transformar em um 
caos maior do que já é”.

Opinião
Gerente comercial, Henrique 

Chaves recebeu incrédulo a infor-
mação. Simplesmente não conseguia 
imaginar que a BHTrans, que possui 
pessoas capacitadas para analisar o 

trânsito, cogite a possibilidade de 
implantação de uma faixa exclusiva 
para ônibus no Buritis.  “E a BH-
Trans está no bairro. Ou seja, todos 
conhecem muito bem o trânsito da-
qui. Não dá para acreditar”.

De acordo com Henrique, se a 
Empresa de Transportes e Trânsito 
de Belo Horizonte realmente deseja 
fazer algo para melhorar o tráfego 
do bairro, deveria começar a en-
xergar a possibilidade de transfor-
mar algumas vias em mão única, 
em determinados horários do dia. 
“Durante o período de maior fluxo 
poderiam definir a José Rodrigues 
Pereira como saída do bairro, nos 

ção ao tráfego de ônibus, deveria 
ser modificar a localização de al-
guns pontos de parada. Segundo 
ele, existem pontos onde a distân-
cia é muito próxima, o que cau-
sa congestionamento. “Deveriam 
mudar estes pontos antes de plane-
jar algo que deve complicar ainda 
mais o trânsito. Entendo que temos 
que pensar em transporte público, 
mas isto tem que ser após darmos 
fluidez aos carros”, afirma.

Morador da Rua Engenheiro 
Carlos Goulart, o empresário João 
Marcelo Pereira recebeu com per-
plexidade a notícia da possível 
implantação da faixa exclusiva 
para ônibus. “Sou extremamente 
contra. Vai acabar com o trânsito 
do bairro. Imagina a Mário Wer-
neck com uma pista? Ao invés de 
acabar com aqueles recuos absur-
dos que existem na avenida, que-
rem reduzir ainda mais a passa-
gem dos carros? A BHTrans está 
de brincadeira”, reclama.

Para o empresário, basta ob-
servar o que a implantação de 

dois sentidos, e a Mário Werneck 
como entrada, também nos dois 
sentidos. Isso acontece com muito 
sucesso em vários lugares e acre-
dito que poderia ser uma ótima 
experiência”.

Uma outra possibilidade para o 
melhor fluxo do trânsito no Buritis, 
segundo o gerente, seria reduzir o 
canteiro central da Mário Werneck 
e assim criar mais passagens de ve-
ículos. “Mesmo quem usa o trans-
porte público, muitas vezes tam-
bém possui carro. E tenho certeza 
que ele não quer ver o bairro parar 
para que o ônibus possa ter uma 
passagem livre”, conclui.

ros de Belo Horizonte).
Nos últimos anos, Belo Ho-

rizonte recebeu a implantação de 
faixas exclusivas de ônibus em di-
versas vias da cidade. No entanto, 
a maioria das vias onde as faixas 
exclusivas foram implantadas tinha 
ao menos três pistas de rolamento, 
o que não é o caso na maior parte 
da Avenida Mário Werneck. Caso 
a BHTrans queira realmente levar 
adiante a ideia, é bom mesmo cha-
mar a comunidade para debater o 
assunto, porque, a julgar pela rea-
ção nas redes sociais, a rejeição foi 
quase uma unanimidade.

BHTrans

AVEniDA ProfESSor MÁrio WErnECk, em quase sua totalidade, possui apenas duas pistas de rolamento

Segundo roDriGo, uma 
faixa só para ônibus iria 

parar o trânsito no bairro João diz se surpreender com mais uma proposta absurda da BHTrans

Para HEnriquE, a BHTrans deveria observar outras situações 
que têm mais chances de melhorar o trânsito no Buritis
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Férias

Uma das opções prediletas da 
garotada, sem dúvida, é frequentar 
um shopping e pegar um cinemi-
nha. Quem é morador no Buritis 
pode desfrutar dessas opções de la-
zer bem pertinho de casa. Além de 
lojas, o Shopping Paragem oferece 
espaço kids, praça de alimentação 
e diversas salas de cinema com 
programação voltada para crianças 
e adolescentes.

O Cineart Paragem promete 
atrações incríveis durante as férias 
de janeiro. Em cartaz filmes como: 
Aquaman, Bumblebee, Detetives 
do Prédio Azul 2, O Retorno de 
Mary Poppins, Homem-aranha no 
Aranhaverso, Como Treinar seu 
Dragão 3, Wifi Ralph - Quebrando 
a Internet, Era uma vez um Dea-
dpool - esse para todas as idades 
-  Dragon Ball Super Broly.

“Não tenho dúvida de que este 
é o melhor janeiro de todos os tem-
pos, no que se refere a estreias de 
filmes para o público infanto-juve-
nil. As opções são as mais varia-
das. Se, antes, a garotada iria tirar 
um dia para ir ao cinema, com tan-
tos filmes em cartaz, essa presença 
será muito maior”, acredita Lúcio 

LAZER PERTO DE cASA
O tempo em que deixar de viajar era sinônimo de falta de animação para a 

garotada ficou no passado. No Buritis, as opções de lazer são divertidas e variadas
Quando se fala em janeiro, logo vem à mente as férias com a fa-

mília em uma das belas praias do nosso imenso litoral ou mesmo de 
países do exterior. Essa é uma tradição do belo-horizontino, porém, 
nos últimos anos isso tem mudado. A exigência do mercado atualmente 
tem feito com que muitos pais abdiquem das viagens do início do ano 
ou mesmo optem por um passeio de poucos dias. Sendo assim, a pre-
ocupação que surge é: onde vamos deixar as crianças? Felizmente em 
nossa capital e, mais especificamente no Buritis, as opções são inúme-

ras e bem variadas. Seja em espaços públicos ou privados, a certeza é 
de que a garotada não vai lamentar por passar as férias bem pertinho de 
casa e voltará com a bateria recarregada para mais um ano letivo.

Belo Horizonte sempre foi reconhecida pelas suas belezas naturais. 
Mesmo com a grande ocupação imobiliária das últimas décadas, fator 
típico de uma cidade em amplo desenvolvimento, nossa capital conse-
gue manter viva suas áreas verdes, através da infraestrutura dos parques 
e praças. A administração pública trabalha para que estes locais se tor-

Otoni, gerente geral do Cineart.
Para Lúcio, os moradores do 

Buritis são privilegiados por terem 
um cinema tão perto de casa, que 
oferece ótima estrutura, bons filmes, 
preços e produtos diferenciados. “O 
Cineart Paragem tem um custo 30% 
inferior ao de outras salas da cidade 
e talvez muitos moradores ainda não 
saibam. Temos baldes de pipocas 
super especiais e para este mês de 
janeiro uma sensação é o copo do 
Aquaman, que vem com água no seu 
design. Vale à pena conferir”. 

Gerente de parques da Regio-
nal Oeste, Edanise Guimarães Reis 
destaca que o trabalho de conser-
vação e limpeza dos parques para 
receber o público em janeiro já 
vem sendo feito deste o ano passa-
do. “Nossa equipe de limpeza vem 
trabalhando duro desde o mês de 
novembro para que agora os par-
ques estejam perfeitos para a garo-
tada durante as férias”.

De acordo com Edanise, os par-
ques não só podem, como devem 
ser explorados pelas famílias. Eles 
estarão abertos para recebimento de 
piqueniques e práticas esportivas, 
como é o caso do Parque Aggeo 

Pio, onde é possível utilizar uma 
quadra poliesportiva e ainda fa-
zer uma caminhada ecológica pela 
mata. “Não pode simplesmente che-
gar e entrar na mata, pois deve ha-
ver alguns cuidados, mas basta fa-
zer um contato conosco que damos 
todas as orientações necessárias e aí 
pode juntar a turma para fazer uma 
exploração da nossa vegetação”.

Em relação aos piqueniques, 
a gerente diz que é sempre um 
prazer ver as famílias reunidas 
em volta de uma toalha xadrez e 
espalhando alegria. “Só pedimos 
para terem cuidado com o lixo e 
não utilizar balões, uma vez que 

quando estouram os pedaços po-
dem se espalhar e os animais que 
vivem no parque podem ingeri
-los”, orienta.

Os parques da região estarão 
abertos todos os dias das 07h às 
18h. O telefone de contato para 
agendamento de passeio ecológico 
no Parque Aggeo, ou mesmo de-
mais orientações é o 3277-5972. 
“Tirem as crianças do apartamento 
e  as tragam para as férias no par-
que!”, grita Edanise.

Cinema e outras opções

EDAniSE GuiMArãES rEiS, gerente 
de Parques da regional oeste

LúCio oToni: "este é o melhor 
janeiro de todos os tempos, no 

que se refere a estreias de filmes 
para o público infanto-juvenil"

PArquE AGGEo oferece inúmeras diversões 
como quadra poliesportiva e passeio pela mata
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Férias

LAZER PERTO DE cASA
O tempo em que deixar de viajar era sinônimo de falta de animação para a 

garotada ficou no passado. No Buritis, as opções de lazer são divertidas e variadas
ras e bem variadas. Seja em espaços públicos ou privados, a certeza é 
de que a garotada não vai lamentar por passar as férias bem pertinho de 
casa e voltará com a bateria recarregada para mais um ano letivo.

Belo Horizonte sempre foi reconhecida pelas suas belezas naturais. 
Mesmo com a grande ocupação imobiliária das últimas décadas, fator 
típico de uma cidade em amplo desenvolvimento, nossa capital conse-
gue manter viva suas áreas verdes, através da infraestrutura dos parques 
e praças. A administração pública trabalha para que estes locais se tor-

nem espaços de lazer, em que as famílias façam questão de estar pre-
sentes, especialmente neste período de férias.

Na nossa região destaca-se a presença dos parques Aggeo Pio 
Sobrinho e Bandeirante Silva Ortiz, aqui no Buritis e Estrela D’alva, 
e Jacques Cousteau, no Betânia. Mais do que um espaço bastante 
arborizado, estes parques oferecem uma grande possibilidade de di-
versão, que vão desde a realização de piqueniques à prática de ativi-
dades esportivas.

Mas, se mesmo diante de tan-
tas opções, a família ainda acre-
ditar que é importante fazer um 
passeio fora da capital, também há 
ótima opções de lazer bem perti-
nho de BH. Na região de Bruma-
dinho, por exemplo, uma grande 
pedida é conhecer o Hotel Fazenda 
Horizonte Belo. O local reúne o 
que há de melhor em hospedagem. 
Uma mistura de conforto, aconche-
go e tranquilidade de uma fazenda.

O local é cercado por um lindo 
cenário de montanhas, lagos, pas-
tos verdejantes, nascentes, reservas 
florestais, vários tipos de animais 
e centenas de espécies de pássa-
ros. “O nosso diferencial está no 
excelente atendimento, deliciosa e 
tradicional culinária mineira, am-
biente familiar e paisagem de tirar 
o fôlego: verdadeiramente um ho-
rizonte belo”, garante o supervisor 
de reservas, Vinícius Vieira.

Além do lazer tradicional (sau-
na, piscinas e quadras), o Hotel Fa-
zenda Horizonte Belo se destaca 
pelas atividades ao ar livre como 
passeios a cavalo, pescaria e pedali-
nho, que também estão à disposição 
do hóspede. “Crianças e adultos vão 
vivenciar o dia a dia da fazenda, po-
dendo inclusive experimentar a sen-
sação de tirar leite direto da vaca. 

Uma das grandes vantagens do 
nosso Buritis é a sua potência edu-
cacional. No bairro existem várias 
escolas infantis e algumas delas 
promovem o serviço de colônia 
de férias durante o mês de janeiro. 
As atividades são as mais varia-
das possíveis, passando de jogos e 
brincadeiras à atividades de cultu-
ra, arte, meio-ambiente e culinária.

Na Escola Infantil Bilboquê a 
coordenadoria pedagógica desen-
volveu o tema “Trenzinho de Mi-
nas”, em que as crianças a bordo 
de um trem visitam dez estações, 
cada uma delas com um tema di-
vertido como a Estação Bilboquê 
kids de jogos e brincadeiras, Es-
tação das gostosuras, onde apren-
dem a cozinhar e fazem deliciosos 
lanches, Estação do Faz de Conta, 
onde se imaginam em outros luga-
res e profissões. Enfim, são varia-
dos assuntos abordados em todas 
as estações.

“O  tema da colônia surgiu com 
a ideia de fazermos estações nas 
quais as crianças pudessem brincar 
e vivenciar as férias de forma dinâ-
mica e divertida. O objetivo será es-
timular a imaginação e dar oportu-
nidade às crianças de se divertirem 
de forma livre e criativa. Por meio 
dos passeios, espaços e brincadeiras 

Ótimas opções também na região

Perfeito para quem quer estar em 
contato com a natureza, esquecer a 
correria e o estresse do cotidiano”, 
ressalta Vinícius.

O hotel fazenda fica a apenas 9 km 
do Inhotim, considerado o maior museu 
de arte contemporânea a céu aberto 
do mundo e maior jardim botânico 
da América Latina. Mais informa-
ções e reservas, contato: 3261-1515

FéRIAS SABOROSAS
Uma das febres da televisão 

nos últimos anos são os programas 
de culinária, muitos deles tendo 
como público alvo crianças e ado-

lescentes. Pertinho do Buritis, lo-
calizada no bairro Santa Lúcia, a 
escola Experimente Cozinha Food 
Lab vai lançar neste mês de janei-
ro a sua primeira colônia de férias 
destinada para a garotada.

“O Culinária para Chefinhos” 
vai acontecer no período de 7 a 31 
de janeiro. O projeto terá turmas 
para crianças de 6 a 9 anos e de 10 
a 14 e os alunos também poderão 
participar de aulas avulsas. As aulas 
serão ministradas pela Chef Sabrina 
Gomide, fundadora do Experimen-
te. Mais informações sobre o curso 
através do telefone 3586-3721.  

Colônia de férias
participarão de uma colô-
nia de férias que marcarão 
de forma positiva a infân-
cia”, explica a pedagoga 
Elisana Andréia.

Outro lugar que pro-
mete muita diversão du-
rante a colônia de férias 
é na Escola Educativa. O evento já 
se tornou uma tradição da escola e 
a procura cresce a cada ano. Serão 
oficinas de brinquedos, culinária, 
filme com pipoca, excursão no 
Parque Aggeo Pio, tobogã inflável, 
pula-pula e jogos recreativos. “Mal 
vai chegando o fim do ano leti-
vo e muitos pais já nos procuram 
cobrando a colônia de férias. Eles 
sabem que aqui seus filhos irão 
brincar muito e em total segurança, 
enquanto eles trabalham”, ressalta 
o coordenador Marcos Santos.

E as possibilidades são tantas 
que, em uma das escolas do bair-
ro, as crianças poderão se divertir e 
aprender inglês ao mesmo tempo. 
A colônia de férias da Liberty Day 
Care será uma experiência de duas 
semanas de diversão, cada dia com 
uma temática totalmente diferente, 
possibilitando às crianças interação, 
aprendizado, socialização e uma ex-
periência única e inovadora. “Elas 
irão brincar com o alfabeto em in-

glês, números, brincadeiras de praia, 
ciências, espaciais e muito mais. 
Tivemos a primeira experiência nas 
férias de julho e foi um enorme su-
cesso. Agora em janeiro acredito que 
será ainda melhor”, explica a profes-
sora Daniele Rosa da Silva.

uma das paisagens encantadoras do HoTEL 
fAzEnDA HorizonTE BELo, em Brumadinho Escola Infantil Bilboquê 

- Rua Desembargador Amilcar de 
Castro, 631

Período: 02 a 29 de janeiro
Telefone contato: 3378-7433

Escola Educativa 
- Rua Geraldo Lúcio   

Vasconcelos, 771
Período: 07 de janeiro a   

01 de fevereiro  
Telefone contato - 3378-7552

Liberty Day Care 
- Rua Prof. Miguel de Souza 163.
Período: 14 a 25 de janeiro
Telefone contato: 
33178-489 / 9 9165 6444

ESCoLAS Do BAirro inoVAM a cada ano suas atividades nas colônias de férias
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Comemoração 

No dia 19 deste mês come-
moramos uma das profissões mais 
tradicionais do mundo e que tem 
enorme presença aqui no Buritis: 
nesta data é celebrado o Dia do 
Cabeleireiro. Para homenagear 
toda a categoria, o JORNAL DO 
BURITIS conversou com dois 
profissionais que atuam há muitos 
anos no nosso bairro.

Luis Carlos Ribeiro brinca que 
nasceu dentro de um salão de ca-
beleireiro. Seu avô era cabeleireiro, 
seu pai está na profissão há mais de 
50 anos, assim como seus tios e pri-
mos. Ele, apesar de ter se envereda-
do por outras áreas em determinado 
momento da vida, viu que em seu 
sangue também corria o dom de ser 
cabeleireiro e já está há mais de 30 

19 de janeiro: dia de quem
mexe com sua autoestima

anos na profissão, sendo mais de 20 
deles aqui no Buritis.

Basta uma pequena conver-
sa com o cabeleireiro para pode-
mos perceber o quanto ele admira 
a profissão. Conhece a história 
como poucos. “Em séculos passa-
dos o cabeleireiro era um faz tudo 
na comunidade. Além de cortar os 
cabelos, era médico, dentista. Uma 
figura muito especial”.

Apesar de realizar todos os ti-
pos de cortes, Luís Carlos conta 
que tem um público que considera 
mais especial. “Cortar o cabelo das 
crianças e de pessoas com neces-
sidades especiais é incrível. A di-
ficuldade, o zelo que é preciso ter, 
me mostra no final a qualidade do 
meu trabalho”.

Paulo Rodrigues, o Paulinho, 
é outro cabeleireiro que está fa-
zendo a sua história aqui no bair-
ro. Há 16 anos corta os cabelos 
dos moradores do Buritis. Ao lon-
go desse tempo teve de conviver 
com diversas mudanças na área. 
Para se manter no mercado, diz 
que é fundamental estar sempre 
atualizado. Segundo ele, um clien-
te não pode chegar ao salão e sair 
sem o corte desejado. “Se vejo o 
Neymar aparecer com um cabelo 
novo, tenho que correr e aprender 
a fazer”, brinca.

Paulinho ressalta também a 
importância de oferecer o melhor 
atendimento ao cliente nos dias de 
hoje. “O meu salão tem que ter ar 
condicionado, TV a cabo, vídeo-
game e brinquedos para as crian-
ças. Se eu não me adaptasse, os 

grandes salões já teriam acabado 
com a minha carreira”.

Para este dia 19, Paulinho 
acredita que o grande presente 

para os cabeleireiros seria uma 
maior valorização do serviço. 
“Para ser cabeleireiro é muito fá-
cil. Você faz um curso qualquer 

rápido e pronto. Acredito que de-
veria haver uma exigência maior 
para se ter o direito a praticar o 
ofício, quem sabe uma faculdade. 
Como é muito fácil se tornar ca-
beleireiro vemos a grande quanti-
dade de profissionais incapacita-
dos que estão no mercado, o que 
denigre a profissão e, claro, des-
valoriza o serviço”, finaliza.

Apesar de haver registros de 
mais de cinco mil anos do exercí-
cio da profissão, aqui no Brasil a 
atividade de Cabeleireiro somente 
foi oficializada há sete anos. O ato 
aconteceu por meio do Decreto 
Lei 12.592, de 18 de janeiro de 
2012, que instituiu a profissão de 
cabeleireiro, barbeiro, manicure, 
maquiador e outros profissionais 
da beleza, dando reconhecimento 
oficial à profissão .

MERCADO

MArCELo DE SouzA E SiLVA foi 
eleito por unanimidade em chapa única 

para um mandato de três anos

De acordo com PAuLinHo, o sucesso na profissão 
depende da qualificação no atendimento

A CDL/BH (Câmara 
de Dirigentes Lojistas de 
Belo Horizonte) está sob 
nova presidência. O em-
presário Marcelo de Souza 
e Silva foi eleito para co-
mandar a entidade no tri-
ênio 2019/2021. A eleição 
para escolha da nova 
Diretoria da CDL/
BH ocorreu no 
último dia 12 de 
dezembro e cen-
tenas de associa-
dos comparece-
ram à sede da 
entidade ou 
votaram por 
intermédio de 
urnas itineran-
tes.

O novo presiden-
te da CDL é mora-
dor do Buritis e foi 
eleito por unani-
midade em chapa 
única. Marcelo tem 
atuação de longa 
data na entidade, 
desde os tempos 
em que militava na CDL 
Jovem. Ao longo de mais 
de 20 anos, esteve à fren-
te de importantes projetos 
desenvolvidos pela CDL 
em conjunto com o poder 
público. A implantação do 
Olho Vivo, a revitalização 
do Hipercentro da cidade 
e a elaboração do Código 
de Posturas são exemplos 
de projetos onde Marcelo 
teve atuação de destaque.

A CDL é a maior en-

Novo presidente 
CDL é morador 

do Buritis

tidade classista de Belo Ho-
rizonte e atualmente possui 
nada menos que 12 mil as-
sociados dos mais diversos 
segmentos de comércio e 
serviços, setores que repre-
sentam 85% do PIB da ca-
pital mineira. Na edição de 
fevereiro o JORNAL DO 
BURITIS vai trazer uma 
entrevista exclusiva onde o 
novo Presidente e nosso vi-
zinho vai falar dos seus pla-
nos para o mandato.

LuíS CArLoS vem de uma família de cabeleireiros 
e carrega a profissão com muito orgulho

Triênio
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Janeiro chegou e muitas famí-
lias e/ou empresários aproveitam o 
momento para relaxar bem longe 
de casa e do trabalho. Contudo, o 
grave problema de segurança que 
vivemos faz com que nos preocu-
pemos com o que deixamos para 
trás. Hoje em dia se tornou muito 
comum recebermos as imagens do 
circuito de segurança da residência 
ou do comércio no celular. Mas, 
ficar olhando a todo o momento o 
que está acontecendo nestes locais 
significa o fim do descanso. Para re-
solver esse problema, a Planetfone, 
empresa enraizada no Buritis, acaba 
de lançar uma solução que otimiza 
os vídeos para acompanhamento do 
sistema de câmeras de segurança.

O VisiComp Alarm é uma so-
lução de baixo custo, que aproveita 
as câmeras já existentes para atua-
rem de forma inteligente, reagindo 

PARA UmA VIAgEm TRANQUILA
Novo software lançado por empresa do Buritis otimiza 
sistema de monitoramento de segurança de câmeras

Tecnologia 

e avisando em situações de invasão 
de uma determinada região. O apa-
relho monitora as imagens e o sof-
tware gera alertas em tempo real de 
detecção de pessoas e/ou objetos, re-
conhece automaticamente placas de 
veículos, monitora perímetros, entre 
outras ações. “Com o VisiComp 
Alarm o cliente receberá um alerta 
em seu celular apenas se houver al-
guma movimentação no imóvel via 
mensagem Telegram (aplicativo de 
mensagem similar ao WhatsApp). 
Não havendo nenhuma movimen-
tação suspeita ele não será “pertur-
bado”, explica o supervisor comer-
cial da Planetfone, Florival Abreu.

De acordo com o supervisor, 
o VisiComp Alarm foi planejado 
para ser um equipamento de pre-
venção de eventos indesejáveis. 
Os sistemas de monitoramento 
convencionais dependem do olhar 

Ao procurar pelo sistema Vi-
siComp Alarm o cliente recebe 
orientações dos funcionários da 
empresa a fim de detectar quais 
as suas necessidades. O aparelho 
será instalado no local mais ade-
quado e serão definidas as suas 
áreas de interesse. “Se o cliente 
desejar que seja informada ape-

nas a entrada de veículos em uma 
garagem, por exemplo, essa tec-
nologia será capaz de identificar 
esse tipo específico de movimen-
tação. Já se quiser saber se há 
movimentação de animais, basta 
configurar o sistema para identi-
ficá-la sempre que ocorrer. 
Tivemos um cliente que queria 

apenas monitorar sua vaga de es-
tacionamento no prédio, uma vez 
que arranhões estavam aparecen-
do em seu veículo. O sistema é 
muito prático e eficaz”, garante 
Abreu.

Para saber mais informações a 
respeito do VisiComp Alarm basta 
acessar o site visicomp.com.br.

Tranquilidade todos os dias

fLoriVAL ABrEu diz que, apesar do pouco tempo de lançamento, o software já é um sucesso junto aos clientes

humano ou usam sensores que de-
tectam movimentos, no entanto, 
funcionam com baixa assertivi-
dade. Já as tecnologias da visão 
computacional e, mais especifica-
mente as de vídeo analítico, per-
mitem monitorar comportamentos 
específicos através das imagens, de 
modo autônomo e com assertivida-
de elevada, antecipando um pos-
sível problema ao invés de apenas 
registrar a sua ocorrência. “Tra-
balhar a prevenção é fundamental 
para detectar e alertar caso exista 
um acesso indesejado. Com o Visi-
Comp, por exemplo, o porteiro de 
um edifício receberá um alerta de 
invasão se alguém estiver entrando 
pelos fundos do prédio. No sistema 
atual, se ele não ficar o tempo todo 
olhando para os vídeos, somente 
terá as imagens da invasão depois 
do fato ocorrido”, comenta.
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Novo Olhar 

Neste último mês de novembro 
aconteceu o lançamento do edital 
do projeto Outros Territórios – 
Chamada Internacional de Projetos 
para Intervenção Urbana. A ideia, 
promovida pela escritório de arqui-
tetura Vazio S/A,  é reunir um con-
junto de intervenções efêmeras que 
serão propostas para o Buritis, pos-
sibilitando uma mudança instantâ-
nea em sua paisagem por meio da 
ocupação de “palafitas” (vigas e 
pilares aparentes) de diversos pré-
dios ao mesmo tempo. Poderão 
ser criados um circuito de visita-
ção a pé às instalações, projeções 
de vídeo, light art, peças de teatro, 
horticultura, paisagismo, pinturas, 
esportes radicais, entre outras pos-
sibilidades de ocupação dos espa-
ços privados e vazios.

Além do roteiro livre de visi-
tação às obras, Outros Territórios 
pretende se configurar como um 
promotor de debates em torno de 
questões relativas à cidade, explo-
rando arquitetura, artes visuais, ilu-
minação pública e paisagem urba-
na. “Discussões inovadoras como 
essas estão na agenda dos mais 
atentos agentes culturais do século 
XXI. É por isso que estamos entu-
siasmados por lançar uma platafor-
ma de debates que será comparti-
lhada por criadores e moradores do 
bairro e da cidade e que patrocina-
rá uma nova mirada sobre o Buritis 
e vazios urbanos”, afirma Carlos 
Teixeira, integrante da Comissão 
Organizadora. 

COMO PARTICIPAR
As ideias podem ser apresen-

tadas por profissionais e estudan-
tes (pessoas físicas ou jurídicas) 
atuantes nas áreas de arquitetura, 
artes visuais, paisagismo, design e 
artes performáticas. As propostas 
devem ser elaboradas através de 
textos e imagens (desenhos, foto-
grafias, perspectivas, montagens e 
colagens) e precisam incluir uma 

Um toque de arte na “Selva de Pedras”
Projeto quer levar um novo visual para as palafitas de edifícios do bairro

estimativa resumida de custos. O 
site oficial do concurso com todos 
os detalhes é o www.outrosterrito-
rios.com.br. 

Na primeira fase, as propos-
tas finalistas serão apresentadas 
em uma exposição no Viaduto das 
Artes (viadutodasartes.com), um 
instigante espaço cultural na região 
do Barreiro, em Belo Horizonte, 
instalado sob dois viadutos e sin-
tonizado com o conceito geral do 
Outros Territórios, de explorar as 
possibilidades de ativação de la-
cunas urbanas infraestruturais. Na 
segunda fase, as propostas serão 
discutidas com potenciais patro-
cinadores para que possam ser 
efetivamente construídas durante 
o Festival Cultural Outros Territó-
rios, em planejamento para meados 
de 2019. 

Todas as propostas que aten-
derem aos critérios de habilitação 
e forem selecionadas ficarão dis-
ponibilizadas para consulta do pú-
blico no site oficial do concurso, 
passando a ser integrante de uma 
galeria online de possibilidades de 
ocupação de vazios de palafitas. A 
premiação consiste na exposição 
dos finalistas no Viaduto das Artes. 
Se confirmado o festival, em mea-
dos no ano que vem, os autores das 
propostas premiadas serão convi-
dados a desenvolver os seus proje-
tos, dentro de um orçamento de até 
R$ 20 mil. 

As inscrições são gratuitas 
e podem ser realizadas até o dia 
22/01/2019 por meio do preenchi-
mento de formulário digital dispo-
nível no site oficial. A divulgação 
do resultado será em 29/01/2019. A 

abertura da exposição e da mesa de 
debates ocorrem no primeiro tri-
mestre de 2019.

Maior canteiro de obras da ci-
dade desde a década de 90, o Bu-
ritis é hoje um dos bairros com 
enorme índice de ocupação e uma 
grande quantidade de unidades ha-
bitacionais. Muitos dos edifícios 
foram construídos em terrenos de 
topografia acidentada, com palafitas 
que chegam a ser mais altas do que 
os próprios prédios que sustentam. 
“Prova dos mecanismos irracionais 
da Lei de Uso e Ocupação do Solo 
e da pressão do mercado imobiliá-
rio local, em poucos anos os morros 
marcados por uma palmeira típica 
do cerrado, o buriti, se transformou 
numa cacofonia de edifícios esqui-

zofrênicos”, afirma o arquiteto e ur-
banista Carlos Teixeira. 

A nova Lei de Uso e Ocupa-
ção do Solo de Belo Horizonte, 
atualmente em tramitação na Câ-
mara dos Vereadores, determina 
que todas as construções estru-
turadas sobre palafitas deverão 
apresentar algum tipo de, nos ter-
mos descritos na lei, tratamento 
estético. Outro objetivo do pro-
jerto Outros Territórios é anteci-
par possíveis soluções para esse 
enorme passivo arquitetônico que, 
lamentavelmente, está presente no 
Buritis e em várias outras regiões 
de Belo Horizonte.

Sobre o Buritis 
e suas palafitas

CArLoS TEixEirA, integrante 
da Comissão organizadora do 

Projeto outros Territórios

ProJETo DE LEi que tramita na Câmara quer determinar que todas as construções 
estruturadas sobre palafitas deverão apresentar algum tipo de tratamento estético

Exemplo de rEESTruTurAção ViSuAL de uma palafita
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O comando da 126ª Companhia de Po-
lícia Militar, da qual faz parte o Buritis, ini-
ciou uma guerra para combater uma situação 
que tem causado muito incômodo no bairro: a 
presença de flanelinhas. No último dia 15 de 
dezembro, uma grande operação foi realizada 
no entorno do Clube Chalezinho e três flane-
linhas, que estavam cobrando R$30 dos moto-
ristas para vigiar seus veículos ao estaciona-
rem no local, foram detidos.

De acordo com Tenente Edney, comandan-
te do policiamento no bairro, os flanelinhas pre-
sos tinham várias passagens pela polícia, que 
incluem homicídio tentado, roubo, extorsão, 
estelionato e tráfico de drogas. “Fizemos essa 
operação tendo em vista que vários registros 
foram realizados nesta região referentes a furto 
de veículos, retrovisores, estepes, ou mesmo ar-
rombamentos para furtar pertences do interior. 

O resultado foi bastante satisfatório”.
Ainda de acordo com o militar, esta opera-

ção foi apenas a primeira de várias que a PM 
pretende realizar no Buritis. “O Buritis é um 
bairro que oferece muitas opções de diversão e 
isto atrai esse tipo de criminoso. Vamos inten-
sificar estas ações nos mais diversos pontos. E 
continuamos contando com o apoio da popu-
lação, que deve denunciar os locais onde esti-
verem ocorrendo furtos ou mesmo extorsões”, 
conclui. Os telefones para denunciar este tipo 
de atividade irregular no bairro são 3378-1332 
ou 190.  

A ação realizada pela Polícia Militar con-
tou ainda com o apoio do Centro Integrado 
de Operações de Belo Horizonte (COP/BH), 
que inclusive está instalado no Buritis em um 
prédio ao lado da BHTrans na rua Engenheiro 
Carlos Goulart.

Verão é tempo de chuvas e 
ventos fortes, o que faz crescer o 
risco de queda de árvores por toda 
a cidade. No último dia 06 de de-
zembro, em decorrência da forte 
chuva, acompanhada de granizo, 
inúmeras árvores caíram causando 
falta de energia e danos a patrimô-
nios em vários pontos da capital.             

No caso mais grave, o moto-
rista de uma van escolar morreu ao 
ter seu veículo atingido por uma 
árvore de grande porte, na Aveni-
da Nossa Senhora do Carmo. Esta 
situação liga o alerta para que o 
poder público faça uma análise cri-
teriosa do estado de conservação 
das árvores em BH. No Buritis não 
é diferente e é essencial que a Pre-
feitura faça a poda der árvores com 
mais agilidade nesse período.  

Moradora na Rua Jornalista 
Guilherme Apgáua, a professora 

Painel 

PM DECLARA GUERRA AOS FLANELINHAS DO BURITIS

Prefeitura precisa ser mais
ágil na poda de árvores

Mônica Melo relata a necessidade 
de um grande serviço de podas e 
cortes de árvores no bairro. Como 
exemplo, cita uma árvore da es-

pécie Oiti, localizada em frente à 
sua casa, de cerca de 10 metros, 
que foi condenada por um técnico 
da Prefeitura há mais de três anos, 

mas que até hoje não foi cortada.
“Desde então os moradores já 

fizeram diversos contatos e pedi-
dos junto ao setor competente da 
PBH e a resposta é sempre a mes-
ma: sim, existe o pedido, mas não 
sabemos quando o serviço será 
executado. Existe uma escola in-
fantil na rua e crianças passam em-
baixo dessa árvore constantemente. 
Um galho que despenque de uma 
altura dessas pode facilmente ma-
tar uma criança pequena”, alerta.

Mônica lembra que há pou-
co tempo duas árvores de grande 
porte caíram no bairro, uma na 
Rua Vitório Magnavacca e outra 
na Bartira Mourão. Mas feliz-
mente não causaram nenhum pro-
blema grave. “É impressionante 
o descaso com que as autorida-
des municipais tratam o proble-
ma. Este é um bairro residencial, 

com várias escolas, 
faculdades, movimento 
constante em todos os 
horários, e os riscos de 
quedas de árvores e 
galhos, em alguns ca-
sos, é iminente”.

Quanto à situação 
específica da árvore da 
Rua Jornalista Guilher-
me Apgáua, a assesso-
ria da Prefeitura garan-
tiu que irá novamente 
verificar a situação. 
Porém, não estabeleceu um pra-
zo específico para apresentar 
uma solução. De acordo com o 
procedimento padrão, a  Prefei-
tura tem um prazo de 15 dias 
para fazer o laudo técnico e de 
90 dias para a realização do ser-
viço recomendado.

Ao se deparar com alguma 

situação de risco, o cidadão deve 
solicitar os serviços nos canais 
oficiais de atendimento, que são: 
Sacweb, disponível no endereço 
www.pbh.gov.br/sac, pelo aplica-
tivo PBH APP, no BH Resolve, ou 
pelo 156. O munícipe receberá um 
número de protocolo para acompa-
nhamento da demanda. 

MôniCA aguarda há mais de três anos o corte de uma 
árvore que já foi condenada por um técnico da Prefeitura

oPErAção realizada em frente ao Chalezinho foi um sucesso

ÁrVorE da rua Guilherme Apgáua 
que está condenada pela PBH

Ten. Edney garante que a Ação foi a primeira 
de várias que irão acontecer no bairro



10 Janeiro de 2019

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

Por Dentro do bairro

POPULAçÃO 
DEVE AJUDAR

O combate ao Aedes aegypti 
precisa ser diário e a população 
pode contribuir de forma deci-
siva, já que, segundo levanta-
mentos anteriores, 80% dos cria-
douros estão dentro das casas. 
Algumas medidas simples são 
muito eficazes como: encher de 
areia até a borda os pratos dos 
vasos de plantas; o lixo deve ser 
colocado em sacos plásticos e a 
lixeira deve estar sempre fecha-
da; todos os objetos que podem 
acumular água, como embalagens 
usadas, devem ser jogados no 
lixo; mantenha sempre as caixas 
d´água fechadas; remova folhas e 
tudo o que possa impedir a água 
de correr pelas calhas. Enfim, são 
medidas simples, mas fundamen-
tais no combate à dengue.

Muitas são as situações que 
preocupam os pais antes do início 
do ano letivo.  Matrícula, lista de 
material escolar, uniforme, entre 
outros. Contudo, igualmente im-
portante é a preocupação com a 
segurança das crianças que depen-
dem do transporte escolar. Os veí-
culos escolares autorizados passam 
por duas vistorias anuais, onde são 
verificados, entre outros, equipa-
mentos obrigatórios, como cinto de 
segurança para todos os passagei-
ros, condições de circulação do ve-
ículo, estado de conservação e lay 
out. Aprovados, os veículos rece-
bem um selo afixado no pára-brisa. 
Caso o veículo seja reprovado, de-
verá passar por nova vistoria para 
que possa continuar a circular.

A vistoria dos veículos na capi-
tal é feita pela BHTrans e continua 
sendo ao longo 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 escolar é obrigado a le-
var seu veículo para esta vistoria. 
Caso contrário, estará prestando 
o serviço de forma irregular. São 
avaliados cerca de 350 itens, da 
parte mecânica, elétrica, conser-
vação do veículo e padronização 
visual. Mas, a parte de segurança é 
a mais enfatizada na inspeção, tais 
como pneus, limitação da abertura 
da janela, trava da porta no lado 
interior do veículo escolar, cinto, 
tacógrafo, freios, dentre outros são 
rigorosamente avaliados e cobra-
dos para que o condutor obtenha 

Pais devem ficar atentos 
na hora de contratar 

vans escolares

Chegada do verão liga o alerta de combate à dengue
Com a entrada do verão, estação 

típica das fortes chuvas e altas tempe-
raturas, o temor de uma nova epidemia 
de dengue, chikungunya e zika aumen-
ta. O mosquito Aedes aegypti, trans-
missor das doenças, encontra no clima 
quente e úmido as condições ideais 
para o seu desenvolvimento. Por isso, 
toda a atenção é pouca e a força-tarefa 
é eliminar os criadouros.

Desde novembro do ano passado, 
durante a Semana Nacional de Comba-
te ao Aedes, a Prefeitura de BH insti-
tuiu na capital um grupo para articular 
ações de combate à proliferação do 
mosquito. Organizada pela Secretaria 
Municipal de Saúde, a equipe conta 
com servidores de várias pastas, inclu-
sive pertencentes a outros municípios 
da Região Metropolitana, Secretaria 
de Estado de Saúde e outros órgãos da 
esfera estadual. A ideia é que as ações 
sejam direcionadas aos locais que pre-
cisam de maior vigilância, como as re-
gionais Norte e Venda Nova.

O detalhamento das regiões 
mais infestadas na cidade só 
será possível após a publicação 
do Levantamento do Índice Rá-

a autorização de tráfego. Portanto, 
o aspecto principal está relaciona-
do com a segurança no transporte 
dos alunos. Tudo isso para que os 
transportadores possam oferecer 
esse serviço com segurança e qua-
lidade 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 
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.

De acordo com o Código de 
Trânsito Brasileiro (CTB), o mo-
torista da van ou do micro-ônibus 
deve ter mais de 21 anos, Carteira 
Nacional de Habilitação (CNH), 
no mínimo, na categoria D, não es-
tar respondendo a processo de sus-
pensão ou cassação do direito de 
dirigir e, no momento do creden-
ciamento, apresentar uma certidão 
negativa de antecedentes criminais, 
principalmente sobre homicídio, 
roubo e corrupção de menores. 
Além disso, o condutor deve ter 
passado por um curso de formação 
específica para a atividade, com 
atualização a cada cinco anos.

Este ano de 2019 não será 
tão atrativo em relação a 2018. 
Pelo menos quando o assunto 
é o número de feriados. Dos 13 
recessos definidos para Belo 
Horizonte, cinco serão fora de 
dias úteis, contra apenas três no 
ano passado. Independência 
do Brasil, em 7 de setembro, 
Nossa Senhora de Aparecida, 
12 de outubro, e Finados, 2 de 
novembro, cairão no sábado. Já 
o dia de Tiradentes, em 21 de 
abril, e Nossa Senhora da Con-
ceição, 8 de dezembro,serão 

comemorados no domingo.
Contudo, mesmo com este 

número menor de dias livres, 
ainda é possível aproveitar bas-
tante o nosso calendário de feria-
dos e programar bons passeios. 
Dois recessos irão cair na sexta-
feira – Paixão de Cristo, em 19 
de abril, e Proclamação da Re-
pública, 15 de novembro –, ou-
tros dois na quinta-feira - Corpus 
Christi, 20 de junho, e Assunção 
de Nossa Senhora, 15 de agosto 
-, e o feriado de Carnaval na ter-
ça-feira, em 05 de março.

2019 menos atrativo que 2018

pido do Aedes aegypti (LIRAa), 
mas a prefeitura ainda não divul-
gou os dados. Geralmente, acon-
tece neste mês de janeiro.

Veja a lista completa com todas as datas abaixo:

Confraternização Universal  ............... – 1º de Janeiro  ..........- Terça
Carnaval  ............................................. – 5 de Março  .............- Terça
Paixão de Cristo  ................................. – 19 de Abril   ...........-  Sexta
Tiradentes ........................................... – 21 de Abril  ...... - Domingo
Dia do Trabalho  ................................. – 1º de Maio ............- Quarta
Corpus Christi  .................................... – 20 de Junho  ..........- Quinta
Assunção de Nossa Senhora   ............. – 15 de Agosto  ........- Quinta
Independência do Brasil  .................... – 7 de Setembro  .....- Sábado
Nossa Senhora de Aparecida  ............. – 12 de Outubro  .....- Sábado
Finados  ............................................... – 2 de Novembro  ...- Sábado
Proclamação da República  ................. – 15 de Novembro  ....- Sexta
Nossa Senhora da Conceição  ............. – 8 de Dezembro  - Domingo
Natal  ................................................... – 25 de Dezembro  ...- Quarta

D
IV

U
LG

A
ÇÃ

O
 PBH



11Janeiro de 2019
EDITORIAL | OPINIÃO |  LAZER | EDUCAÇÃO | POLÍTICA | ESPECIAL |  CULTURA | POLUIÇÃO | SAÚDE | SERVIÇOS | IMÓVEIS | PAINEL | TENDÊNCIA | SEGURANÇA 

Tendência

“Pet Day”: que tal essa ideia no Buritis?
Empresa de São Paulo libera animais de estimação no trabalho para motivar funcionários

Não é porque a presença 
dos bichinhos provoque um 
momento de muita diversão 
que a realização do Pet Day 
não requeira cuidados impor-
tantes. Algumas semanas an-
tes do evento, a empresa envia 
para todos os colaboradores 
um e-mail com as orientações 
básicas de convivência no dia: 
o cachorro precisa estar com 
as vacinas em dia, em bom 
estado de saúde e não pode 
ter comportamento agressi-
vo. Quem for levar o pet deve 
confirmar o interesse e preen-

cher um cadastro com as infor-
mações do animal.

“Esses lembretes são envia-
dos várias vezes até a véspera da 
data. Como o Pet Day acontece 
sempre às sextas-feiras, os cola-
boradores podem ir embora mais 
cedo devido a nossa Short Friday, 
evitando assim estresse nos ani-
mais. Nesse dia, aqueles que não 
se sentem à vontade ou querem 
trabalhar em um local com me-
nos agitação, podem fazer home 
office”, diz Odair.

Ele ressalta ainda que os ani-
mais precisam ser supervisiona-

Uma empresa de São Paulo tem inovado na forma 
de motivar seus colaboradores. Há cerca de dois anos, 
a empresa farmacêutica veterinária MSD Saúde Animal 
separa duas datas no seu calendário para que os funcio-
nários levem seus pets para o trabalho. A ideia do “Pet 
Day” partiu de uma pesquisa feita nos Estados Unidos 
pela Escola de Comércio da Virginia, que indicou que a 
presença de cães no local de trabalho contribui para a re-
dução do estresse e aumenta a produtividade. De acordo 
com a diretoria da MSD, o resultado obtido até o mo-
mento não poderia ser mais satisfatório e aconselha às 
demais empresas a fazerem o mesmo. Quem sabe o Bu-
ritis dê o pontapé inicial aqui em BH?

Odair Castro, gerente de recursos humanos da MSD, 
explica que a empresa é reconhecida por oferecer ino-
vação em saúde animal e, portanto, os pets também es-
tão em seu DNA. Acreditaram que o Pet Day seria uma 
boa oportunidade de promover integração entre os co-
laboradores e estimular ainda mais o clima de felicida-
de da empresa.

“A edição que aconteceu no final de novembro foi a 
de número cinco. Temos observado um crescimento no 
número de participantes em cada uma das edições. É 
muito bacana porque sentimos que os colaboradores es-
peram por esses dias durante todo o ano e se engajam 
muito com a iniciativa”.

CUIDADOS A SEREM TOMADOS
dos pelo seu tutor, que também 
fica encarregado de levar a ali-
mentação e tapetinho higiênico. 
“Os pets acabam vez ou outra 
fazendo as necessidades fora do 
tapetinho, mas isso é até motivo 
de risadas entre as equipes. É um 
dia realmente muito divertido”.

TAMBéM qUERO
Se alguma empresa do Buri-

tis tem o interesse em implantar o 
Pet Day, Odair Castro orienta que 
o primeiro passo seja verificar as 
normas do prédio/espaço quanto à 
presença dos animais na empresa. 

O Colégio Marista, em Ri-
beirão Preto, no interior paulista, 
permitiu, ao longo do ano passado, 
que os alunos levassem seus pets 
para dentro da sala de aula. O ob-
jetivo foi trazer para o ambiente 
educacional a discussão sobre a 
importância da solidariedade e do 
respeito aos animais.

O projeto mudou a rotina da 
escola. Pelo menos duas vezes por 
semana, seguindo a ordem alfabé-
tica da lista de chamadas da turma, 
ficou decidido que cada criança le-
varia seu animal de estimação para 
participar das atividades escolares. 
Quem não possuía um mascote 
teve a oportunidade de conviver 
com os bichinhos dos colegas.

Para que a iniciativa desse cer-

to foi preciso mobilizar, além dos 
estudantes, os pais e a comunida-
de escolar.  Primeiro, os alunos 
formaram pequenos grupos, onde 
cada um dos integrantes recebeu 
uma tarefa. Entre elas, elaborar 
uma carta para o diretor do colégio 
solicitando a autorização de entra-
da dos animais na escola.

Os alunos também precisam 
organizar as datas e os dias das 
visitas, fazer divulgação sobre 
cuidados animais, partilhar a ideia 
com outras séries, funcionários da 
escola, vizinhos, familiares e pla-
nejar um espaço para desenvolver 
a campanha e receber os pets. A 
julgar pelo sucesso da experiência 
do ano passado, o Colégio deve 
continuar com o projeto em 2019.

Além disso, é preciso haver 
um interesse genuíno dos cola-
boradores em ter seus amigos 
de quatro patas no ambiente, 
para evitar desconforto.

“O RH também precisa 
estar ciente que algumas pes-
soas podem ter medo ou não 
gostar de interagir muito com 
pets. Por isso, o melhor a fa-
zer é liberar esses profissio-
nais para fazer o home office. 
No mais, é preciso avaliar o 
ambiente para ver se há riscos 
para a integridade dos ani-
mais”, finaliza.

ExPERIêNCIA NA ESCOLA

Momento de alegria do PET DAy reverte em um bom ambiente de trabalho durante todo o ano
oDAir aconselha todas as 

empresas a criarem o seu Pet Day
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Variedades

Passada a temporada de com-
pras para o Natal, muitas lojas de 
roupas e acessórios aproveitam o 
mês de janeiro para promover li-
quidações. Enquanto novas cole-
ções não chegam às araras, o que 
ocorre normalmente em fevereiro 
ou março, é possível arrematar 
bons itens com grandes descontos. 
No Buritis, não é diferente. Basta 
uma pequena caminhada pela re-
gião comercial do bairro para se 
deparar com as vitrines oferecendo 
ótimas promoções.

Os clientes que comparecerem 
ao Shopping Villa Buritis neste pri-
meiro mês do ano irão encontrar 
promoções em todos os seguimen-
tos: moda feminina, masculina, 
bijuterias, óculos, bolsas, calçados, 
cosméticos, moda praia, moda ínti-
ma, fantasias, moda fitness, suple-
mentos alimentares e acessórios 
para celular. “Graças a Deus consta-
tamos um aumento significativo das 
vendas no período de Natal e nossa 
expectativa é que com a promoção 
de verão iniciaremos o ano superan-
do as vendas de janeiro do ano pas-
sado”, comenta a administradora do 
shopping, Miriam Torres.

Gerente da Pink Buritis, Lu-
ciana Hernandez ressalta que o 
mês de janeiro, realmente, é es-
pecial quando o assunto é pro-
moção. De acordo com ela, o 
comerciante precisa ser criativo e 
investir em descontos para conse-

VAmOS àS cOmPRAS:
jANEIRO, O mêS DAS LIQUIDAçõES

guir atrair o cliente nesta época. 
“O mês de janeiro nos remete a 
férias, recolhimento de impostos, 
compra de material escolar. Se 
não houver esse incentivo é mui-
to grande a chance de ficarmos 
com a loja vazia”.

Contudo, Luciana garante que 
investir nas promoções em janeiro 
pode significar um ganho enorme 
para o restante do ano. “Tem mui-
to cliente que não conhece a loja 
e acaba entrando para conferir os 
descontos. Gosta e, a partir daí, 
se torna um cliente fiel. Devemos 
criar diante das adversidades. Isso 
é ser comerciante”, diz.

Na loja de calçados femini-

nos Constance os descontos, que 
chegam a 50%, irão perdurar até 
o dia 20. Uma estratégia para que 
as clientes façam compras neste 
mês de janeiro. “A expectativa de 
venda é muito boa. Além das pro-
moções é uma última oportunidade 
para conferir a coleção, já que, em 
breve, sai a linha primavera/verão 
e entra a outono/inverno”, explica 
a gerente Camila Souza.

Ainda de acordo com Camila, 
as promoções da loja neste mês de 
janeiro já se tornaram uma tradição 
e muitas clientes aproveitam. “Tem 
cliente que vem aqui antes das fes-
tas de fim de ano, “namora” o pro-
duto, e diz que vai voltar em janeiro 
porque sabe que ele estará em pro-
moção. Isso também é muito legal”.

Outro fato que deve ser destaca-
do no comércio neste mês de janeiro 
são as trocas de produtos. “Elas vêm 
aqui trocar, gostam de um outro pro-
duto, vê que ele está em promoção, e 
acabam comprando”.

Mesmo com tantas ofertas, vale 
ressaltar que é importante ficarmos 
atentos. Antes de efetuar as com-
pras é recomendável fazer uma 
pesquisa com objetivo de certifi-
car se o preço ofertado é realmente 
promocional. O comércio brasilei-
ro muitas vezes adota a denomi-
nada “maquiagem de preços”, ou 
seja, eleva os valores a patamares 
muito altos para posteriormente re-
duzi-los, simulando assim descon-
tos atrativos.

ofErTAS nas vitrines chamam a atenção dos clientes CAMiLA diz que muitas clientes já se programam para fazer compras em janeiro

na loja de LuCiAnA todos os produtos estão em promoção

Se por um lado o mês de janei-
ro é muito aguardado para quem 
irá gozar de merecidas férias, por 
outro ele faz lembrar que chegou 
a hora de pagar os impostos. O 
IPVA, por exemplo, começa a ven-
cer no dia 14, para os carros com 
placas com finais 1 e 2. As guias 
de cobrança do IPTU também já 
começaram a chegar aos imóveis 
da capital. O contribuinte terá duas 
opções para efetuar o pagamento: à 
vista ou parcelado.

IPTU
O IPTU, que incide sobre 

aproximadamente 730 mil imóveis 
de BH, foi reajustado em 2019. O 
valor aumentou 3,86%, taxa maior 
que em 2018 (2,94%). O proprie-
tário que optar pelo pagamento em 

duas ou mais parcelas terá um des-
conto de 5% até o dia 21 de janei-
ro. Quem decidir pagar parcelado 
poderá utilizar as guias com ven-
cimento no dia 15 de cada mês, a 
partir de fevereiro.

O valor total lançado no 
IPTU/2019 é de R$ 1,84 bilhão e a 
expectativa da Prefeitura é de uma 
arrecadação de R$ 1,58 bilhão até 
o final do ano. Em 2018, a arreca-
dação foi de R$ 1,52 bilhão.

IPVA
Neste ano, o Governo dará 

desconto de 3% para quem quitar 
o IPVA em parcela única e mais 
3% automaticamente sobre o va-
lor do imposto dos veículos que 
tiveram todos os seus débitos (im-
posto, taxas e eventuais multas) 

pagos em dia nos anos de 2017 e 
2018. Os contribuintes que opta-
rem pelo parcelamento poderão 
fazer o pagamento em até três ve-
zes nos meses de janeiro, feverei-
ro e março. O valor mínimo para 
parcelamento é de R$150. O pa-
gamento já pode ser feito em ter-
minais de autoatendimento autori-
zados com o Renavam do veículo.

Minas Gerais deve arrecadar 
R$ 5,44 bilhões para um total de 
9,7 milhões de veículos empla-
cados até 19 de outubro. 40% do 
valor arrecadado são creditados 
pelos bancos arrecadadores em 
conta do Estado e 40% são credi-
tados em conta do município de 
licenciamento do veículo. Os ou-
tros 20% são por lei destinados ao 
Fundo de Manutenção e Desen-

volvimento da Educação Básica e 
de Valorização dos Profissionais 
da Educação (FUNDEB). Os ser-
vidores públicos estaduais terão 
tabela com prazo ampliado de 
vencimento, como forma de mini-
mizar o impacto do atraso no pa-
gamento do 13º salário.

Além do IPVA, o contribuinte 
deve ficar atento ao vencimento 
da Taxa de Renovação do Licen-
ciamento Anual de Veículo (TR-
LAV), com valor de R$ 102,41. O 
prazo máximo para o pagamento 
deste tributo é 1º de abril. No site 
da Secretaria da Fazenda - www.
fazenda.mg.gov.br - é possível 
consultar as tabelas com o va-
lor do IPVA e do Licenciamento, 
além de imprimir as guias.

O seguro obrigatório também 

PREPARE O BOLSO PARA O MêS DOS IMPOSTOS

ESCALA DE VENCIMENTOS:

deverá ser pago juntamente com a 
cota única ou primeira parcela do 
IPVA. O valor do DPVAT depen-

de da categoria do veículo e pode 
ser impresso no site www.detran.
mg.gov.br.

FINAIS DE   COTA ÚNICA/
   PLACA  1ª PARCELA 2ª PARCELA  3ª PARCELA
  JANEIRO FEVEREIRO MARÇO

1 e 2 14 14 14

3 e 4 15 15 15

5 e 6 16 18 18

7 e 8 17 19 19

9 e 0 18 20 20
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 Enquete

Simone Oliveira 

“Para falar a verdade, eu não 
estou muito esperançosa com o 
novo Governo. Acredito que fal-
ta experiência em gestão pública 
ao novo presidente. No entanto, 
vou torcer para que ele faça o 
melhor para o nosso povo, que 
depositou tanta confiança nele. 
Que o presidente invista em saú-
de, educação, cultura. Melhores 
condições para todos”. 

– Dentista

Moradores do Buritis dizem o que deve
ser prioridade no Governo Bolsonaro

No dia 1º de Janeiro Jair Messias Bolsonaro 
assumiu a presidência do Brasil. Eleito com 
mais de 57,7 milhões de votos, o ex-deputa-
do e capitão da reserva, de 63 anos, recebeu a 

missão de cumprir as promessas feitas duran-
te a campanha e recolocar o país nos trilhos, 
após os últimos anos de enorme turbulência. 
O JORNAL DO BURITIS foi às ruas do bairro e 

perguntou aos moradores o que eles acredi-
tam que o novo Presidente deve definir como 
prioridade nesse início de mandato. Confira as 
opiniões:

Luiz Biagini 

“O novo presidente 
deve focar na organização 
das contas públicas. Não dá 
para imaginar alguém con-
seguir governar tendo de 
arcar com as enormes des-
pesas da máquina pública, 
como ouvimos dizer todos 
os dias no noticiário. Acre-
dito que tudo começa daí. 
Mas, eu particularmente, 
estou muito otimista. Gostei 
bastante da equipe anuncia-
da pelo Bolsonaro. Pessoas 
competentes para ocupar 
os cargos e não apoiadores 
políticos, como por exemplo, 
o Marcos Pontes, nomeado 
como ministro da Ciência, 
Tecnologia, Inovações e Comunicações.                                    – Engenheiro

Michele Machado 

“Eu espero que 
o Jair Bolsonaro 
consiga cumprir 
uma de suas prin-
cipais promessas 
de campanha, que 
é acabar com a 
corrupção. O nos-
so país se encontra 
com esse rombo fi-
nanceiro por causa 
da corrupção. Se 
ele conseguir lim-
par essa corja, com 
certeza veremos o 
crescimento de to-
das as áreas”.

– Advogada

Paulo Ferreira

“Educação. É impos-
sível acreditar no cresci-
mento de uma nação se 
o seu povo não tem estu-
do. Se você perguntar a 
qualquer pai, o que ele 
deseja dar ao seu filho, a 
resposta será uma melhor 
educação. Os políticos 
deveriam ter esse mes-
mo olhar para o povo. 
Imaginar que todos são 
seus filhos. Infelizmente, 
eu ainda não consegui 
enxergar um político no 
Brasil que tenha este de-
sejo. Um povo instruído 
alcança sucesso em todas 
as demais áreas”. 

– Engenheiro

Nathália Couto 
“Acredito que acelerar o cres-

cimento da economia do país deva 
ser a prioridade e o maior desafio 
do novo Governo. O Brasil preci-
sa reconquistar a confiança dos 
investidores, tanto internacionais 
quanto nacionais. Somente com 
a economia em ordem é possível 
acreditar que os demais pilares da 
sociedade, como saúde e educa-
ção, possam receber grandes in-
vestimentos”.

– Engenheira de recursos hídricos
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Educação 

Referência e um dos pioneiros 
em Minas Gerais no ensino de robó-
tica, o Colégio Batista teve a honra 
de sediar, no último mês de dezem-
bro, a etapa nacional do Torneio Bra-
sil de Robótica (TBR). No total, 78 
equipes vindas de todas as regiões 
do país estiveram presentes - núme-
ro 20 vezes maior do que na edição 
2017 - e estima-se que mais de mil 
pessoas tenham passado pelo colégio 
durante os dois dias de competição.

Criado em 2014, o TBR tem 
o objetivo de contribuir para o de-
sempenho escolar e socioambiental, 
a disseminação da tecnologia e o 
fomento ao empreendedorismo. “É 
uma satisfação enorme receber este 
evento. Nós já havíamos sediado 
com muito sucesso a etapa regional 
em novembro. O Colégio Batista 
Mineiro tem dado muito foco à ro-
bótica, como um projeto que reforça 
o pedagógico. É mais uma forma de 
incentivar as habilidades do estudan-
te, assim como acontece com os es-
portes, cultura, línguas, entre outras 
disciplinas”, explica o diretor-geral 
da Rede Batista de Educação, pro-
fessor Valseni Braga.

Desde o início deste ano, a uni-
dade Buritis do Colégio Batista 
oferece aos seus alunos o ensino da 
robótica. Por ser ainda muito recen-
te, nenhum aluno da escola do bairro 
participou do torneio, mas, segundo 
o diretor, isto irá mudar em breve. 
“Apesar do pouco tempo, os estu-
dantes do Buritis estão desenvolven-
do muito bem a robótica. Tenho cer-
teza que já no ano que vem teremos 
participantes nas competições”, diz.

colégio Batista mineiro 
sedia final do Torneio 

Brasil de Robótica

Vencedores do TBR 2018:

Categoria Kids:
Trabalho em equipe: Robóticos
Engenharia e design: Traffic Bear
Apresentação: Patota Tech

Categoria Middle:
Organização e Método: Autômatos
Tecnologia e Engenharia: Alta Voltagem
Desafio prático: Robots Jr.

Categoria High:
Organização e Método: Cyborg – Colégio Batista Mineiro
Tecnologia e Engenharia: Vortex
Desafio prático: Kämpfer

Categoria Universitary:
1º lugar geral: Clark Klener

Neste ano, o tema do TBR 
foi “Ação pelo Trânsito Seguro”. 
Diante dessa temática, todo os 
participantes tiveram de mostrar 
suas habilidades ao propor solu-
ções para a melhoria do trânsito. 
Integrante da equipe Cyborg, que 
representou o Colégio Batista, Ra-
fael Castro apresentou seu protóti-
po, que busca reduzir o número de 
mortes por atropelamento próximo 
aos semáforos. O projeto sugere 
a instalação de cancelas eletrôni-
cas, que barrariam a passagem de 
veículos e pedestres, quando estes 
estivessem de estar parados. “Esse 
projeto venceu o torneio regional 
e agora estamos apresentando ele 
na etapa nacional. É muito legal 
mostrar nosso trabalho e represen-
tar nosso colégio. Claro que que-

Preocupação com o trânsito
remos ganhar, mas aqui criamos 
muitas amizades. É um grande 
momento de confraternização”, 
relata o estudante.

Uma prova de toda a intera-
ção que o torneio proporciona foi 
a presença da equipe Legolas, de 
Belém do Pará. Eles tiveram de 
viajar mais de 24h, com direito a 
cinco escalas, para chegarem em 
BH. O projeto desenvolvido pela 
equipe  consiste na criação de um 
aplicativo simples, o Notify, em 
que os usuários poderão infor-
mar qualquer tipo de incidente de 
trânsito que vierem a se deparar. 
“Desta forma, ao invés de apenas 
serem curiosas, as pessoas poderão 
estar ajudando. Seja informando as 
autoridades socorristas sobre um 
acidente ou mesmo mostrando aos 
motoristas que existe um problema 
e que busquem uma nova rota”, 
explica o professor e capitão do 
time, Rafael Santos.

E se a viagem foi longa para a 
equipe Legolas, para um membro, 
em especial, ela foi ainda mais. 
Tiago Reis participou de todo o 
processo de criação do projeto, 
porém, teve de se mudar com a fa-
mília para Portugal. Por esta razão, 
perdeu a etapa regional. Vendo a 
vontade do filho em estar com os 
colegas, seus pais fizeram um es-
forço e conseguiram fazer com que 
ele viesse para o Brasil participar 
do torneio. “Todo o esforço valeu 
muito a pena. Estar com meus ami-
gos nesse momento e poder divul-
gar um projeto para o bem-estar da 
comunidade é muito gratificante”. 

TBr é um momento único de EDuCAção E inTErAção entre estudantes de vários pontos do país

rAfAEL CASTro, um dos 
integrantes da equipe Cyborg, do 
Colégio Batista, ao lado do diretor 

geral VALSEni BrAGA

TiAGo rEiS e o professor 
rAfAEL SAnToS. Equipe Legolas 
apresentou  o APP notify no TBr

Não só as promoções vão 
agitar as nossas redes sociais. 
Em 2019 o JORNAL DO BU-
RITIS vai completar 15 anos 
de vida. Desde março de 2004 
o nosso JB é publicado reli-
giosamente todos os meses. 
Já são nada menos do que 180 
edições. E durante este período 
tivemos o privilégio de teste-
munhar tudo aquilo que de mais 
importante aconteceu no bairro. 
Vamos relembrar fatos e notí-
cias que marcaram a história do 
Buritis nestes últimos 15 anos.

Nas nossas redes sociais 
você poderá conferir um pouco 
dessa linha do tempo. Reivin-
dicações da comunidade, obras 
importantes, pessoas em des-
taque, eventos, enfim, vamos 
relembrar fatos e notícias que 

Siga nossas redes 
sociais e concorra 
a vários prêmios

Neste 2019 o JORNAL 
DO BURITIS vai dar sequên-
cia a uma iniciativa que con-
quistou nossos seguidores nas 
redes sociais - em especial 
Facebook e Instagram. A par-
tir deste mês  vamos continu-
ar com as nossas promoções 
onde os participantes con-
correm a vários tipos de prê-
mios: ingressos para cinema, 
produtos de beleza, jantares, 
além de vouchers de compras 
em estabelecimentos parcei-
ros do jornal.

A ideia surgiu durante a 
Copa do Mundo do ano passa-
do. Nos jogos do Brasil e em 
outros de grande importân-
cia a promoção era acertar o 

placar da partida. A iniciativa 
agradou em cheio os inter-
nautas e milhares deles parti-
ciparam. Alguns até torcendo 
contra a seleção canarinho, 
pois apostavam na vitória dos 
adversários.

A temporada de futebol 
profissional no Brasil come-
ça na segunda quinzena deste 
mês.  E anote aí quando terá 
início a nova temporada de 
promoções: 27 de janeiro. Exa-
tamente no primeiro clássico 
do campeonato mineiro. Cru-
zeiro e Atlético se enfrentam 
no Mineirão pela terceira roda-
da da competição estadual. Por 
isso, já pode ir preparando o 
seu palpite.

TÚNEL DO TEMPO
marcaram a história do Buritis 
nestes últimos 15 anos. A estréia 
dos registros históricos aconte-
ceu já no dia 2 deste mês e foi 
batizada de Túnel do Tempo.

A primeira edição do jornal 
trouxe como destaque a reivin-
dicação da comunidade do Buri-
tis para que a prefeitura realizas-
se a ligação entre as Avenidas 
Mário Werneck e Barão Homem 
de Melo. Foram 18 meses co-
locando a Boca no Trombone e 
no segundo semestre de 2005 a 
obras estava concluída.

Acompanhe as nossas redes 
sociais e você poderá conferir 
a história de 15 anos de muitas 
transformações que ajudaram a 
consolidar o Buritis como um 
dos melhores  bairros de Belo 
Horizonte.

JB na Rede
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Cultura e Lazer 
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O projeto “Bom Na Bola, Bom 
Na Vida”, criado pelo professor 
Karlinhos,  aqui do Buritis, mais 
uma vez promoveu o atletismo 
mineiro no cenário nacional com 
a participação da para-atleta Dores 
Fernandes Leite e seu guia Daniel 
Rogério Comunian na Corrida de 
São Silvestre 2018. E não foi uma 
simples participação: Dores é cega 
e ficou em primeiro lugar na cate-
goria dela.

Depois de terminar o ano com 
chave de ouro, o projeto inicia 
2019 recebendo um grupo de ho-
landeses no Parque Aggeo Pio 
Sobrinho. Os europeus estão in-
teressados em fazer parcerias nas 
diversas iniciativas desenvolvidas 
pelo projeto.

O Professor Karlinhos, co-
ordenador do projeto, revela que 
este ano vai desenvolver novas 
modalidades de eventos, tais como 
Escola Popular de Futsal, Projeto 
Condomínio Solidário e Programa 
de Qualidade na Interação Familiar 
desenvolvido pelas renomadas pro-
fissionais brasileiras Lídia Weber, 
Ana Paula Salvador e Olivia Bran-
denburg, em parceria com univer-
sitários do UniBH. 

Outra novidade no tradicio-
nal Bem Bom no Buritis serão as 
ações para conscientização e sensi-
bilização dos ODS – Objetivos de 
Desenvolvimento Sustentável da 
Agenda 2030 da ONU e a Campa-
nha da Cultura pela Paz intitulada 
“Quem Ama Não Mata”.

Interessados em formalizar 
parcerias ou em trabalhar volunta-
riamente basta agendar reunião e/
ou contatar Karlinhos no Whatsaap 
(31) 99791-2605 ou no e-mail bom-
nabolabomnavida@gmail.com.

Dia 12

Molejão de Verão
Local: Chalezinho  |  Horário: 22h
Ingressos: R$40  |  Vendas: www.sympla.com.br
Uma das maiores bandas de pagode do Brasil estará no Cha-

lezinho, no Buritis, para uma apresentação inédita. 

Camarim Land de Verão 2019
Local: Land Spirit  |  Horário: 16h
Ingressos: R$90  |  Vendas: www.sympla.com.br
A Land Spirit realiza a festa Camarim Land de Verão 2019. 

O encontro, que celebra a estação mais alegre do ano e o perío-
do de férias, vai contar a participação do cantor e surfista norte
-americano Donavon Frankenreiter.

Dia 13

Nando Reis e a Orquestra 
Petrobrás Sinfônica

Local: Sala Minas Gerais - Rua Tenente Brito Melo, 1090 
- Barro Preto  |  Horário: 20h30  |  Ingressos: R$80
Vendas: www.eventim.com.br
Um encontro daqueles! Nando Reis e a Orquestra Petro-

brás Sinfônica se apresentam em BH. O show mistura o reper-
tório do cantor com a música clássica. 

Dia 19

Do Rio a Salvador
Local: Marô - Rua Gabriela de Melo, 365 - Olhos d’Água
Horário: 18h  |  Ingressos: R$80
Vendas: www.sympla.com.br e Chilli Beans do BH Shopping
O verão chegou com tudo e as temperaturas mais altas 

vão esquentar o clima na festa Do Rio a Salvador. A terceira 
edição acontece no espaço Marô. 

Sonoriza Festival
Local: Serraria Souza Pinto  |  Horário: 14h  
Ingressos: R$25  |  Vendas: www.sympla.com.br
Atenção amantes do carnaval belo-horizontino! A Serraria Sou-

za Pinto recebe, no dia 19 de janeiro, mais uma edição da Sonoriza. 

Dia 26

Planeta Brasil 2019

PROjETO DO 
BURITIS BRILHA NA 

SÃO SILVESTRE

Shows  |  Janeiro

Teatro

Minha Mãe é uma Peça
Local: Palácio das Artes
Horário: Sábado 19h / Domingo 18h  |  Ingressos: R$70
Vendas: www.ingressorapido.com.br

O ator Paulo Gustavo volta a 
BH com um espetáculo que é su-
cesso de público. Ele apresenta 
Minha Mãe É Uma Peça, no Palá-
cio das Artes, abrindo a programa-
ção da 18ª edição do Festival Tea-
tro em Movimento. A remontagem 
comemora 12 anos de estreia nos 
palcos da história de Dona Her-
mínia, que já foi vista por mais de 
dois milhões de espectadores nos 
teatros e 15 milhões nos cinemas.

Local: Esplanada do Mineirão
Horário: 12h  |  Ingressos: R$120
Vendas: www.sympla.com.br
A Esplanada do Mineirão irá receber a edição comemorativa de 10 anos 

do Festival Planeta Brasil. Entre os destaques internacionais estão o rapper 
Wiz Khalifa e o DJ Kaskade, conhecido por hits como Atmosphere e Ne-
ver Sleep Alone. 

Dias 19 e 20 de Janeiro

Esporte

DorES e DAniEL representaram 
o Bom na Bola Bom na Vida na 
São Silvestre 2018
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Cuidados

A Comissão de Agricultu-
ra, Pecuária, Abastecimento 
e Desenvolvimento Rural da 
Câmara dos Deputados apro-
vou proposta que pretende 
tornar obrigatória a vacina-
ção anual de animais contra a 
leishmaniose em todo o país, 
a exemplo do que já ocorre no 
caso da vacina contra a raiva. 
Essa vacinação será gratuita e 
fará parte de uma política na-
cional instituída a fim de pre-
venir e controlar a doença.

Conforme o texto aprova-
do, será instituída a Política 
Nacional de Vacinação contra 
a Leishmaniose Animal com 
a finalidade de prevenir a do-
ença. O trabalho será desen-
volvido de forma integrada e 
conjunta entre os órgãos da 
União, estados, Distrito Fede-
ral e municípios.

A vacinação gratuita de 
animais será obrigatória em 
todo o Brasil. Além disso, 
haverá campanha de divulga-

ção sobre a doença, distribui-
ção de coleiras impregnadas 
com inseticida, capacitação 
de profissionais para diag-
nóstico precoce, incentivo à 
pesquisa de novas vacinas, 
investimento em laboratórios 
para imunologia e anatomia 
patológica, monitoramento 
contínuo dos hospedeiros, 
realização de inquéritos so-
rológicos anuais e monitora-
mento de eventuais cepas re-
sistentes.

O projeto tramita em caráter 
conclusivo e ainda será analisa-
do pelas comissões de Finanças 
e Tributação e de Constituição 
e Justiça e de Cidadania. A 
próxima legislatura começa no 
dia 1o de Fevereiro e o JOR-
NAL DO BURITIS vai enviar 
um comunicado a todos os 53 
deputados federais e aos três 
senadores representantes de 
Minas para que se empenhem 
na aprovação mais rápida do 
projeto.

Vacina contra a Leishmaniose
poderá ser obrigatória e gratuita

JORNAL DO BURITIS vai pedir empenho especial aos parlamentares mineiros

Na última edição de 2018, o 
JORNAL DO BURITIS trouxe 
uma reportagem super especial 
mostrando o que poderia ser feito 
para dar uma nova vida aos ani-
mais abandonados nas ruas do 
bairro e região. E, com todos os 
questionamentos realizados, che-
gamos à conclusão de que a ado-
ção, além de um grande gesto de 
grande amor, é a principal solução 
para o problema. No entanto, ado-
tar um animal de estimação impli-
ca uma série de responsabilidades. 
Não se trata de um brinquedo, que 
depois de a criança enjoar se joga 
fora! Por esta razão, é preciso que 

VAMOS ADOTAR, MAS COM RESPONSABILIDADE
se tome algumas importantes atitu-
des assim que decidir pela adoção, 
sendo a principal delas levar o ani-
mal ao veterinário.

Seja um filhote ou um animal 
adulto, o controle da saúde é fun-
damental desde o primeiro mo-
mento em que ele entrar em sua 
vida. Dentro das possibilidades, o 
ideal é que ele seja levado à con-
sulta antes mesmo que entre no 
novo lar. Na primeira visita, o ve-
terinário fará um check-up geral do 
estado de saúde do pet. “Será veri-
ficada a temperatura, estado nutri-
cional, frequência cardíaca e respi-
ratória, dentre outros. Além disso, 

a realização de exames de sangue 
e fezes, para saber se tem alguma 
doença, e a aplicação de todas as 
vacinas”, explica Laís Ribeiro, 
médica veterinária do consultório 
VetsPet, aqui no Buritis.

Além de dar ciência ao dono 
sobre toda a situação clínica do 
animal, o profissional também 
passará importantes orientações 
sobre como ele deverá proceder 
na criação. É bastante comum 
vermos pais que, por quererem 
agradar seus filhos, acabam ado-
tando um animal sem antes pen-
sar em todos os prós e contras 
dessa atitude. As famílias têm que 

colocar o planejamento à 
frente da empolgação de 
ter um novo morador em 
casa. “Tem que pensar 
que ali está sendo feito 
um sério compromisso, 
que pode durar muitos 
anos. Ter um animal é 
sinônimo de amor e cari-
nho constantes, mas, tam-
bém, cuidados especiais e 
gastos extras”, diz Laís, 
ressaltando que a castra-
ção é sempre indicada 
aos animais que estive-
rem aptos a passar pelo 
procedimento.

NOVA FASE 
A médica veterinária explica 

que, no caso do cachorro, é possí-
vel que ele se adapte facilmente a 
um novo dono, mesmo quando já 
é adulto. O cão tem memória audi-
tiva, visual, olfativa, de comporta-
mento, sem contar que mantém fi-
delidade aos donos. O processo de 
adaptação a um novo lar pode ser 
facilitado se o novo dono procurar 
saber como ele vivia anteriormen-
te e criar um ambiente semelhan-
te. “É preciso saber trabalhar com 
essa adaptação. Em animais mais 
novos, a moldagem é mais rápida e 
mais fácil”, finaliza Laís.LAíS riBEiro, médica veterinária

Mais uma ViTóriA a favor dos nossos amigos de quatro patas


