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Divulgação

DE CARA

NOVA

A maior referência comercial do Buritis está repaginada. O Shopping Paragem investiu mais de R$2 milhões em uma ampla revitalização
tanto na parte externa quanto interna. A fachada ganhou um novo visual, com cores novas, mais vibrantes e uma moderna pele de
alumínio. No interior, o espaço recebeu novos móveis e reforma no piso e teto. O intuito é dar ainda mais conforto e comodidade aos
clientes não só do Buritis, mas também de outros bairros da região.

PÁG. 5

“PELA PAZ
NOS BARES”

PÁG. 3

Bom na Bola

Entrevista

Segurança

Folia

Projeto do Buritis é
contemplado com
programa Goleada do Bem

Novo Presidente da
CDL fala dos seus
planos à frente do cargo

Policiamento no bairro
será reforçado, garante
novo comandante da PM

Carnaval do Buritis
promete ser um dos
melhores da cidade

PÁG. 4

PÁG. 7

PÁG. 10

PÁG. 14

Ruas do bairro
com novo asfalto

Após um longo período
de espera, algumas importantes ruas do Buritis receberam novo asfalto. Neste
último mês de janeiro, a
Prefeitura, por meio da SUDECAP, recapeou as ruas
Doutor Célio Andrade, José
Hemetério Andrade e Ales-

sandra Salum Cadar. Além
disso, as obras na Paulo Surette estão em fase de finalização. Expectativa agora é
de que mais ruas do bairro,
que estão em péssimo estado
de conservação, também sejam recapeadas.

PÁG. 16

Animais de Brumadinho
ganham nova vida
O UniBH foi uma das entidades que se destacaram na solidariedade às vítimas da tragédia do
rompimento da barragem em Brumadinho. Além de disponibilizar um posto de recolhimento de donativos
aqui no campus do Buritis, o Hospital Veterinário do centro universitário recebeu alguns animais que foram
resgatados do mar de lama. Lá, eles foram tratados e receberam muito carinho. Ganharam uma nova vida!
PÁG. 13
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Editorial

LUGAR DE BOAS NOTÍCIAS
Transcorria com relativa
calma o mês de janeiro. O noticiário estava focado principalmente nas primeiras medidas
dos governos que tomaram
posse no dia 1o. No caso de
Bolsonaro, as polêmicas frases dos ministros deram o que
falar. O grande destaque ficou
por conta da pastora Damares
Alves, a titular do recém criado
Ministério da Mulher, da Família e dos Direitos Humanos.
Nas redes sociais ela superou os ministros mais poderosos do atual governo: Paulo
Guedes e Sérgio Moro. Nesse primeiro mês de governo
Bolsonaro, a medida de maior
impacto foi o Decreto que permite aos cidadãos ampliar a
posse de armas de fogo, uma

das suas principais promessas
de campanha. Em Minas Gerais também não estava acontecendo nada de impactante no
primeiro mês de gestão de Romeu Zema. O novo governador
estava se dedicando à tarefa
de escolher os secretários para
ajudá-lo a descascar o enorme
abacaxi que herdou do governo
anterior.
No entanto, no fatídico dia
25 de janeiro tudo mudou. Neste dia aconteceu o rompimento
da Barragem do Córrego do
Feijão, na vizinha cidade de
Brumadinho. Pouco mais de
três anos depois de Mariana,
lamentavelmente Minas Gerais
voltou a ser notícia no mundo
inteiro. Até o fechamento desta
edição, as previsões indicavam

cerca de 400 vítimas fatais.
Este episódio nos reflete a
várias perguntas. Foi tragédia,
acidente ou crime? A exemplo
do que ocorreu em Mariana,
a impunidade vai continuar?
Ninguém vai preso? O que o
governo vai fazer para evitar
o rompimento de outras barragens? Afinal, segundo notícia
divulgada pela grande imprensa, somente em Minas Gerais
5,6 milhões de pessoas moram
em 70 cidades onde funcionam barragens. Isto significa
que cerca de um quarto da população mineira está sujeita a
qualquer instante a ser varrida
do mapa. Cremos que esta é a
pergunta prioritária que temos
que responder para quem está
dormindo com o inimigo. Nós,

22 milhões de mineiros, temos
que cobrar isso diariamente a
partir de agora.
Ao contrário desse acontecimento brutal, que ceifou centenas de vidas, ao menos aqui
no Buritis temos boas notícias.
A começar pela solidariedade
do bairro com as vítimas da tragédia de Brumadinho. Além de
implantar um posto de recolhimento de donativos, o UniBH
abriu as portas do seu hospital veterinário para cuidar dos
animais que sobreviveram. A
reportagem principal dessa edição traz a nova cara do principal
centro comercial do bairro, o
Shopping Paragem. Grandes investimentos foram feitos e o Paragem ganhou uma repaginada
completa por dentro e por fora.

Outra boa notícia vem
do novo comandante da 126ª
Companhia da Polícia Militar,
Major Antônio José Resende.
Em entrevista exclusiva, ele
promete ampliar o policiamento aqui no bairro. Comemoramos também o fato de um projeto social que nasceu aqui no
Buritis ter sido premiado nacionalmente. O projeto “Bom na
Bola Bom na Vida” foi um dos
quatro escolhidos em todo o
país para receber auxílio financeiro para reforçar as suas atividades. Esta edição traz várias
outras boas notícias do bairro.
Porém, nada disso vai apagar
a tristeza do ocorrido em Brumadinho. Mas ao menos temos
algo para enxergar de bom nesse mundo de tanta notícia ruim.
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BRUMADINHO
A tragédia de Brumadinho (ou
crime da Vale?) não se trata de uma
disputa política ou qualquer outra
disputa do dia-a-dia. Não estamos em
uma eleição presidencial, esquerda x
direita ou em um clássico de futebol
entre Atlético x Cruzeiro. Se trata de
uma questão humanitária, de seres
humanos como qualquer um de nós.
Eles têm família, filho, pai, mãe, irmãos, avós, esposa(o). Tenho ouvido
pessoas dizendo que eleitores do atual presidente merecem estar naquela
situação de sofrimento. Que estão
pagando pelo seu voto. Tenho visto
pessoas criticando a vinda de solda-

dos israelenses para essa missão de
socorro (muito nobre por sinal). Debochando e se alegrando porque os
equipamentos vindos de Israel não
estão funcionado para o tipo de situação. Que país é esse? Cadê a sensibilidade? Nós estamos sendo justos
com o próximo? Se fosse a sua família ou seus amigos, você recusaria
ajuda vinda de qualquer país que seja
por questões políticas?
Sejamos mais humanos, por favor! Vivemos em busca de mudança
para termos um país melhor e mais
justo, mas nos recusamos a evoluir
espiritualmente, nos recusamos a solidarizar com a dor do próximo.
Taynara Leonardi

TEATRO
Estou passando aqui para
lembrar aos moradores do Buritis que ainda está rolando a
Campanha de Popularização do
Teatro e da Dança. Belo Horizonte e região metropolitana recebem espetáculos a preços populares até o dia 24 de fevereiro.
Vale muito a pena. Já fui em três
e pretendo ir em mais. A campanha resgata os sucessos teatrais
apresentados durante o ano e
algumas atrações são gratuitas.
São quase 160 peças teatrais e
musicais voltadas ao público
adulto e infantil, em vários palcos da cidade. Vale a pena cur-

tir. Acesse o site e fique ligado:
www.vaaoteatromg.com.br.
Lídia Arinos

CÃES 1
Editores do JORNAL DO BURITIS, estou aqui para parabenizar
pela matéria sobre animais abandonados e a oportunidade de adoção.
Vocês foram maduros e éticos ao
assumir o erro na matéria da edição
de novembro. Fizeram do problema
um salto para o entendimento do ativismo pela proteção animal. Ainda
estamos a passos lentos....falta muito
para vermos os animais como irmãos
em evolução. Se o respeito e o amor
a eles começar a ser plantado nos

corações dos humanos, quem sabe
nossa felicidade não chega mais rápido? Não seremos felizes enquanto
um ser da criação for usado, abusado, humilhado, agredido e morto
para nossa alimentação ou diversão.
Obrigada pelo empenho e profissionalismo. Lutemos o bom combate!
Ahh.... aproveitando o momento…
se o Carrefour tivesse feito o que
vocês fizeram não estava esta polêmica toda e não teriam perdido tantos clientes.
Eliana Malta

CÃES 2
Ter humildade e reconhecer
o erro é uma dádiva. O JOR-

NAL DO BURITIS errou feio
na edição de novembro onde
infelizmente ouviu apenas duas
pessoas que não tinham empatia alguma com os animais. Enfim a repercussão negativa foi
imediata, mas estou aqui para
reconhecer que o JB acertou
na matéria de dezembro e vem
mostrando interesse em apoiar
a causa animal. A reportagem
que fizeram é um exemplo disso. Parabéns ao jornal que teve
humildade para reconhecer o
erro e conte comigo para defender os animais, sempre.
Val Consolação
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Comércio

O NOVO PARAGEM
Shopping realiza obras de revitalização e dá novo visual ao comércio do Buritis

Fotos Divulgação

A nova fachada do Paragem traz cores vibrantes, que modificaram o visual de toda a região

Desde o fim do ano passado,
a região de maior comércio do
Buritis está com um visual muito
mais atrativo. Mesmo os moradores mais desatentos, que não têm
o costume de observar as fachadas das lojas e edifícios, devem
ter percebido que o centro comercial mais importante do bairro,
o Shopping Paragem, está com
uma “cara” bem diferente. De
olho nas tendências do mercado,
uma grande obra, orçada em mais
de R$2 milhões, foi feita no shopping, proporcionando um visual
mais bonito e moderno.
A primeira etapa das obras
de revitalização do Paragem teve
início em julho de 2018 e terminou no fim do mês de novembro.
A intenção dos investidores era
proporcionar aos clientes e lojistas um lugar muito mais agradável
para fazerem suas compras e vendas já para o período das festas

Para Marcelo e Weverton, os investimentos fazem
com que o Paragem sempre se mantenha atual

de fim de ano. E a estratégia deu
certo. De acordo com informações
de lojistas do Shopping, as vendas
de fim de ano de 2018 foram bem
melhores do que o ano anterior.
Investidor no Paragem, o empresário Marcelo Duarte explica

que uma conceituada empresa de
arquitetura foi contratada para definir o novo visual do shopping.
Após muitos estudos, chegaram
à conclusão de que a fachada deveria receber novas cores, sair do
branco básico, e também contar

com o novíssimo sistema de pele
de alumínio. “Percebemos que o
shopping era apenas mais um ponto branco na região comercial do
Buritis. Agora, ele está com cores
vivas. E a pele de alumínio, com
certeza, é o que mais tem chamado a atenção. Ainda desconhecida
por muitos, ela gera um visual extraordinário quando as luzes estão
acesas. Os maiores empreendimentos, como o Museu do Futuro,
no Rio de Janeiro, utilizam esta
mesma técnica”, ressalta.
Mas as obras não ocorreram apenas do lado externo. O
Paragem agora também conta
com um novo piso e estrutura
no teto. Além disso, o mobiliário
foi completamente renovado. O
mesmo aconteceu com a praça de
alimentação. As salas do Cineart
ainda receberam novo carpete.
Mais beleza, conforto e segurança para lojistas e consumidores.

Atrair mais clientes
O principal objetivo com a revitalização é atrair mais consumidores ao shopping. A coordenação
do Paragem diz que 95% dos clientes frequentam o centro comercial
ao menos três vezes por semana.
Uma fidelidade conquistada, entre outros fatores, à qualidade dos
serviços e a comodidade dos moradores do bairro poderem fazer suas
compras bem perto de casa. Um
dos objetivos dessa nova fase é expandir a clientela de consumidores
de fora do Buritis.
“Já temos clientes que vêm de
longe para fazerem compras ou
irem ao cinema. Temos uma ótima estrutura e bons preços, mas
sempre é preciso renovar. Este é o
segredo do sucesso. A região continua crescendo, como por exemplo,

Encontrar tudo em um só lugar
Se as mudanças já têm chamado a atenção dos moradores
que, simplesmente, passam em
frente ao shopping, para os frequentadores elas foram recebidas
com enorme entusiasmo. A dentista Mariana Caires é um exemplo
de cliente que aprovou a nova roupagem do estabelecimento. Não é
nenhum exagero dizer que o Paragem faz parte de sua vida. Lá, ela
almoça, faz compras, serviços de
beleza e vai ao cinema. Agora, faz
tudo isso em um ambiente que tem
tudo a ver com o seu gosto.
“Apesar de ser dentista e ter
que usar, eu não gosto muito de
branco. Esses tons avermelhados
e de ferrugem da fachada são a
minha cara e ficou com estilo de
shopping grande. Adorei”, relata.
Mariana torce para que renomadas

lojas de departamentos e eletrodomésticos possam ser inauguradas no Paragem.
“Se estas marcas chegarem não saio
daqui para fazer compra em nenhum

outro lugar”.
Após a revitalização da fachada e
de vários locais da área interna, a próxima etapa planejada para obras é no

estacionamento. Ele receberá um moderno sistema de automação que dará
muito mais comodidade aos clientes,
garante a coordenação do Paragem.

No Paragem, Mariana encontra tudo o que procura: produtos de qualidade, alimentação, lazer e muito mais

o Buritis II, e temos que estar bem
preparados para receber este novo
público”, explica o administrador
Weverton Jorge.
Antes de iniciarem as obras, a
coordenadoria do Paragem foi até
a cidade de São Paulo, uma vez
que na capital paulista a presença
de centros comerciais em bairros
é muito forte e estruturada. Cada
detalhe foi observado com atenção para que fossem definidos os
melhores trabalhos e metas. “Tem
que estar sempre atual. Investimos
alto e já estamos tendo o retorno.
Dentro de pouco tempo iremos
anunciar novas marcas, de ponta,
em diversos segmentos, que irão
chegar ao Paragem e deixar nosso
espaço ainda mais atrativo”, garante Weverton.
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Variedades

Projeto do bairro é
destaque nacional

Eles também merecem
um click profissional

Instituição do Buritis foi uma das
quatro contempladas em todo o Brasil

Pet Book está caindo no gosto de
quem tem animal de estimação
Agência i7/Mineirão

O projeto social “Bom na
Bola Bom Vida”, do Buritis, foi
uma das instituições contempladas pelo Goleada do Bem,
projeto criado da parceria entre
Mineirão e DAHW Brasil. Dos
mais de 50 projetos inscritos de
todas as regiões do Brasil, apenas quatro instituições atenderam a todos os requisitos do edital, lançado em outubro do ano
passado, e serão contempladas
com um valor total próximo a
R$ 800 mil.
Mudar a vida de crianças e
jovens em situação de vulnerabilidade social, através da prática de esportes. Este é o grande
objetivo do “Bom na Bola Bom
na Vida”, que completou oito
anos de fundação em dezembro
do ano passado. A chegada destes recursos não haveria melhor
presente. “É o reconhecimento
de um trabalho, porque acreditamos que somente projetos muito
bem consolidados conseguiriam
participar desse edital. Teremos
a possibilidade agora de fundamentar ainda mais nossas atividades”, revela Carlos Vasconcelos, o Karlinhos, idealizador do
projeto no Buritis.
Para participar do edital, o
“Bom na Bola Bom na Vida”
criou um novo projeto interno,
que foi denominado de “Projeto Bora Jogar Bola”, que busca
potencializar o esporte como instrumento pedagógico para transformação social e humana. Atualmente, o “Bom na Bola Bom na
Vida” atende, em seus quatro nú-

Karlinhos (1º à esq.) recebeu a doação
simbólica nas arquibancadas do Mineirão

cleos, 120 crianças e adolescentes
de 08 a 17 anos.
De acordo com Karlinhos,
os recursos irão contribuir para a
continuação e manutenção das oficinas esportivas e atividades educacionais gratuitas para crianças e
jovens de áreas de vulnerabilidade
social na Região Oeste de Belo
Horizonte. “Eles serão utilizados
para aquisição de materiais esportivos, uniformes, pagamento de
profissionais, inclusive assistente
social, e outros”, revela.
Os valores repassados às
instituições foram arrecadados
por meio de doações realizadas
na Alemanha. Uma trave e uma
rede utilizadas na partida entre
as seleções brasileira e alemã,
na fatídica semifinal da Copa
do Mundo de 2014, foram enviadas para o país europeu e os

interessados em contribuir com
projetos sociais no Brasil que
doaram acima de 71 euros receberam uma parte da rede daquela
partida histórica. A trave passou
a fazer parte do acervo do museu do futebol de Dortmund, na
Alemanha. “Quem diria que um
momento tão triste do nosso esporte iria gerar no futuro tanta
felicidade”, comenta karlinhos.
É aquele velho ditado: há males
que vem para o bem.
Além do “Bom na Bola Bom
na Vida”, também foram contemplados: Instituto Geração 4,
de Jaboatão dos Guararapes, em
Pernambuco; Fundação Faculdade Regional de Medicina, de São
José do Rio Preto (FUNFARME)
e Fundação Benjamin Guimarães
– Hospital da Baleia, de Belo
Horizonte.

Não é segredo para ninguém
que, hoje em dia, muitos donos
de pets tratam seus bichinhos
como verdadeiros membros da
família. Até por isso, eles merecem receber o mesmo tratamento e alguns “mimos”.
Assim como acontece com as
gestantes, bebês, formandos e
noivos, agora também começa a ganhar força no mercado
fotográfico a ideia de fazer
books para os pets. Desta forma, profissionais estão se capacitando nesta área, a fim de
oferecer aos donos o clique
mais especial do animalzinho.
Estevão Galvão Fonseca é
fotógrafo há cerca de dez anos.
Ao longo de sua carreira registrou momentos marcantes nas
mais diversas áreas. Contudo,
foi a paixão pelo seu cãozinho
Flea, da raça Shih Tzu, que o fez
se interessar pelo pet book. De
acordo com ele, sempre fotografou seu pet como uma diversão,
mas como as fotos ficavam cada
vez mais legais, muitos amigos
o aconselhavam para investir
no ramo. Acabou ouvindo os
conselhos, deu certo e hoje está
muito feliz com o trabalho. “O
objetivo do ensaio é registrar em
imagens o amor e o carinho que
os donos têm pelo seu animal
de estimação. E é sempre bom
guardar boas fotos de lembrança, já que, infelizmente, eles não
vivem para sempre”.
Estevão segue realizando
ensaios fotográficos com gestantes, debutantes, casamentos
e eventos em geral. Entretanto,
diz que com os animais o con-

Flea já se posiciona para as fotos
como um verdadeiro modelo

tato é diferente e, mesmo não
considerando difícil o momento de lidar com os pets, ressalta que é preciso paciência e
dedicação. “Depende de cada
animal, da criação do bichinho. Tem aqueles mais agitados
e brincalhões e
outros mais calmos. Os animais
precisam conhecer primeiro o
ambiente. É fundamental darmos
um tempo para
eles se adaptarem, mas é mui-

to tranquilo. Além de tudo, oferecemos petiscos e brinquedos
para distraí-los e assim o resultado é lindo”.
Ainda de acordo com o fotógrafo, já realizou alguns trabalhos para pet shops, o que,
segundo ele, é uma excelente
forma de divulgação. “A beleza
das imagens capturadas por um
profissional capacitado faz com
que muitos clientes procurem o
pet shop, porque desejam que
o seu animal fique tão bonito
quanto os das fotos”.
Segundo ele, a receita para
um trabalho de excelência não
está apenas na descoberta do
melhor ângulo ou momento.
“Não é apenas fotografar, é
oferecer o melhor atendimento.
Converso com os clientes e, ao
perceber os seus desejos, indico
até os lugares onde as fotos seriam as mais legais”, finaliza.

SERVIÇO
Quem estiver interessado em fazer um lindo book com seu
amiguinho de quatro patas pode entrar em contato com
Estevão através do telefone 31 98423-8273, Instagram
@fgestevao ou ainda pelo e-mail galvao.fonseca@gmail.com.
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Futebol

Buritis adere à campanha
“PELA PAZ NOS BARES”
No último dia 27 de janeiro
tivemos a realização do primeiro
clássico entre Cruzeiro e Atlético de
2019. E, mesmo com toda a comoção vivida naquele fim de semana,
em virtude da tragédia do rompimento da barragem 1, da mina do
Córrego do Feijão, em Brumadinho, infelizmente foram registrados atos de violência na capital em
virtude do clássico. A mais grave
uma briga generalizada que terminou com um homem espancado e
baleado, no bairro Serrano, região
da Pampulha. Mas, se em alguns
lugares estes bandidos - não podemos nunca denominá-los como torcedores - ainda utilizam o futebol
como desculpa para demonstrarem
toda a sua irracionalidade, em outros locais o único clima existente
foi o de alegria e paz. Dias antes do
clássico, o JORNAL DO BURITIS
lançou em suas redes sociais a campanha “PELA PAZ NOS BARES”
e os nossos moradores/torcedores
abraçaram a ideia.
Por se tratar de um jogo às 11h,
muitos bares do Buritis optaram
em não abrir suas portas. Mesmo
assim, os torcedores que saíram de
casa tiveram boas opções para assistirem ao clássico. O que se via
era uma grande quantidade de cadeiras espalhadas no interior dos
bares e nas calçadas com a enorme
presença de camisas azuis e preto
e branco. Tudo em clima de muita
amizade e descontração sadia para
curtir o jogo que representa uma
das maiores rivalidades do mundo
do futebol.
O casal de estudantes Paulo Roberto, atleticano, e Paloma Abreu,
cruzeirense, escolheram o Boi Zé
para acompanhar o clássico. O programa é comum para o casal. Porém, sempre tomam cuidado quanto ao local que irão escolher. No

Bares e restaurantes do Buritis: sempre uma opção alegre e segura para o clássico

Buritis, sentem-se muito tranquilos
para sentarem lado a lado com seus
uniformes. “Já ficamos receosos algumas vezes em sair com a camisa
do time, por isso, sempre buscamos
lugares em que as pessoas não querem saber de briga, como é o caso
do Buritis”, diz Paulo.

E o clima de paz era tamanho
que o casal Henrique Andrade, cruzeirense, e Bruna Abreu, atleticana,
levaram a filhinha Manuela, de apenas 09 meses, para o bar. “Não tivemos qualquer receio em sair com ela
aqui no Buritis. Todo o ambiente é
muito seguro e agradável”, comenta

Os casais Henrique e Bruna e Paulo e Paloma se sentem
muito seguros para assistirem ao clássico no Buritis

a mamãe. E, nem mesmo
por qual camisa a filha vai
torcer no futuro é motivo
de discussão entre o casal.
“Ela é quem vai decidir e
receberá todo o apoio de
nós dois. Mas, se ela optar
pelo Cruzeiro, com certeza, será muito mais feliz”,
brinca o papai.
Na região do Buritis
II, outro bar de bastante movimento durante o
clássico foi o Zé Pileque.
Os torcedores de Atlético
Darlam, Abenídio, Diego e Pedro mantêm o espírito saudável da rivalidade
e Cruzeiro tomaram conta
de todos os ambientes do
contração. Tem a zoeira saudável.
lazer”, completa Abenídio.
estabelecimento. Entre eles, estava
Já teve cruzeirense que brincou coAgora é aguardar pela realizaum grupo de amigos moradores do
migo aqui hoje e eu nem conhecia.
ção do próximo clássico. Este ano,
condomínio EcoVita. Os atleticaNão pode haver arrogância. O resAtlético e Cruzeiro poderão se ennos Darlan Aldo e Pedro Matoso e
to é festa”, revela Darlan. “Se tem
frentar em mais oito oportunidades
os cruzeirenses Abenídio Gandran
um lugar que os amigos, a família,
e os jogos serão decisivos. Por isso,
e Diego Borges assistem juntos ao
podem vir sem qualquer temor, é o
a nossa campanha não pode parar.
clássico mineiro nos bares do BuBuritis. Aqui só encontramos pesQue a “PAZ NOS BARES” se esritis desde que se conheceram, há
soas do bem que entendem que o
tenda para outros bairros da cidade,
quatro anos.
futebol é um grande momento de
porque o Buritis já abraçou a causa.
“Aqui o clima é de paz e des-
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Educação

Em prol da saúde desde criança
Coleguium desenvolve programa especial de educação alimentar
Uma das grandes preocupações dos pais na criação de seus
filhos, hoje em dia, é referente à
alimentação. Segundo o Ministério
da Saúde, 33% das crianças brasileiras estão acima do peso. A alimentação saudável é uma prática
que deve ser levada a sério desde
muito cedo. Pensando nisso, a rede
Coleguium de Ensino desenvolveu
em todas as suas unidades o PEN
- Programa de Educação Nutricional. O projeto oferece informações
sobre hábitos saudáveis de forma
que o aluno seja conscientizado sobre a importância de uma alimentação equilibrada.
Garantir uma alimentação saudável é uma tarefa diária, que deve
ser relembrada sempre para as
crianças, tornando essa prática um
hábito natural do seu dia a dia. O
PEN envolve aluno, professores e
até os pais. Um cardápio altamente
saudável, que conta com frutas, le-

Carolina está sempre inovando no cardápio na
busca de trazer mais sabor aos alimentos saudáveis

gumes e carboidratos, é elaborado
pela nutricionista. Os responsáveis
pelo aluno poderão contratar o fornecimento na escola ou enviar de
casa, mas sempre respeitando o
cardápio sugerido pela instituição.

“Os pais sabem exatamente o
que seus filhos irão comer na escola e nosso objetivo é fazer com que
eles também pratiquem a alimentação saudável em casa. Tanto que
no projeto elaboramos uma cartilha

que é para eles saberem o que dar
aos seus filhos em casa”, explica
a nutricionista da rede Coleguium,
Carolina Freire.
Um dos temores dos pais em relação ao PEN é se os seus filhos não
estão comendo os alimentos que
estão sendo oferecidos na escola
e, consequentemente, ficando com
fome. De fato, fazer com que as
crianças - o projeto é para alunos de
02 a 10 anos - comam determinados alimentos é muito complicado.
Contudo, a forma lúdica com que a
situação é trabalhada pelos funcionários faz com que o resultado seja muito positivo. “Eles comem sem saber o que é. Damos
uma torta de legumes e falamos
que é de frango. Fazemos um
suco verde e dizemos que é do
Hulk, que eles irão ficar fortes.
É brincar com eles. São raras as
vezes que as crianças se negam a
comer”, revela.

Resultados

De acordo com Carolina, a boa
alimentação vai muito além de não
engordar. Ao comer bem, a criança obtém importantes resultados no
rendimento escolar. “Ela tem maior
poder de concentração, maior vigor
físico para praticar esportes. E os
pais acompanham de perto todo este
desenvolvimento”.
Diretora da unidade Buritis do
Coleguium, Juliana Ribas ressalta
a importância do PEN na escola. A
resposta são os depoimentos que recebe constantemente dos pais. “Tem
pai que diz que o filho agora chega
no restaurante e pede para colocar
verdinho, ter colorido no prato. Tenho uma amiga que, antes mesmo
de eu vir para o Coleguium, me disse uma vez que adorava a escola,
porque nela existe um cardápio de
alimentação. Dizia que o filho ficava com a sogra e ela “estragava” a
criança, dando tudo o que queria.
Na escola ela sabia que uma boa ali-

mentação estava garantida”.
Ainda de acordo com a diretora,
a forma pedagógica de lidar com a
situação é o que mais lhe chama a
atenção no projeto. “É um trabalho
com emoção, que acaba desmistificando que alimento saudável não
tem sabor”. Ao aderir o PEN, os
pais recebem um kit com dicas de
como preparar alimentos saudáveis
em casa. Se forem seguindo da forma correta, no final do ano ganham
mais um kit. “Ainda fazemos alguns projetos especiais durante o
ano, como por exemplo, um piquenique no parque só com comidas
preparadas com alimentos saudáveis”, finaliza Carolina Freire.
O PEN não atende alunos acima de 10 anos por acreditar que
estes já têm uma independência
alimentar. Contudo, na cantina do
Coleguium os alunos encontrarão
alimentos saudáveis como: água de
coco, sucos naturais, salgados assados, frutas e outros.

Volta às aulas: confira dicas para segurança e fluidez no trânsito
As férias escolares chegaram
ao fim e a rotina vai voltando ao
normal o que, para muitos, significa ter que enfrentar novamente
as longas filas de veículos. Nos
primeiros dias da volta às aulas,
a BHTrans estará com mais agentes nas ruas para contribuir com a
maior agilidade no trânsito e orientar os pais/motoristas quanto à forma de se comportarem ao deixar e
buscar seus filhos nas escolas.
Técnico da Gerência de Educação para a Mobilidade, Jeferson
Meireles explica que o trabalho da
BHTrans visa priorizar três situações: segurança, acessibilidade e
fluidez. No que diz respeito à segurança, os pais, bem como os motoristas de vans escolares, devem
fazer o embarque/desembarque das

crianças próximo às calçadas. É
mais seguro e não atrapalha os outros motoristas.
“Tem que estar atento até mesmo com o lado que a criança vai
descer. Muitos pais, às vezes, não
se atentam que ele parou próximo
à calçada mas o filho desceu pela
porta que dá para a rua e o risco
de acidente é muito grande”. Além
disso, o motorista deve respeitar a
faixa de pedestre, reduzir a velocidade próximo às escolas e estar
usando o cinto de segurança. “São
situações básicas, mas que devemos sempre ressaltar”.
Em relação à fluidez do trânsito, o grande inimigo são as filas duplas. Por mais que a pressa
esteja presente, o mais seguro e
gentil é não parar em fila dupla.

Estacione o carro em um lugar
mais distante se for preciso, ou
saia mais cedo de casa para não
correr o risco de chegar atrasado
ao trabalho. Além de uma infração de trânsito, gera incômodo
aos demais motoristas e um risco
para a criança, que vai ter de passar entre os carros para chegar à
calçada. “O engraçado é que muitos pais que param em fila dupla
xingam um motorista quando está
em fila dupla na sua frente”, comenta Jeferson.
Quanto à acessibilidade, a fiscalização fica por conta da falta
de respeito de muitos motoristas
que não obedecem os espaços reservados para o desembarque de
estudantes com deficiência física
e/ou motora.

Dicas importantes

Técnico da Gerência de Educação para
a Mobilidade, Jeferson Meireles

Apesar de simples, a BHTrans diz que algumas dicas
são importantes para gerar
maior fluidez no trânsito na
porta das escolas. Uma delas é que os pais coloquem a
criança no carro já tendo observado se todos os pertences
estão corretos e se estão de
fácil manuseio. “A coisa mais
comum é ver uma mãe descer
do carro, que muitas vezes está
em fila dupla, travam o alarme, para levar uma lancheira,
um caderno e até dar um beijo
de despedida. Isso atrapalha
muito”. É importante ainda
verificar se a escola possui um

funcionário que possa encaminhar
a criança até a entrada. Se o aluno
é novato e o pai não conhece bem
a escola, como é o trânsito em volta, saia mais cedo de casa.
Por fim, o técnico em educação no trânsito orienta os pais
que, sempre que possível, optem
em contratar o serviço de uma van
escolar. Além de ser mais seguro,
reduz o tráfego de veículos. “Para
ser um motorista de van escolar, o
profissional passa por uma série de
avaliações, até mesmo toxilógica.
Isto garante total segurança ao estudante. Sem contar que uma van
significa em torno de dez veículos
a menos na porta da escola”.
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Expansão

Novo presidente da CDL/BH quer
comércio do bairro ainda mais forte
Morador do Buritis, Marcelo Souza Silva tem experiência como empresário e gestor público
Um morador do Buritis está
no comando de uma das entidades
de classe mais importantes não
apenas de Belo Horizonte, mas de
Minas Gerais e do Brasil. No final
de 2018, Marcelo Souza Silva foi
eleito por unanimidade o novo presidente da CDL /BH - Câmara de
Dirigentes Lojistas - para o triênio
2019/2021. Apesar da enorme responsabilidade, Marcelo chega com
a experiência de quase 30 anos de
participação na entidade.
Hoje, aos 52 anos, além da
experiência acumulada no trabalho da entidade, onde era o vice
-presidente na diretoria passada,
Marcelo tem também a seu favor
um amplo conhecimento da gestão pública. Já atuou no Governo do Estado - Junta Comercial e
Gasmig - e na Prefeitura de Belo
Horizonte, onde foi Secretário de
Desenvolvimento e Secretário da
Regional Centro Sul no governo
anterior. Pela sua forte ligação com
o Buritis, onde também possui um
empreendimento, Marcelo garante que terá um olhar diferenciado
para o nosso bairro. Confira a entrevista exclusiva que o presidente
da CDL/BH concedeu ao JORNAL
DO BURITIS.
JORNAL DO BURITIS: Como
o senhor recebe esta responsabilidade de presidir uma das
principais entidades de classe
do país?
Marcelo Souza Silva: De fato
é uma responsabilidade muito
grande. Das cerca de 84 mil em-

Marcelo assume o cargo confiante na realização de um grande trabalho

presas de comércio e serviços
registradas com CNPJ na capital,
em torno de 12 mil são associadas da CDL/BH. É um número
bastante considerável. O setor de
comércio e serviços é responsável por cerca de 70% do PIB de
Belo Horizonte e emprega cerca
de um milhão de pessoas. Então,
a gente tem essa responsabilidade de conduzir os processos.
A CDL/BH participa há 58 anos
ativamente da vida comercial não
só de Belo Horizonte, mas de Mi-

nas e do Brasil. A entidade sempre foi protagonista, é a maior
do Brasil e muitos projetos nacionais das CDLs em todo o país
nasceram aqui. Além disso, tenho
a consciência de que a CDL/BH
não é uma entidade de contribuição compulsória. Aqui a contribuição é espontânea, ou seja,
temos que prestar muitos bons
serviços para que a pessoa que se
associa continue associada. Ela
tem que perceber que a entidade
gera valor para ela.

JB: Quais são as grandes dificuldades encontradas pelas
empresas de comércio e serviços atualmente?

você enxerga essa escolha da
população em colocar um empresário em um cargo de gestão pública?

Marcelo Souza Silva: Nós
temos um sócio que tira muito da
gente e não dá o retorno devido,
que são os governos, nas suas três
esferas. A expectativa é enorme em
relação a simplificação de processos, desburocratização, reformas
macro necessárias na Previdência e
fiscal, equilíbrio nas contas públicas. Em Minas Gerais é importante trabalhar para tornar mais justa a
legislação tributária, principalmente em relação ao ICMS. O empresário não quer deixar de pagar o
imposto, sabe que ele é necessário,
mas que seja justo. Hoje, além de
pagar os impostos, o empresário
ainda precisa arcar com outras despesas como, por exemplo, saúde
para seu colaborador. Além disso,
os comerciantes sempre querem
a melhoria em três fatores: segurança, possibilidade de crédito e
educação no sentido mais amplo,
que envolve até qualificação no
atendimento e conhecimento de
novos equipamentos e tecnologias. A CDL/BH precisa trabalhar
em cima de tudo isso para que a
cidade tenha um ambiente favorável aos negócios e que o comércio possa sobreviver.

Marcelo Souza Silva: A gente
sempre reclamou disso, de que os
políticos não sabiam fazer gestão.
Sabemos que é diferente o setor
público do privado, mas há esperança em ter uma pessoa que chega com esta mentalidade gestora,
com metas, previsões de orçamento, fazer análises, buscar soluções
rápidas para problemas simples
que às vezes ficam paralisados na
burocracia. Estamos com uma
grande expectativa e a CDL/BH,
sem dúvida, estará ao lado dele no
que for melhor para o empresário
mineiro e, claro, para o cidadão. A
chance foi dada. Agora é não cometer erros para que ela não seja
desperdiçada.

JB: Tivemos uma importante
mudança no ano passado com
a eleição de um grande empresário, Romeu Zema, para
o Governo de Minas. Como

JB: Em relação ao Buritis,
o senhor reside no bairro há
mais de 20 anos. Como vê o
atual momento do comércio
local?
Marcelo Souza Silva: A descentralização do comércio é uma
realidade e o Buritis já está muito
avançado nesse sentido. Hoje, os
moradores conseguem buscar o
que desejam no bairro, desde uma
vasta carta de produtos como também serviços. Um bom exemplo
é que estamos servidos de todos
os bancos praticamente. Ter isto
perto de casa é um grande facilitador. A CDL/BH, claro, vai contribuir para que este comércio no

Buritis continue crescendo, estruturado, bem como dos demais
bairros de Belo Horizonte.
JB: Em relação às decisões do
poder público que possam vir
a prejudicar o bom andamento não só do comércio, mas
de quem mora no Buritis, a
CDL/BH pode interferir de alguma forma?
Marcelo Souza Silva: Claro.
No passado lutamos pela implantação do estacionamento rotativo.
Apesar de ser impactante no primeiro momento, hoje todos já perceberam o quanto benéfico ele é.
Estamos acompanhando de perto
as mudanças no Plano Diretor, na
busca de facilitar o relacionamento
comércio/cliente. Por exemplo, estamos vendo a possibilidade de ampliar os estacionamentos na frente
das lojas. As pessoas que compram
no bairro precisam chegar nas lojas
e poder estacionar. Como diz nos
Estados Unidos, “no parking, no
business”. Seja trânsito ou qualquer
outro setor. Estaremos analisando e
cobrando sempre o melhor para o
bairro. Aliás, é importante destacar
que todos os grandes projetos desenvolvidos em Belo Horizonte nos
últimos anos contaram com a participação da CDL/BH.
Em 2019, a CDL/BH continuará oferecendo cursos para capacitação de colaboradores, grandes promoções e iniciativas, como o “Dia
da Liberdade de Impostos”, para
fomentar ainda mais o comércio de
Belo Horizonte.
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Economia

Exemplo

Aquisição sem dinheiro

Curso no Buritis oferece
aulas de Libras gratuitamente

Plataforma digital proporciona bons negócios
com a simples troca de produtos e serviços
A crise econômica dos últimos anos e o advento da internet
fizeram ressuscitar uma prática de
comércio que existia antes mesmo
da criação do dinheiro: a permuta.
Empresas e profissionais autônomos estão se filiando a grupos e
ofertando seus produtos e serviços.
Os pagamentos são feitos através
das trocas. Em Belo Horizonte
uma plataforma tem se destacado
na coordenação deste grupo de trocas. A Via Permuta já está há mais
de um ano no mercado e conta
com mais de 630 participantes.
Gerente comercial da Via Permuta, Bruno Tostes explica que,
assim que se associa, a empresa ou
profissional autônomo recebe um
limite de crédito em VPs - nome de
uma moeda fictícia - para efetuar de
imediato suas compras em qualquer
empresa associada. Cada VP equivale a R$1 e, na medida em que a empresa vende seus produtos/serviços,
acumula créditos para suas compras.
“Em pouco mais de um ano já registramos mais de cinco mil negócios,
nos mais diversos segmentos, desde
o pedido de um sanduíche delivery
à compra de um lote de mais de
R$100 mil, passando por segmentos
como mídia, material de construção,
eletrodomésticos, gráficas e varejo
em geral”.
De acordo com Bruno, mais do
que simplesmente ser um balcão
para exposição de produtos, a Via
Permuta tem o objetivo de estreitar o
relacionamento entre os associados,
conhecer suas necessidades e atuar como facilitadores de negócios,
conferindo agilidade e segurança às
negociações. “Um associado queria
fazer um clareamento dentário, e
uma das clínicas odontológicas associadas estava oferecendo outro serviço na Via Permuta. Entramos em
contato com a clínica e prontamente
ela disponibilizou o serviço na plataforma e o associado pôde adquiri-lo.
Esse tipo de gerenciamento faz com
que todos saiam ganhando”.

Novos relacionamentos
Dentro do objetivo de estreitar o relacionamento, a plataforma
acaba por proporcionar novos negócios. Um associado que vai a uma
loja buscar um produto negociado
na Via Permuta pode se interessar por outro ou mesmo conhecer
o local e, a partir daí, se tornar um
cliente fiel. “Sabemos que um dos
maiores desafios do comerciante
hoje é levar o cliente à sua loja. A
Via Permuta poderá fazer este trabalho para ele”, comenta Tostes.

E, para garantir o sucesso do
grupo, uma das exigências da Via
Permuta é que o atendimento ao
associado seja o mesmo dado ao
cliente que for adquirir o produto/
serviço em dinheiro. “Na plataforma não existe promoção ou cobrança de preços maiores. O produto
deve ter o mesmo preço da vitrine.
Se algum associado fizer uma reclamação de abuso ou mau atendimento, verificamos a situação, e se confirmada, desfiliamos a empresa”.

Bruno espera, em breve, comemorar
a presença de mil empresas no Via Permuta

Como participar
Para se associar ao Via Permuta,
a empresa ou prestador de serviço
contribui com uma anuidade. A cada
negociação feita, uma comissão é
repassada à plataforma. “A justificativa para esses valores é simples:
é como a plataforma se mantém ativa e com uma equipe de suporte de
muita qualidade”, explica Bruno.
Entre os associados da Via Per-

muta estão empresas como Hering,
B Baby, Eletro PontoCom, Multicoisas, Grupo Bandeirantes, Orthopride, Academia Espaço Fitness do Buritis, Wäls Gastro Pub, entre outras.
Interessados em fazer parte da Via
Permuta em Belo Horizonte devem
entrar em contato com Bruno através
do telefone 99189-5651 ou pelo e-mail
brunotostes.conecta@gmail.com.

Uma grande expectaboom todo com a primeirativa foi criada em torno da
dama. Uma prova de que as
posse do presidente Jair
pessoas já estavam se atentanBolsonaro em 1º de janeido para esta situação”.
ro. No entanto, a cena que
Sonho
mais chamou atenção na
cerimônia foi o discurso
Em novembro do ano
feito em Libras pela pripassado, a Comissão de Edumeira-dama Michele Bolcação da Câmara dos Depusonaro. Através da Língua
tados aprovou uma proposta
Brasileira de Sinais, ela
que torna a oferta do ensino
garantiu que irá lutar pela
de conhecimentos básicos de
Voluntários celebram o sucesso da iniciativa
valorização e o respeito
Libras obrigatória nas escolas
aos direitos das pessoas com depassava no dia a dia, viu a necessidapúblicas brasileiras, sendo a matríficiência auditiva no país.
de de mais pessoas saberem a língua
cula facultativa para os alunos. O
A iniciativa da primeira-dade sinais. “Para mim, uma pessoa
projeto ainda segue em análise da
ma, e o próprio aquecimento do
surda fica mais solitária que uma que
Comissão de Constituição e Jusmercado de trabalho, têm desnão enxerga, por exemplo. Quem
tiça e de Cidadania e do Plenário
pertado o interesse de muitas
da Câmara.
não vê consegue falar o que precisa,
pessoas pelo conhecimento de
O grande sonho de Kátia Gaquem não se comunica fica a mercê
Libras. No Buritis, um grupo
luppo é que este projeto seja aproe, muitas vezes envergonhada, e prevoluntário foi criado para ensivado e que as escolas ensinem pelo
fere se afastar do social”.
nar a língua de sinais a moradomenos o básico da Libras, como
A Libras foi reconhecida como a
res que demonstrassem interesacontece com o inglês. “Eu uma
segunda língua oficial do Brasil pela
se e, rapidamente, a turma foi
vez vi um americano no supermerlei Nº 10.436, de 24 de abril de 2002.
preenchida. O sucesso imediato
cado, que estava um pouco perdido.
Ela reconhece como meio legal de
foi recebido com felicidade e
Logo apareceram algumas pessoas
comunicação e expressão a Língua
surpresa pela coordenadora do
para ajudar e, mesmo não tendo um
Brasileira de Sinais e outros recursos
grupo, Kátia Galuppo. “A sala
inglês fluente, conseguiram oriende expressão a ela associados.
seria para 20 alunos, mas devido
tá-lo. Com um surdo isso não aconDe acordo com a coordenadora,
ao interesse aumentamos para
tece, porque as pessoas não têm
ainda não sabe qual o objetivo das
25. Não pode ser mais do que
qualquer conhecimento da língua
pessoas que se inscreveram no curisso por se tratar de um trabalho
de sinais”, diz.
so. Pode ser por terem parentes surdifícil em que o professor preciAinda segundo a educadora,
dos e precisam saber se comunicar
sa ficar de olho o tempo inteiro
outro grande desejo é que as emprenessa linguagem. Também há aquepara ver se o aluno está fazendo
sas se preocupem em capacitar seus
les que desejam melhorar o currío movimento corretamente”.
profissionais com a Linguagem e,
culo, já que quem conhece Libras
Kátia é educadora e sua liassim, consigam atender bem seus
pode alcançar mais espaço no mergação com a Libras surgiu por
clientes com deficiência auditiva.
cado de trabalho. Ou mesmo pelo
acompanhar uma jovem com de“Se um funcionário souber a Libras
simples fato de querer um novo
ficiência auditiva, que hoje a trajá é o suficiente. Quando chegar um
aprendizado na sua vida. “Apesar
ta como uma filha. Por ver toda
cliente surdo ele é chamado e tira
das aulas terem iniciado este ano,
a dificuldade pela qual a garota
todas as suas dúvidas”.
a ideia do grupo surgiu antes deste

Apoio de voluntários e da ASPRAMI
A realização deste curso de
Libras no Buritis somente foi
possível graças a importantes
parceiros, todos moradores do
bairro. As aulas serão ministradas
gratuitamente pelos professores
Leandro Gontijo e Camila Pires.
A cirurgiã dentista Cristina Araújo, que é ouvinte mas tem conhe-

cimento da língua de sinais, e a estudante de psicologia Júlia Araújo,
também auxiliarão nas aulas.
O curso irá acontecer aos sábados em uma das salas oferecidas
pelo UniBH através da interseção
da ASPRAMI - Projeto Melhor
Idade, que já há alguns anos oferece vários atendimentos à comu-

nidade do bairro e agora também
está engajado pela causa dos deficientes auditivos.
Para saber mais detalhes do
curso de Libras, que tem duração
de 30 horas, sendo três horas/aula,
entrar em contato com Miriam
Reis, presidente da ASPRAMI,
através do telefone 99878-3245.
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Painel

Estudante nota 1000

Divulgação / Colégio Batista Mineiro

Aluna do Colégio Batista tira nota máxima na redação do ENEM
Estudar em uma instituição
de ensino que lhe proporcione o
melhor desenvolvimento cognitivo é fundamental para o sucesso.
A estudante Bárbara Silva Vicentini sabe muito bem disso. Das
4.122.423 redações corrigidas pelo
Enem 2018, apenas 55 registraram
nota 1000. E a aluna do Colégio
Batista Mineiro, que conta com
duas de suas unidades na região do
Buritis, foi uma delas.
Para se ter uma ideia da importância da escola no sucesso obtido
por Bárbara, a jovem diz que, até
pouco tempo, não tinha tanta habilidade em fazer redação. Segundo
ela, foi o estudo direcionado para
a escrita e o apoio do Colégio Batista que contribuíram para transformar essa realidade. “No começo
de 2018 disse para mim mesma
que tinha que me esforçar para ti-

rar uma nota ótima na redação. Por
isso, passei o último ano fazendo
redações semanalmente. Além disso, os professores do Batista sempre deram muito apoio para que a
gente pudesse estudar e ter ótimos
resultados. Tenho certeza que outros estudantes do colégio também
tiveram resultados bons por causa
desse apoio da escola”.
Neste ano, o tema da redação
foi “Manipulação do comportamento do usuário pelo controle de
dados na internet”. Para Bárbara,
foi um desafio escrever sobre o
assunto. “Talvez, por ter achado
o tema não tão fácil, tenha me esforçado mais na hora de escrever.
Eu já tinha feito redações sobre
tecnologia e inclusão digital, mas
nunca do jeito que foi abordado no
Enem. Achei a proposta relevante,
pois trouxe reflexão sobre como

agimos na internet em relação aos
dados pessoais que divulgamos
sem mesmo saber quantas pessoas
têm acesso a eles”, comenta. Além
de muito estudo, o segredo da nota
máxima? “Na hora, me lembrei de
tudo que já tinha visto sobre o assunto e mantive a calma. O desespero atrapalha muito”, diz.

O sonho
Com o sonho de cursar Medicina, Bárbara aguarda agora o
resultado de dois vestibulares de
universidades federais. “Estudar
Medicina é minha vontade desde
criança. Quero poder ajudar com
o meu conhecimento as pessoas
em situação de doença”, afirma
ela, que já começou a pensar na
área de atuação. “Penso em neurologia, porque acho essa uma
área muito interessante, mas ain-

da não tenho certeza”.
Bárbara Vicentini estuda no
Colégio Batista Mineiro desde os
6 anos de idade. Para tirar 1000
na redação do Enem, foram avaliados os seguintes critérios: domínio da forma padrão da língua
nativa; compreensão da proposta
do tema; seleção e organização
das ideias; demonstração de conhecimento da língua necessária
para argumentação; e elaboração
de propostas de solução para os
problemas propostos. Dois corretores são responsáveis pela análise da redação e devem dar uma
nota entre 0 e 200 para cada categoria. O resultado final é dado
pela média de cada uma das pontuações. Caso haja uma discordância entre as análises feitas pelos dois avaliadores, um terceiro
corretor é acionado.

Acupuntura para crianças
Quando se fala em acupuntura logo se imagina um
senhor ou uma senhora deitados em uma cama e cheios
de agulhas espalhadas pelo
corpo. Contudo, esta medicina alternativa também pode
ser utilizada no tratamento
de várias doenças infantis.
Os pontos estimulados no
bebê ou criança são os mesmos utilizados no adulto.
A diferença está em como
fazer. Como a maioria das
crianças se apavora só de se
falar em agulhas ou são mais
agitadas, podendo retirá-las

antes do tempo, a acupuntura é
realizada com laser ou sementes. As agulhas normalmente
são usadas em crianças maiores
de 10 anos, quando elas já têm
um entendimento melhor sobre
a situação.
As doenças infantis que encontram resultados altamente
satisfatórios no tratamento com
uso da acupuntura são as respiratórias, distúrbios do sono e dores
de cabeça e cólicas. “Praticamente não existe contraindicação. A
acupuntura infantil ajuda na redução do uso de medicamentos
por crianças com doenças crôni-

cas e ameniza os efeitos colaterais causados pelos remédios”,
explica a médica acupunturiatra,
Ana Eliza de Medeiros.
Ainda de acordo com a especialista, a acupuntura também
tem grande efeito no estado emocional dos pequenos. É muito
comum os pais observarem melhorias na qualidade de sono e
comportamento escolar, entre outros. “Eles ficam mais tranquilos
e assim melhoram a atenção nas
atividades em sala de aula. Além
disso, facilita a socialização e
como lidar com situações como
bullying”.

Diretor geral da rede Batista, Valseni Braga não esconde o
orgulho ao acompanhar o sucesso conquistado por Bárbara

Participação dos pais
Ana Eliza faz questão de ressaltar a importância dos pais para o sucesso do tratamento de acupuntura nos filhos. Segundo ela, os resultados
aparecem mais rapidamente se eles não demonstrarem apreensão quando
o tratamento estiver sendo realizado. Assim os pequenos se sentem mais
confiantes. “A ansiedade dos pais pode transparecer para a criança deixando-a agitada e dificultando o trabalho do profissional”.

Bom também para
futuras mamães

Ana Eliza, médica acupunturista

Para amenizar sintomas comuns à gravidez como azia, vômitos e dores, a gestante também
pode apostar na acupuntura. A
técnica pode ser utilizada nos
nove meses da gestação para ate-

nuar inchaço, insônia, enjôo, dores lombares e ansiedade.
Dra. Ana Eliza Medeiros atende na clínica Cuidati, que fica no 7º
andar do Edifício JOB, Rua Cristiano Moreira Sales, 150, Buritis.
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Por Dentro do bairro

Novo comandante da 126ª promete
colocar mais viaturas nas ruas do bairro
O ano de 2019 começou com
importantes mudanças na segurança
pública do Buritis e região. A 126ª
Companhia PM, que responde pelo
Buritis e mais oito bairros da região
oeste, está sob novo comando. Major Antônio José Resende assumiu
a função no dia 09 de janeiro. Ele
sucede a gestão do Major Narciso,
que foi transferido para a diretoria
médica da polícia militar.
Major Resende tem uma história de 24 anos na PM e uma boa
parte dela com forte ligação com a
nossa região. Além de muitos anos
servindo no 5º Batalhão, que responde pela área da 126 Cia, nos
anos de 2011 e 2012 foi subcomandante da própria companhia, à época comandada por Major Roberto.
Nos últimos dois anos, comandou
as companhias 21 e 08, respectivamente, um currículo que o credencia para a realização de um bom
trabalho junto à nossa comunidade.
Assim que chegou à 126, Ma-

jor Resende teve a confirmação
do que já pensava sobre a companhia. A estrutura física e de efetivo é satisfatória para o número
de ocorrências que são registradas
na região. Sua primeira meta de
trabalho é fazer com que a união
destes dois segmentos resulte nos
melhores resultados. “Não quero
mais ver viaturas paradas no pátio.
Se hoje temos duas motos rodando, amanhã teremos quatro. Já dei
início a um remanejamento de militares, que tenho certeza que dará
maior sensação de segurança aos
moradores do Buritis”.
E a sensação de segurança
é, de fato, o grande objetivo do
novo comandante para o Buritis.
De acordo com ele, o número de
crimes registrados no bairro é pequeno, mas isto de nada adianta se
a população não se sente segura.
“Por exemplo, vou colocar uma
viatura diariamente na pista de cooper da Henrique Badaró Portugal.

Operações

Major Resende assumiu no dia 9 de janeiro e manda avisar:
bandido que vier aqui vai pensar duas vezes em cometer o crime

Com isso, os usuários irão fazer
sua atividade física tranquilamente, sem receio de estarem sendo
seguidos por alguém, sem precisar
esconder o celular”.
Outra medida importante a ser
adotada será o início do policia-

dos moradores do bairro”, diz.
De acordo com dados repassados pelo comando da 126ª Cia,
em toda a região de sua abrangência são registrados em torno de 30
furtos e 01 roubo diariamente. Se
contabilizarmos apenas o Buritis,
os registros são raros, o que não
significa que não existam crimes
aqui no bairro. Major Resende pede
para que a população sempre acione
o 181 e denuncie todos os crimes,
para auxiliar no trabalho de prevenção e repreensão da polícia militar.
Ainda de acordo com o novo
comandante, ele já estabeleceu
contato com representantes de órgãos comunitários de segurança
da nossa região, como o CONSEP (Conselho Comunitário de
Segurança Pública) e o COMSEB
(Comitê de Segurança Pública do
Bairro Buritis). “Manter essa proximidade é muito importante”.

Sem definição

Semáforo
na Mário
Werneck
com
Cristovam
Chiaradia?
Uma das maiores preocupações no Buritis é em relação
ao trânsito. O alto número de
veículos ocupando ruas de um
bairro que não foi projetado
para tal gera inúmeros transtornos. E, enquanto uma grande
obra estrutural não é realizada,
é importante que uma sinalização seja bem elaborada para
evitar ainda mais problemas,
seja em relação a congestionamentos ou mesmo segurança de
motoristas e pedestres.
Um local no bairro que
merece um olhar especial é o
cruzamento entre as avenidas
Professor Mário Werneck e
Deputado Cristovam Chiaradia. Depois do adensamento do

mento no turno da manhã. Das 07h
ele será antecipado para as 06h.
Desta forma, haverá mais viaturas
nas ruas em um momento em que
há o costume da realização de alguns roubos, especialmente em padarias e em pontos de ônibus.

Major Resende pretende aumentar de forma considerável o número
de operações policiais no Buritis. Os
militares estarão sempre ocupando
as entradas e saídas do bairro. “Esta
ação não objetiva arrecadação e sim
monitorar quem entra e sai do Buritis. Um bandido que vier aqui vai
pensar duas vezes em cometer o crime, uma vez que poderá ser abordado na saída do bairro”.
As operações anti-flanelinhas
também serão ampliadas. Assim
como uma realizada no fim do ano
passado em frente ao Chalezinho,
muitas outras serão feitas próximo
às regiões de maior movimentação,
especialmente aos fins de semana,
quando a ação é mais intensa. “Além
disso, teremos militares em pontos
de maior concentração de veículos
no bairro, como na entrada do UniBH, pois sei que o trânsito continua
sendo um dos maiores problemas

No fim de 2018 o presidente
da BHTrans, Célio Bouzada, anunciou a possibilidade da criação de
mais 50 quilômetros de pistas exclusivas para ônibus em Belo Horizonte. E, entre os possíveis locais
para implantação, citou o Buritis.
Na ocasião, Célio informou que
profissionais da BHTrans e da Setra-BH (Sindicato das Empresas de
Transporte de Passageiros de Belo
Horizonte) iriam integrar um grupo
de trabalho que vai definir os locais

Buritis 2, o cruzamento passou a
ser bastante movimentado. Além
de ser um acesso ao Anel Rodoviário, fica em frente à Escola
Americana e um ponto final de
ônibus. Mas, apesar deste trânsito
intenso, no local existe somente
uma sinalização de PARE para os
motoristas que seguem na Mário
Werneck sentido bairro/centro.
O estudante Matheus Lima
passa diariamente pelo cruzamento das avenidas. Segundo ele,
é quase inacreditável nunca ter
visto um acidente no local. “Toda
hora tem freada brusca de veículos aqui. Como tem motoristas
que demoram a sinalizar que irão
entrar na Cristovam Chiaradia
quase chocam com quem vem na

Mário Werneck sentido contrário. Só resta buzinar e xingar”.
Ainda de acordo com o estudante, outro problema é a falta de uma faixa de pedestres no
cruzamento, o que causa risco
de atropelamento. “As pessoas
atravessam em meio aos veículos. Nenhuma se dispõe a andar
até mais para baixo onde existe
a faixa, uma vez que a entrada
da Escola Americana é aqui em
cima, assim como o ponto de
ônibus”. Nossa reportagem entrou em contato com a BHTrans
para saber se a empresa já fez
algum estudo para melhorar a
sinalização no cruzamento. Entretanto, até o final desta edição,
não obtivemos resposta.

para instalação das faixas.
Como pudemos perceber em
reportagem publicada na edição de
janeiro do JORNAL DO BURITIS,
a simples possibilidade de uma implantação de faixas exclusivos para
ônibus no bairro revoltou moradores e motoristas. Não houve um só
entrevistado pela nossa reportagem
que concordasse com a medida.
Para muitos, se esta ideia sair do
papel o trânsito do Buritis, simplesmente, irá parar.

Em contato com a BHTrans, o
JORNAL DO BURITIS foi informado de que o grupo de trabalho,
que a princípio iria fazer as análises
neste último mês de janeiro, somente
se reunirá a partir deste mês de fevereiro. Sendo assim, nenhuma decisão
ainda foi tomada a respeito. Ainda de
acordo com a BHTrans, o grupo irá
avaliar todas as questões, inclusive,
o desejo dos moradores, para decidir onde deverão ser implantadas as
novas faixas para ônibus na capital.

Após matéria no JB, árvore
condenada é cortada
Na edição de janeiro do JORNAL DO BURITIS, trouxemos
uma reportagem com a professora
Mônica Melo, ela que é moradora
na Rua Jornalista Guilherme Apgáua. Na matéria, Mônica reclamava da falta de compromisso do
poder público, em relação ao estado das árvores do Buritis, em especial de uma que fica em frente ao
prédio onde mora. De acordo com
ela, há cerca de três anos relata o
problema à Prefeitura e, inclusive,
um técnico já havia ido ao local e
condenado a árvore. “É um Oiti
de cerca de 10 metros. Um galho
destes que cair em cima de uma
pessoa pode matar. Sem contar danificar carros e a rede elétrica. As
raízes já acabaram com a calçada”,

relatou a moradora.
Mas, a angústia finalmente
chegou ao fim. Após a divulgação
da reportagem, uma equipe compareceu da PBH compareceu à rua e
fez o corte da árvore. Além disso,
outras duas próximas foram podadas. “Os funcionários da Prefeitura
me disseram que o pedido chegou
somente agora e, prontamente,
vieram cortar a árvore. Estranho
porque já havia entrado em contato
com a Ouvidoria e gerado protocolo de atendimento inúmeras vezes.
Tenho certeza que a ação do JORNAL DO BURITIS foi fundamental” agradeceu Mônica.
Ainda de acordo com a professora, a partir de agora, irá ter
dias muito mais tranquilos. “O

meu maior medo é que nesta rua
tem duas escolas infantis e, por
isso, por aqui passam muitas
crianças diariamente. Que bom
que agora elas não correm mais
nenhum risco”.

E POR FALAR EM SAÚDE....
A importância de ter um geriatra

Já pensou em procurar um geriatra? Ainda não tem idade? Não sabe para que serve?
A Geriatria é uma especialidade médica que atua na promoção de um
envelhecimento saudável até o tratamento e reabilitação de idosos.
O geriatra é o médico que aborda aspectos clínicos e psicossociais dos pacientes e
pode trabalhar também com cuidados paliativos, ou seja, doenças sem possibilidade
de cura. Mas a medicina geriátrica é uma ciência que avança a cada dia, propiciando
longevidade com melhor qualidade de vida, logo, a prevenção é o melhor a se fazer.
Saiba diferenciar o que é fisiológico do que é patológico no seu processo de
envelhecimento e o faça de maneira ativa e saudável.
Torne esse processo uma experiência positiva, pois é inerente ao ser humano...
ninguém vai escapar dessa.....

Daniela Galvão
CRM 38082, Médica
acupunturiatra,
trabalha também com
geriatria desde 2008.
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Saúde

Novidade

O fim do mau hálito: no
Buritis já temos a receita

Renomada escola de
música chega ao Buritis II

Além de um sorriso bonito,
uma das principais preocupações
quando o assunto é a saúde bucal
é o hálito. Afinal, quem quer sentir um cheiro desagradável ao falar,
bocejar ou simplesmente cumprimentar alguém? A Halitose, nome
correto para problemas com mau
hálito, atinge aproximadamente
quatro a cada dez pessoas no Brasil, segundo a Associação Brasileira de Pesquisas dos Odores
Bucais. Muitas pessoas acreditam
que o mau cheiro é causado por
problemas referentes ao estômago. Porém, essa informação quase
sempre está equivocada. Cerca de
95% dos casos de mau hálito são
de origem bucal.
O mau hálito é um problema
muito desagradável e, na maioria
das vezes, quem tem não sabe. Isso
acontece porque as células olfativas ficam “acostumadas” com o
mau cheiro e acabam não sentindo
mais. “Esse é um grande dificultador. Por isso, é sempre importante
alguém próximo alertar sobre o
problema e que a pessoa procure
um especialista o quanto antes”,
explica a doutora Juliana Magalhães, especialista em Halitose e
periodontia.
Juliana atualmente trabalha no
Centro de Odontologia Avançada
e Estética, localizado dentro do
Shopping Paragem, um dos poucos
lugares de Belo Horizonte especializados no tratamento da Halitose.
Há sete anos ela realiza o tratamento. Neste período conheceu

histórias de pacientes que sofriam
muito com o problema e tiveram
sua vida transformada após o tratamento. O cheiro pode provocar
constrangimento, insegurança, isolamento, dificuldade de estabelecer
relações amorosas e até baixo desempenho profissional, especialmente se o cargo exigir contato
com outras pessoas.
“Ouvi relatos de casamentos que estavam por um fio. De
o marido chegar a abrir a janela do carro toda vez que entrava
com a esposa. De uma paciente
que negou um cargo de chefia no
trabalho, porque teria de fazer
constantes reuniões em ambientes fechados. São situações bem complicadas e que
mexem com a auto estima”.

Ao detectá-lo é fundamental
que o dentista seja o primeiro profissional a ser procurado. A partir
do diagnóstico realizado, se necessário ele fará o encaminhamento
para um médico especialista.
“É muito comum chegar pacientes aqui no consultório e dizer
que fizeram exames estomacais e
que nada foi encontrado. É estranho ver como foi criado esse paradigma, uma vez que, se o problema
vem da boca, o normal é que a primeira busca pelo tratamento seja
junto ao dentista especialista”, comenta Juliana.

Três sessões
De acordo com Juliana
Magalhães, o tratamento da
Halitose dura em torno de três
sessões, mas já na primeira
o paciente sente o resultado.
“Se ele seguir as recomendações do tratamento, a resposta
é imediata e com resultado satisfatório”.
O mau hálito pode ocorrer
por diversos fatores. Segundo
ela, dentre as principais causas estão a saburra lingual,
má higiene bucal, boca seca,
stress, cáseos amigdalianos,
cáries, doenças como diabetes, alimentação inadequada e
sangramentos na gengiva.

Dra. Juliana é uma das especialistas
no tratamento da Halitose em BH

Perigos da internet
Com o grande advento da internet, uma situação preocupante
ganhou ainda mais força. Os mitos
a respeito de tratamentos de doenças. No caso do mau hálito várias
são as “receitas caseiras” que prometem soluções para o problema,
mas na verdade, não ajudam em
nada, ou pior, podem agravar a

saúde bucal. “Já ouvi falar em métodos paliativos como bochechar
com vinagre, água quente com
sal, água oxigenada, dentre outros.
Além da frustração por não resolver o problema, esses tratamentos
ainda podem gerar problemas na
cavidade oral do paciente” alerta.
Outra orientação da especialista

é referente ao uso de enxaguante bucal. De acordo com ela, pode parecer
um excesso de higiene inofensivo,
mas não é. O seu uso frequente agride a flora normal da boca. “Alguns
enxaguantes contém substâncias que
ressecam a boca aumentando o número de bactérias que provocam o
mau hálito”, alerta Juliana.

O Buritis II é, sem dúvida, a
região do bairro de maior crescimento nos últimos anos. Comercialmente, ele já se tornou
referência quando o assunto é
gastronomia. Contudo, a prestação de serviços tem ampliado
sua presença a cada dia que passa. Prova disso é a chegada de
mais um grande empreendimento naquela parte do bairro: a escola de música AvantGarde.
A AvantGarde foi lançada
há cerca de dois anos. Entretanto a história da escola é um
pouco mais antiga, uma vez que
é a continuação da Pro-Music,
escola de música de mais de 20
anos de fundação que tem em
seu currículo a passagem de importantes músicos mineiros, tais
como integrantes do Skank, Jota
Quest, Tianastácia, Sepultura entre outros.
Giovanni Mendes é diretor
e fundador da Pro-Music e deu
continuidade à escola de música
através da AvantGarde, Bacharel
em contrabaixo pela UFMG e
formado com “honras” na consagrada universidade Musicians
Institute na Califórnia (EUA).
Lá, ele teve a oportunidade de
estudar com grandes mestres e
instrumentistas da música americana, entre eles Jeff Berlin,
Gary Willis, Steve Bailey, Billy
Sheehan, Todd Jonhson, Bob
Magnusson, John Patittucc, Joe
Diorio e Scott Henderson. “Tenho
uma história de mais de 37 anos
com a música. Uma paixão que
me move a cada dia e que faz eu
não ter medo em investir. Tenho
certeza que a AvantGarde será um
sucesso aqui no Buritis II”.

SERVIÇO

Desafios
Na década de
90, quando Giovanni fundou sua escola
de música, aprender a
tocar um instrumento
musical, fazer parte
de uma banda, era o
sonho da maioria dos
jovens. No entanto, o
mundo mudou. Com
o
desenvolvimento
da internet e mídias
sociais, as crianças e
adolescentes ficaram
mais interessados nessas tecnologias do que
em aprender um instrumento musical. “Se
antes o jovem insistia
com o pai em matriculá-lo em uma escola
de música, hoje é o
pai que deseja que o
Inauguração da nova AvantGarde
filho aprenda um insé mais um grande capítulo da
trumento, até mesmo
história de Giovanni com a música
para tirá-lo de dentro
de casa e fazer com que ele se
De acordo com Giovanni,
socialize”, comenta.
sua escola tem o objetivo de enA música tanto ajuda no desinar diversos estilos musicais,
senvolvimento intelectual como
de forma criativa e inovadora,
no estímulo à criatividade. Por
para pessoas de todas as faixas
outro lado, também estimula a
etárias e com interesses variapossibilidade de expressar didos. Todo o material didático
versos sentimentos por meio
foi desenvolvido exclusivamendos sons. Ao mesmo tempo em
te para a AvantGarde, e a escola
que as pessoas procuram músiconta com mais de 30 profesca como uma profissão, outras
sores altamente qualificados.
a procuram como um refúgio,
“Montamos um espaço capaz de
para que tudo no dia a dia fique
atender todos os nossos objetimelhor. “Temos aulas de musivos. Salas com acústica fantásticalização para bebês até o enca, climatizadas, bem equipadas
sino para idosos. Não importa
e que ainda conta com um grana idade. A música faz bem para
de espaço voltado para o aprentodos”, conclui.
dizado em conjunto”.

A AvantGarde fica na Rua Henrique Badaró Portugal, 299. O horário de funcionamento
é de segunda a quinta das 9h às 22h, sexta das 9h às 19h e sábado das 9h às 14h. As
matriculas já estão abertas. Contato pode ser feito através dos telefones 2538-6250 e
99116-0445 e pelo site www.escolaavantgarde.com.br.
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De Casa

Sommelier de cervejas,
colunista do JB é o novo
embaixador da Krug Bier
O sommelier de cervejas e colunista do JORNAL DO BURITIS, Heitor
Silva, acaba de assumir
uma grande responsabilidade. A partir de agora ele
é o novo embaixador da
Krug Bier. Com isso, deverá representar a cervejaria em diferentes eventos,
lançamentos de produtos,
ocasiões especiais e também ser responsável por
fazer a apresentação dos
produtos da marca, participar de treinamentos em
pontos de venda e colaborar para que suas cervejas
sejam cada vez mais conhecidas e tenham suas
vendas
incrementadas.
Outra atribuição será estimular ainda mais o relacionamento da Krug Bier
com o mercado consumidor.
Heitor Silva é sommelier
de cervejas certificado pela
Associação Brasileira de Sommeliers de Cervejas - ABS-MG
e ABS-SP – pelo Instituto da
Cerveja Brasil – ICB – e com
chancela internacional da Association de La Sommellerie Internationale – importante entidade da sommelieria localizada
na França. Ele também possui
o título de Mestre em Estilos
de Cervejas (pelo mesmo ICB
em São Paulo), uma das certificações mais elevadas da som-

Retrato 3 Estudio

Heitor celebra, com direito a muita cerveja,
mais uma grande conquista em sua carreira

melieria de cervejas no país e
foi o único representante de
Minas Gerais nas semifinais do
último Campeonato Brasileiro de Sommelier de Cervejas.
Heitor é ainda membro atuante
da Frente Da Gastronomia Mineira – FGM.
“É um orgulho para a
Krug Bier fazer esta parceria
com o Heitor Silva, um dos
profissionais mais destacados
de Minas Gerais e do Brasil.
Sua presença será fundamental não só para fortalecimento
da marca, mas principalmente
como um ponto de apoio aos

nossos clientes para treinamento de equipe e ajuda na
montagem de harmonizações.
Esta atuação se faz necessária em um momento em que a
população demonstra grande
curiosidade e vontade de conhecer mais sobre a cerveja
artesanal e suas harmonizações”, declara Alfredo Figueiredo, sócio e mestre cervejeiro da Krug Bier.
Na visão do sommelier, este
novo cargo representa um dos
passos mais importantes e sólidos de sua carreira até o momento. “Eu recebo e celebro

com enorme felicidade a
missão de ser o primeiro
embaixador da marca.
Tenho convicção de que
tudo isso é fruto natural
da minha dedicação ao
trabalho, do reconhecimento dos sócios para
com a minha competência técnica, atuação e reputação como sommelier
de cervejas e da excelente química que envolve
todo este processo. Tenho profundo respeito e
admiração pela marca,
cultivamos valores pessoais e profissionais em
comum, atesto a qualidade do nosso portfólio
de produtos e, sobretudo,
estamos comungando de
uma boa sinergia que será
muito positiva para todos
os envolvidos”, declara o novo
embaixador.
Dentro das atribuições do
cargo e dos pontos estruturais
do projeto, o foco do novo embaixador está voltado aos treinamentos de capacitação das
brigadas de serviço dos clientes, à prospecção de projetos
comerciais e institucionais mais
robustos e estratégicos e a ampliação da presença da marca
Krug Bier dentro dos principais
pontos de venda especializados.
Além, é claro, do relacionamento com o trade cervejeiro.

Seu
Direito
Eduardo Lacerda (*)
Niza, Dutra & Lacerda Advogados

O MOMENTO É
DE COMPLIANCE
E isso independe do tamanho da sua empresa.
Compliance é oriundo do verbo ‘Comply’, em inglês,que quer dizer
cumprir, executar, satisfazer ou realizar o que lhe foi imposto. Na prática,
significa estar em conformidade com as leis, regulamentos internos e externos e princípios corporativos que garantem transparência na condução
dos negócios. Tem a função de monitorar e assegurar que todos os envolvidos com uma empresa estejam de acordo com os procedimentos éticos
da mesma. Estes procedimentos consolidam-se por meio da criação de
Código de Conduta e pelas Políticas estabelecidas pela própria Empresa,
cujas ações estão especialmente voltadas para o combate à corrupção.
Promulgada a lei 12.846/13 (Lei Anticorrupção), todas as empresas
brasileiras (de todos os portes) e seus dirigentes passaram a ser expostos
a graves consequências, na esfera civil e administrativa, por práticas de
atos lesivos à administração pública, nacional ou estrangeira, que sejam
praticados em seu interesse ou benefício, exclusivo ou não. Isso inclui
atos de corrupção e fraudes em processos licitatórios e/ou quaisquer contratos com a administração pública.
O Compliance pode, então, ajudar como proteção dos dirigentes contra alegação de culpa por omissão, além de reduzir as sanções aplicáveis
à empresa. Segundo consta na Lei Anticorrupção: “Art. 7o - Serão levados em consideração na aplicação das sanções (…): VIII – a existência
de mecanismos e procedimentos internos de integridade, auditoria e incentivo à denúncia de irregularidades e a aplicação efetiva de códigos
de ética e de conduta no âmbito da pessoa jurídica;”
Um Programa de Compliance deve ser composto por um conjunto de
mecanismos e procedimentos internos de integridade, auditoria e incentivo à denúncia de irregularidades e na aplicação efetiva de códigos de
ética e de conduta, política e diretrizes com o objetivo de detectar e sanar
desvios, fraudes, irregularidades e atos ilícitos. As pessoas jurídicas, ainda, deverão constantemente aprimorar e adaptar os seus programas.
Crê-se que o fato de se implantar e manter um programa de Compliance possa vir a ser exigido como requesito de habilitação em processos licitatórios ou, em um primeiro momento, ser um critério de desempate.
Não obstante o caráter protetivo, de adequação legale benefífio comercial, a implementação de um sistema de Compliance age como uma
ferramenta eficaz de prevenção contra demandas judiciais temerosas. Ao
se elaborar um plano de ação e códigos de conduta que reflitam a ideia de
correição da Empresa, os riscos de se ver desprevenido contra ações trabalhistas (por exemplo) são mitigados. Padrões de ação, se pautados em
princípios éticos comprovadamente contribuem como medida preventiva
permanente.
Vamos pensar em Compliance?

Avenida Raja Gabaglia, nº 2.000, Torre II,
Sala 625, Estoril / BH / MG – CEP 30.494-170
(31) 99654-8627 / (31) 3654-9500
E-mail: eflacerda.adv@gmail.com
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Acolhimento

Um ato de amor
Animais resgatados em tragédia de Brumadinho são atendidos no Hospital Veterinário do UniBH

Acima a cadelinha, registrada como 001, no momento do resgate. Abaixo
ela já bem cuidada e recebendo o carinho das alunas do curso de veterinária

A tragédia do rompimento da
barragem da Vale, em Brumadinho, deixou para trás não apenas
um rastro de destruição e mortes
humanas. A fauna, a flora e os
animais domésticos que existiam
no local também foram vitimados. Desde o primeiro dia de buscas, os bombeiros e voluntários
também trabalharam intensamente para o resgate de animais.
E, para ajudar a manter a saúde
destes bichos, o UniBH do Buritis teve desempenhou um papel
de enorme relevância. Logo nos
primeiros dias de resgate, alguns
cães foram encaminhados para o
Hospital Veterinário do campus,
onde tiveram o melhor acolhimento possível.
Por ser registrado junto ao
Conselho Regional de Medicina
Veterinária (CRV-MG), o Hospital
Veterinário do UniBH foi um dos
contatados para receber os animais resgatados. A solicitação não
só foi atendida prontamente como
todos os envolvidos - professores
e alunos do Curso de Veterinária ficaram emocionados ao ver que
poderiam contribuir com algo
para amenizar a dor da tragédia.
“Além da nossa profissão, temos
um amor incondicional pelos animais. Ficamos todos muito toca-

dos com a situação. Que bom que
nossa profissão nos proporcionou
este momento”, revela a médica
veterinária e professora do UniBH, Bruna Câmara.
Já na noite de sábado, dia 26
de janeiro, começaram a chegar os
primeiros cães ao Hospital Veterinário. Bruna conta que os maiores
problemas na saúde dos animais
giravam em torno da desidratação,
do acúmulo de carrapatos e pulgas
e a desnutrição. “Felizmente, foram enfermidades fáceis de se tratar. O carinho talvez tenha sido o
maior remédio. Após o susto, eles
estão bem cuidados e felizes”.
Não foi somente os professores
e alunos que contribuíram para o
bem-estar dos animais resgatados.
Assim que souberam da ação do
UniBH, muitos moradores quiseram ajudar e o fizeram através de
doações. Foram sacos de ração,
medicamentos, equipamentos hospitalares, como gases e injeções,
produtos de higienização, toalhas
e soros. “Foi emocionante ver o
tanto de gente que queria ajudar.
O telefone não parava de tocar.
Até ex-alunos, já formados, ofereceram apoio. Conseguimos comida e medicamentos suficientes
para atender a demanda”, diz a
médica veterinária.

Bruna acompanhou de perto o atendimento
a todos os cães que chegaram de Brumadinho

Para onde vão?
O trabalho de acolhimento dos animais foi feito pelo
CRVM-MG em parceria com
a Associação Nacional de
Clínicos Veterinários de Pequenos Animais (Anclivepa
Minas). Eles fizeram um registro de todos os bichos que
eram encontrados e para qual
hospital veterinário estavam
sendo encaminhados. Eles
foram catalogados com uma
numeração e o local onde
foram encontrados. Bruna

Câmara diz que o objetivo é
encontrar algum dono destes
animais ou mesmo um adotante próximo ao local onde
foram encontrados. “Esses
animais já foram bastante
abalados e o nosso o desejo é
que eles sofram o menos possível ao retomarem suas vidas. Se não for possível, eles
devem ser levados para abrigos provisórios de ONGs,
que tentarão encontrar um
novo lar para eles”.

Sofisticação e elegância Atendimento humanizado
As mulheres do Buritis são,
reconhecidamente, vistas como
mulheres sofisticadas. Suas atitudes e as roupas que vestem mostram isso. Então, nada mais ideal que a primeira loja da marca
Practory em Belo Horizonte fosse
lançada no bairro. Desde agosto
do ano passado, as mulheres que
frequentam o Shopping Paragem
podem desfrutar da linha de roupas oferecidas pela marca.
Há mais de 40 anos no mercado, a Practory se destaca por
ter em suas coleções peças diferenciadas, de alfaiataria, com
cortes perfeitos. Marca bastante
conhecida em São Paulo, com lojas em seis shoppings, agora chega a BH trazida pela empresária
Marcela Lima.
Ela conheceu a Practory durante uma viagem à capital paulista. Ao sair para fazer compras se encantou com as roupas
da loja. Não apenas se tornou
cliente, como enxergou ali uma
grande oportunidade de empreendimento. “Analisei todas as
possibilidades de trazer a marca
para cá e, desde o início, sabia
que o Buritis seria o lugar ideal.
Aqui temos advogadas, juízas,
médicas, mulheres que se mostram elegantes mesmo no dia a
dia do trabalho. A Practory é voltada para elas”, ressalta.
Mesmo com o pouco tempo
de inauguração, Marcela se diz
surpreendida com a repercussão
da loja. Não sabia que a Practory
já era conhecida em BH. “São
muitas declarações de clientes que se diziam contentes em
ver a marca chegar aqui, que já
compravam dela em São Paulo.
Mas, também tem clientes que
conheceram a marca agora e
já se tornaram fieis, tanto pela
qualidade das roupas, quanto
pelo atendimento personalizado
que oferecemos”.

Qualidade das roupas da Practory motivou
Marcela a investir na inauguração da loja

VERÃO
O verão 2018/0219 tem se
mostrado um dos mais quentes dos
últimos anos. Isso faz com que as
pessoas busquem se vestir com
roupas leves, o que, para muitos,
não seria uma tendência de roupas que prezam pela elegância. Na
Practory não é bem assim. Marcela
conta que a marca possui uma coleção “resort”, toda voltada para esta
época de altas temperaturas. “São
vestidos e saias de extrema sofisticação e elegância. Elas continuarão

charmosas e bem fresquinhas”.
Ainda de acordo com a empresária, recebe novos modelos a cada
15 dias, o que faz com que toda
ida à loja seja uma grande surpresa para a cliente. Marcela ressalta ainda que todos os produtos
podem ser vistos no Instagram.
“Teve uma cliente em Ouro Preto
que viu um vestido no Instagram,
se encantou, e fez a encomenda.
Demos um jeito de encaminhá-lo
até ela”, finaliza.

Uma das potencialidades do
comércio do Buritis é no segmento
de drogarias. No bairro, conseguimos encontrar filiais das principais
redes que existem no mercado. No
entanto, muitas pessoas ao irem a
uma farmácia buscam algo mais
que, simplesmente, comprar um
produto. Querem uma atenção diferenciada, típica daquela drogaria
do tempo dos nossos pais. É com
a intenção de oferecer este serviço
diferenciado que, há cerca de quatro meses, foi inaugurada no bairro
a Droganita.
Formado em engenharia de produção, Túlio Lima decidiu investir
em um empreendimento comercial
e optou por uma drogaria pelo fato
de o segmento já fazer parte da história de sua família. “Apesar de ser
formado em uma área bem diferente, tenho muita vivência no setor de
farmácias e consigo enxergar o que
o cliente busca. Trabalho para ofe-

recer tudo a ele. Uma vasta linha
de medicamentos com os melhores
preços e o principal: um atendimento humanizado”, diz.
Esta intensa busca pelo trabalho mais humanizado, bem diferente do oferecido nas grandes
redes, pode ser vista até mesmo
no nome escolhido para o empre-

Similares e genéricos

Túlio garante o menor preço e uma ampla carta de medicamentos

Serviço: Practory
Endereço: Shopping Paragem 			
(Av. Professor Mário Werneck, 1360, Loja 127
Instagram: @practorybh
Telefones: 2511-1169 e 99625-1728 (WhatsApp).

Para poder oferecer os melhores preços aos clientes, a Droganita investe alto para ter um
amplo estoque de medicamentos
similares e genéricos, que têm um
valor muito menor aos de marcas
dos grandes laboratórios. “Se o
cliente desejar o de marca também

iremos oferecer, mas se procurar
por um genérico que, com certeza, tem o mesmo efeito e é muito
mais barato, iremos disponibilizá-lo”, diz ele, ressaltando que a
Droganita cobre qualquer valor
oferecido em drogarias de pequenas ou grandes redes do Buritis.

endimento. Droganita é uma
homenagem de Túlio a sua mãe
Anita. “Além do nome, a marca
ainda leva um coração, em referência ao coração da minha mãe.
Ela faleceu em 2008 por problemas do coração, e com certeza é
minha grande homenagem para
ela”, emociona.

Serviços
Na busca do melhor serviço
ao cliente do Buritis, a Droganita
disponibiliza a entrega delivery
no bairro de forma gratuita. Atualmente, a drogaria funciona das
08h às 21h, de segunda a sábado,
e das 08h às 20h, aos domingos.
E uma novidade: a partir do mês
de março o atendimento será 24
horas. “O serviço delivery continuará sendo até às 21h, contudo, o cliente cadastrado poderá
fazer seu pedido 24 horas. Mais
uma forma de demonstrar todo o
nosso carinho ao nosso cliente”,
ressalta Túlio.
A Droganita, que também
conta com Yáskara Ferreira
como sócia-proprietária, está localizada na Avenida Aggeo Pio
Sobrinho, 229, loja 03.
O tele-entrega é o 3347-7332
e 99172-6225. A farmácia ainda
conta com estacionamento na
porta, para facilitar a chegada
dos clientes.
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Folia

Buritis vai cair na “GANDAHIA”
Há alguns anos, quando o assunto era carnaval, Belo Horizonte
era sinônimo de cidade vazia. Ficar
na capital mineira durante o reinado de Momo era garantia de tranquilidade total. Mas nos últimos
dez anos esse panorama mudou
radicalmente. O nosso carnaval
passou a ser considerado um dos
melhores do país. E, quem diria,
fez com que as pessoas ficassem
por aqui mesmo e encheu a cidade de turistas dos quatro cantos
do Brasil.
O Carnaval BH 2019 vai ampliar ainda mais o número de foliões e a Prefeitura estima ultrapassar 4 milhões de pessoas nas ruas
da cidade. A festa irá contar com
diversos palcos, blocos e desfiles
em vários pontos da cidade. As
atrações são bem diversificadas e
agradam todo tipo de público. E,

claro, o Buritis não iria ficar de
fora da folia. Blocos para crianças
e adultos estão programados para
acontecer no bairro.
Nos últimos três anos, o Bloco Baianeiros foi o responsável
pelo maior carnaval do Buritis.
Porém, para este ano, os coordenadores informaram que não
irão desfilar no nosso bairro. Porém, se engana quem pensa que
ficaremos órfãos de uma grande festa. O Bloco GANDAHIA
promete uma folia ainda maior,
com expectativa de público, entre crianças e adultos, de cerca
de 50 mil pessoas. “Seguindo a
crescente participação de BH no
cenário carnavalesco do Brasil,
nasceu o Bloco GANDAHIA.
Com o objetivo de realizar um
evento que tenha a participação
de toda a família, o bloco che-

ga ao Carnaval de BH já como
a grande novidade do ano de
2019”, ressalta o produtor Mauro Sérgio.
Com o patrocínio de grandes
empresas presentes no bairro, o
GANDAHIA sairá no dia 05 de
março, no período entre 10h e 16h,
nas Avenidas Aggeo Pio Sobrinho
e Henrique Badaró Portugal, que
terão o trânsito interditado durante a festa. O bloco terá a banda
GANDAHIA agitando o público em cima de um trio elétrico
de 16m de comprimento. Ainda
disponibilizará aos foliões uma
estrutura diferenciada com locais
exclusivos, conforme demanda,
banheiros químicos e acesso aos
bares do circuito. “Um novo capítulo do Carnaval de BH começa
no ano de 2019! Então, caia na
GANDAHIA!”, exalta o produtor.

Mauro estudou cada detalhe
para garantir o sucesso do maior
carnaval do Buritis

Outras atrações no bairro e região
E o carnaval do Buritis contará com mais dias
de festa. Já no sábado, dia 02 de março, também na Avenida Aggeo Pio Sobrinho, das 12h
às 18h, desfila o Bloco do Boi. No mesmo local
e horário, mas no dia 04, segunda-feira, quem

Camarote Cuca Libre

Carnaval do Mirante

E para os foliões que desejam
curtir a festa nos blocos do Buritis
II com mais conforto e segurança,
uma ótima pedida é participar do
Camarote Cuca Libre. A renomada
pizzaria, que está em uma localização privilegiada, irá montar um
espaço especial, para que o folião
possa ter toda uma estrutura de
comodidade, como utilização de
mesas e banheiro exclusivo. Os
interessados podem adquirir um
passaporte antecipado com direito a mesa e quatro cadeiras pelo
valor de R$100. Entradas individuais, sem direito a cadeiras, serão comercializadas nos três dias
de trio elétrico, 02, 04, e 05 de
março, ao valor de R$30. “Nosso
objetivo é dar este conforto, especialmente para as famílias que
estiverem com crianças e idosos.
Nada melhor do que curtir o carnaval com comodidade e segurança”, diz Luiz Cláudio, proprietário
do Cuca Libre. Contato para reservas de mesas para o camarote
pelo 3047-0776.

Realizado desde 2014, no Mirante Beagá, no bairro Olhos
D’Água, o evento terá mais de
20 atrações este ano, uma mistura de música eletrônica, funk,
sertanejo, axé e samba. A programação começa com o Baile
do Dennis, na sexta, dia 1° de
março. A festa ainda conta com
Foto Glaucimara Castro

embala os foliões é o Bloco Aqui é Juninho. “Teremos trio elétrico nos dois dias levando o melhor da música sertaneja universitária e do axé.
Nossa expectativa é de que mais de 30 mil pessoas curtam a festa”, informa o organizador dos

blocos, Anderson Lima.
Todos os blocos que irão desfilar no Buritis
contam com a parceria da Prefeitura Municipal de Belo horizonte, Polícia Militar, Corpo de
Bombeiros, BHTrans e BELOTUR.

a participação dos MCs G15,
Kevin o Chris e L da Vinte.
Tradicional no carnaval belo
-horizontino, o Bloco Camarim terá
duas edições. No sábado, dia 2, sobem ao palco Zé Neto & Cristiano,
Jorge Ben Jor e Du Monteiro. Já na
terça, dia 5, os convidados ilustres
são Anitta, Saulo, Breno Gontijo e
o bloco Chama o Síndico. Domingo
é dia do carnaval eletrônico Sun-

çada, organização impecável,
bandas e blocos tradicionais,
gastronomia de qualidade e muita animação? Então seu evento
durante o período carnavalesco é
o Folia no Vila. Serão quatro dias
de muita animação e a promessa de um carnaval inesquecível,
entre 10h e 21h, na Rua Jatobá e
Rua Hibisco, no Vale do Sereno,
atrás do edifício Concórdia.
No sábado, dia 2 de março,
sobem ao palco o Bloco Olosujos, de Nova Lima, Juventude
Bronzeada e Pacato Cidadão. No
domingo, 3, é a vez da eclética
Bateria Treme Terra, o tradicional Havayanas Usadas e Bateria
Puro Prazer. Na segunda, 4, a
programação musical se inicia
com o Copo Lagoinha, apresentando o que há de melhor em
samba de raiz. A seguir vem o
Beiço do Wando, com músicas
chamadas bregas executadas
com muita percussão. E para
finalizar a noite com chave de
ouro, o Belorinho, com seu axé
retro. Finalmente na terça, 5, a

Flower. Também chamada de “O
Carnaval do Amor”, a festa promete boas vibrações, sorrisos e muita
energia positiva. No comando das
pickups, os renomados DJs Vintage
Culture, Alan Walker, Fisher, Dubdogz, Bruno Be, Groove Delight e
Lothief.
A segundona de carnaval fica
por conta da festa Na Farra. O
som passeia pelo axé com a baiana Banda Eva; o pagode e o samba
com o cantor Ferrugem; e o sertanejo com o cantor Felipe Araújo.
E quem disse que tudo se
acaba na quarta-feira? Para esticar
o gostinho de folia, o Carnaval do
Mirante promove a festa Ressaca
do Mirante, no sábado, 9 de março. Desta vez, os convidados são
os sertanejos Henrique & Juliano
e Gustavo Mioto. Informações sobre compra de ingressos pelo site:
carnavaldomirante.com.br

Folia no Vila
Gosta de curtir carnaval na
rua, mas, ao mesmo tempo, prefere locais com segurança refor-

folia começa com Luis Sumaré
e Banda Auê, com muita marchinha e axé. Em seguida se apresentam Batuque Coletivo, outro
tradicional bloco de BH, e o
Bloco PutzGrilla, com repertório
dos saudosos anos 80.
Todos os dias o Folia no Vila
terá a matinê com o bailinho kids
para a criançada e toda a família.
Ingressos podem ser adquiridos
pelo sympla.com.br.

Pré-carnaval
A Choperia Krug Bier apresenta o Circuito Pré-Carnaval
Krug, no Buritis. O evento será
realizado neste sábado, dia 09
de fevereiro, a partir das 11h,
em quarteirões fechados da Rua
Senador Lima Guimarães, com
toda estrutura necessária para o
conforto do público. As atrações
convidadas são o Bloco DuBandu, DJ Peru, DJ Siman e Bloco
Pacato Cidadão. A entrada gratuita, mediante retirada de ingressos
via Sympla.com.br.
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Cultura e Lazer

Shows - FEVEREIRO

Dia 22

Vem com Atitude 67

Dia 10

Divulgação

Dilsinho

fotos

Local: Marô - R. Gabriela de Melo, 367 A
- Olhos d’Água
Ingressos: R$ 100 | Horário: 22h
Vendas: www.sympla.com.br

Local: Mirante Raja Grill (Av. Raja Gabaglia, 3385)
Horário: 15h | Ingressos: R$40
Vendas: www.centraldoseventos.com.br
Os pagodeiros já podem se preparar e anotar na agenda que
tem show do Dilsinho chegando em BH! O cantor da nova geração do pagode volta à capital e se apresenta no Mirante Raja
Grill. O show ainda conta com a apresentação da banda SOUL3
e da dupla Rick & Ricardo.

Dia 16

Sucesso na internet e uma das bandas mais
ouvidas do Brasil em 2018, a galera do Atitude 67 vai desembarcar no Marô, lá no Olhos
d’Água.
Com direito a muito abacagin e cerveja de
garrafa, a banda queridinha de BH promete um
show animado, divertido e com todas as músicas do novo álbum! E, além da Atitude 67, a
noite promete convidados especiais.

Baile da Diretoria

Léo Jaime

Local: Mineirão | Horário: 14h
Ingressos: R$60

Local: Rua das Acácias, 549 - Vale do Sereno

Vendas: www.centraldoseventos.com.br

Horário: 21h | Ingressos: R$80

O Mineirão vai receber um encontro com vários
funkeiros e rappers que são sucesso no Brasil! O espaço será palco do Baile da Diretoria, festa que já roda
o país há três anos. Para quem não dispensa um pancadão, tem shows durante todo o dia com MC Livinho, Filipe Ret, Mano Brown, Maneirinho e várias
outras atrações.

Vendas: www.sympla.com.br
Além dos clássicos de Leo Jaime como: Gatinha Manhosa, A Fôrmula do Amor e Rock Estrela,
a festa Back to Flash ainda vai contar com o melhor
dos anos 90 no repertório dos DJs Maurício Lobato e
Eduardo Bonádio.

Teatro - FEVEREIRO

Gal Costa
Local: Palácio das Artes
Horário: 21h | Ingressos: R$100
Vendas: www.viagogo.com.br
Gal Costa vai desembarcar na capital para uma apresentação no Palácio das Artes. A cantora baiana vai trazer a turnê
“A Pele do Futuro” com as canções do novo álbum. Sublime,
Palavras No Corpo e Vida Que Segue são algumas das músicas
que compõem o novo CD e farão parte do repertório, que também vai contar com os maiores sucessos da carreira da artista.

Bloquinho do Bell
Local: Bella Vista – R. Henriqueto Cardinale, 121		
– Olhos D’Água
Horário: 19h | Ingressos:R$ 100
Vendas: www.sympla.com.br
O Bloquinho do Bell, que marca a estreia de Bell Marques
num pranchão, tem circulado o Brasil, em uma estrutura nunca
vista, um estilo de palco móvel que lembra um trio elétrico e fica
mais próximo do público, vai trazer o melhor do carnaval de Salvador para a mineirada. E em clima de ferveção, o cantor celebra
40 anos de trio elétrico no carnaval deste ano. Já deu para sentir
que o mito da Bahia vem com tudo! E para incendiar ainda mais,
o Harmonia do Samba chega com seu suingue baiano.

Dia 17

Bush e Stone Temple Pilots
Local: KM de Vantagens Hall | Horário: 20h | Ingressos: R$110
Vendas: www.premier.ticketsforfun.com.br
Os fãs de rock podem ficar felizes! Bush
e Stone Temple Pilots estão de volta ao Brasil para a Revolución Tour 2019. Liderada
por Gavin Rossdale, Bush abre o show em
Belo Horizonte com a tour do novo trabalho, Black and White Rainbows. Lançado em
2017, o CD tem a sonoridade característica
que conquistou uma legião de fãs em todo o
mundo.
O show na capital mineira termina com
os norte-americanos do Stone Temple Pilots,
que lançaram seu primeiro álbum, Core, em
1992, um sucesso comercial, com mais de 40
milhões de cópias vendidas em todo o mundo. A banda já alcançou o top 10 das paradas
de rock da Billboard com 16 singles, oito dos quais atingiram o número 1.

A 45ª Campanha de Popularização Teatro & Dança prossegue até o dia 24 de fevereiro. A campanha
resgata os grandes sucessos teatrais apresentados durante o ano. Serão apresentadas diversas peças teatrais e musicais voltadas ao público adulto e infantil, em vários palcos da cidade, com ingressos vendidos
a preços populares a preços promocionais (entre R$10 e R$20).
Confira toda a programação em: http://www.vaaoteatromg.com.br/belo-horizonte
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Melhorias

Recapeamento: precisamos de mais
Moradores reivindicam que mais vias do bairro recebam novo asfalto
A Prefeitura de Belo Horizonte executou no mês passado obras
de recapeamento em três importantes ruas do Buritis, investindo
cerca de R$950 mil. Na Rua Doutor Célio de Andrade, o trecho asfaltado foi entre a Rua Protásio de
Oliveira Pena e Avenida Professor
Mário Werneck. Uma extensão de
270 metros, que custou R$ 184
mil. Na José Hemérito Andrade, o
recapeamento foi feito no trecho
entre Avenida Prof. Mário Werneck e Rua Guamá. Uma extensão
de 675 metros, com valor gasto
de R$ 389 mil. Por último, a Rua
Alessandra Salum Cadar recebeu
novo asfalto em toda sua extensão. Um percurso de cerca de 850
metros onde foram investidos R$
374 mil.
Apesar da satisfação em ver as
obras sendo realizadas, a população do Buritis cobra mais serviços
do poder público, uma vez que a
falta de manutenção colocou diversas ruas em estado precário. O
engenheiro mecânico Irani Alves
é morador na Rua José do Patro-

RUA DOUTOR CÉLIO ANDRADE

RUA ALESSANDRA SALUM CADAR

Chuvas e trânsito pesado deixaram as ruas em péssimo estado de conservação. Obras de recapeamento se faziam necessárias

cínio Carneiro. Para ele, um bairro
jovem como o nosso não poderia
contar com vias em péssimo estado
de conservação. “Estamos vivendo
momentos em que não aguentamos
mais ser tratados com total descaso
por parte dos nossos governantes.
Chega de ficarmos renegados ao
segundo plano”, reclama.
Irani já vivenciou situações
difíceis devido ao mau estado de

conservação de algumas ruas do
Buritis. “Lamentavelmente já vi
várias pessoas paradas trocando
pneus (rodas amassadas e pneus
cortados), sem falar de alguns
componentes das suspensões que
devem ter danificados e elas não
sabem. Isso é perigoso, pois pode
comprometer na dinâmica do veículo”, relata o engenheiro.
De acordo com a Prefeitura, as

obras de recapeamento “são definidas em parceria com as nove regionais e a BHTrans, que indicam
quais são as ruas em pior estado ou
com grande fluxo de circulação de
veículos. São priorizadas vias com
circulação de transporte coletivo.
Este já é um critério adotado desde
a gestão passada.
Quanto à possibilidade do asfaltamento de novas vias do bairro,
a Prefeitura ainda está planejando
o que será feito este ano. Segundo a Sudecap, “está em elaboração
o Plano de Recapeamento 2019,
quando serão definidas as principais
intervenções para cada regional,
não sendo possível, momentaneamente, informar intervenções no
Buritis ou demais bairros de BH”.

se tratar de um pequeno trecho de
menos de 100 metros, a previsão
era de que em duas semanas os
trabalhos fossem finalizados. Contudo, a obra somente foi concluída
após quase dois meses. Apesar de
ser pequena, a Paulo Surette ganhou muita importância porque
passou a ser uma das vias de acesso às ruas Tereza Mota Valadares e
Cônsul Walter.

Morador da rua Tereza Mota
Valadares, próximo à esquina
com Paulo Surette, o aposentado
Antônio Carlos gostou do asfaltamento da via. Contudo, acha
que ela ainda está muito aquém
do necessário para poder ser chamada de rua. Para ele, a calçada
não existe, falta iluminação e
é preciso proibir que carros estacionem na via. “O pedestre é
obrigado a ir para a rua e como
o trânsito agora aumentou ficou
muito perigoso. Outro ponto negativo é a falta de iluminação,
que facilita a vida dos criminosos”, diz.
Ainda no fim de 2018, a Prefeitura anunciou que um dos novos pontos para a implantação
de feiras de artesanato em Belo
Horizonte seria na Rua Paulo
Surette. O morador aguarda com
entusiasmo o seu início. “Ocupar
o espaço público com ações do
bem é sempre muito importante.
Espero, realmente, que a Feira
aconteça e alegre nossas manhãs
de sábado”.

Rua Paulo Surette

IRANI aguarda por mais obras de recapeamento no bairro. Um exemplo é a Rua Francisco Fernandes dos Santos

A novela do recapeamento
da Rua Paulo Surette finalmente
acabou. A via, que era de cimento
e, até por isso, nem considerada
como rua por muitos moradores,
começou a receber obras no início
de dezembro do ano passado. Por

RUA PAULO SURETTE
ANTÔNIO espera por novas obras na Paulo Surette
para passear com o netinho tranquilamente

