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“Queremos mais”
Se fosse pedido que apontasse uma ação de sucesso realizada pelo poder público no bairro, boa parte dos moradores logo apontaria o dedo  para a região do Buritis II, mais precisamente 

para a pista de cooper da Rua Henrique Badaró Portugal. Criada há cerca de oito anos, ela se tornou uma grande atração, tanto que ficou pequena para a invasão de “atletas/amadores” que a 
ocupam diariamente. Por esta razão, chegou a hora de pedir mais! É preciso que outros pontos de um bairro do tamanho do Buritis recebam uma pista de corrida e caminhada. A implantação 
é algo que não gera grandes custos para a Prefeitura e o seu retorno em qualidade de vida, este sim, não tem preço. 

Voluntários lutam para 
manter o Cercadinho vivo

Neste mês de junho as 
atenções estão voltadas para 
a preservação do meio am-
biente. Aqui no Buritis, um 
trabalho que tem se destaca-
do nesta área é a ação de vo-
luntários para criação de uma 
mata ciliar para proteger o 

Córrego do Cercadinho. Cer-
ca de cem árvores já foram 
plantadas em um espaço às 
margens do córrego e o de-
sejo é, além de limpar o Cer-
cadinho, transformar a área 
em mais um espaço de lazer 
e convivência.

Dia Bom pra Cachorro
O curso de Veterinária do UniBH promoveu um dia mais que especial para a cachorrada. O Pet Day 
reuniu durante um único evento diversas atrações voltadas para os pets, desde concursos e brincadeiras 
a importantes cuidados com a saúde. No final, era difícil saber quem se divertiu mais, os cães ou os 
donos. A expectativa é uma só, quando será realizada a segunda edição.
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A preocupação com a saú-
de e a aparência é uma das 
tendências globais deste sécu-
lo XXI. No Brasil não é dife-
rente. Nossa população está 
envelhecendo e os cuidados 
pessoais  com o avançar dos 
anos estão entre as priorida-
des da maioria dos cidadãos. 
Vários segmentos da econo-
mia cresceram de forma subs-
tancial com essa mudança de 
comportamento. Academias de 
ginástica se multiplicaram. 
Produtos de beleza surgem 
para todo tipo de necessidade. 
Tratamentos estéticos estão 
cada dia mais sofisticados. E 
as cirurgias plásticas não são 
mais privilégios só de ricos e 
milionários. Há vários proce-
dimentos onde os custos estão 
bem mais acessíveis. Estes são 
apenas alguns setores que sur-

Não é peDir muito
fam na onda fitness.

Mas nada mais democráti-
co e acessível do que qualquer 
destas atitudes é uma boa ca-
minhada em um espaço públi-
co. Muitas vezes a pessoa está 
impedida de fazer uma ativi-
dade física de maior impacto. 
Não tem recursos financeiros 
para frequentar uma acade-
mia ou fazer um tratamento de 
saúde mais complexo. Porém, 
quase ninguém está impedido 
de fazer uma caminhada. Dirí-
amos que é um remédio sem 
contraindicações, exceto para 
aqueles que tem alguma defici-
ência na mobilidade.

Aqui em Belo Horizonte 
nos últimos anos a Prefeitu-
ra percebeu essa necessidade 
e construiu diversas pistas de 
caminhada em pontos da cida-
de. Em 2011 foi implantada a 

pista na Rua Henrique Badaró 
Portugal, na região do Bu-
ritis 2. Ao longo destes oito 
últimos anos, ela melhorou 
bastante. Ganhou sinalização 
horizontal e vertical, ilumina-
ção e até policiamento, pois 
vários dos seus frequentado-
res estavam sendo vítima de 
assaltos. A pista passou a ser 
frequentada por muita gente 
do bairro. Quem mora per-
to vai a pé mesmo fazer o 
exercício. Mas tem gente que 
mora um pouco mais longe 
que se desloca de carro pró-
ximo ao local, estaciona perto 
da pista, faz a sua caminhada, 
e depois volta para a sua casa 
motorizado.

Além de um equipamen-
to para uma boa caminhada, 
a pista também passou a ser 
um ótimo espaço de convi-

vência. Casais caminham con-
versando, amigos se encon-
tram e colocam a prosa em 
dia, pessoas também levam 
seus cachorros e até namoros 
já nasceram de olhares troca-
dos durante a caminhada. A 
pista também melhorou a eco-
nomia da região e contribuiu 
para o adensamento comercial 
da rua e do Buritis 2. A pista 
da Rua Henrique Badaró Por-
tugal hoje só tem um proble-
ma: ela é a única do bairro e já 
está congestionada.

A reportagem principal 
desta edição aborda este as-
sunto. Os moradores reivin-
dicam novas opções aqui no 
bairro. E nós merecemos. 
Geralmente, as ações da Pre-
feitura aqui no Buritis se res-
tringem a algumas interven-
ções no trânsito, na melhoria 

da pavimentação das ruas e, 
atualmente, na modernização 
da iluminação pública. No 
Orçamento Participativo o 
bairro nunca teve sucesso. As 
comunidades mais carentes se 
mobilizam muito mais para 
conquistar obras para seus 
bairros.

A partir desta edição va-
mos fazer uma campanha ao 
lado de todos os moradores 
para sensibilizar a Prefeitu-
ra a implantar novas pistas de 
caminhada no bairro. Iremos 
perguntar aos moradores onde 
estão os lugares mais adequa-
dos para a implantação desse 
tipo de equipamento. Trata-se 
de um investimento de bai-
xo custo, de fácil execução e, 
como todos podem ver, com 
benefícios para muita gente. 
Queremos mais.

DENGUE
Confesso que não acompa-

nho com frequência o JORNAL 
DO BURITIS, mas sei que este 
é um importante canal de co-
municação entre os moradores 
da região. Não sei se em algum 
momento já foi realizada alguma 
matéria sobre os focos de den-
gue existentes no bairro. Desde 
que me mudei para o Buritis, há 
quase 1 ano, reparei que em mui-
tas coberturas há piscinas sem o 
devido cuidado, descobertas e 
abandonadas. Em fevereiro deste 
ano fiz uma denúncia no Portal 
da Prefeitura, mas nada foi feito. 
A resposta que eles me deram foi 

que, após uma visita de um agen-
te, ficou constatado que o imóvel 
está vazio e que, portanto, eles 
tentariam um contato com o 
proprietário. O imóvel fica na 
rua José Amaury Ferrara, 112 
/ cobertura. Talvez um conta-
to com o síndico(a) do prédio 
ajudasse a resolver o proble-
ma. Até hoje a piscina está do 
mesmo jeito, abandonada, des-
coberta e com água. A cidade 
está vivendo uma epidemia 
série de dengue. É importante 
que a população tenha consci-
ência da sua responsabilidade.

Samuel Siqueira
Morador

n Prezado Samuel, agradecemos 
a sua manifestação. Nesta edi-
ção trazemos uma reportagem 
sobre o assunto. Confira na 
página 5.

JOrNal DO BuriTiS

VACINAÇÃO

No próximo dia 9 de junho 
é comemorado o Dia da Imuni-
zação e uma questão coloca os 
profissionais de saúde em aler-
ta: estaria a população deixando 
de se vacinar e provocando o 
retorno ou o aumento da inci-
dência de doenças? A vacinação 

é uma das medidas mais impor-
tantes de prevenção contra do-
enças e a forma mais eficaz de 
combater males causados por 
vírus e bactérias. Entre os pro-
fissionais de saúde, já está bem 
claro o conceito de que é muito 
mais fácil prevenir uma enfer-
midade do que tratá-la. Desde 
203, as taxas de imunização da 
população brasileira vêm cain-
do em todas as faixas etárias. 
Segundo o Ministério da Saúde, 
de 2004 a 2011, o país chegou a 
ter 100% de pessoas vacinadas 
contra o sarampo para a primei-
ra dose da vacina, mas não bate 
a meta para a segunda dose da 

vacina, em torno de 80%. Outra 
grande preocupação dos pro-
fissionais de saúde atualmente 
é a adesão cada vez maior de 
pais a movimentos contrários à 
vacinação ao redor do mundo. 
Para conter essa onda, institui-
ções internacionais aumenta-
ram a mobilização em 2019. A 
Organização Mundial da Saúde 
(OMS) escolheu “Imunização 
e Vacinação” como um dos te-
mas Dia Mundial da Saúde (7de 
abril) deste ano. Uma parceria 
com o Facebook também está 
ajudando a combater as “fake 
news” sobre o assunto.

luNa PONTONe

CLUBINHO
Quero parabenizar o JOR-

NAL DO BURITIS pelas repor-
tagens veiculadas sobre o Clu-
binho da Tia Dulce nas últimas 
edições. Muito bom mesmo este 
resgate da nossa história. O res-
gate de quando a TV aberta tinha 
programação de verdade. Já fui ao 
programa da Tia Dulce e gostava 
demais. Ela marcou a minha infân-
cia e hoje só ficamos com sauda-
des, relembrando os bons tempos. 
Já cheguei a levar três afilhadas no 
programa e tenho até hoje as fitas 
gravadas. Pura nostalgia.

Carmem lúCia PiNhO
Moradora
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Por todos esses predicados 
a pista acabou ficando pequena. 
Todos reivindicam que a Prefei-
tura construa mais equipamentos 
como este no bairro.  Já tem até 
congestionamento em determina-
dos horários. “Que bom que hoje 
as pessoas estão mais preocupadas 
com a saúde. Sabem o quanto é 
importante fazer atividade física e 
que, ao ar livre, a sensação é ainda 
melhor. E como o Buritis é muito 
grande não dá para ter uma só. É 
preciso mais”, reivindica o profes-
sor Leonardo Paulino, que ainda 
faz um pedido especial para a pista 
da Henrique Badaró. “Assim como 
acontece em vários espaços públi-
cos de São Paulo, poderia colocar 

um piso de borracha na pista, o que 
reduziria o impacto na hora de pi-
sar e evitar escorregões. Algo que 
acredito que não teria alto custo”.

E a reivindicação é mais do 
que justa. Afinal, o investimento 
em uma pista de coopper é relati-
vamente barato em relação a ou-
tros equipamentos. A pintura do 
asfalto, a sinalização horizontal, 
algumas placas indicativas, ilumi-
nação e cuidados com o canteiro 
central. Há, no Buritis, outros lo-
cais que podem receber uma pista 
de cooper nos mesmos moldes da 
implantada na Henrique Badaró 
Portugal. A Senador José Augusto 
e a Protásio de Oliveira Pena são 
avenidas vias, requisito fundamen-

Ficou Pequena 

O Buritis não conta com mui-
tos equipamentos públicos. Os 
principais deles – escola, centro de 
saúde, unidade de pronto atendi-
mento – estão em bairros vizinhos. 
O  principal equipamento  implan-
tado pelo poder público no bairro 
é o Parque Aggeo Pio Sobrinho, o 
nosso xodó que coloca um pulmão 
verde em meio a tanto asfalto e 
concreto. Neste mês de junho, onde 
acontecem vários eventos e mani-
festações em defesa da natureza, 
inclusive a comemoração do Dia 
Mundial do Meio Ambiente, nunca 
é demais lembrar que diariamente 
precisamos estar engajados na pre-
servação deste nosso patrimônio.

No entanto, há cerca de oito 
anos a Prefeitura de Belo Horizon-
te marcou um gol de placa no bair-
ro. Implantou a pista de cooper na 
Rua Henrique Badaró Portugal, na 
região do Buritis 2. Um equipamen-
to público simples e relativamente 
barato que conquistou a comuni-
dade. Ao longo dos anos, a pista, 
que possui cerca de 700 metros, foi 
sendo adotada pelos moradores, que 

uma só é pouCo
Pista de cooper da Henrique Badaró caiu nas graças 

dos moradores, mas a comunidade quer mais

além da prática do esporte e do la-
zer, transformou o local em um mo-
vimentado espaço de convivência.

Morador na Rua Rubens Capo-
rali Ribeiro, o aposentado Carlos 
José Vaz utiliza a pista para cami-
nhadas ao menos três vezes por se-
mana. Para ele, mais que cuidar da 
saúde, frequentar o local significa 
melhorar a mente. “Estar aqui, entre 

essas pessoas, é muito agradável. 
Me revigora. O Buritis é privilegia-
do por ter um espaço como este”.

A administradora Rosilene Lo-
pes é outra grande admiradora da 
pista de cooper da Henrique Ba-
daró. Prova disso é que ela sai de 
sua casa, no vizinho bairro Marajó, 
todos os dias para correr na pista. 
E não é de hoje. Segundo ela, há 
cerca de sete anos vai ao local. 
Acompanhou de perto sua estru-
turação e crescimento. “Aqui não 
tinha nada. Vinha até em horários 
mais cedo com medo de assalto. 
Hoje até viatura policial tem aqui. 
Eu amo esta pista”.

O sucesso da pista de cooper 
modificou até o seu redor. Inú-
meros estabelecimentos comer-
ciais foram inaugurados a fim de 
conquistar este grupo de pessoas 
tão especial. A imobiliária Aceti 
Imóveis foi uma das primeiras a 
apostar no crescimento da pista. 
Mudou-se para a rua em janeiro 
de 2017 quando não havia pra-
ticamente nenhum comércio no 
local. “Por aqui só existia o Cen-

tro Comercial Riviera, mas que 
era ocupado apenas pelo restau-
rante Rústico. Enxergamos que a 
pista era um potencial tanto para 
comércio, quanto para moradia, 
o que se concretizou. Ela hoje é 
referência, o que dá muita visibi-
lidade ao comércio e valorização 
dos imóveis”, diz a sócia-proprie-
tária Sílvia Coutinho.

Outras opções
tal para um equipamento deste gê-
nero. E neste mês o JORNAL DO 
BURITIS vai iniciar uma consulta 
popular para saber da nossa comu-
nidade outras sugestões e opções 
para a construção do equipamento.

Em relação aos custos, a Pre-
feitura não soube precisar o valor 
da construção de uma pista de co-
oper. Depende de vários fatores, 
principalmente o tamanho. Mas 
no “olhômetro” é possível perce-
ber que não se trata de um grande 
investimento, que pode, inclusi-
ve, ser patrocinado pela iniciativa 
privada. Uma certeza o eventual 
“padrinho” de uma nova pista pode 
ter: visibilidade para a sua marca 
não vai faltar.

ROsILeNe sai do vizinho bairro 
Marajó para fazer a sua 

caminhada aqui no Buritis

Frequentar a pista é um 
dos momentos mais 

especiais na vida de CARLOs

PIsTA ficou pequena para tanta gente que quer cuidar da saúde

senador José Augusto (à esq.) e Protásio de 
Oliveira Pena (à dir.): algumas boas opções no 
bairro para a construção de uma NOVA PIsTA
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Dia dos Namorados 

Este é um aspecto do bairro 
que mais evoluiu nos últimos anos. 
O Buritis hoje é considerado um 
dos polos gastronômicos de Belo 
Horizonte. Comida mineira, pratos 
tradicionais de outros estados do 
Brasil. Comida chinesa e japonesa. 
Cozinha internacional, hambur-
guerias e até pratos veganos. Atu-

almente, o Buritis conta com cerca 
de 100 bares e restaurantes para sa-
tisfazer todo tipo de gosto. Muitos 
casais que moram em outros bair-
ros da capital escolhem o Buritis 
para saborear uma boa comida. E, 
aqui pra nós, comer bem ao lado 
do amor da sua vida é um ótimo e 
saudável programa.

um Bairro oNDe o amor está No ar
O Buritis tem uma boa qualidade de vida. Com 
excelentes instituições de ensino e um comércio 
bastante diversificado. Um bairro onde você tem 
praticamente tudo perto de casa. Uma cidade 

dentro de Belo Horizonte. Estas são algumas das 
características constantemente atribuídas ao Buritis. 
No entanto, quase nunca fazem referência a outro 
predicado bastante positivo do bairro: o Buritis é 

bom também para namorar. Aproveitamos esta 
edição de junho, quando é comemorado o Dia dos 
Namorados, para destacar ótimos programas que os 
casais podem fazer bem pertinho de casa.

O comércio diversificado do 
bairro é uma mão na roda para os 
casais que saem para fazer com-
pras. E fazer este programa acom-
panhado é bem melhor do que so-
zinho.  Muitas vezes não precisam 
nem tirar o carro da garagem. Dá 
para fazer um tour pelo comércio 
do bairro a pé. Temos shopping, 

galerias e centenas de lojas e es-
tabelecimentos com todo tipo de 
produto. Mas se for necessário 
usar o carro, isso não é problema. 
O Paragem, por exemplo, tem 450 
vagas de estacionamento coberto. 
E depois que foi implantado o rota-
tivo no bairro ficou bem mais fácil 
encontrar uma vaga.

Cinema
Uma das melhores, senão a 

melhor, balada de Belo Horizonte 
é o Clube Chalezinho. E está a me-
nos de dez minutos de qualquer lu-
gar do Buritis. Dizem que balada é 
lugar de paquera, mas nada impede 
que casais de namorados possam 
curtir a noite em uma pista de dan-
ça. Uma das vantagens do Chalezi-

nho é a variedade musical da casa. 
Não há um gênero específico, É 
Pop, é Rock, Sertanejo e DJs mui-
to versáteis que colocam “fogo” na 
pista e não deixam ninguém ficar 
parado. E não precisa esperar até o 
fim da noite para a balada. O Quin-
tal do Chalé, que acontece às sex-
tas-feiras, começa às 18h.

Pesquisas de mercado feitas nos 
últimos anos revelam que as mulhe-
res estão cada vez mais gostando 
de futebol. Torcem, acompanham, 
discutem e gostam bastante de assis-
tir aos jogos do time do coração ao 
lado do namorado. Nesse quesito, o 
Buritis é privilegiado. Talvez seja 
o bairro de Belo Horizonte com o 
maior número de bares e restauran-

tes que transmitem jogos de futebol 
de competições nacionais e interna-
cionais. O testemunho de donos de 
estabelecimentos é que a proporção 
de homens e mulheres em dias de 
jogos é cada vez mais igual. E torcer 
juntos também é um ótimo programa 
para o namoro. Só fica a dica: não 
levem radinhos para os bares. Eles 
anunciam o gol antes da TV.

Além da comida, aqueles que 
gostam de uma boa bebida também 
estão muito bem servidos aqui no 
bairro. Já não estamos mais restritos 
àquela cervejinha das marcas tra-
dicionais no happy hour. Já temos 
casas especializadas em cervejas 
artesanais de excelente qualidade. 
A Stahlberg Bier Haus, por exem-
plo, possui 20 torneiras de chopes 
de diversas marcas e sabores. Sem 

dúvida, a mais variada de Belo Ho-
rizonte. Muitos restaurantes já estão 
com rodízio de vinhos de muito boa 
qualidade. E se o casal quiser levar 
para degustar em casa, a Adega Mi-
nas Gerais tem uma variedade enor-
me de todo tipo de bebida nacional e 
importada. E não poderíamos esque-
cer da Jabu Drinkeria, considerada 
a melhor do ramo na cidade.  Mas 
lembre-se: tudo com moderação.

Happy Hour

Nos anos 80 chegavam ao Bra-
sil as vídeo locadoras. Você podia 
escolher o filme que quisesse ver. 
Na década seguinte veio a TV a 
Cabo, com dezenas de canais ex-
clusivos de filmes. Já nesta década 
chegaram o Now e a Netflix. Mas, 
toda essa comodidade de assistir 
ao que quiser sem precisar sair de 

casa não conseguiu acabar com 
o cinema. E ir ao cinema jamais 
deixará de ser um ótimo programa 
para um casal. E aqui no bairro te-
mos a comodidade de contar com 
o Cineart no Shopping Paragem. 
São cinco salas muito confortáveis 
com programação que inclui lança-
mentos de todos os gêneros

FutebolGastronomia

Compras

Balada
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Além de permanentemente estar 
alertando para o combate à dengue em 
nossas páginas, o JORNAL DO BURI-
TIS também está fazendo sua campa-
nha nas redes sociais. Em maio, o JB 
lançou no Facebook e no Instagram um 
vídeo institucional que alcançou um 
grande número de pessoas nas redes. 
No vídeo, usamos o sucesso do filme 
“Os Vingadores” para chamar a aten-
ção das pessoas.

O roteiro mostra todos os heróis do 
filme e diz que, no cinema, eles podem 
até salvar o mundo, protegendo o planeta 
do vilão “Thanos”. Mas aqui, em nossa 
vida real, eles não podem fazer nada con-
tra a dengue. Na guerra contra o Aedes 
quem tem que entrar na briga é a nossa 
consciência e as atitudes práticas para 
evitar a proliferação do mosquito. Quem 
quiser assistir ao vídeo institucional é só 
acessar o nosso Facebook.

Buritis contra a dengue
Um assunto que vem toman-

do conta das rodas de conversa 
nas últimas semanas na capital é 
o alto número de casos de dengue. 
É quase impossível não ouvir uma 
história de um familiar ou ami-
go que tenha contraído a doença. 
E, infelizmente, nesta situação, a 
população é a grande culpada por 
não realizar simples ações de pre-
venção à proliferação do  mosquito 
transmissor, o Aedes aegypti. Por 
outro lado, a boa notícia é que, no 
Buritis, os casos de dengue são re-
gistrados com menor frequência.

Até o último balanço antes do 
fechamento desta edição, a Secre-
taria Municipal de Saúde informou 
que, em 2019, já havia sido con-
firmados 26.100 casos de dengue 
em Belo Horizonte, sendo 2.459 
da Região Oeste, da qual faz par-
te o Buritis. Apesar de não ofere-
cer dados por bairro, informações 
da própria Secretaria dão conta de 
que poucos destes casos confirma-
dos são de moradores do Buritis. 
Porém, este aspecto positivo pode 
fazer com que a população relaxe 
nas ações de prevenção.

Como o Buritis é formado qua-
se que em sua totalidade por edi-
fícios residenciais, o trabalho de 
limpeza de áreas externas, caixas 
d’água e piscinas, além do recolhi-
mento e seleção do lixo é feito por 
prestadores de serviços. Isto contri-
bui bastante para a não proliferação 
do Aedes. A grande preocupação 
segue sendo fora dos muros, mais 
precisamente nos lotes e prédios 
abandonados. A não limpeza desses 
locais pode servir como ponto ideal 
para o surgimento de criadouros.

 Morador na Rua Maria Heil-
buth Surette, Ian Ferrari se mostra 
bastante preocupado com esta situ-
ação. Perto de onde mora existem 
algumas obras abandonadas da fa-
lida Habitare. De acordo com ele, 
em um dos prédios já viu uma pes-
soa entrando para limpar, mas em 
outro nunca. “Dá pra ver que está 
bem sujo. Tem garrafas, plástico. 
Fico preocupado. Aqui na rua tem 
muito pernilongo, felizmente não 
são da dengue, mas é algo que dei-
xa a gente apreensivo”.

Ian sabe muito bem da impor-
tância de fazer sua parte na luta 

Casos confirmados de dengue 
por mês, residentes em BH/2019

Sucesso nas redes sociais
FontE: sinan/GviGE/Dpsv/smsa/pBH

Seis dos 
nove óbitos 

ocorreram em 
pacientes que já 
tinham outras 
doenças que 
contribuíram 

para 
complicações.

contra a dengue. “No meu prédio 
sempre é realizada a limpeza de 
todas as áreas externas e da caixa 
d’água. Dentro do meu apartamen-
to sempre observamos para não 
deixar acumular água nos vasinhos 
das plantas ou em qualquer outro 
recipiente. Faço minha parte, espero 
que a comunidade faça o mesmo”.

Além dos mais de 26 mil casos 
confirmados de dengue em Belo 
Horizonte, a Secretaria de Saúde 
informou ainda que há 52.767 ca-
sos pendentes de resultados e que 
foram investigados e descartados 
outros 9.677 casos.

Chikungunya e Zika
Até o fechamento da edição, 

em 2019, foram notificados 178 
casos de Chikungunya em Belo 
Horizonte. Foram confirmados 31 
casos, dentre os quais, sete con-
traídos no município, nove impor-
tados e sete em locais com origem 
indefinida. Há 147 casos em inves-
tigação para a doença.                                                                                    

Em relação à Zika, foram no-
tificados 196 casos na capital. Há 
um caso confirmado para a doença, 
95 casos foram descartados e 100 
permanecem em investigação.

Casos prováveis de dengue, por regional em BH

Mês	 Confirmados	 %	de	confirmados	 Óbitos
Janeiro 381 1,5 0
Fevereiro 1429 5,5 2
Março 6821 26,1 1
Abril 12255 47,0 8
Maio 5214 20,0 0
Total 26.100 100,0 11

Regional	 Casos	confirmados	 Casos	suspeitos	 Total
Barreiro 9298 1.263 10.561
Centro Sul 407 2.469 2.876
Leste 2134 5.245 7.379
Nordeste 3233 8.743 11.976
Noroeste 2607 5.245 7.852
Norte 1179 9.621 10.800
Oeste 2459 4.700 7.159
Pampulha 3282 3.920 7.202
Venda Nova 1330 10.476 11.806
Ignorado 171 1.085 1.256
Total  26.100 52.767 78.867

Prevenção Impostos

Assim como em toda Belo 
Horizonte e em outras 299 ci-
dades de 16 estados brasileiros, 
o Buritis também participou do 
Dia Livre de Impostos (DLI), re-
alizado no último dia 30 de maio. 
Organizada há 13 anos na capi-
tal mineira e há três em outras 
regiões do Brasil, a ação propõe 
a venda de produtos e serviços 
sem a incidência de impostos. 
De acordo com a Câmara de Di-
rigentes Lojistas (CDL/BH) o 
objetivo é alertar a população 
em relação aos impostos pagos 
em produtos e serviços. Segun-

do o Instituto Brasileiro de Pla-
nejamento e Tributação, de tudo 
o que se é consumido no país, 
33%, em média, é imposto.

Há quatro anos a loja de ma-
teriais escolares e brinquedos 
BigZ participa da campanha da 
CDL/BH. Cerca de 30% dos va-
lores dos produtos que comercia-
liza é pago em impostos, uma si-
tuação que dificulta muito a vida 
do empresário. “Aqui em Minas 
é ainda pior. Temos uma taxa de 
ICMS absurda, fora que temos 
um dos combustíveis mais caros 
do país. Espero que as autoridades 

enxerguem a dificuldade que nos 
impõem e, consequentemente à 
toda a sociedade, uma vez que, in-
felizmente, temos que repassar es-
ses custos para o cliente”, explica 
o proprietário Guilherme Meyer.

Ainda de acordo com Gui-
lherme, se o Governo reduzisse 
a carga tributária poderia ter o 
retorno de outra forma, no caso, 
com a maior circulação de mer-
cadorias. “O dinheiro ria girar. 
A economia iria ganhar muito. 
Taxando dessa forma espanta os 
clientes, os lojistas fecham as 
portas e todos perdem”.

Buritis no DLI

Um fato interessante do 
DLI é que ele criou uma nova 
situação nos últimos tempos. 
Além de manter o seu objetivo 
de contestar a alta carga tribu-
tária do país, ele passou a ser 
mais uma importante data para 
o comércio. Segundo o proprie-
tário da BigZ, muitos de seus 
clientes já sabem que a loja irá 
participar da campanha e apro-
veitam o dia para fazer muitas 
compras. “Tem cliente que já 
faz compra para o Natal. Virou 
a segunda melhor data do meu 
comércio no ano. É uma boa 
oportunidade de limpar os es-

toques e os clientes saem muito 
satisfeitos. Até novos clientes já 
conquistei com as promoções 
do Dia Livre de Impostos”.

Para se ter uma ideia na di-
ferença dos valores da loja com 
e sem impostos. Os brinquedos 
tiveram desconto de 34,7%; os 
cadernos 34,99%; e as mochilas 
39,62%. Um quadricíclo elé-
trico, por exemplo, de R$1700 
saiu a R$999,99 no dia da cam-
panha. “O sucesso é tanto que 
estendemos as promoções para 
a sexta e o sábado (01 e 02 de 
junho). Enquanto estiver esto-
que estaremos oferecendo esta 

oportunidade para o cliente e, 
claro, mostrando nossa insatis-
fação com os impostos”.

A Cacau Show foi outra loja 
do Buritis que participou, e lu-
crou, com o DLI. Mil trufas fo-
ram colocadas à venda pelo pre-
ço de R$2 (55% de redução)    e 
com apenas duas horas e meia 
todo o estoque foi zerado. “E 
olha que somente poda ser ven-
dida dez unidades por pessoa. Foi 
muito satisfatório ter participado. 
Ano que vem entraremos nova-
mente e com muito mais produ-
tos”, afirma o proprietário Silvio 
de Paula. 

Fomentando o comércio
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Variedades 

Desde o último mês de abril, 
as famílias do Buritis contam, nas 
manhãs e tardes de sábado, com 
mais um importante espaço no 
bairro para a realização de com-
pras e diversão.  A Feira Conecta 
Rancho Fundo, criada dentro do 
ambiente do restaurante, oferece 
uma grande variedade de produ-
tos artesanais e abre espaço para 

Minas Gerais entrou de vez na 
luta contra a má-alimentação e a 
obesidade infanto-juvenil. Depois 
das escolas públicas, agora é a vez 
das lanchonetes das escolas parti-
culares também serem proibidas 
de comercializar alimentos com 
altos teores de calorias, gordura 
saturada, gordura trans, açúcar li-
vre e sal ou com poucos nutrien-
tes. A medida começa a valer já 
no dia 24 deste mês.

Mas, apesar de ser uma exi-
gência, as escolas parecem ter 
recebido a notícia de uma forma 
muito positiva. No Unimaster Bu-
ritis, por exemplo, há cerca de um 
ano e meio houve uma troca na ad-
ministração das lanchonetes, tanto da 
unidade júnior quanto da pré-Enem, 
justamente para que atendesse a 
esses quesitos de alimentação sau-
dável. “Trabalhamos com um car-
dápio bastante nutricional. Frutas 
e legumes fazem parte do dia a dia 
dos nossos alunos”, diz a nutricio-
nista responsável pela lanchonete, 
Vivian Oliveira.

E não é porque os alimentos 
calóricos saíram do cardápio que os 
alunos estão comendo uma comida 

Buritis conta com 
nova feira de artesanato

apresentações artísticas, que vão 
desde música ao vivo, a atrações 
infantis e  circenses.

Os organizadores da feira, 
os artesãos Cimara Lameirinhas  
e Fabiano Firpi explicam que a 
ideia surgiu com o intuito de ofe-
recer um espaço para os artesãos 
do bairro e região poderem expor 
seus produtos. “O artesão neces-
sita de um espaço para divulgar 
seus produtos. A feira nasceu para 
encurtar essa distância entre eles e 
os moradores do bairro e região”, 
diz Cimara.

Para Fabiano, mais que um 
espaço de vendas, uma feira de 
artesanato contribui para o cres-
cimento cultural de uma região. 
“Artesanato já é cultura, mas ainda 
trabalhamos para oferecer junto à 
feira atrações artísticas.  Até trupe 
de circo já trouxemos aqui para 
dentro do Rancho Fundo”.

A Feira Conecta conta atu-
almente com 25 expositores que 
ofertam produtos na linha de cal-
çados, acessórios masculinos, bol-
sas, bijuterias, bonecas, cerâmicas,  
acessórios infantis e tecidos, além 
de bancas de gastronomia como 

queijos e doces artesanais. “Es-
tamos com este bom número de 
expositores, mas ainda temos algu-
mas vagas específicas para alguns 
seguimentos.  A feira tem potencial 
para crescer muito, tudo ainda é 
muito recente”, revela Cimara.

O evento irá acontecer dois sá-
bados ao mês. Em junho as datas 
fechadas são os dias 08 e 15.  Sem-

pre das 11h às 16h. 
Para quem não pode com-

parecer aos sábados, uma alter-
nativa é a Feira Conecta Ran-
cho Fundo às quintas-feiras, das 
11h30 às 14h30. Neste caso, uma 
feira um pouco menor com a pre-
sença de 12 expositores selecio-
nados. O endereço do Instagram 
é @conectaranchofundo.

PAULO SUrEttE
Em novembro do ano passado, a 

Prefeitura de Belo Horizonte anun-
ciou a abertura de processo de li-
cenciamento para participação em 
novas feiras de artesanato e comi-
das típicas que seriam lançadas em 
22 pontos da capital. Entre eles, 
estava a Rua Paulo Surette, entre 
a Tereza Mota Valadares e Aveni-

da Professor Mário Werneck, aqui 
no Buritis. Contudo, de lá pra cá, 
já se passaram sete meses e ainda 
não existe uma data correta para o 
inicio da feira.

Em contato com a assessoria 
de imprensa da PBH, nossa re-
portagem recebeu a informação 
de que “o edital de chamamento 
público para obtenção do licen-
ciamento para trabalhar nas novas 
feiras foi publicado e que os clas-
sificados, no caso do Buritis, 40 
feirantes (30 de artesanato e 10 
de comidas e bebidas) e mais 40 
inscritos em uma fila de espera, 
devem confirmar o interesse até o 
dia 13 deste mês. Somente após a 
definição dos contemplados irá se 
decidir a data de início da feira”.

Os nomes dos sorteados estão 
disponíveis no seguinte endereço:  
prefeitura.pbh.gov.br/politica-ur-
bana/feiras. Todos os classificados 
devem comparecer ao BH Resol-
ve em dias úteis, das 08h às 17h 
na Rua dos Caetés, 345 – Centro, 
portando a carteira de identidade e 
no caso dos contemplados para o 
artesanato levar também a cópia da 
carteira de artesão.

Alimentação saudável: escolas do bairro já adotam o que virou lei

n Frutas, legumes e verduras;
n Suco natural ou de polpa de fruta (100% 

fruta);
n Iogurte e vitaminas de frutas naturais, iso-

lados ou combinados com cereais como 
aveia, farelo de trigo e similares;

n Bebidas ou alimentos à base de extratos ou 
fermentados (soja, leite, entre outros simi-
lares) com frutas;

n Sanduíches naturais sem maionese;
n Pães;
n Bolos preparados com frutas, tubérculos, 

cereais ou legumes;
n Produtos ricos em fibras (barras de cereais 

sem chocolate, biscoitos integrais,entre 
outros similares);

n Salgados assados que não contenham em 
sua composição gordura vegetal hidroge-
nada ou embutidos. Exemplos: esfirra, en-
rolado de queijo;

n Refeições (almoço ou jantar) balanceadas 
em conformidade com o Guia Alimentar 
para a População Brasileira.

Alimentos que podem ser 
comercializados nas escolas:

“sem graça”. De acordo com a nu-
tricionista, com muita inteligência 
é possível criar opções saudáveis e 
muito saborosas. “Continuamos ofe-
recendo a coxinha, mas agora ela é 
feita com uma massa de abóbora e 
assada. Assim como a pizza que é 
feita com farinha de arroz. O falso 
cachorro-quente, então, é o maior 
sucesso. Trocamos a salsicha por 
uma cenoura, mas a sua composi-
ção é tão bem feita, que a garotada 
adora. No lugar do refrigerante, um 
refrigerante orgânico, e dos doces 
açucarados, muita fruta e até bolo de 
cenoura com ganache 100% cacau”.

Apesar da preocupação com 
todos os estudantes, Vivian con-
fessa que tem um olhar ainda mais 
especial pelos alunos do ensino 
infantil. Segundo ela, eles estão 
ainda formando o paladar, portan-
to, se forem acostumados com uma 
alimentação saudável seguirão esta 
linha para o resto de suas vidas. 
“Tínhamos alunos que os pais di-
ziam que eles não comiam tal le-
gume. Aqui, vendo os coleguinhas 
comerem, passaram a comer tam-
bém. Estão se tornando crianças 
muito mais dispostas, o que reverte 

no bom desempenho escolar”.
Ainda de acordo com a nutri-

cionista do Unimaster, até mesmo 
os pais já estão mudando a sua ali-
mentação ao ver o trabalho que é fei-
to com seus filhos. “Muitos chegam 
aqui e pedem a marmita fit para leva-

rem para casa. O intuito é de manter 
a boa alimentação dos filhos fora da 
escola, mas confessam que levam 
para eles também”. As marmitas fit 
da escola são modificadas semanal-
mente, o que faz da refeição sempre 
uma nova experiência.

LEI
De acordo 

com o Ministério 
Público de Minas 
Gerais, a proibição 
está prevista no 
Decreto Estadual 
47.557, de 2018, 
que regulamenta 
a Lei Estadual 
15.072, de 2004, e a 
Resolução da Câmara 
Governamental 
Intersetorial de 
Segurança Alimentar 
e Nutricional 
Sustentável de Minas 
Gerais (Caisans-
MG) nº 02, de 20 de 
dezembro de 2018, 
que lista quais são 
os alimentos que 
terão venda proibida 
e também aqueles 
que podem ser 
comercializados no 
ambiente escolar.

Cimara Limeirinhas e Fabiano 
Firpe, ORGANIzADORes da feira

Apesar do pouco tempo de funcionamento, a FeIRA CONeCTA já conquistou muitos clientes

VIVIAN garante que com muita criatividade é 
possível oferecer alimentos saudáveis e saborosos
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Painel 

Ensinar espanhol da forma 
mais divertida possível! É des-
ta forma que uma professora, 
moradora do Buritis, faz muito 
sucesso em suas aulas há mais 
de 20 anos. Desde quando co-
meçou a lecionar para crianças, 
Andréa Pietra viu a importância 
de se trabalhar com o lúdico para 
despertar nelas o interesse pela 
língua estrangeira. Desta forma, 
criou personagens e brincadei-
ras. Além disso, escreveu livros 
e abriu um canal no Youtube. 
Agora, ela inova mais uma vez e 
acaba de lançar um gibi, que será 
mais uma importante ferramenta 
no aprendizado.

“Marina y Carlos en el Cole” 
- Maria e Carlos no Colégio, em 
português - é um diálogo entre 
dois amigos em um dia na escola, 
desde quando saem de casa para 
pegar o ônibus até às situações 

A escola Vila Buritis segue 
chamando a atenção de sua comu-
nidade escolar com a realização 
de ações pioneiras, que sempre foi 
uma das marcas da instituição ao 
longo do tempo. Há cerca de dois 
anos, a escola fechou uma parceria 
com a Enterprising UP – Academia 
de Ideias - para que seus alunos dos 
1º e 2º Períodos tivessem a matéria 
Empreendedorismo no ano letivo. 
O curso tem o intuito de estimular 
os jovens a desenvolver habilida-

des comuns a empreendedores de 
sucesso, como a criatividade, toma-
da de iniciativa, trabalho em equi-
pe, liderança, educação financeira, 
dentre outras.

As crianças estão tendo as au-
las de empreendedorismo e a ex-
periência até o momento não po-
deria ser melhor. A Enterprising 
UP desenvolveu um programa 
especial para ser encaixado na 
grade curricular da Vila Buritis. 
Os alunos têm aulas de Educação 

Financeira, Criatividade, Trabalho 
em Equipe e Ética.

“As aulas saem completamente 
do tradicional. As crianças se sen-
tam todas em mesa única para fa-
zerem as atividades e a aula é toda 
através de dinâmicas, atividades 
lúdicas e rodas de discussão. Os 
alunos se divertem bastante e, ao 
mesmo tempo, desenvolvem com-
petências essenciais para o resto de 
suas vidas”, comentam as diretoras 
da escola Maria Beatrix de Castro 
César Barrios e Cristiane Alves G. 

C. Valadares.
A Enterprising UP – Academia 

de Ideias é a primeira escola de 
empreendedorismo para crianças 
e adolescentes de Minas Gerais. 
“Acreditamos que o estímulo do 
empreendedorismo desde a infân-
cia abre para essas crianças um 
mundo infinito de oportunidades. 
Durante as aulas elas são desafia-
das constantemente a pensar fora 
da caixa e acabam surpreendendo 
os professores”, finalizam Maria 
Beatrix e Cristiane.

Escola infantil do bairro desperta o 
empreendedorismo em seus alunos

professora do Buritis 
lança gibi em espanhol

no colégio, que vão desde brin-
cadeiras, conselhos de higiene 
pessoal e alimentação saudável. 
“Marina e Carlos são dois bone-
cos/personagens que criei e que 
sempre levo para dentro de sala 
de aula. São um sucesso. A ga-
rotada sempre pergunta por eles. 
Agora viraram história em qua-
drinhos e poderão ir com elas 
para onde quiserem”, comenta a 
professora.

Andréa nunca escondeu a sua 
paixão em ensinar. Por isso, faz 
questão de programar suas aulas 
para que elas possam ser as mais 
divertidas e produtivas possível. 
Dentro da sala o que não falta 
são músicas, teatro e brincadei-
ras. Ela mesma faz questão de ir 
com roupas coloridas, parecendo 
uma boneca. “Para as crianças 
eu sou a “Maestra”, ninguém me 
chama pelo nome. Quando pre-

ciso ir com uma roupa normal 
elas ficam até preocupadas, me 
perguntam se estou bem. Recebo 
muito carinho dos pais, que di-

zem o quanto os filhos gostam da 
minha aula e, consequentemente, 
de aprenderem o espanhol. Isto 
não tem preço”.

Mas, antes das novas aven-
turas em espanhol, a professora 
adianta que irá lançar um gibi 
de “Marina e Carlos no Colé-
gio” em inglês. “Sei o quanto 
as pessoas buscam o inglês atu-
almente e, por isso, decidi criar 
esta edição especial, que deve 
ser lançada em breve”.

A revista em quadrinhos da 
professora do Buritis, que con-
ta com ilustrações de Nilson 
Flores, pode ser adquirida atra-
vés de suas redes sociais: Ins-
tagram, @andreapietratorres, e 
Facebook/Andrea Pietra Pietra.

“Marina y Carlos en el 
Cole” é apenas a primeira 
história desta dupla de ami-
gos. De acordo com Andréa, 
sua intenção é contar mais 
situações dos colegas em ou-
tros locais, como em um clu-
be, no museu, no parque e 
assim por diante. “Acredito 
muito que isto irá acontecer. 
Os pais hoje em dia querem 
os filhos com o máximo de 
contato com livros e gibis e 
menos com computador e ce-
lular. Eu também prezo muito 
pela leitura”, revela.

O gibi

Aulas de educação Financeira são sempre 
acompanhadas com GRANDe eNTUsIAsMO

Para ANDRéA, revistinha tem o objetivo de ensinar brincando
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 Uma grande festa, no úl-
timo dia 16 de maio, marcou 
os dois anos de criação de um 
dos mais famosos grupos de 
WhatsApp do Buritis. O “So-
mos Buritis BH” foi criado 
como um novo espaço para que 
moradores do bairro pudessem 
debater assuntos do cotidiano, 
bem como apresentar seus pro-
dutos e serviços e conseguir in-
formações. Mas, a interatividade 
e o respeito entre os membros 
durante este tempo foi tão gran-
de que as administradoras do 
grupo decidiram que era preci-
so celebrar. Assim, o Shopping 
Villa Buritis foi o palco para um 
dia de muita alegria, que contou 
com distribuição de doces, lan-
ches e sorteio de muitos brindes.

Heloíza Helena é a criadora 
do Somos Buritis BH. Decidiu 
criar o grupo porque queria um 
espaço em que os moradores do 
bairro pudessem crescer, seja 
fomentando seus negócios ou 
simplesmente criando um novo 
laço de amizade. O que ela não 
esperava é que sua ideia iria dar 
tão certo. “Foi tomando uma 
proporção que não imaginava. 

Grupo de WhatsApp 
é sucesso no bairro

Cada vez mais pessoas foram pe-
dindo para serem adicionadas e 
hoje somos uma grande família”.

Para dar mais jovialidade ao 
grupo, Heloíza convidou a amiga 
Saionária Castro para ajudar na 
administração. Era o que falta-
va para que o Somos Buritis BH 
se tornasse tudo o que sonhava. 
Com sua alegria contagiante e 
uma grande  visão de redes so-
ciais, Saionária enriqueceu o pro-
jeto e o fez crescer ainda mais. 
“O grupo do WhatsApp é a nos-
sa menina dos olhos, mas agora 
já estamos no Facebook e, quem 
sabe, chegaremos ao Instagram”.

Durante todo o dia foram 
sorteados 40 prêmios. Todos 
produtos doados por membros 
do grupo. Para as administra-
doras, mais uma prova da cre-
dibilidade do Somos Buritis 
BH. “Aqui é de coração pra 
coração. Ninguém quer o mal 
do outro. Se uma pessoa des-
cumprir as regras, conversamos 
com ela no privado, não deixa-
mos ninguém desconfortável. 
Esse é o nosso jeito e, pelo que 
parece, tem dado muito certo”, 
finaliza Saionária.

Heloíza e saionária brindam os dois anos do sOMOs BURITIs BH

Recentemente, a BHTrans 
apresentou uma lista com as 
linhas de ônibus com maior ín-
dice de reclamações registradas 
na capital. Infelizmente, uma 
das campeãs de queixas passa 
pelo Buritis: a linha 9250 (Ca-
etano Furquim/Nova Cintra via 
Savassi) ficou com a segunda 
posição, atrás apenas da linha 
30 (Estação Diamante/Centro). 
As maiores reclamações são 
referentes ao não cumprimento 
do quadro de horários, limpeza 
e descumprimento de ponto de 
embarque e desembarque.

Vanda Lúcia e Rosilene Fi-
gueiredo utilizam diariamente 
o 9250. Elas fazem parte deste 
grupo que reclama dos serviços 
prestados pela linha. “Ele sim-
plesmente não tem horário certo. 
Tem dia que eu fico mais de uma 
hora aqui no ponto esperando 
pelo ônibus, e quando ele chega 
está lotado. Já teve vez que não 
tive como entrar, já vi idoso ten-
do o braço preso na porta. Um 
horror!”, avalia Vanda.

Além dos problemas de não 
cumprir horário, passar sempre 

Linha de ônibus que passa no Buritis
é uma das campeãs de reclamações

cheio e, por isso, muitas vezes 
não parar, Rosilene denúncia 
que vários veículos ainda estão 
em más condições. “Já teve vez 
de eu pegar o ônibus e pouco 
tempo depois ele estragar. Tive 
que descer e esperar o próximo 
que, claro, ficou lotado. Disse-
ram que iriam aumentar a pas-

sagem para melhorar o serviço, 
mais uma mentira para o povo”.

Apesar de ocupar os primei-
ros lugares da lista, a BHTrans 
informa que as reclamações de 
usuários com relação à linha 
9250 caíram 43,8% entre os 
anos de 2016 e 2018, passando 
de 274 para 154 no ano. Cum-

prindo um extenso percurso de 
cerca de 40 km, apenas no ano 
de 2018 a linha transportou 
3,95 milhões de passageiros.

A Empresa de Transportes e 
Trânsito de Belo Horizonte ga-
rante ainda que a fiscalização 
nos ônibus é feita diariamente 
por meio dos agentes e de for-
ma eletrônica, em tempo real, o 
que permite ações rápidas para 
resolver ou minimizar ocorrên-
cias, como a necessidade de 
mais veículos em determinada 
linha ou o envio de reboque 
para resolver algum problema 
pontual. “Por meio das fiscali-
zações em campo e eletrônica 
é possível monitorar questões 
relativas ao cumprimento do 
quadro de horários, itinerário, 
condições do veículo, etc. São 
450 fiscais trabalhando diaria-
mente em ações no transporte e 
trânsito de Belo Horizonte”.

Além das vistorias, com pe-
riodicidade estabelecida, dia-
riamente a BHTrans também 
realiza vistorias/fiscalizações 
em portas de garagem, pontos 
finais de ônibus e estações.

 A participação da população 
com sugestões, reclamações e 
solicitações é muito importante 
para direcionar as ações de fis-
calização. Por isso, é fundamen-
tal que os usuários registrem sua 
solicitação em um dos canais 
de comunicação que a BHTrans 
mantém, para o melhor direcio-

namento das equipes operacio-
nais que irão avaliar a situação 
e dar mais agilidade na implan-
tação das medidas necessárias 
mais adequadas. Todas as mani-
festações são tratadas de forma 
sistematizada gerando, segundo 
a BHTrans, resposta direta ao 
usuário e alimentando as áreas 

técnicas da empresa no desen-
volvimento de projetos e no pla-
nejamento futuro.

Canais de atendimento da 
empresa: página da BHTrans 
no portal da Prefeitura (https://
prefeitura.pbh.gov.br); pessoal-
mente no posto do BH Resolve, 
na Rua dos Caetés, 342, Cen-

tro;  no Atendimento ao Usuário 
na sede da empresa, na Aveni-
da Engenheiro Carlos Goulart, 
900, aqui no Buritis, e nas reu-
niões das Comissões Regionais 
de Transportes e Trânsito, que 
acontecem com a presença de li-
deranças comunitárias e de qual-
quer pessoa interessada.

População deve denunciar

Não cumprimento de horários e superlotação 
são os MAIORes qUesTIONAMeNTOs dos usuários

Transporte Comemoração



10 Junho de 2019

EDITORIAL | OPINIÃO |  LAZER | EDUCAÇÃO | POLÍTICA | ESPECIAL |  CULTURA | POLUIÇÃO | SAÚDE | SERVIÇOS | IMÓVEIS | PAINEL | TENDÊNCIA | SEGURANÇA 

Por Dentro do Bairro

Você sabe 
quem foi?

?

Você sabe 
quem foi

?

?

E POr FALAr EM SAÚDE....
 Medicina integrativa

Dra. DaNiela GalvãO
CRM 38082 

Médica acupunturiatra 
com especialização em 

Geriatria.
Contato: 3347-3313

www.danielagalvao.com.br

Um	conceito	que	está	sendo	muito	usado	ultimamente,	mas	que	a	maioria	das	pessoas	
ainda	 não	 conhece	 o	 significado.	 Começou	 nos	 EUA	 com	 a	 finalidade	 realmente	 de	 unir,	
integrar	 a	 medicina	 convencional	 às	 técnicas	 médicas	 menos	 tradicionais,	 formando	 uma	
parceria	destas	com	o	próprio	paciente	e	contando	com	a	sua	participação.

A	intenção	é	observar	as	causas	das	doenças	e	não	somente	tratar	as	consequências,	buscando	
a	cura	personalizada,	sistêmica,	além	de	reduzir	o	uso	abusivo	de	medicamentos,	compreendendo	
o	ser	humano	como	um	todo,	unindo	seu	lado	emocional,	orgânico,	psíquico	e	biológico.

Fazem	 parte	 da	 medicina	 integrativa,	 a	 antroposofia,	 acupuntura,	 homeopatia,	
fitoterapia,	ortomolecular,	nutrologia	entre	outras	e	o	Ministério	da	Saúde	incluiu	no	SUS,	a	
ioga,	ayurveda,	osteopatia,	quiropraxia,	musicoterapia,	reike,	totalizando	14	novas	terapias,	
além	das	que	já	estavam	incluídas.

Agora	ficou	mais	fácil	tratar	o	eixo	neuro-imuno-psiquico-endócrino	de	cada	indivíduo	
com	menos	medicamento	e	mais	energia	e	natureza.	Que	tal	procurar	a	medicina	integrativa	
e	melhorar	mais	ainda	sua	saúde	e	bem	estar?

Na tentativa de dar mais fluidez ao 
trânsito do Buritis, a BHTrans definiu 
mais uma alteração na circulação de 
veículos no bairro. Desde o último dia 
16 de maio, a Rua Soter Ramos Couto 
se transformou em mão única no senti-
do Rua Pedro Laborne Tavares. Portanto, 
não é mais possível acessar a Avenida 
José Rodrigues Pereira por meio da rua. 
De acordo com a Empresa de Transportes 
e Trânsito de Belo Horizonte, a decisão 
foi motivada por estudos técnicos, que 
garantem que a mudança irá gerar maior 
segurança e fluidez no uso das vias.

Funcionário de um restaurante na 
Rua Soter Ramos Couto, Mateus Hen-
rique aprovou a mudança. De acordo 
com ele, a via em questão é estreita e, 

constantemente, os carros que vinham 
em direções contrárias ficavam parados. 
“Dava muita fila porque, muitas vezes, 
não conseguiam nem abrir passagem 
para o outro. Para mim, a mudança foi 
muito positiva e, particularmente, nunca 
vi ninguém reclamando por não poder 
mais acessar à avenida por aqui”.

Ainda de acordo com Mateus, outro 
ponto positivo é que, além da mudança 
na circulação do trânsito, a Soter Ra-
mos Couto também ganhou nova sinali-
zação horizontal. “Pintaram os espaços 
onde os carros podem ser estacionados 
uma faixa de pedestre. Também tiraram 
uma coluna de ferro torta que tinha na 
esquina, que deixava o visual da rua 
muito feio”.

Fomentando os conceitos de 
Cidades Humanas, Inteligentes e 
Sustentáveis (CHIS), a Newton, 
unidade Buritis, por meio do pro-
jeto Smart Campus, realizou entre 
os dias 28 e 30 de maio, mais uma 
edição da Feira de Livros. Duran-
te um mês os alunos doaram livros 
para a feira e em troca recebiam 
Smart Moneys, as quais utilizaram 
para adquirir outras obras nos dias 
do evento. Quem não tinha livro 
para doar, podia adquirir as mo-
edas fictícias entregando alimen-
tos não perecíveis, brinquedos em 
bom estado e material escolar.

Paulo Jordan faz parte da 

O melhor da moda praia e fitness em novo endereço

Conheça mais detalhes da loja no Instagram 
@acquagymmodapraia, Facebook/acqua.gym.948 e pelo 
telefone (31) 99790-2082 (WhastApp).

rua do bairro sofre alteração no trânsito

 A Rua Ernani Agrícola começa na Avenida Professor Mário 
Werneck, faz esquina com as Ruas Walter Guimarães Figueiredo, 
Ulisses Marcondes Escobar, Tito Guimaãres, Iracy Manata e ter-
mina na Rua Paulo Diniz Carneiro. Mas quem foi Ernani Agrícola 
para ter seu nome eternizado no Buritis?

Ernani Agrícola se formou na Faculdade de Medicina da 
UFMG no ano de 1919. Iniciou sua carreira profissional ocupando 
cargos importantes na Saúde do Estado de Minas Gerais. Desen-
volveu o Programa de Higiene Municipal, em colaboração com 
a Comissão Rockfeller e na cidade de Conselheiro Lafaiete foi o 
chefe do primeiro PPHM (Posto de Higiene Municipal).

Quando o governador Antônio Carlos Ribeiro de Andrada 
assumiu sua cadeira, Ernani Agrícola foi convidado a ser o chefe 
do primeiro Centro de Saúde de BH, que funcionava na Avenida 
João Pinheiro. Na mesma época, também desempenhava a fun-
ção de Inspetor dos Centros de Saúde e Postos de Higiene do 
Estado, fundando várias unidades de Saúde, que até hoje estão 
funcionando.

Entre 1922 e 1931, na cidade de Betim, Ernani Agrícola con-
cluiu e inaugurou a Colônia Santa Isabel, que tinha a finalidade de 
abrigar e tratar enfermos de hanseníase (doença causada por um 
micróbio chamado bacilo de Hansen, que ataca normalmente os 
olhos, a pele e os nervos). 

Alcançou o cargo de diretor de Saúde Pública no governo 
Olegário Maciel e no ano de 1932 inaugurou a Escola de Enfer-
magem Carlos Chagas, a segunda escola com esse ensino no país. 
Dando continuidade ao seu trabalho, convocado pelo Governo 
Federal para chefiar o Serviço Nacional de Lepra, trabalhou vee-
mentemente no combate a essa epidemia inaugurando hospitais e 
colônias país afora.

Trabalhou como sanitarista na saúde pública do Estado até 
seus 65 anos e, mesmo depois de aposentado, continuou servindo 
ao país como membro do Conselho Nacional de Saúde, onde aju-
dou a formatar o Código Nacional de Saúde.

Outra lembrança importante do legado de Ernani Agrícola foi 
sua participação em inúmeros congressos internacionais de hanse-
nologia, em destaque no lançamento da Classificação Clínica La-
tino Americana da doença, adotada em todo mundo. Incansável, 
trabalhava inclusive nos dias de folga, quando inspecionava uni-
dades de saúde do interior. Se você não sabia, agora sabe quem foi 
Ernani Agrícola.

ErNANI AGrÍCOLA

Após cinco anos de muito su-
cesso no Shopping Paragem, a Ac-
quagym Moda Praia e Fitness está 
em novo endereço. Desde o último 
dia 9 de maio, a loja está instalada 
na Avenida Professor Mário Werne-

ck, 1750, loja 7. Em um espaço bem 
mais amplo, o objetivo é dar mais 
conforto e qualidade aos clientes.

A Acquagym nasceu há sete 
anos, na Avenida JK, em Conta-
gem. Apenas um ano e meio de-

Feira de Livros da Newton incentiva “Ciência Divertida”
equipe Smart Campus Newton. 
Segundo ele, o objetivo é apoiar a 
formação de profissionais de enge-
nharia capazes de identificar opor-
tunidades relacionadas ao conceito 
de cidades inteligentes. Contudo, 
também busca articular e estimu-
lar a criação e desenvolvimento 
de soluções de problemas reais da 
sociedade. “É o conceito de Cida-
des Humanas. A feira busca a in-
tegração entre os alunos com essa 
troca de livros e, principalmente, 
estimular a leitura, cada vez mais 
esquecida nos dias de hoje. E ainda 
vamos fazer importantes doações a 
instituições carentes”.

DIVErSÃO
Paralelamen-

te à Feira de 
Livros, o Smart 
Campus New-
ton realizou o 
Smart Jokes. A 
brincadeira co-
locava dois es-
tudantes frente 
a frente e um 
tinha que con-
tar piadas com o 
tema ciência um 
para o outro, o primeiro a sorrir era eliminado da disputa. A chamada diver-
são nerd. “A gente quis mostrar como a ciência pode ser divertida, que não é 
só estudo e trabalho. E o resultado foi muito bacana”, diz Paulo.

Rua soter Ramos Couto agora é MãO úNICA

pois, a segunda unidade foi inaugu-
rada no Buritis. De lá pra cá, muita 
coisa mudou. Em Contagem, a loja 
saiu da rua e foi para o Itaú Power 
Shopping e agora, no Buritis, do 
shopping foi para a rua. “Quan-
do começamos tínhamos apenas 
cinco modelos de biquínis e três 
de maiôs. Hoje temos 35 modelos 
de biquínis e 30 de maiôs. Temos 
uma enorme variedade de saídas de 
praia, acessórios para moda praia, 
além de araras para modelos infan-
tis e muitas peças para o público 
masculino”, ressalta a proprietária 
Adriana Calisto.

A Acquagym conta com peças 
moda praia para todas as idades 
e tamanhos (PP ao LXG) e ainda 
com uma grande linha de peças fit-
ness. “A mudança para um espaço 
maior era necessária. Sempre con-
fiei no sucesso da loja no Buritis, 
uma vez que o público aqui é aten-
to para peças com qualidade. Todos 

querem fazer bonito na hora de 
curtir a piscininha do condomínio 
ou as férias na praia”, diz Adriana, 
que acreditou que este era o mo-
mento de expandir a loja.

Vale ressaltar que todos os pro-
dutos da Acquagym são desenvol-
vidos com tecidos tecnológicos e 
com proteção UV fator 50+.
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tOyS E PEtS

Até pouco tempo não ha-
via final feliz para os cães com 
leishmaniose no Brasil. Uma lei 
proibia o tratamento dos pets a 
fim de impedir que o protozoário 
ligado à condição, a leishmania, 
se tornasse resistente à droga uti-
lizada para combatê-lo em seres 
humanos. Contudo, essa situação 
mudou. A liberação de medica-
mentos de uso exclusivo veteri-
nário registrados pelo Ministé-
rio da Agricultura permite que a 
partir de agora o tratamento seja 
feito. No entanto, apesar desta 
ótima notícia para quem tem um 
animalzinho em casa, o melhor 
remédio contra a doença conti-
nua sendo a prevenção.

Para evitar a propagação da 
leishmaniose, aconselha-se pri-
meiramente evitar a prolifera-

proteja seu cão 
da leishmaniose

Em se tratando de Buritis, a 
veterinária da Toys e Pets faz um 
alerta muito importante a res-
peito de algumas situações que 
foram construídas, mas que não 
passam de falácias. Uma delas é 
que, quem reside em lugares al-
tos está livre do mosquito. “Isso 
não existe. O mosquito pode 
subir pelo elevador, grudado na 
calça. A pessoa pode morar no 
18º andar que o seu animal está 
propenso a ser picado”.

O outro mito desmentido 
pela veterinária é que um cão de 
pelos longos, como por exem-
plo os da raça  Shih Tzu, não 
corre o risco de sofrer a pica-
da. “O mosquito pode não pi-
car o corpo, mas pica o foci-
nho. Local que é muito comum 

ção do mosquito-palha, manten-
do o ambiente do lar limpo, livre 
de acúmulo de matéria orgânica 
como lixo e folhas de árvores. 
O uso de repelentes e telas em 

portas e janelas também é re-
comendado. “É bom evitar pas-
sear com o cão ao amanhecer e 
ao entardecer, pois são nesses 
períodos que a fêmea sai e in-
fecta o animal”, orienta a mé-
dica veterinária da Toys e Pets, 
Silene Rodrigues.

Além dessas dicas do dia a 
dia, Silene informa ainda que 
existem produtos e medicamen-
tos muito eficazes na prevenção 
da leishmaniose: a coleira Sca-
libor e, principalmente, a vacina. 
“A eficácia da vacina gira em 
torno de 80%. Ela é aplicada em 
animais a partir do quarto mês 
de vida. É dividida em três do-
ses, com espaço de 21 dias a cada 
aplicação. A imunidade vale so-
mente a partir do fim da aplicação 
das três doses”.

Mitos
e o cão acaba infectado”.

Quanto ao tratamento da leishma-
niose citado no início, vale a pena 
ressaltar que o sucesso dele depen-
de muito do organismo do animal, 
mas a porcentagem de eficácia é 
alta. Entretanto, o medicamento 
não elimina a doença, ele a con-
trola. “Existem dois conceitos de 
cura, a clínica e a parasitológica. 
Quando tratamos um cachorro 
com esse medicamento, a gen-
te busca a cura clínica. A para-
sitológica é a que elimina por 
completo o parasita, e a clínica é 
aquela que cura, mas não elimina 
por completo o parasita, então ele 
fica sem sintomas e também não 
transmite a doença. É como se ele 
tivesse um diabetes e que precisas-
se daquele controle para o resto da 

vida”, informa a veterinária.
Outras dicas importantes 

sobre os cuidados com os ani-
mais você encontra no Insta-
gram @toysepets e na página 
do Facebook/Toys e Pets.

sILeNe sempre dá importantes 
dicas de prevenção nas redes 

sociais da Toys e Pets

ANTes e DePOIs de um 
cão que passa por 

tratamento da leishmaniose
Forró SEB Unimaster
08	de	Junho
Endereço: Galpão de eventos UniBH   

      (Rua Líbero Leone, 259)
Horário:	09h às 16h
Ingressos: R$15 antecipado e R$20 no dia do evento
Evento aberto ao público

19º Forró Magnum Buritis
08 de Junho
Endereço: Colégio Magum Buritis    

      (Rua José Hemetério Andrade, 850)
Horário: 10h às 18h
Ingressos:	R$10
Somente para alunos e familiares

Arraiá Escola Infantil Bilboquê
08 e	15	de	Junho
Endereço: Unidade Bilboquê Buritis    

(Rua Desembargador Amilcar de Castro, 631)
Horário: 09H30 às 18h
Ingressos: R$10
Evento aberto ao publico. Crianças até oito anos não 

pagam ingresso.

Festas juninas
agitam o Buritis

Junho chegou e, junto com ele, uma das 
épocas mais esperadas do ano: a das festas 
juninas. É hora de preparar a camisa xadrez 
colorida, a calça costurada, as botas e o cha-
péu de palha. Se deliciar com pé de moleque, 

maçã do amor, arroz doce, quentão e outras 
bebidas e comidinhas típicas. Ligamos o radar 
por aqui e fizemos um roteiro muito especial 
de festas juninas que já estão agendadas neste 
mês no Buritis. Confira a agenda e divirta-se!

Festa Junina Coleguium
15	de	junho
Endereço:	Unidade Belvedere    

   (Av.Celso Porfírio Machado, 1650 – Belvedere)
Horário: 15h às 19h
Ingressos:	R$20
Evento aberto ao público

Paróquia Santa Clara de Assis
06 de Julho
Endereço: Galpão de eventos UniBH   

      (Rua Líbero Leone, 259)
Horário:	12h às 22h
Ingressos: R$10
Estacionamento gratuito
Crianças até 10 anos não pagam entrada

Alegria
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Saúde Bucal 

Um jaleco roxo ou cheio de 
desenhos, paredes e piso coloridos, 
brinquedos e bonecos por toda 
parte. Pode não parecer, mas es-
tamos falando de um consultório 
odontológico. Porém, um consul-
tório especial, onde os pacientes 
são crianças de 0 a 12 anos. É 
desta forma mágica, lúdica, que a 
Odonto 4 Kids, no Buritis, acolhe 
seus pequenos pacientes e faz de 
um momento “traumatizante” um 
dia de muita diversão.

Odontopediatra da clínica, 
Raquel Martins, além de apaixo-
nada por crianças, fez cursos de 
pós graduação, inclusive de Psi-
cologia, para exercer com ainda 
mais qualidade sua profissão. Se 
um dentista causa pavor a muitos 
adultos, imagina entre as crian-
ças? É preciso alegria, conhe-
cimento e muita paciência para 
alcançar o objetivo. “Converso 
muito com a criança. Busco dei-
xá-la o mais a vontade possível. 

Clínica de odontopediatria do 
Buritis é referência na capital

A receita é transformar o medo em diversão
Costumo usar a técnica do falar/
mostrar/fazer. As crianças entram 
no papel do dentista, tratam um 
bichinho de pelúcia, e depois se 
sentem seguras para ser o paciente. 
Se for uma extração, dizemos que 
a Fada do Dente irá buscar o denti-
nho e vai deixar uma surpresa para 
ela. Tem que ter esse cuidado, essa 
brincadeira, para obter sucesso”.

Até mesmo o uso dos equipa-
mentos, como o tão temido “mo-
torzinho”, as doutoras da clínica 
fazem com que se transforme em 
um momento mais leve. “Antes 
de utilizar qualquer aparelho eu o 
apresento à criança. Passo na sua 
mãozinha, mostro que não ma-
chuca, e eles acabam perdendo o 
medo. Acredito que muito adulto 
que morre de medo de dentista se 
tivesse recebido esse tratamento 
na infância hoje teria um com-
portamento bem diferente”, diz a 
também odontopediatra da clínica, 
Francine Campos.

INFOrMAÇÃO
Para Dra. Francine, a odon-

topediatria ainda é pouco conhe-
cida. Até por isso, a maioria dos 
pais mantém o costume de levar 
os filhos pequenos ao dentista da 
família. Como normalmente ele é 

um clínico geral acaba as tratan-
do da mesma forma que um adul-
to, o que, muitas vezes, resulta no 
não atendimento. “A maioria dos 
nossos clientes chegou até a gente 
após uma insatisfação com o den-
tista. Quando conhecem o trabalho 

da odontopediatria, um serviço 
especializado, percebem a grande 
diferença”.

Dra Raquel recorda de um pa-
ciente de dois aninhos que preci-
sava fazer dois abscessos, e que 
outros profissionais recusaram pro-
ceder o atendimento. “Tinha que ser 
feito se não iria evoluir. Fizemos 
com todo o cuidado e deu muito 
certo. A mãe ficou tão grata que 
logo em seguida trouxe o outro fi-
lho para tratar com a gente. Foi gra-
tificante”.

Os pais, inclusive, são um caso 
à parte. Como muitos têm verda-
deiro pavor de dentista acabam 
por passar essa insegurança para 
as crianças. “Eles são os heróis 
dos filhos. Se demonstram medo, as 
crianças irão reagir de uma forma 
muito negativa. Por isso, também 
faço um trabalho psicológico com 
eles, para que possam dar o melhor 
apoio aos filhos, nem que seja do 
lado de fora do consultório”, brinca.

A Odonto 4 Kids integra o 
Centro de Odontologia Avançada 
e Estética, localizado no segundo 
piso do Shopping Paragem, aqui 
no Buritis. O telefone de contato é 
o 3370-7721.

Trabalhar sempre com alegria é uma das razões 
no sUCessO do atendimento, diz Dra. Francine Dra. RAqUeL se graduou em várias 

áreas para poder exercer a profissão

A noite gastronômica do Buritis 
conta com mais uma deliciosa novi-
dade. Foi inaugurada no bairro, nes-
te último mês de maio, uma unida-
de da HmmmBurguer. O intuito da 
casa é sempre surpreender o cliente 
com um saboroso hambúrguer ar-
tesanal, e o melhor, ao preço único 
de R$19,90.

A HmmmBurguer é inspirada 
na gastronomia mineira. Conta com 
150 gramas de carne selecionada e 

HMMMBUrGUEr JÁ é UM SUCESSO NO BUrItIS
temperada com 11 especiarias, 50 
gramas com queijo canastra, ba-
con, cebola roxa e tomate verde 
num pão de batata de fermentação 
natural polvilhado com fubá. O 
cliente pode escolher entre os três 
molhos que a casa oferece: “Molho 
de Churrasco, uai!” (tradicional bar-
becue incrementado com cachaça e 
rapadura); “Aquele trem de picles!” 
(à base de maionese e creme de lei-
te, com picles e pimenta cambuci); 

“Biquini doce dimais sô!” (estilo 
catchup feito de pimenta biquinho).

LUA CHEIA
Uma vez por mês, sempre na 

Lua Cheia, a HmmmBurguer tem 
novidade. Uma opção de hambúr-
guer inspirada na gastronomia mi-
neira e ofertada aos clientes por 
apenas uma semana ou enquanto du-
rarem os estoques. Frango com quia-
bo, linguiça com cachaça e carne de 

sol com abóbora foram algumas 
das inspirações já oferecidas.

A unidade HmmmBuguer 
do Buritis está localizada à Av. 
Aggeo Pio Sobrinho, 141 loja 
02, com funcionamento de terça 
à domingo, a partir das 18h30. O 
telefone do delivery é 3318-9987, 
o site é www.hmmmburguer.com.
br e as redes sociais Facebook e 
Instagram podem ser acessadas no 
@hmmmburguerbh.
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Projeto 

Ao longo de seis anos estudan-
do o Alzheimer, Eduardo encon-
trou apenas um grupo de apoio a 
famílias em Belo Horizonte. Nú-
mero muito pequeno se contabi-
lizarmos a quantidade de pessoas 
com a doença na capital. Decidiu 
então criar o GAFA, e como é mo-
rador do Buritis, sua implantação 
seria aqui no bairro. “Estar em um 
grupo de pessoas que convivem 
com o Alzheimer faz toda a dife-
rença. As histórias não são de mé-
dicos ou psicólogos. São pessoas 
que sofrem no dia a dia. Eu tenho 

muito a dizer, como também tenho 
muito a ouvir de quem tem Alzhei-
mer na família há ainda mais tem-
po. O objetivo é que todos saiam 
da reunião com um olhar diferente 
do que entrou”, afirma.

No entanto, mais que o con-
forto para essas pessoas, o GAFA 
quer proporcionar maior qualidade 
de vida aos portadores do Alzhei-
mer. Segundo Eduardo, saber lidar 
com a doença traz melhores re-
sultados do que qualquer medica-
mento. “Ao invés de corrigir, tratar 
com amor. Às vezes minha mãe me 

chama pelo nome do irmão dela, 
do meu pai, falecido há 25 anos. 
Não é que ela esteja me confundin-
do com eles, é que não se lembra 
do meu nome, nem provavelmente 
quem eu sou, mas ela sabe que ali 
do lado está alguém que lhe tem 
muito carinho, por isso a compara-
ção”, revela.

Ainda de acordo com o mo-
rador do Buritis, passa todos os 
ensinamentos que adquiriu aos 
seus filhos para que, se um dia ele 
estiver nesta situação, e ainda não 
houver uma cura, que eles saibam 

exatamente como agir. “Eu olho 
para a minha mãe e não vejo essa 
pessoa de hoje, diferente. Vejo ape-
nas a sua história, que não poderia 
ter sido mais bonita, e espero que 
meus filhos enxerguem o mesmo”.

As reuniões do GAFA acon-
tecem no segundo sábado de cada 
mês, das 15h às 17h, no salão da 
Paróquia de Santa Clara de Assis, 
Rua Alessandra Salum Cadar, 650. 
A intenção é que elas sejam para 
familiares de pessoas com Alzhei-
mer Contudo, a porta está aberta a 
todos. Basta entrar!

QUALIDADE DE VIDA

 Mais de 1,3 milhão de casos e 
crescimento médio de 5% ao ano. 
Os números da doença de Alzhei-
mer no Brasil, assim como em 
várias partes do mundo, são preo-
cupantes. Contudo, apesar de toda 
essa incidência, e a palavra já não 
ser novidade para quase ninguém, 
muita gente que não convive com 
a doença de perto não tem a menor 
noção de como ela atua. E o pior, 
quando se deparam com um caso 
na família, não sabem como agir. 
Pensando nessas pessoas, o enge-
nheiro civil aposentado, Eduardo 
Moreira, morador do Buritis, criou 
no último mês de maio o GAFA - 
Grupo de Apoio a Famílias de Por-
tadores da doença de Alzheimer. 
O objetivo é reunir pessoas que 
convivem com o problema e que 
juntas possam trocar experiências e 
encontrar o caminho para dar me-
lhor qualidade de vida aos portado-
res da doença.

Eduardo convive com o Alzhei-
mer desde dezembro de 2013. Foi 
nesta data que sua mãe, Ana, à épo-
ca com 84 anos, teve a doença diag-
nosticada. No entanto, hoje ele já 
identifica que os primeiros sintomas 
do Alzheimer em sua mãe chega-

amor Que Não se esQueCe
Morador do Buritis cria grupo de apoio 
a familiares de portadores de Alzheimer

ram muito tempo antes, há cerca de 
15 anos. Como não tinha nenhum 
conhecimento sobre a enfermidade, 
não reconhecia os sinais. “Ela repe-
tia a mesma história, para as mes-
mas pessoas. A gente até brincava 
com ela, somando nos dedos quan-
tas vezes ela tinha contado aquela 
história. Depois os lapsos de me-
mória foram aumentando até chegar 
em um novo estágio, quando os mé-
dicos diagnosticaram o Alzheimer”.

Assim que Eduardo soube da 
notícia foi um choque. Na mente 
passava a mesma dúvida que todo 
familiar tem quando descobre que 
um ente está com a doença: vou 
deixar acontecer ou vou encarar 
este problema? O filho de Ana op-
tou pela segunda e, desde então, 
não parou de estudar sobre o Al-
zheimer. Participou de congressos, 
conversou com especialistas, leu 
livros, assistiu a filmes. Fez, e faz, 
tudo que está ao seu alcance para 
dar uma vida melhor à sua mãe. 
“Infelizmente é uma doença dege-
nerativa que só vai piorar. Mas, se 
eu conseguir dar uma vida digna 
para ela até os seus últimos dias, 
estarei completamente realizado”, 
diz, emocionado.

Para eduardo, a TROCA De exPeRIêNCIAs dará mais conforto 
aos familiares e qualidade de vida ao portador da doença

Perseverança 

Karlinhos Soluções Futebo-
lísticas convida a todos para se 
unirem em prol da natureza e se 
confraternizar no “Bem Bom no 
Betânia”, comemorativo ao Dia 
Mundial do Meio Ambiente. O 
evento acontecerá nos dias 5 e 6 
de junho no maravilhoso Parque 
Jacques Costeau, no horário das 
9h às 16h, com uma programa-
ção recheada de atrações. Ha-
verá ainda uma palestra gratuita 
com o tema “BH – Uma Mara-
vilhosa Cidade para Conhecer 
e Viver”, que será ministrada 
pela turismóloga Neuma de 
Moura Horta, no dia 6 de ju-

nho, das 19h às 20h45 no Au-
ditório do Number One (Rua 
Engenheiro Alberto Pontes, 165 
- Buritis).

O “Bem Bom no Betânia” 
tem patrocínio da PBH – BE-
LOTUR e é mais outra iniciati-
va para potencializar o turismo 
e destacar BH como referência 
turística nacional e mundial ali-
nhada ao posicionamento BH 
SURPREENDENTE. 

Outras informações com Karl-
inhos nos telefones (31) 99791-
2605, 98859-1211 ou pelo e-mail 
karlinhossolucoes@gmail.com. 
Venha. É imperdível!

Venha defender a natureza 
no Bem Bom no Betânia 

Uma boa notícia para 
muita gente que fez financia-
mento com a CAIXA, seja 
para a aquisição de imóveis 
ou para investimentos. A 
instituição lançou no final 
de maio uma campanha para 
renegociação de dívidas de 
créditos comerciais para pes-
soas físicas e empresas. A 
campanha Você no Azul en-
globa cerca de três milhões 
de clientes, proporcionando 
facilidades para regulariza-
ção de débitos com atraso 
superior a 360 dias com des-
contos que variam entre 40% 
e 90% para liquidação à vis-
ta, conforme a situação dos 
contratos e o tipo de opera-
ção de crédito.

A Você no Azul abran-
ge cerca de 2,6 milhões de 
clientes pessoa física, dos 
quais 92% poderão quitar 
suas dívidas à vista por va-
lores inferiores a R$ 2 mil, 
e 320 mil pessoas jurídi-
cas, em que 65% tem pos-
sibilidade de quitar à vista 
com valores inferiores a 
R$ 5 mil.

Segundo o presidente da 
CAIXA, Pedro Guimarães, 
a ação facilita a regulariza-
ção ou liquidação das dívi-
das em atraso dos clientes 
que estão com dificuldade 
de pagamento dos com-
promissos financeiros em 
condições especiais. “Um 
dos nossos principais obje-

tivos é resgatar o poder de 
compra e parcelamento dos 
clientes, adequar seus com-
promissos à sua realidade 
financeira, e possibilitar 
que possa tomar novo cré-
dito no mercado, com a ex-
clusão da restrição em seu 
cadastro”, disse.

A ação estará vigente por 
90 dias em todo o território 
nacional, e os clientes pode-
rão receber atendimento por 
meio do site www.negociar-
dividas.caixa.gov.br, pelo te-
lefone 0800 726 8068 opção 
8, nas redes sociais da CAI-
XA no Facebook (facebook.
com/caixa), Twitter (twitter.
com/caixa) e agências.

Para ampliar os canais de 

atendimento e proporcionar 
mais conveniência, Belo Ho-
rizonte (MG) recebeu o Ca-
minhão Você no Azul, que é 
uma agência móvel instalada 
em um caminhão, que rea-
lizará atendimento na capi-
tal até o dia 07 de junho, na 
Praça da Estação, no centro 
da cidade. Depois as nego-
ciações serão feitas em agên-
cias regulares da Caixa

Os clientes também po-
derão ser contatados por 
empresas de recuperação 
de crédito, contratadas pela 
CAIXA, além de SMS e ou-
tras formas de comunicação, 
que têm como objetivo di-
vulgar as alternativas nego-
ciais disponíveis.

CAIXA DIVULGA CAMPANHA DE rENEGOCIAÇÃO DE DÍVIDAS
Descontos para créditos comerciais em atraso podem chegar a 90%

Caminhão VOCê NO AzUL estacionado em frente à Praça da estação
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Meio Ambiente 

 Os cuidados com a preser-
vação do meio ambiente ganham 
mais destaque durante este mês 
de junho, que inclusive, tem no 
dia 05 a sua principal data: o Dia 
Mundial do Meio Ambiente. Du-
rante todo o mês, são realizados 
eventos e ações pelo mundo para 
divulgar as questões ambientais 
que afetam todo o planeta. No 
Buritis, uma ação que vale muito 
à pena ser divulgada neste mo-
mento é o trabalho de voluntários 
em prol da preservação do maior 
bem natural do bairro, o Córrego 
do Cercadinho.

Em novembro de 2017, alu-
nos do curso BH Itinerante da 
Prefeitura de Belo Horizonte fi-
zeram uma mobilização junto à 
comunidade com o objetivo de 
plantar árvores em uma área às 
margens do Cercadinho. A ação 
foi um sucesso e 30 árvores fo-
ram plantadas no local, iniciando 
ali a criação de uma mata ciliar. 
Mas, passados um ano e meio, 
será que o trabalho teve conti-
nuidade? O publicitário Eduardo 
Motta, que à época era integrante 
do curso e coordenou a ação, ga-
rante que sim. E o que é melhor: 
o plantio de mudas cresceu ainda 
mais. “Um ano após a ação, em 
novembro do ano passado, vol-
tamos ao local e plantamos mais 
30 árvores, e em março deste ano 
mais 26. Trocadilhos à parte, a 
semente foi plantada e, com certe-
za, dará muitos frutos”.

Para quem não conhece a his-
tória, Eduardo ressalta a impor-
tância do Córrego do Cercadinho, 
que foi a primeira fonte de abaste-

Advogado alerta 
sobre os riscos

Escritório da região é especializado na defesa do consumidor
Quem algum dia já fez uso de 

empréstimo consignado sabe muito 
bem que a realidade não é tão “flo-
rida” como a que lhe é passada. Essa 
operação financeira pode ocasionar o 
super endividamento do consumidor. 
Por ser um tipo de adiantamento de 
salário, ele vem com a cobrança de 
juros mensais. Se o devedor solici-
ta maior prazo para o pagamento, 
os juros também serão maiores, o 
que reduz o saldo restante do pro-
vento ao fim do mês. Ao reduzir de 
forma significativa a renda, os juros 
podem impactar além do limite do 
orçamento. Com o dinheiro do mês 
comprometido, muitos consumido-
res recorrem a outros empréstimos 
para suprir as contas básicas, tornan-
do as dívidas quase que infindáveis. 
É como se fosse uma bola de neve.

Eduardo Ferreira de Lacerda, 
da Niza, Barbosa & Lacerda Advo-
cacia e Consultoria, especializado 
neste tipo de transação financeira, 
cita alguns pontos importantes que 
o consumidor deve se atentar antes 
de fazer o empréstimo consignado. 
Um deles é observar a taxa de juros. 

Vamos reviver o Cercadinho
Plantio de árvore nas margens 
ajuda a preservar o Córrego

empréstimos consignados

“Apesar de ter a taxa mais baixa, 
se comparada a outros tipos de em-
préstimos, normalmente a devolu-
ção do valor emprestado é feita em 
longo prazo, até 72 meses, o que 
ocasiona a incidência de juros por 
um longo período”, explica.

Além de observar as taxas de 
juros, o advogado alerta sobre a 
identificação do Custo Efetivo To-
tal (CET) do contrato. O CET é a 
soma de encargos e despesas inci-

As atenções também devem 
estar voltadas para as ilegalidades 
cometidas pelas instituições finan-
ceiras que oferecem o empréstimo 
consignado. O advogado pontua as 
infrações mais comuns. “Ao firmar 
convênio com o INSS, as institui-
ções financeiras se comprometem 
a seguir as normas por ele estabe-
lecidas para as operações de crédi-
to, incluindo-se as taxas de juros 
máximas fixadas ao mês. Mas isso 
nem sempre ocorre. Os juros acima 
das portarias do INSS são consi-
derados juros abusivos, podendo o 

consumidor exigir a sua restituição. 
Além disso, a constante extrapola-
ção do limite de legal da margem 
consignada é algo a ser identrifica-
do e combatido”, diz Eduardo.

Outro ponto que merece desta-
que é o do cartão de crédito consig-
nado. Por desconhecimento sobre o 
funcionamento da operação, o apo-
sentado/ pensionista acha que está 
realizando uma operação como o 
crédito consignado, quando, na ver-
dade, contrata um cartão de crédito 
consignável, comprometendo sua 
renda e agravando sua vulnerabili-

dade. Neste tipo desituação, o con-
sumidor pega o valor em única vez, 
normalmente mediante transferên-
cia bancária, acreditando que paga-
rá em parcelas, como anteriormente 
aconteceu nos outros empréstimos 
consignados que já fez.

“Diante de tantas possíveis ile-
galidades cometidas pelas institui-
ções financeiras nos empréstimos 
consignados, o consumidor deve 
reunir toda a documentação relativa 
à operação para recuperar os valo-
res cobrados indevidamente”, fina-
liza Eduardo Lacerda.

ILEGALIDADES

dentes nas operações financeiras 
(tributos, seguros, tarifas, custo de 
administração e taxa de juros). Em 
uma comparação, o banco que ofe-
recer a taxa de juros mais baixa não 
necessariamente terá o menor Custo 
Efetivo Total.

De acordo com o advogado, os 
valores pagos indevidamente pelo 
consumidor devem ser restituídos 
em dobro pela instituição financei-
ra. “É importante esclarecer que 
essa relação é de consumo, motivo 
pelo qual se aplica o artigo 42, pa-
rágrafo único, do Código de Defe-
sa do Consumidor. Para comprovar 
o valor pago indevidamente, é pre-
ciso ajuizar uma ação revisional do 
contrato”, esclarece.

Na revisão do contrato bancário 
pede-se a modificação de uma cláu-
sula contratada em decorrência de 
abusividade. Assim, as cobranças 
ilegais são afastadas e a instituição 
financeira é condenada a restituir os 
valores indevidamente cobrados do 
consumidor. Essa é a medida para 
o caso de cobrança de juros acima 
das normativas do INSS.

cimento de água da capital e que 
ainda hoje possui um ponto de 
captação da Copasa. Ele também 
permanece como um dos poucos 
rios não canalizados de BH. Por 
tudo isso, o publicitário carrega 
consigo o sonho de um dia ver 
o Cercadinho totalmente limpo. 

O publicitário se mostra muito empolgado com o re-
sultado conquistado até aqui com o plantio das árvores às 
margens do Cercadinho. Contudo, enxerga potencial para 
que o trabalho possa crescer muito mais. “Passo aqui 
constantemente. Já percebi que tem uma pessoa que vem 
e cuida das mudas, não faço ideia de quem seja. É isso. 
As pessoas saírem de casa e se preocuparem com o lugar 
onde vivem. Ver que a cidade também é a casa delas. Se 
você não tem força para plantar, leva um suco para quem 
está plantando. Sempre se pode fazer algo. Quem sabe 
ao encontrarmos um vizinho ao invés de falarmos sobre 
violência, sobre os problemas, possamos ver as pessoas 
dialogando sobre como se juntarem para cuidar do meio 
ambiente”, conclui.

“Por que não? O Cercadinho tem 
todos os quesitos para receber um 
investimento para sua recupera-
ção. Imagina, ainda poderíamos 
servir como exemplo para todo o 
país de termos o primeiro rio de 
uma região urbana a ser recupera-
do, a voltar a ter vida”.

A área escolhida para o plan-
tio das árvores fica no final da 
Rua Áustria, esquina com En-
genheiro Godofredo dos Santos, 
onde existe uma das portarias de 
um grande condomínio residen-
cial. Além de contribuir para a 
preservação do córrego, o local 
tem grande potencial para ser mais 
um importante espaço público de 
lazer da região. “Pensa como seria 
caminhar aqui ouvindo os pássa-
ros, sentindo o cheiro da natureza, 
ouvir a água corrente do córrego. 
Se a população abraçar essa causa 

pode despertar no poder público o 
interesse em revitalizar o espaço, 
até mesmo com uma ação do pro-
jeto Adote o Verde”, diz Motta.

Além do espaço público de 
lazer, a revitalização do Cerca-
dinho também significaria um 
boom comercial para a região. 
“Um lugar arborizado significa 
mais beleza, clima mais agradá-
vel, menos ruído, maior sensa-
ção de bem-estar. A saúde com 
isso melhora e, comprovadamen-
te, os imóveis são mais valoriza-
dos”, destaca.

PArtICIPAÇÃO

MAIS BENEFÍCIOS

Seu Direito

eDUARDO não esconde a felicidade 
em ver o projeto ambiental prosperar

O OBJeTIVO é criar uma mata ciliar e assim proteger o córrego

Dr. eduardo Lacerda, advogado
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Marcelo D2 e BK
Local: KM de Vantagens Hall  |  Horário:	22h - Ingressos: R$100
Vendas: www.premier.ticketsforfun.com.br

 Cultura e Lazer

Local: Palácio das Artes  |  Horário: 19h
Ingressos: R$110
Vendas: www.ingressorapido.com.br

O público vai poder assistir aos dois poetas can-
tando versos um do outro, entre clássicos como Ban-
dolins, Tocando em Frente, A Lista, Romaria e tantos 
outros. As influências do barroco mineiro trazidas por 
Montenegro se conjugam ao folk de Renato, e encon-
tram guarida nos sons espaciais da guitarra de Alexan-
dre Meu Rei, que também se reveza na viola de 12, 
além do piano de Yan Montenegro e da flauta virtuose 
de Madalena Salles. 

tributo ao rei do Pop
Local: KM de Vantagens Hall  |  Horário:	22h 
Ingressos: R$100
Vendas: www.premier.ticketsforfun.com.br

Ana Carolina
Local: KM de Vantagens Hall
Horário:	22h  |  Ingressos:	R$100
Vendas: www.premier.ticketsforfun.com.br

O novo projeto de Ana Carolina, Fogueira em 
Alto Mar, comemora duas décadas de carreira da 
cantora, e está sendo lançado depois de um hiato 
de seis anos. A produção tem 12 canções inéditas. 
O primeiro EP com seis músicas – incluindo o sin-
gle Não tem no Mapa, será lançado ainda este mês 
pela Sony Music.

Xande de Pilares
Local: Contemporâneo - Gatrô Show    
           (Rua Rio Grande do Norte, 138, Santa Efigênia)
Horário: 15h  |  Ingressos:	R$50
Vendas: Bilheteria do evento

Ney Matogrosso - Bloco na rua
Local: Palácio das Artes  |  Horário:	20h  |  Ingressos: R$100
Vendas: Bilheteria do Palácio das Artes

Dia 7

Dia 15

Dia 14

Dias 14 a 16

God Save the Queen - tributo ao Queen

O tributo mais aclamado da 
banda Queen chega a capital minei-
ra. O grupo God Save The Queen 
apresenta o espetáculo Is This Real 
Life que reúne os melhores clás-
sicos da banda com performances 
emocionantes. O grupo foi criado 

em 1998, na cidade de Rosário, na 
Argentina e já fez show em diver-
sos países. Com vestuários, sons e 
instrumentos similares aos origi-
nais, o God Save The Queen traz 
sucessos como Bohemian Rhapso-
dy, Radio Gaga, We Will Rock You 

e We Are The Champions. Além da 
semelhança vocal entre os vocalis-
tas, Pablo Padín também tem traços 
parecidos com Freddie Mercury. 
Em 2011, a banda foi eleita pela 
Revista Rolling Stone o melhor tri-
buto do mundo do Queen.

Local: KM de Vantagens Hall  |  Horário: 22h    |  Ingressos: R$100 | Vendas: www.premier.ticketsforfun.com.br

Ney Matogrosso chega com o show 
Bloco na Rua. Sucesso de crítica e de 
público, o novo trabalho do cantor vai 
trazer um repertório cheio de diversida-
de, com músicas como: Eu quero é bo-
tar meu bloco na rua (Sergio Sampaio), 
de onde saiu o título da turnê; A Maçã 

(Raul Seixas); Álcool (Bolero Filosófi-
co), da trilha original do filme Tatuagem 
(DJ Dolores); O Beco, gravada por Ney 
nos final dos anos 80 (Herbert Vianna/Bi 
Ribeiro) e Mulher Barriguda, do primei-
ro álbum do Secos e Molhados, de 1973 
(Solano Trindade/João Ricardo).

Dia 23

O cover de Michael Jackson, Rodrigo Teaser, 
promete fazer um show especial nos dez anos da 
morte do ícone do pop. Canções inéditas e partici-
pação de membros da equipe original do astro ame-
ricano, como o coreógrafo LaVelle Smith e o guitar-
rista Jennifer Batten estão entre as surpresas.

Dia 30

Oswaldo Montenegro & renato teixeira

Marcelo D2 
e BK’ se juntam 
para uma grande 
festa do rap em 
BH. D2 apresenta 
a turnê do álbum 
visual AMAR é 
para os FORTES, 
enquanto BK’ a 
turnê do trabalho 
Gigantes. Os artis-
tas já trabalharam 
juntos em 2016 
quando saíram em 
turnê com a KTT Zoo Tour – projeto de Marcelo D2 e seu 
filho Sain – que levou as diferentes gerações do rap carioca 
para os palcos das principais cidades do país

O pagodeiro Xande de Pilares, ex-vocalista do Revela-
ção, vem a BH para mais um grande show. A apresentação é 
para celebrar o aniversário de Bolinha e Bolão. A festa ainda 
contará com shows de Hugo Ugheto e Samba de Classe.

Fotos Divulgação

UNIBH rECEBE INSCrIÇÕES 
PArA MAIOr CONFErÊNCIA 

DE COMUNIDADES DE 
tECNOLOGIA DO BrASIL

De 13	a	15	de	junho, das 8h às 
19h, o UniBH sedia a edição 2019 
do The	 Developers	 Conference	
(TDC), uma conferência feita por e 
para profissionais de TI com diver-
sas áreas de conhecimento como 
Linguagens de Programação, Usabi-
lidade, Negócios e Design.

O evento ocorre no campus Bu-
ritis do UniBH, e contará, ao todo 

com mais de 25 trilhas segmentadas 
por assunto, com cerca de 200 pa-
lestras e workshops. Os interessados 
podem se inscrever pelo site http://
www.thedevelopersconference.com.
br/tdc/2019/inscricoes

Quem não conseguir se regis-
trar, pode cadastrar gratuitamente 
para assistir a conferência online:  
http://www.thedevelopersconfe-

rence.com.br/tdc/2019/belohorizon-
te/tdconline.

Grandes empresas como Re-
dhat, Globo.com, Elo, Monetizze, 
Maxmilhas, Olx, Locaweb, entre 
outros, já confirmaram presença. O 
TDC BH espera reunir 2 mil pes-
soas. Lembrando que a entrada do 
evento será pelo estacionamento do 
UniBH (Rua Líbero Leone, 259).
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Confraternização 

Uma festa feita para a cachor-
rada, mas que os donos se diverti-
ram ainda mais! Este foi o cenário 
durante a realização do primeiro 
Pet Day, organizado pelo Curso de 
Veterinária do UniBH, no último 
dia 18 de maio, no espaço Boule-
vard do centro universitário. Alu-
nos, professores e funcionários se 
uniram para promover um dia mui-
to especial para os pets do Buritis. 
Houve concursos, espaços para 
brincadeiras, oficina para criação 
de brinquedos pets, exposição de 
raças e ainda atendimento clínico e 
feira de adoção.

Quem possui um animal de 
estimação em casa e tem grande 
zelo por ele sabe dimensionar a 
importância de um evento como o 
promovido pelo UniBH. Logo na 
entrada, havia uma equipe para 
medir o peso do animal e fazer 
orientações nutricionais aos do-
nos. Em seguida, era possível fa-
zer uma análise a respeito de cân-
cer de mama, uma grave doença, 
mas infelizmente muito comum 
nos cães. “Eu estava passeando 
aqui perto, vi a movimentação e 
entrei. Acho super bacana isso, 
especialmente no Buritis, que é 
um bairro que tem muito cachor-
ro. Onde vejo que tem bicho brin-
cando levo o Smigol (nome do 
seu cão)”, disse a artesã Juliane 
Scarpelli, após a realização de um 

uNiBH promove 1º pet Day

check-up nutricional.
Aluna do 5º Período do Curso 

de Veterinária, Ana Luíza Azevedo 
se inscreveu como voluntária do 
evento logo que ficou sabendo da 
sua realização. Para ela, este con-
tato direto com a sociedade pode 
fazer muita diferença na vida do 
animal. “Muitas vezes as pessoas 
não sabem que o animal está obeso 
e o quanto eles podem ter a saú-
de afetada. Assim como a questão 
do câncer de mama. Vale muito à 
pena esse trabalho e a faculdade 
simplesmente parou para fazer o 
Pet Day”. As estudantes Camila 

Pinheiro e Camila Alves moram 
juntas no Buritis. Apaixonadas por 
animais, elas têm três cães e três 
gatos em casa. Assim que ficaram 
sabendo do evento reuniram a ca-
chorrada e foram para o UniBH. 
“Está muito divertido. Tem muito 
cachorrinho fofo. Ver a felicida-
de deles aqui, entre outros cães, 
me faz muito feliz”, diz Camila 
Pinheiro. “Sem falar na troca de 
experiências com outros donos. A 
gente conhece muita coisa nova e 
também passa nosso conhecimento 
para os outros. Agrega bastante”, 
completa Camila Alves.

E entre os inúmeros cães que 
estavam no evento, uma cadelinha 
recebeu atenção especial. Trata-se 
da Nilza, a cachorra que foi o pri-
meiro animal acolhido pelo Hos-
pital Veterinário do UniBH após o 
desastre da barragem de Brumadi-
nho. A família de Nilza foi encon-
trada, mas como eles perderam a 
casa e estão morando em um local 
oferecido pela Vale, neste momen-
to seria muito difícil cuidar dela. 
Então, os funcionários do hospital 
decidiram cuidar da Nilza até que 
a sua família esteja restabeleci-
da. “A Nilza virou o nosso mas-

Adoção

Criadores

O Pet Day também se mostrou 
um ótimo espaço para que os do-
nos pudessem falar sobre as raças 
que criam. Um grupo que chamou 
muito a atenção foi o dos cães das 
raças American Bully e Exotic 
Bully. Apesar da cara de mal, eles 
são muito dóceis e agradaram a 
todos, especialmente a garotada. 
“Esse é o nosso objetivo, mostrar 
o quanto essa raça é para a família. 
Por ser parecido esteticamente com 
o Pit Bull eles passam certo receio 
e, por isso, as pessoas têm receio de 
ter um em casa. Mas, é o contrário, 
eles são muito dóceis, podem ser 
criados em pequenos lugares, como 
apartamentos, e ainda gozam de 
uma boa saúde. Todos têm que co-
nhecer”, garante Igor Ferreira, dire-
tor do Canil Brito Bully.

Outro grupo presente no even-
to foi o do Departamento Mineiro 
da Raça Cocker Spaniel Inglês. 
Muito popular nos anos 80 e 90, o 
Cocker foi perdendo espaço nos 
últimos anos. Para a diretora do 
departamento, Synthia Tavares, 
isto muito se deve à criação de 
fundo de quintal, de cruzamen-
tos não adequados, que acabou 
por mudar o comportamento da 
raça. Agora, trabalha para des-
mistificar esse conceito. “O Co-
cker é um cão apaixonante, muito 
apegado ao dono, excelente para 
crianças. No entanto, deixan-
do bem claro que nós amamos a 
raça, mas principalmente ama-
mos cães, tanto que incentivamos 
muito a adoção de qualquer ani-
mal que seja”.

Especial

Cãocurso
Mas, sem dúvidas, o momento 

mais aguardado do dia era o desfi-
le dos cachorrinhos. O “cãocurso” 
foi dividido em três categorias: 
melhor fantasia, cão mais pareci-
do com o dono e o mais obediente. 
Foi um momento de muita fofura e 
diversão. Tinha cada fantasia que 
era quase impossível conter a gar-
galhada. Um dos destaques ficou 

para a Golden Margot. Fantasia-
da de noiva halloween ela venceu 
na categoria fantasia e ainda foi 
eleita a destaque do Pet Day. “A 
Margot nasceu para isso. Desde 
pequena ela adora uma foto, estar 
no meio de gente, ser paparicada. 
Foi muito legal ter participado do 
evento”, ressalta a estudante Jés-
syca Vireire.

A convite do UniBH, a 
ONG “O Lobo Alfa” levou 
alguns cães e gatos que foram 
resgatados por ela a fim de 
encontrar um novo lar para 
eles. Ana Paola, voluntária 
da ONG, diz que participar 
de eventos como esse é mui-
to importante, uma vez que a 
cada animal adotado se abre 
uma nova vaga para que um 
novo seja resgatado. “Sem 
contar que um animal adota-
do oferece um amor imensu-
rável. Conheci uma mulher 
que estava sofrendo de de-
pressão. O amor de um cão 
que ela adotou a fez renascer 
para a vida”.

Para conhecer um pou-
co mais do trabalho da ONG 
basta acessar o site www.
oloboalfa.com.br. “Além de 
adotar, existem muitas outras 
formas de ajudar. Quem sabe 
você não pode praticar uma 
delas”, ressalta.

fim do evento. De acordo com ela, 
somente com a grande integração 
de todo o Curso de Veterinária seria 
possível realizar um evento deste 
porte. “É gratificante. As pessoas se 
divertiram muito. Um evento para a 
família de pernas e de patas. Os alu-
nos, todos eles, muito envolvidos. 
Tenho certeza que esse foi o primei-
ro de muitos que virão”, finaliza. 

cote. Todos somos apaixonados 
por ela. Apesar de ainda estar um 
pouco assustada por conta de tudo 
o que vivenciou, é muito bom ver 
o quanto ela se recuperou”, diz a 
funcionária e tutora, Ana Isabel.

Organizadora do 1º Pet Day 
do UniBH, a coordenadora do 2º 
Período do Curso de Veterinária, 
Cynthia Meniconi, era só alegria ao 

evento realizado no espaço Boulevard, além de avaliar a saúde dos pets, foi repleto de ALeGRIA e DesCONTRAçãO

Camila Pinheiro e Camila Alves

Juliana scarpelli e 
Ana Luíza Azevedo

Cadela resgatada de Brumadinho 
agora é a MAsCOTe do UniBH

Cynthia não esconde o orgulho 
com o sUCessO do Pet Day

equipe CANIL BRITO BULLy: "de bravo, só a cara"

MARGOT esbanjou beleza e simpatia durante todo o evento


