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BAIRRO MAIS SEGURO

Há exatos dois anos foi lançada a Base Comunitária Móvel no Buritis. À época não se imaginava que a nova ação da Polícia Militar iria ter tanto resultado. Além de facilitar o acesso da comunidade
a uma central de atendimento da PM, a Base tem contribuído diretamente para a redução da criminalidade no bairro, bem como na prisão de infratores. A relação polícia/comunidade nunca foi tão próxima.
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UniBH lança novo
espaço cultural
no bairro

Projeto quer levar
saúde a frequentadores
de parque

Buritis contará com
posto itinerante do
TRE

Técnicas de primeiros
socorros podem
salvar seu pet
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PG 11

PG 12

PG 12

Por mais
uma igreja
no Buritis

Faltando menos de três meses para o Enem 2019 a
ansiedade entre os candidatos é enorme. Apesar do pouco tempo, ainda é possível trabalhar situações para ter
um melhor desempenho na prova, especialmente na redação, quem garante são profissionais que vivenciaram
histórias de sucesso ao longo dos anos.

PÁG. 6

A Paróquia Santa Clara de Assis deu início a uma importante campanha. Diante da grande
quantidade de católicos, moradores dos bairros Buritis e Estoril, a igreja enxergou a necessidade da
construção de mais uma unidade na região. O projeto já ganhou grande adesão dos paroquianos, que
não irão poupar esforços para arrecadação de recursos e tornar esse sonho realidade.

PÁG. 3
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Editorial

ANJOS DA GUARDA
Os primeiros sete meses
deste 2019 foram extremamente turbulentos. Parece que
o país ainda não saiu do processo eleitoral e continua em
andamento uma espécie de
terceiro turno com muitas polêmicas e discussões. A maioria delas estéreis e inúteis,
que definitivamente não resolvem os problemas do nosso
dia a dia. Às vezes estes debates inócuos que tomam conta
das redes sociais escondem
até mesmo as boas notícias.
São poucas, é claro. Mas uma
delas merece ser destacada: a
redução da criminalidade.
No país e em Minas Gerais quase todos os índices
monitorados pelos órgãos de
segurança mostraram uma
queda expressiva da ação da
bandidagem. As razões para

a redução variam de estado
para estado. Mas uma coisa é
certa. Estamos conseguindo
reverter um grave problema
do país em meio a uma situação adversa. Ainda continuamos com alto nível de desemprego. São mais de 12 milhões
de brasileiros buscando uma
vaga no mercado de trabalho.
Temos ainda cerca de 25 milhões de pessoas no mercado
informal e mais de 60 milhões
negativados no SPC. Portanto, um cenário favorável para
as pessoas partirem para a
marginalidade.
No Buritis também houve a redução dos índices de
criminalidade. Mas aqui podemos apontar dois fatores
que foram decisivos para
essa melhora. Está fazendo
dois anos que aqui foi ins-

talada a Base Comunitária
Móvel na entrada do bairro,
na Avenida Mário Werneck.
E desde a sua implantação
já vem sendo possível perceber a mudança. A segurança,
juntamente com o trânsito,
sempre foi uma das grandes
preocupações dos moradores do bairro. E o fato de ter
uma Base da PM por aqui
imediatamente já surtiu efeito na sensação de segurança.
Na reportagem principal
da edição deste mês mostramos com números que
realmente a presença deste
equipamento melhorou não
apenas a sensação, que é um
aspecto subjetivo. Objetivamente, em números, estamos
vivendo em um bairro mais
seguro. Os índices de ocorrências foram reduzidos pela

metade e a interação entre
Polícia e comunidade ganhou
um novo patamar. Não se trata apenas de uma Van com
alguns policiais para “botar
medo em bandido”. Há um
trabalho elaborado e sistematizado para inibir a intenção
do crime e combatê-lo quando acontece. Para usar uma
expressão popular, podem ser
considerados nossos “Anjos
da Guarda”.
Outro aspecto importante que ajudou a melhorar a
segurança do bairro tem sido
a crescente participação da
comunidade. Desde quando,
na década passada, a Polícia
Militar criou o projeto denominado Rede de Vizinhos
Protegidos, o Buritis foi um
dos primeiros bairros a aderir.
A ideia conquistou o engaja-

O JORNAL DO BURITIS é
uma publicação da
Vencer Comunicações Ltda.

mento dos moradores e desde
então só tem sido ampliada. Foi
criada a Rede de Comerciantes
Protegidos e mais recentemente
a Rede de Condomínios, envolvendo mais especificamente os
síndicos.
Essa integração entre moradores e os órgãos de segurança, em especial a Polícia
Militar, é um exemplo muito
positivo de que quando há o
envolvimento e a participação da comunidade é possível
enfrentar um problema. Essa
união representa o verdadeiro espírito de se viver em comunidade, de se preocupar
não apenas com a sua própria
vida, mas com a coletividade.
É um exemplo de que podemos também enfrentar outros
problemas para tornar o nosso
bairro cada vez melhor.
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SAÚDE

Já havia percebido que a segurança em nosso bairro está boa.
Ainda existem furtos e arrombamentos, mas em menor quantidade
que em anos anteriores. Bom saber que os moradores do Buritis já
contam com mais uma importante
ferramenta contra a criminalidade:
a Rede de Condomínios Protegidos. Vou procurar saber com a síndica do meu prédio se já estamos
fazendo parte e caso a resposta
seja negativa vamos providenciar a
entrada o quanto antes.

A prostatite é a inflamação
da próstata que acomete, preferencialmente, homens entre 30 e
50 anos e manifesta-se tanto de
forma aguda como crônica. A
prostatite aguda é a forma mais
preocupante e os sintomas se
manifestam de modo bastante
rápido. Muitas vezes é desencadeada por uma bactéria e o
tratamento deve ser imediato.
Os sintomas são exuberantes e
refletem uma doença grave. O
paciente pode referir ardor na
uretra, urgência miccional, sangue na urina, secreção uretral e

Silvana Mendes
Moradora

febre, além de dor dentro ou em
volta do pênis, testículos, ânus
e abdome inferior. Essa infecção pode evoluir para retenção
urinária aguda e necessitar de
sondagem (drenagem da urina) e hospitalização. Os fatores
de risco para prostatite aguda
incluem: diabetes, problemas
intestinais, uso de imunossupressores como corticoides e
quimioterápicos, passado recente de infecção urinária, uso de
sonda urinária de demora, biópsia de próstata (para o diagnóstico de câncer de próstata), infecção sexualmente transmissível

(DST), ser soropositivo para o
HIV ou ter realizado sexo anal
sem preservativo. Na prostatite
crônica, os sintomas surgem e
desaparecem por um período de
vários meses e geralmente não é
causada por uma infecção bacteriana. Os pacientes relatam dor
dentro e ao redor do seu pênis,
testículos, ânus, parte inferior
do abdome ou parte inferior das
costas, sem febre. Os fatores de
risco para prostatite crônica incluem passado de prostatite aguda, condições abdominais dolorosas, como síndrome do cólon
irritável, má formação anatômi-

ca no trato urinário ou porção
terminal do intestino. Em qualquer dos sintomas procure seu
médico.
Marco Aurélio Lipay

Urologista

PETS
Sábia decisão do Superior Tribunal de Justiça (STJ) que decidiu
que convenções de condomínios
residenciais não podem mais proibir moradores de criarem animais
em apartamentos. Esta é uma
grande conquista para nós que somos amantes dos animais. Decisão coerente já que os pets fazem

parte da família, pois são nossos
melhores amigos e trazem alegria.
Tadeu Lima

TALENTO

Morador

É muito bom poder ler todo
mês no JORNAL DO BURITIS
que o nosso bairro possui talentos
nas mais diversas áreas. Na edição
de julho foram quatro destaques
que realmente merecem nossos
aplausos. Seja no comércio, na
prestação de serviços ou nas artes
o nosso Buritis sempre é destaque.
Parabéns para todos que fazem
nosso bairro cada vez melhor.
Augusto Sales
Morador
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Movimento

Igreja católica planeja expansão no Buritis
Paróquia Santa Clara de Assis realiza campanha de arrecadação para construir uma segunda unidade
Para complementar a arrecadação, a paróquia também promove pelo menos duas grandes ações
festivas no ano – o “Arraiá” e o
Festival de Tira-gosto - ambas no
galpão do UniBH, cedido pela instituição para este fim. Estes eventos, totalmente preparados pelos
paroquianos, são, acima de tudo,
momentos de convivência fraterna
e de enriquecimento da fé. Graças
aos esforços de todos nas festas
dos últimos anos, foi possível concluir as obras da atual igreja.

Fotos Miriam Rosa

A Paróquia Santa Clara de
Assis, uma das maiores da Arquidiocese de Belo Horizonte em
extensão geográfica, está em campanha para construir uma segunda
unidade no Buritis, um dos bairros
mais populosos da capital. A razão
da expansão é atingir um maior número de católicos, além dos mais
de mil fieis frequentadores das
quatro principais missas celebradas
entre sábado e domingo. A decisão
foi tomada de forma unânime pelo
Conselho Pastoral, representado
por lideranças dos movimentos
paroquiais. A previsão é de que o
novo templo católico seja erguido
em um ponto central do bairro e
concluído em dois anos.
A localização da igreja na
parte íngreme da Rua Alessandra
Salum Cadar torna o acesso difícil para idosos e para quem não
possui automóvel. Estar em uma
área mais afastada faz com que a
igreja, destinada a atender não só
o Buritis, mas também o Estoril,
seja desconhecida para muitos
moradores. “Se as pessoas não podem vir até à paróquia, nós temos
que ir até elas. Como nos pede o
Papa Francisco, somos uma ‘Igreja em saída’ e por isso temos a
missão de olhar para fora e levar
a boa nova de Cristo a todos”,
explica o pároco padre Celso Antonio, à frente da Paróquia Santa
Clara de Assis há cinco anos.
O grande desafio da construção, segundo o pároco, é mobilizar
as pessoas para esta ação e encontrar um terreno em boas condições
de preço para erguer o novo templo. Para angariar os recursos foi
criada uma campanha de doações
em dinheiro que depende da adesão dos paroquianos e é extensiva
a outros moradores do bairro que
queiram contribuir.

Sobre a paróquia
É dentro do espírito de vivência alegre e fraterna que a paróquia
Santa Clara de Assis vem crescendo
e ganhando novos adeptos, especialmente famílias inteiras que se
dedicam ao serviço da Igreja. Entre
os movimentos podem se destacar
os encontros de casais e de jovens,
a catequese, o atendimento pastoral,
os bazares e a ação social Mãos de
Clara, que entrega comida pronta
e quentinha, roupas e material de
higiene pessoal para mais de 400
pessoas em situação de rua. A organização e o preparo das refeições
são feitos na própria paróquia com
a participação de dezenas de voluntários que saem às ruas, uma vez
por mês, num verdadeiro exercício
de afeto e solidariedade.
Mas a grande mobilização
vem das Pequenas Fraternidades,
dinâmica introduzida pelas mãos
do padre Celso desde que chegou
à paróquia. São encontros de famílias nas casas uma das outras,
semanalmente, para partilharem a
palavra de Deus e as vivências diárias. Além de estarem juntas em
oração, as pessoas realizam ações
concretas em prol da paróquia. O
movimento é composto por 50 grupos e abrange mais de 800 fieis.

Construção da nova igreja significa levar a
Palavra de Cristo para perto dos fiéis, diz padre Celso

Vidas transformadas
Cristiane Oliveira Toneti e Antônio Augusto Toneti formam um
dos casais engajados na paróquia.
Vieram para Belo Horizonte em
2012, de São José do Rio Preto, interior de São Paulo. Cristiane, professora, conheceu a paróquia por
intermédio dos pais de uma aluna e
o primeiro contato com a paróquia
foi na missa das 10h30 aos domingos. “A família Santa Clara nos
acolheu em vários momentos de
nossas vidas. Mesmo distante dos
parentes nunca estamos sozinhos
em datas especiais como Dia dos
Pais, das Mães, Natal, por exemplo. Somos muito gratos por isso”,
conta Cristiane. Os filhos do casal,
os gêmeos de 18 anos, Louise e
Richard, também estão envolvidos
nos movimentos da igreja.
Outra fiel dedicada é a administradora de empresas Mônica de Almeida Veiga. Nascida e criada dentro
dos princípios cristãos, ela conta que
nunca entendeu direito o que era ser
uma cidadã cristã. Mas foi há dois
anos, quando passou por um problema sério e se sentia sem forças para
seguir adiante, que foi convidada
pela irmã para ir em um encontro de
pequena fraternidade. “A partir daí
comecei a entender o significado de
uma vida cristã. Hoje participo também dos eventos da igreja, do Projeto Mãos de Clara e sou dizimista.

Toda família
Toneti é
engajada nos
projetos da
paróquia de
Santa Clara

A dor que eu sentia naquela época já
amenizou. A paróquia de Santa Clara foi e está sendo muito importante
na minha vida. Não quero nunca me
afastar dela”, revela.
O bancário Guilherme Vinícius
Silva Batista, 26 anos, frequenta a
paróquia desde 2016, quando foi
nomeado pelo padre Celso como
representante de secretariado da
juventude e da Forania. Ele relata que na paróquia fez amigos
e encontrou um grande presente de Deus, a atual namorada, a
advogada Patrícia Barcelos. “A
participação na igreja tem trazido uma transformação total em
minha pessoa. Não só aumentei
a fé, como, em razão disso, obtive melhoras exponenciais na vida
pessoal e profissional”.
Para entender mais sobre como
ajudar na construção da nova igreja
do Buritis, basta entrar em contato
com a secretaria da Paróquia Santa
Clara de Assis, na Rua Alessandra
Salum Cadar, 650, ou pelo telefone:
3378-7120. O atendimento acontece de segunda a sexta, das 13h às
19h. Aos sábados das 8h às 12h.
Ainda não existe uma estimativa de custo para a obra. O primeiro passo da campanha é a compra
do terreno. A partir daí será feito o
projeto, quando também irá se avaliar o custo total.
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Segurança

Criminalidade no Buritis
Base Comunitária Móvel completa
Em agosto de 2017 o Governo de Minas Gerais anunciou a
instalação de 86 Bases Comunitárias Móveis em Belo Horizonte.
O programa fazia parte do projeto Segurança Comunitária e se
apresentava como a mais nova
estratégia da Polícia Militar para
combater e reduzir os índices de
criminalidade no Estado. O Buritis/Estoril foi um dos territórios
contemplados com a implantação
da Base na capital mineira. Passados dois anos, os resultados
alcançados foram acima das expectativas. Além da redução da
criminalidade pela metade na região, a Base se tornou um importante elo entre comunidade e PM.
Localizada na Avenida Professor Mário Werneck, altura
do número 1250, a Base Comunitária Móvel é constituída por
uma van equipada com dois notebooks, seis câmeras de vídeomonitoramento, rádios digitais e
equipamentos de segurança, além
de duas motocicletas que fazem
rota na região, mas que trabalham de forma integrada com a
Base. A unidade do Buritis/Estoril ainda conta com uma importante ferramenta. Todos os vídeos
gravados nas câmeras de monitoramento do Olho Vivo
De 01 de setembro de 2017
a 01 de julho de 2019 foram
feitos 2424 registros na Base.
Além de tentativas de furtos e
roubos, registra também acidentes de trânsito e extravio de documentos e produtos em geral.
Aparentemente, um número alto
de registros, mas considerado
bom pelo comando da Polícia
Militar, uma vez que a unidade

Resultados

Base COMUNITÁRIA oferece toda a estrutura
necessária para o bom trabalho dos militares

atende a um público flutuante
de cerca de 70 mil pessoas diariamente.
“A Base não atende especificamente aos moradores do Buritis e Estoril. Então, um estudante
do UniBH que perdeu o celular
dele a caminho da universidade, nós registramos a ocorrência
aqui. Um acidente de trânsito
envolvendo moradores de outras
localidades, nós também registramos”, explica o comandante
do policiamento do Buritis e da
Base, Tenente Edney.
Para se definir o local para a
instalação das Bases foi realizado

um estudo por cerca de 12 meses.
Os veículos estão em locais de
visibilidade, maior incidência criminal, concentração de comércio,
possíveis rotas de fuga e grande
circulação de pessoas. A unidade do Buritis/Estoril atende todos
estes pré-requisitos. “Não teve
nenhuma indicação ou influência
política. A escolha foi técnica e
planejada. Além do enorme movimento que temos nesta região, ainda estamos localizados de forma
estratégica para evitar fugas por
outras vias como, por exemplo, na
Paulo Piedade Campos e José Rodrigues Pedreira”.

Nestes dois anos de Base Comunitária Móvel os resultados têm
superado as expectativas. Além de
realizar seu principal objetivo, que
é oferecer à comunidade um ponto de apoio policial perto de casa
- até então, para se registrar um
boletim de ocorrência, ou mesmo
receber orientações, o morador do
Buritis necessitava de se deslocar
até a 126ª Companhia, localizada
à Avenida José Laporte Neto, no
Estoril, o que, muitas vezes, era
considerado inviável pela gravidade da ocorrência -, a unidade tem
se mostrado eficaz na redução da
criminalidade na região, bem como
na ação de prisão de marginais.
Prova disso são os números de crimes no Buritis/Estoril este ano. De
janeiro a junho, a média foi de cinco ocorrências por mês. Antes da
implantação da Base, os números
giravam em torno do dobro. “Não

só a Base, mas a articulação com
a comunidade e o estudo criminal
feito pelo comando da PM estão
contribuindo com este sucesso”.
A instalação da Base ainda fez
surgir uma situação que não havia
sido prevista pelo setor de inteligência da Polícia Militar. Pelo menos no que se refere à unidade do
Buritis, os militares pertencentes
às duas equipes - oito no total, sendo quatro por plantão - se tornaram
mais que agentes de combate ao
crime. Eles se transformaram em
verdadeiros confidentes dos moradores. “Muitos cidadãos já nos
chamam pelo nome. Nos abordam na rua, nos ligam para relatar confidências, pedir conselhos.
Isso é muito legal. Estamos mudando a visão que muitos tinham
sobre os policiais, de que seriam
opressores. Somos seres humanos, com sentimentos, iguais a
todos”, enaltece o militar.
Ainda de acordo com o comandante, o sucesso das Bases Comunitárias Móveis nestes dois anos
foi tamanho que cidades da grande
BH como Contagem, Betim, Ribeirão das Neves, Vespasiano e do
interior de Minas Gerais, Juiz de
Fora, Uberlândia, Uberaba, acabaram sendo contempladas com a
instalação de unidades.

Como utilizar

Tenente EDNEY não esconde a felicidade

A Base funciona diariamente
das 14h às 23h30. Além disso, ela
conta com uma central de atendimento pelo telefone 2108-4843.
No entanto, é importante que o cidadão tenha a ciência de que, em
caso de ocorrência urgente, o 190 é
que deve ser acionado. “A central
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Segurança

e Estoril cai pela metade
dois anos na região e celebra a redução da criminalidade
que receber a denúncia entra em
contato conosco e, logo, iniciamos o rastreamento. Buscamos
pelas câmeras de monitoramento
as características dos bandidos e
repassamos a todas as equipes.
Nos últimos tempos, estamos
tendo êxito em diversas operações”. Segundo Tenente Edney, o
sucesso nas ações realizadas em
conjunto com a Base do Buritis
chega a 70%.
Além de todos os serviços citados ao longo da reportagem, a
Base Comunitária Móvel do Buritis ainda inovou com a realização
de novas operações. Em parceria
com a comunidade, que oferece
abrigo para o armazenamento de
cones e cavaletes, os militares
das motocicletas conseguem fazer blitze surpresas no bairro. “De
moto eles não têm como carregar
os materiais, aí seria possível as
operações apenas com viaturas.
Com este suporte da comunidade,
os policiais chegam, retiram os
cones, e já implantam a blitz. Desta forma, podemos fazer várias,
rápidas, e em pontos estratégicos,
como por exemplo, na Avenida
Deputado Cristovam Chiaradia,
importante rota de fuga que dá
acesso ao Anel Rodoviário. Isso
significa relação de interação,
confiança e otimização do serviço”, destaca.
Outra interação importante entre Base e comunidade é o contato
direto mantido pelas equipes com
as redes de segurança do bairro –
Vizinhos, Comércio e Condomínios. Inclusive, algumas reuniões,
dependendo da emergência e do
número de participantes, acontecem na própria unidade móvel.

Para ALMIR, a Base
facilitou o acesso
da comunidade aos
serviços de uma
companhia PM

Mais que
policial/cidadão,
MAGNO
encontrou nos
militares da
Base amigos

População reconhece melhora na segurança
Morador do Buritis, o técnico em manutenção, Almir Alves,
enche de elogios a instalação
da Base Comunitária Móvel no
bairro. De acordo com ele, este
serviço mudou a visão de muitas
pessoas em relação ao trabalho da
Polícia Militar. “É uma proximidade que, até então, não existia.
E quando digo proximidade, falo
em todos os sentidos: de distância, uma vez que as companhias
ficavam muito longe, e de acolhimento, já que a forma como nos
tratam é muito cordial”.
Quem também não tem o que
reclamar da instalação da Base
são os comerciantes da região.
Desde que ela foi implantada a
sensação de segurança aumentou
de forma considerável. “A minha
loja é a última fechar aqui. Saio
por volta das 20h. Teria muito
medo de ficar sozinha, mas com
a presença dos militares fico bem

tranquila”, diz a funcionária da
Chilli Beans, Verônica Silva.
Acompanhando de perto o serviço desde a chegada da Base,
a proprietária da loja Pé ante Pé,
Fabiana Tannous, fala da mudança
de cenário na região após a instalação. “Não se vê mais roubos,
não há menores infratores que,
algumas vezes, não furtavam, mas
nos tratavam com desrespeito, nos
intimidavam. Com certeza, a presença da Base inibe a ação”.
Funcionário da Buritis Cartuchos, Magno Malta ressalta ainda a forma educada com que os
militares se dirigem a todos os
cidadãos, comerciantes ou não.
“São sempre muito atenciosos,
educados. Muitas vezes, nem
parece que estão aqui para reprimir os criminosos. Estão todos
de parabéns. Espero que mais
bairros de BH contem com este
atendimento”.

Exemplo de ação
Prova do bom trabalho desenvolvido com o apoio da Base Comunitária Móvel foi
a prisão de dois homens no último dia 18 de julho. Nesta data, por volta das 21h, uma
mulher foi abordada por dois marginais na Rua Henrique Badaró Portugal, os quais lhe
apresentaram o que supostamente seria
uma arma de fogo. Em seguida, tomaram seu veículo de assalto e fugiram pelo
bairro.
Acontece que eles não esperavam
pela rápida ação dos militares da Base
que, em apenas dez minutos de iniciada a
operação de cerco e bloqueio, localizaram
o veículo nas proximidades do restaurante Rancho Fundo e fizeram a captura dos
bandidos, bem como a recuperação do automóvel. Participaram da operação os soldados Damasceno e Giarola, que estavam
nas motocicletas, e Cabo Henrique, que
saiu da Base à pé para
Vale ressaltar que ainda fazem parte
das equipes da Base Comunitária Móvel os seguintes profissionais: Sargento Marina,
Soldado Otacílio e Cabos Erick Frassi, Valadares e Victor. Todos são policiais, mas já
são tratados pela comunidade como verdadeiros “Anjos da Guarda”.
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Educação

ENEM
Ainda dá tempo de correr atrás
A prova do Enem 2019 vai
acontecer nos dias 3 e 10 de novembro. Nessa reta final, muitos
estudantes começam a se dar conta
de que só faltam três meses para a
prova. Se você é um dos candidatos e sente que não estudou a quantidade que deveria e se pergunta
se dá tempo de recuperar o tempo perdido em menos de 90 dias,
saiba que é possível sim. Quem
garante são os profissionais que
trabalham diretamente com essa
turma.
Lilian Michelle é coordenadora
do Ensino Médio, Unidade Pré-Enem, do SEB Unimaster. Há nove
anos trabalhando diretamente com
alunos que prestam o exame, já
teve oportunidade de acompanhar

histórias de sucesso de candidatos
que se dedicaram faltando pouco tempo para a prova. De acordo com ela, com determinação,
planejamento e foco este sonho é
possível. “E mesmo que a nota alcançada não seja a desejada, ele irá
perceber o crescimento que teve,
verá que o Enem não é nenhum
“bicho de sete cabeças” e no ano
seguinte irá se dedicar ainda mais
para chegar aonde deseja”.
Para a coordenadora, algumas
dicas são fundamentais para quem
vai se aprofundar nos estudos nesse momento. A primeira delas é focar nas disciplinas que têm maior
conhecimento. Como o tempo é
curto, é melhor garantir pontos
naquilo que já sabe. “As matérias

Lilian coleciona histórias de sucesso de
alunos que se dedicaram integralmente ao Enem

Com uma boa dose de organização, estabelecimento de prioridades e disciplina, é possível
se colocar em condições para conquistar uma boa nota no Enem, garante Rafaella

com maior dificuldade o candidato deve se concentrar no conteúdo
que ele conhece. Ninguém chega
ao 3º ano do Ensino Médio sem saber nada de uma disciplina. Trabalhe para conquistar esses pontos e
arrase no que tem facilidade”.
Nesse contexto de dicas, Lilian
faz uma ressalva especial para a
redação, que tem um alto valor na
disputa. Segundo ela, é possível ter
uma melhora considerável na escrita, mesmo faltando pouco tempo
para a realização do exame. “Com
muita leitura e conhecimento do
que está acontecendo no mundo,
se amplia o vocabulário e, consequentemente, desenvolve uma melhor escrita. Terminou de ler, vai lá
e escreve um texto daquele assunto
com suas ideias”, orienta.

Ajuda digital

Aulas particulares

Uma grande ferramenta que o
estudante tem nas mãos nos dias de
hoje são as plataformas digitais. Através delas é possível fazer simulados,
redações, acompanhar vídeo-aulas
para corrigir questões e detectar onde
houve falhas. O SEB Unimaster investiu nesse processo com a implantação da moderna rede AZ, onde os
seus alunos obtêm os melhores conteúdos de forma diária, bem na palma da sua mão. “Não importa onde
e a hora. O aluno poderá ter ao seu
alcance o melhor material de estudos.
Esse mundo tecnológico é o mundo
deles. O Enem 2020 deve ser digital.
Como eu gosto de dizer: até ser nerd
hoje em dia é mais fácil. O Unimaster
enxergou isso e, mais uma vez, saiu
na frente”, exalta a coordenadora.

Outra grande ferramenta
para obter sucesso nesse pouco
tempo que falta até o Enem é investir em aulas particulares. Na
capital, um trabalho de sucesso
é o desenvolvido pelo projeto Aula Particular BH. Ao lado
de outros professores graduados, Rafaella Rodrigues Ribeiro criou o projeto. Ela explica
que a ideia de acompanhamento
escolar surgiu, entre outras razões, porque cada aluno tem um
tempo de aprendizado diferente.
“Meu foco é entender essas e
outras dificuldades que o aluno
possa ter e prover soluções individuais. Assim, a matéria será
entendida de forma mais completa e o estudante terá um exce-

lente aproveitamento escolar”.
De acordo com ela, com uma
boa dose de organização, estabelecimento de prioridades e
disciplina, é possível se colocar
em condições para conquistar
uma boa nota no Enem. “Para
os alunos que ainda estão pouco
preparados e com o tempo curto, a sugestão da nossa equipe é
focar os estudos em matemática
e redação, pois são disciplinas
que possibilitam ter uma nota
maior”.
Conheça mais sobre o trabalho do projeto pelo site aulaparticularbh.com.br. O contato pode
ser feito diretamente com a Rafaella pelo telefone 99863-9240,
ou ainda pelo email rafaellarodriguesribeiro@hotmail.com.

Qualificando a rotina escolar
O segundo semestre letivo iniciou. Para muitos alunos é hora de
correr atrás do tempo, ou melhor,
dos pontos perdidos, e ainda conseguir salvar o ano. E isso serve
não somente para aqueles que vão
enfrentar o Enem. Preocupados,
muitos pais buscam encontrar formas para que seu filho tenha o melhor desempenho e não sofra com
a recuperação ou a temida reprovação. E uma importante ferramenta
para este sucesso educacional é o
Planner. Este software livre auxilia a administrar nosso dia a dia.
Serve para planejarmos nossa vida
a curto, médio e longo prazo, organizando de forma produtiva nossa
rotina e dando uma visão geral de
metas, compromissos e resultados.

O software pode ser bastante
útil na organização da rotina escolar. Tarefas de casa, semanas de
provas, trabalhos escolares e as atividades extra escolares. Afinal, são
tantas as atividades que permeiam
o dia a dia de nossos filhos! Como
organizar essa rotina? Como colocar o Planner em prática? Existem
funções que são relevantes à aprendizagem, ao comportamento e até
mesmo ao controle das emoções.
Adquirir a capacidade de controlar
o próprio comportamento, aprendizagem e emoções é uma habilidade
fundamental para que o indivíduo
possa se adequar e se adaptar a
uma sociedade que impõe demandas cada vez maiores. Quando essa
capacidade falha, o sujeito pode

vivenciar uma série de dificuldades
de ordem cognitiva ou comportamental que consequentemente resultará em um fracasso acadêmico,
social e futuramente profissional.
De acordo com a neuropsicopedagoga Marcela Rutier, moradora do Buritis, podemos começar
a colocar o Planner em prática a
partir do seguinte roteiro: planejar,
fazer e avaliar; dividir coisas difíceis em etapas menores; programar
o tempo e, por fim, criar alternativas para encontrar soluções para os
desafios. “É importante que tenhamos a clareza que não estamos nos
referindo à remediação de déficits
somente, mas a uma intervenção
que possa facilitar e promover habilidades enquanto ainda estão em

Oficiais de justiça
pedem colaboração
As inúmeras artimanhas
criadas pelos bandidos para
entrarem nos edifícios acabou
gerando uma grande desconfiança por parte dos moradores. Desta forma, a entrada de
não moradores tem se tornado
cada vez mais restrita na maioria dos condomínios. Mas, se
por um lado devemos desconfiar até da nossa “sombra” nos
dias de hoje, por outro, profissionais sérios estão tendo
seu serviço prejudicado. Este
é o caso dos oficiais de justiça, que não estão conseguindo
cumprir ordens judiciais, muitas delas no Buritis.
Na tentativa de mudar este
cenário, a Associação dos Oficiais de Justiça Avaliadores
Federais em Minas Gerais (Assojaf-MG) acaba de produzir
uma cartilha que contém informações importantes a respeito
da atividade desenvolvida pelos
profissionais, objetivando instruir os administradores de con-

domínios sobre sua corresponsabilidade social na efetivação de
decisões judiciais.
“Os oficiais de justiça são
agentes do Estado, estão cumprindo uma determinação judicial e a população precisa entender que a presença dele muitas
vezes abre uma oportunidade
para a pessoa tomar conhecimento de seus direitos, defendê-los
tanto no pólo passivo, como réu,
ou no pólo ativo, como autor.
Não somos contra nem a favor
de quaisquer das partes, estamos
cumprindo um dever de ofício”,
explica Hebe-Del Kader, vice-presidente da Assojaf/MG.
De acordo com Hebe-Del
Kader, na cartilha são apresentadas informações de fácil entendimento dirigidas aos funcionários das portarias, e ainda
esclarece sobre as posturas que
os agentes de condomínios, administradores e síndicos devem
adotar na hipótese de se depararem com um oficial de justi-

Hebe-Del Kader espera que
campanha surta o efeito planejado

ça. “Esperamos que a população
como um todo, e os moradores do
Buritis e região em especial, compreendam e colaborem com o trabalho dos oficiais de justiça.”
As cartilhas serão distribuídas aos porteiros e seguranças
dos condomínios de acordo com
a disponibilidade da Associação.

desenvolvimento também”.
Ainda de acordo com Marcela,
é preciso incentivar a criança ou o
adolescente a ter um local onde suas
tarefas estarão expostas de forma
clara e compreensível. No caso dos
menores, o quadro de tarefas é uma
boa opção. Já para os adolescentes
existe no mercado várias opções
de planners que podem ser adquiridos em papelarias ou pela internet.
“O mais importante é que acompanhemos o dia a dia conferindo se
todas as atividades foram realizadas”, conclui. Para saber mais sobre como utilizar de forma positiva
o Planner, basta entrar em contato
com Marcela Rutier pelo telefone
99912-4937 ou pelo email marcelarutier@gmail.com.

Segundo MARCELA, um bom planejamento
faz toda diferença no desempenho escolar

Cadastro Positivo começa a
valer e promete juro menor
a bons pagadores
Após ser sancionada pelo presidente Jair Bolsonaro em abril, a lei
que prevê a inclusão automática de todos os consumidores no Cadastro
Positivo passou a valer no Brasil neste último mês de julho. Tal cadastro
envolve dados de todos os consumidores sobre o histórico de pagamento de dívidas. O cadastro seria
um comprovante de que a pessoa
é boa pagadora. A vantagem é que
o consumidor conseguiria crédito
mais barato e mais fácil. A desvantagem, segundo seus críticos, é que
não se sabe o que será feito com os
dados do cliente, e a inclusão automática do nome numa lista fere o
Código de Defesa do Consumidor.
Segundo o Banco Central,
cada consumidor terá uma nota
(também chamada de score), definida de acordo com o pagamento
de empréstimos, cartão de crédito
e de serviços, como uma forma
de reputação no mercado. Quanto
mais alta for essa nota, melhor pagador ele será considerado. A promessa é de que a inclusão automática no
cadastro auxilie a diminuição dos juros cobrados ao consumidor no país.
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Variedades

Associados CDL/BH
têm importante
vitória na justiça
Uma grande notícia para
os associados da Câmara de
Dirigentes Lojistas de Belo
Horizonte (CDL/BH). Após
anos de luta, a justiça decidiu
que os empresários associados
podem ter a exclusão do ICMS
da base de cálculo do PIS e da
COFINS. A decisão também
garante o direito de compensar
os valores recolhidos indevidamente desde 09 de outubro
de 2001. Desta forma, o empresário terá créditos junto à
União e poderá compensá-los
nos próximos pagamentos.
De acordo com a coordenadora do Departamento Jurídico
da CDL/BH, Yasmin Batista, a
decisão vale somente para os
empresários que se associaram
à entidade até a data de 08 de
maio de 2019. “Esta é mais
uma grande vitória da entidade
em favor de seus associados.
Esta é uma ação que corre na
justiça desde o ano de 2006”.
Para a advogada, a decisão
deve ser muito celebrada, uma
vez que os empresários, em
especial, os mineiros, sofrem
com alta carga tributária. “Vai
ser um alívio para as contas.
E ressaltando que, além desta
ação, a CDL/BH mantém outras brigas na justiça em favor
da redução dos tributos pagos
pelo seu associado”.
Por muitos anos foi exi-

gido pelas autoridades fiscais
que os contribuintes considerassem o ICMS na base de
cálculo do PIS e da COFINS,
mesmo sendo um ônus fiscal
e não uma receita ou faturamento, que são legalmente definidas como a
hipótese de incidência
tributária do PIS e da
COFINS.
Yasmin
Batista
orienta os empresários associados à entidade que consultem se terão direito
ao benefício da
referida decisão
judicial entrando
em contato com
o Departamento Jurídico. “O
empresário tem
que ver se ele
está enquadrado na decisão,
uma vez que
muitos
podem não ter
tido o recolhimento do

Yasmin Batista,
coordenadora do
Departamento
Jurídico da
CDL/MG

Comércio se mostra
otimista com o
Dia dos Pais

imposto”. O contato do
Departamento Jurídico da
CDL/BH é o 3249-1666.

No próximo dia 11 de agosto
iremos comemorar o Dia dos Pais.
E bem diferente do que víamos antigamente, quando uma lembrancinha
já era mais do que o suficiente, hoje,
os filhos e as esposas querem dar o
melhor presente para o “homem da
casa”. Isto tem feito que a data se
torne mais uma importante para o
aquecimento do comércio. Segundo
pesquisa realizada pela CDL/BH no
mês de julho, os empresários da capital estão otimistas com as vendas
deste ano. Quase 58% dos entrevistados acreditam que elas irão aumentar por conta da data. No ano passado, este percentual era 13,8 pontos
percentuais menor.
Assim como os números demonstrados na pesquisa, aqui no Buritis a expectativa também é muito
positiva de quem conduz lojas especializadas em produtos masculinos.
Adriana Lamego, proprietária da loja
Tambora, acredita muito no sucesso
nas vendas e, principalmente, que os
moradores irão prestigiar o comércio
local. “Acho que nestes últimos dias
que antecedem o Dia dos Pais as
vendas vão melhorar, e muito. Além
do brasileiro deixar tudo para última

hora, muita gente ainda irá receber
essa semana”.
Ainda de acordo com Adriana,
outro fator que lhe faz ter grandes
expectativas nas vendas é por trabalhar com produtos da linha de
vestuário. Segundo ela, dar presente para o pai é algo mais complicado e a maioria opta por uma roupa
ou calçado. “Aqui ainda trabalhamos com produtos para todos os tipos de homem, desde os mais des-

ADRIANA acredita no aumento
considerável das vendas às
vésperas do Dia dos Pais

pojados aos tradicionais. Presente
para o papai de todas as idades”.
De fato, a empresária tem razão.
Ainda de acordo com a pesquisa da
CDL/BH, roupas, calçados, e itens
de perfumaria mais uma vez serão
os presentes mais procurados. Segundo os entrevistados, os produtos que terão a maior saída neste
Dia dos Pais devem ser as roupas
(28%), os calçados (15,9%) e os
perfumes e hidratantes (13,6%).
Também estão entre os principais
produtos citados: itens de decoração
(8,6%); acessórios (6,6%); produtos
personalizados (5,1%); material esportivo (3,8%) e vinhos (3,5%). Em
relação a quantidade de presentes, a
maior parte dos empresários (75,8%)
acredita que os consumidores devem
adquirir apenas um item.
A estimativa da CDL/BH é que
em função das vendas, o comércio
da capital apresente em agosto um
crescimento de 1,33% em relação ao
mesmo mês do ano passado. Com
isso um montante de R$ 1,82 bilhão
deve ser injetado na economia da cidade. A expectativa é que o tíquete
médio das compras dos belo-horizontinos seja de R$ 106,79.

8

Agosto de 2019

9

Agosto de 2019

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

Painel

Bairro ganha novo Espaço Cultural
UniBH lança projeto “Cultura no Café” e incentiva a revelação de talentos
A cultura ganhou um importante espaço no Buritis. Desde o mês de junho, o UniBH
promove o projeto Cultura no
Café. Quinzenalmente, sempre
às quintas-feiras, o Café Mondrian, espaço gastronômico e de
convivência situado na entrada
do Anima Lab, dentro do Campus Buritis, oferece uma atração
artística, seja apresentada pela
própria universidade, por alunos
ou mesmo pela comunidade.
As duas primeiras edições
do Cultura no Café aconteceram nos dias 13 e 26 de junho.
O espaço recebeu os shows de
Rayssa Nara e Rafaella Ramos,
alunas do curso de Música Popular e Gestão de Carreira.
Após uma parada para as férias, o projeto retorna no dia
29 de agosto com apresentação
de alunos do curso de Música e
reinauguração da exposição fotográfica Minas de Minas - tensões e reflexões da identidade
da mulher mineira, produzida
pelos alunos de Jornalismo do
UniBH.
Aberta ao público e com
entrada franca, o projeto busca a integração da comunidade
acadêmica com a população do
entorno, e apresenta produções
de diferentes áreas do conhecimento. “A ideia é que, neste
segundo semestre, o Cultura
no Café receba também apresentações e produções culturais e artísticas da comunidade
do Buritis, fortalecendo ainda
mais a relação moradores/universidade”, diz a diretora do
Campus, Cinthia Rocha.

Fotos Maykel Douglas

A iniciativa de criação de um espaço cultural promete aproximar ainda mais a relação entre o UniBH e a comunidade do bairro

A diretora conta ainda que
o Cultura no Café é o único
momento em que se pode ingerir bebida alcoólica dentro
do Campus. O público pode
acompanhar as apresentações
saboreando uma taça de vinho.
“É verdadeiramente uma experiência cultural. Arte e vinho
se completam. E queremos que
a comunidade esteja presente,
que aproveite esta iniciativa”.
Campus Vivo

Cinthia destaca mais esta ação de
sucesso do Projeto Campus Vivo

O Cultura no Café é a segunda fase de uma proposta que
busca criar no centro universitário um espaço de relaxamento
e harmonia, o Campus Vivo. A
primeira fase foi espalhar ins-

trumentos musicais em alguns
pontos do UniBH. Alunos e
comunidade podem tocá-los a
qualquer momento. “É uma delícia. O piano, então, faz muito sucesso que, confesso, não
imaginava. É um momento de
descompressão. A música tem

o poder de relaxar em um ambiente onde há muita cobrança”, revela Cinthia.
O projeto é coordenado pelo
professor de música do UniBH,
cantor e compositor Rodrigo
Borges, integrante da nova geração do Clube da Esquina, mo-

vimento musical liderado por
Milton Nascimento, Lô Borges,
Beto Guedes e Toninho Horta.
Os interessados em participar
devem enviar as propostas para
o professor no e-mail rodrigoborgesoficial@gmail.com ou pelo
telefone 98888-6700.

Próximos eventos do Cultura no Café:
n 29/08 - 19h: apresentação dos
alunos do curso de Música Popular e Gestão de Carreira do
UniBH; reinauguração da exposição fotográfica Minas de
Minas - tensões e reflexões da
identidade da mulher mineira.

n 12/09 - 19h: apresentação dos
alunos do curso de Música Popular e Gestão de Carreira do
UniBH; exposição fotográfica
Minas de Minas - tensões e
reflexões da identidade da mulher mineira.

n 26/09 - 19h: apresentação dos
alunos do curso de Música Popular e Gestão de Carreira do
UniBH; exposição fotográfica Minas de Minas - tensões
e reflexões da identidade da
mulher mineira.

Medicina Integrativa em alta
Especialista do Buritis fala sobre o assunto

Dra. Daniela exalta os inúmeros casos
de sucesso obtidos com o tratamento

Antes chamadas de alternativas,
as terapias complementares estão
ganhando cada vez mais espaço na
sociedade, tanto que algumas delas já
estão disponíveis no Sistema Único
de Saúde (SUS). Esse ganho se deve
muito à confiança passada pelos tratamentos, hoje, muitas vezes realizados por médicos. Dentro dessa linha
foi criada a Medicina Integrativa, que
reúne profissionais de diversas áreas
da Saúde, defendendo que a interdisciplinaridade é essencial para cuidar
da pessoa.
Médica acupunturista no Buritis
há mais de dez anos, Daniela Galvão
se insere bem dentro deste contexto
de Medicina Integrativa. De acordo
com ela, esta prática da medicina re-

afirma a importância da relação entre
o paciente e o profissional de saúde.
“É um tema ainda novo aqui no Brasil, mas em países como os Estados
Unidos e da Ásia já é bastante conhecido. Ela é focada na pessoa em seu
todo, informada por evidências e faz
uso de todas as abordagens terapêuticas adequadas, com profissionais de
saúde e disciplinas para obter o melhor da saúde e cura”.
Para obter sucesso, a Medicina
Integrativa depende de uma parceria do médico e seu paciente. É
ele quem vai dizer tudo o que está
sentindo. Dores, sensações, na
maioria das vezes não solucionadas
pela medicina convencional à base
de medicamentos. “Normalmente

são pacientes com doenças graves,
como câncer e doenças auto-imune,
ou mesmo depressões, crises de ansiedade e autismo. Ao fazermos um
estudo do corpo do paciente como
um todo, energeticamente, podemos conseguir respostas que a medicina convencional não encontrou.
Mas não se trata de milagre. É um
trabalho científico. Já vi pacientes
se curarem de uma dor, simplesmente, pela mudança em sua alimentação”, garante.

Sem preconceito
Um grande desafio ainda encontrado pela Medicina Integrativa é
superar a resistência de profissionais mais ortodoxos. Contudo, se-

gundo Daniela, esta conquista vem
acontecendo aos poucos e, como os
terapeutas também são profissionais
formados na área da Saúde, não
têm aversão aos tratamentos convencionais. “Simplesmente tentamos reduzir o uso de medicamentos
e, por consequência, seus efeitos
colaterais”.
Até mesmo a desconfiança dos
pacientes é aceita sem rancor pela
Medicina Integrativa. “Tive um paciente que disse que não acreditava
no tratamento e estava ali por insistência da esposa. Apenas duas seções
depois não sentia mais as dores lombares que o acompanharam por anos.
Nosso objetivo é ajudar as pessoas”,
conclui Daniela.
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Clínica de Odontologia
O UniBH acaba de inaugurar sua nova Clínica de
Odontologia no campus Buritis, com o objetivo de aliar
o acesso à saúde bucal da população ao desenvolvimento
dos futuros profissionais. A
previsão é realizar cerca de
200 atendimentos por semana. Os interessados podem
agendar sua consulta mediante cadastro no posto de saúde
da região Oeste, por meio do
telefone (31) 3319-9344 ou
direto no setor de triagem da
própria clínica. Os atendimentos, a princípio, são ape-

nas para maiores de 12 anos
e serão realizados no prédio
Veredas 2, na Av. Mário Werneck, 1685, às segundas-feiras das 7h40 às 11h15 e das
19h às 22h35 e as terças-feiras das 9h35 às 13h10. Nesse
segundo semestre de 2019, os
atendimentos serão nas áreas
de cirurgia, laser terapia, raspagem, limpeza, periodontal
(gengiva), restaurações, radioterapia e tratamentos preventivos como fluido terapia.
A partir de setembro, será
oferecido também o serviço
de odontopediatria.

Brilhando nas piscinas
O Buritis teve mais
uma importante conquista.
A professora, nutricionista e atleta da Espaço Fitness Acqua Club, Renata
Guedes, brilhou mais uma
vez. Dessa vez foi em São
Paulo, mais precisamente
na cidade em Franca, du-

rante o 63º Jogos Regionais do Interior SP, realizado entre os dias 20 e 24
de julho. Renata subiu ao
pódio por quatro vezes,
nas provas de 50,100 e
200 metros peito e no revezamento 4 x 100 metros
medley.

Nos dias 21 e 22 de agosto,
os futuros universitários poderão conferir o leque de oportunidades acadêmicas que a Newton oferece, durante a 3ª edição
da Feira de Profissões Newton.
Colaborando com aqueles que
estão começando a carreira profissional, o Centro Universitário
abre suas portas e irá apresentar
seus cursos na área da saúde, ciências exatas e humanas, além
de seus projetos de extensão,
iniciação científica, o Newton
Carreiras, programas de inter-

Delegado do Buritis
é homenageado
O delegado Flávio Grossi, responsável pela Delegacia de Polícia Civil que serve ao Buritis e região, foi
homenageado na Câmara Municipal de Belo Horizonte
com a entrega do Colar do Inconfidente da Polícia Civil do Estado de Minas Gerais. O colar, concedido pela
Ordem dos Cavaleiros da Inconfidência Mineira, é um
reconhecimento de práticas que contribuam para o desenvolvimento do país e às ações de pessoas ligadas ao
crescimento social, político e econômico do Brasil. Vale
ressaltar que, além de delegado da região, Flávio Grossi
também é um ilustre morador do nosso bairro.

Mister Bus pintou aqui
Um dos atuais personagens do dia a dia da capital mineira
esteve passeando pelas ruas do Buritis no último mês de julho.
O irreverente, mas altamente dedicado à segurança e melhoria do trânsito de Belo Horizonte, Mister Bus, caminhou pela
principais vias do bairro e parava em faixas de pedestres e pontos de ônibus para dar importantes orientações a passageiros e
pedestres. Com o seu extravagante e inseparável chapéu de ônibus chamava atenção de quem passava pelo local. Na ocasião,
Mister Bus ainda aproveitou para divulgar a Virada Cultural de
BH, edição 2019, que ocorreu nos dias 20 e 21 de julho.

câmbio e seus laboratórios. As
atividades serão realizadas das
09h às 17h, no campus Buritis
I(Rua José Cláudio Rezende,
420), contando com palestras e
oficinas. Além disso, os participantes receberão kits especiais
da Newton e ficarão isentos da
taxa de inscrição do Vestibular 2020 do 1º semestre. Para
se inscrever, participar e contar
com outras surpresas programadas em nossa Feira de Profissões, acesse www.sympla.com.
br/feira-de-profissoes-newton.

?

Por Dentro do Bairro

?

Você sabe
quem foi

A Rua Stella Hanriot começa na Rua Clementino Viana Dotti,
quase esquina com a Professor Mário Werneck, corta a Rua Cônsul
Walter e termina na Rua Tereza Mota Valadares. Ela tem cerca de
700 metros e fica na parte alta do bairro. Mas quem foi Stella Hanriot para ter seu nome eternizado no Buritis?

Stella nasceu em Pedro Leopoldo em 1901, filha do jornalista Raul Hanriot e de Altina
Diniz Hanriot. Ainda menina,
sua família transferiu-se para
Belo Horizonte. Estudou no então Colégio Izabella Hendrix e
na Escola Normal, o atual Instituto de Educação. Na adolescência começou sua vida artística
oferecendo cursos de desenho,
pintura e trabalhos manuais. Pintora de apurada técnica e criatividade, deixou óleos e aquarelas
de rara beleza em seu estilo neo
-impressionista.
Além de artista plástica,
também era escritora e teve
vários trabalhos publicados na
imprensa mineira. Em 1957 ganhou o Prêmio Literário Cidade
de Belo Horizonte, promovido
pela Prefeitura Municipal, com
o romance “O Botina”. Além
de romances, escreveu livros de
contos, estórias para crianças e
adolescentes e ainda arrumou
tempo para escrever algumas
peças teatrais.
Foi casada com o poeta Aus-

ten Amaro e passou a ilustrar
os poemas do marido que eram
publicados na imprensa da capital. Já idosa, Stella prestou contribuição voluntária ao Instituto
de Reeducação Santa Terezinha,
onde através da terapia ocupacional ajudou na recuperação de
crianças com deficiência.
Junto de Austen, Stella
teve um casal de filhos: Felipe
Drummond e Cecília Drummond. Ela faleceu em 22 de dezembro de 1983, deixando dois
bisnetos e oito netos, um deles
o jornalista Ivan Drummond,
que trabalhou por muitos anos
no jornal Estado de Minas.
O fato de Stella ter seu
nome em uma rua aqui do
bairro foi uma homenagem do
já falecido vereador Helvécio
Arantes. Ele propôs em um projeto de lei que o bairro, ainda
em construção, recebesse uma
rua com o nome dela. Aprovada
pelos vereadores, a lei passou a
vigorar em 13 de abril de 1985.
Se você não sabia agora já sabe
quem foi Stella Hanriot.
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Saúde

Lentes que transformam um sorriso
Quando falamos em lentes
de contato, logo vem à nossa
mente aquela película que é colocada nos olhos, seja para correção da visão ou mesmo para
mudar a estética. Contudo, um
outro tipo de lente de contato
vem ganhando cada vez mais
a atenção no Brasil: a lente
de contato dental. Essa é uma
técnica capaz de proporcionar
grandes melhorias na forma e
cor dos dentes de maneira rápida e permanente. Com a evolução da odontologia, nos últimos tempos ela melhorou em
qualidade e se tornou bem mais
acessível financeiramente.
Ter um sorriso bonito vai
muito além da estética. Uma
pessoa que apresenta alguma deformação dentária, muitas vezes
tem sérios problemas de relacionamentos, seja afetivo ou profissional. As lentes de contato dentais surgem como um tratamento
que soluciona esses problemas

sem a necessidade de cirurgia.
“É realmente fantástico. As lentes, que são confeccionadas em
porcelana, deixam o sorriso simétrico, sem manchas e protegidas de bactérias”, explica Dra.
Alexandra Aguilar, especialista
em Odontologia Adesiva e Estética e diretora da equipe clínica
do Centro de Odontologia Avançada e Estética, situado no Shopping Paragem.
Por se tratar de um trabalho
feito de porcelana, Dra. Alexandra garante que o serviço não
tem prazo de validade. A única
preocupação que o paciente deve
ter é com os cuidados de higiene, que todos devem seguir
no dia a dia. “Não é porque se
trata de uma proteção, que os
pacientes não precisam mais se
preocupar com a escovação e o
uso do fio dental. Os cuidados
com os dentes devem permanecer os mesmos, assim como a
visita periódica ao dentista”.

Mais vantagens:

Segundo dra. Alexandra, lentes dentais se
tornaram muito acessíveis nos últimos anos

Um grande diferencial na
implantação das lentes de contato dentais é o valor. O tratamento hoje custa de três a quatro vezes menos que há anos
atrás. Desta forma, está acessível a todos os públicos. “Essa
queda do valor não afeta a
qualidade do serviço. Aqui na
clínica, por exemplo, usamos
porcelana prensada e maquiada
para manter as características
estéticas de um dente natural. A cor é selecionada com o
objetivo estético do paciente.
Vale ressaltar, também, que as
lentes dentais se diferenciam
das facetas pois nas lentes não
é realizado nenhum corte no
dente, mantendo a integridade
total da estrutura dental”, diz
Dra. Alexandra.
Outra grande vantagem
destacada pela especialista é o

tempo do tratamento. De acordo com ela, em apenas dez dias
o paciente já estará com o sorriso perfeito. “Tem pacientes
que chegam a se emocionar
ao fim do processo. É o início de uma nova vida. Costumo dizer: um sorriso harmônico e natural pode abrir
muitas portas.”
As lentes de contato dentais, ao contrario das oftalmológicas não causam nenhum desconforto. “São muitas vantagens
e nenhuma desvantagem. Não
tenho qualquer receio em indicar esse tratamento”, finaliza
Dra. Alexandra.
O Centro de Odontologia
Avançada e Estética fica no
segundo piso do Shopping Paragem (Av. Prof. Mário Werneck, 1360). O telefone de
contato é o 3370-7721.

Projeto leva atendimento psicológico
gratuito a parque Aggeo
Passear pelo Parque Aggeo
Pio Sobrinho é uma das grandes
opções de lazer ao ar livre que
encontramos no Buritis. Contudo, agora, além de diversão, ir ao
parque também pode significar
um importante momento para
cuidar da mente. Desde o último mês de junho, acontece um
sábado por mês no Aggeo Pio o
projeto Saúde no Parque, quando
profissionais das áreas da Psicologia, Fisioterapia e Educação

Física disponibilizam parte do
seu dia de folga para fazerem,
de forma voluntária, consultas
psicológicas e terapias corporais
para o público.
Um dos criadores do projeto, o psicólogo clínico Gustavo
Alvisi, conta que a ideia surgiu
após acompanhar algumas discussões em uma rede social do
bairro. Segundo ele, as pessoas
começaram a falar sobre suicídio sem qualquer embasamento

no assunto, que é tão delicado e
pode gerar consequências graves. Neste momento, observou
o quanto seria importante que as
pessoas recebessem orientações
no seu dia a dia. Falou da sua intenção com amigos profissionais
e, logo, ganhou apoio.
Atualmente, o Saúde no Parque conta com dez profissionais,
sendo oito psicólogos, uma educadora física e uma fisioterapeuta gerontóloga. “As pessoas

precisam ser ouvidas, ser orientadas. Como o parque é um refúgio para quem quer ver a natureza, quer se divertir, por que
não também ser um refúgio para
cuidar da mente?”, indaga.
Gustavo ressalta que a procura pelo psicólogo deixou de ser
um tabu, que muitos antes tratavam como uma “coisa para louco”. Hoje, ir ao psicólogo é saúde, como ir tratar um dente, uma
necessidade para a boa saúde
como qualquer outra. Além do
atendimento psicológico, que é
feito de forma individual, o projeto ainda oferece o trabalho de
danças circulares e dança materna com recém-nascidos. “Estas
atividades, além de trabalharem
o corpo, também provocam um
importante momento de socialização. Vimos pessoas se conhecendo, criando laços, após fazerem a prática juntas”.

Atividade circular: importante momento de interação do projeto

Boa ocupação

Gustavo diz que Projeto nasceu porque as
pessoas precisam cada vez mais ser ouvidas

Quando surgiu a
ideia do projeto começaram as discussões
sobre onde ele seria
desenvolvido. A escolha pelo parque acabou
sendo a que mais vai de
acordo com a sua proposta. “Um local onde
iríamos estar próximos
das pessoas, e ainda fomenta a ideia de ocupação saudável do espaço
público. Os parques
foram criados para essa
finalidade e a coordenadoria dos parques e pra-

ças da Prefeitura também entendeu dessa forma, nos permitindo a
realização do projeto”.
Até o momento foram realizadas duas edições do Saúde no Parque, nos dias 08 de junho e 13 de
julho. A próxima está marcada para
o próximo dia 10 de agosto. Sempre das 09h às 12h. Para beneficiar
o maior número de pessoas, cada
atendimento tem a duração média
de 30 minutos. “O feedback não
poderia ter sido mais positivo.
Sentir essa felicidade do outro é
uma satisfação imensa. Não tem
dinheiro no mundo que pague”,
garante Gustavo.
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Fique Ligado

S.O.S. Pets
Aprender técnicas de primeiros socorros pode salvar a vida do seu animal
Muitos donos de pets têm o
animalzinho de estimação como
verdadeiros filhos. Mas, assim
como em crianças, não importa o
quanto cuidadoso você seja, acidentes acontecem com os pets. E
os bichinhos adoram se envolver
em situações de risco, algumas
mais sérias do que outras. É por
isso que vale a pena ao proprietário do animal ter uma noção básica de primeiros socorros. Uma
ação de emergência bem executada pode significar a vida do seu
estimado amigo.
São diversos os acidentes que
envolvem os pets. Como exemplo
podemos citar os atropelamentos,
que, mesmo sem qualquer sinal
de trauma externo, requerer atenção devido à possibilidade de
lesões nos órgãos internos, podendo comprometer a saúde do
animal posteriormente. Outros
acidentes frequentes são as intoxicações, o choque elétrico,
o ataque de animais peçonhentos e, claro, os traumas diversos
como briga entre animais, dentre outros.
As atitudes corretas em situações de emergência com cães e
gatos podem salvar vidas. Infelizmente ainda existe bastante desconhecimento dos tutores de pets
sobre como agir nestes momentos. Por isso, vamos esclarecer
como você deve agir em cada situação de perigo para seu animalzinho. As informações são da médica-veterinária Silvia Trindade:

alguns venenos apresentam maior
absorção em meio à gordura do leite!
Convulsões: também conhecidas como crises epiléticas, são
caracterizadas em geral por tremores
musculares intensos, com perda da
consciência. Ocorre salivação intensa e o animal pode defecar e urinar
durante a crise, que tem duração média de 10 a 60 segundos. Neste caso,
o cuidado a ser realizado é firmar a
cabeça do animalzinho, para que não
fique batendo no chão ou nos móveis, o que poderia causar um traumatismo craniano. Tenha cuidado
para não colocar a mão dentro da
boca do animal, já que a mandíbula pode se travar durante a crise. Se
a crise não terminar em poucos minutos, o animal deve ser levado com
urgência à clinica, pois serão necessários medicamentos controlados.

De acordo com Sílvia, ações simples podem fazer toda diferença

Envenenamento/ Intoxicação: Se você viu seu animal
ingerindo veneno, leve-o à clínica
veterinária mais próxima imediatamente. O médico veterinário poderá
utilizar medicamentos para induzir o
vômito antes que o organismo do pet
absorva as toxinas (máximo 30 minutos após a ingestão do tóxico)! Se
você não conseguir levar o animal ao
veterinário imediatamente, pode tentar induzir o vômito em casa, fornecendo 1 colher de chá de água oxigenada 10 volumes para cada 5 quilos
de peso do animal. Entretanto, existem riscos nesse procedimento, como

lesões graves ao esôfago em caso de
químicos alcalinos e cáusticos, e de
aspiração do vômito, que pode levar
à morte, de forma que o ideal é que
a indução de vômito seja sempre realizada pelo médico veterinário, em
local com estrutura adequada para
controlar as possíveis complicações.
Os principais sintomas de envenenamento são salivação, vômitos, diarreia, tremores musculares e nos casos
mais graves podem evoluir para convulsões, edema pulmonar com muita
dificuldade respiratória, coma e morte. Nunca dê leite ou outros alimentos para um animal intoxicado, pois

Paragem recebe mais
marcas de renome
Apesar do momento de incertezas pelo qual vive a economia brasileira, com previsão de
crescimento do PIB bem abaixo
do esperado para o ano, o Shopping Paragem, o principal centro de compras do Buritis, está
conseguindo atrair novos investidores e ampliar a oferta de produtos e serviços aos seus consumidores.
Nesta linha, acaba de anunciar a chegada de mais cinco lojas de marcas renomadas. Brasil
Cacau (especializada em chocolates e bomboniere), Santa Areia
(loja de moda praia e fitness),
Bela Turca (decoração e presentes turcos da linha Capadócia),
Morana (semi-jóias) e a tradicional Natura (perfumaria e cosméticos).
Além das cinco novas lojas,
o Paragem já conta, desde o início de junho, com uma Loja do
Galo, (lembrando que no shopping também há uma loja do
Cruzeiro) e da Morena Rosa, especializa em moda feminina.

Administrador do Paragem,
Weverton Jorge fala dos desafios
em conseguir trazer essas marcas
para um shopping de bairro, mas
que felizmente estão conseguindo
cumprir com sucesso. “Quando
apresentamos o shopping e nossas ideias, os investidores acreditam no trabalho. Enxergam, assim
como a gente, o grande potencial

comercial do Buritis”.
A chegada das novas lojas é
apenas mais uma etapa de reformulação do Paragem, que já passou por uma importante revitalização estética. “E podem esperar
que, em breve, iremos lançar
uma grande novidade que mudará de vez a visão do shopping”,
finaliza o administrador.

Atropelamentos: Se o
animal não conseguir se levantar ou
estiver inconsciente, é preciso ter
muito cuidado ao movê-lo, devido
ao risco de piorar lesões na coluna.
O ideal é adaptar uma maca, com alguma superfície firme, e transferir o
pet para ela cuidadosamente. Preste

especial atenção à presença de sangramentos e realize compressão com
um pano limpo (se possível) para
reduzir a hemorragia. É preciso ter
cuidado ao manipular animais com
dor, pois eles podem instintivamente
morder, mesmo pessoas conhecidas.
Picada de cobra: Lavar bastante o local da picada com
água e sabão e levar o animal para
a clínica veterinária imediatamente. Se você conseguir ver a cobra,
fique atento para o formato de sua
cabeça (em geral as venenosas tem
cabeça triangular) e se existe um
chocalho na ponta da cauda. Mas,
cuidado, garanta sua segurança e
não se aproxime muito da cobra.
Na clínica será administrado o antídoto contra o veneno e será realizado tratamento de suporte. A ferida
pode apresentar necrose extensa e
também será tratada com cuidado.
Queimaduras: Limpar a
ferida com água fresca corrente por
cerca de 20 minutos e proteger com
tecido limpo. Queimaduras de mais
de 20% do corpo são consideradas
graves e exigem tratamentos mais
complexos, geralmente com admi-

nistração de soro intravenoso, devido
a grande perda de líquidos e proteínas que o organismo sofre durante
a queimadura. O cuidado para não
contaminar a ferida deve ser grande!
Engasgos: Se o animal está
tentando respirar e não consegue,
por ter aspirado um alimento, brinquedo ou outro material, deve-se
abrir a boca do animal e retirar o
material que estiver obstruindo a
traqueia com a mão ou com uma
pinça, rapidamente. Se a retirada do
material não for possível, pressionar
a barriga do animal no sentido para
cima e para dentro, para estimular
a saída do mesmo (semelhante à
manobra que se faz no ser humano
engasgado). Para animais de grande
porte, a manobra pode ser realizada
com ele deitado de lado no chão –
devemos pressionar nosso joelho
contra a barriga do cão, empurrando-a para dentro e cima. Atenção!
A maioria das tosses não ocorre por
engasgos. Os engasgos envolvem
dificuldade respiratória e não apenas
tosse! Se a tosse estiver frequente,
leve seu animal ao veterinário, pois
ela pode estar associada a doenças
graves do coração e dos pulmões.

Especialista não pode ser dispensado
Apesar da importância destas
ações rápidas de socorro, é fundamental que o animal seja levado ao veterinário o mais rápido
possível. “É imprescindível que
os tutores, após os primeiros socorros, levem o pet ao veterinário

em vez de tentar resolver definitivamente as coisas em casa, sozinhos. Isto pode acabar piorando o quadro do animal”, ressalta
Silvia.
Ela lamenta que, mesmo nos
dias de hoje, em que os pets são

considerados um integrante da
família, não tenhamos em grande
escala na medicina veterinária as
ambulâncias, que permitiriam a
prestação de primeiros socorros
por profissionais treinados, como
é feito na medicina humana.

Buritis terá Posto
Itinerante do TRE
Ao longo dos anos, esdos dias 21/08 a 23/08 das
pecialmente naqueles onde
13h às 17h, no dia 24/08,
são realizadas eleições, o
das 09h às 16h, e no período
JORNAL DO BURITIS
entre 26/08 a 30/08 das 09h
sempre ressaltou a imporàs 17h. Ação termina no dia
tância de os moradores fa31/08, das 09h às 16h. “Este
zerem a transferência do
é um serviço normalmente
seu título para o bairro. A
levado a outras regiões da
campanha permanente que
cidade. O Buritis foi cono JB fez ao longo destes 15
templado dessa vez e os
anos de vida surtiu resultamoradores devem aproveidos. Em 2004 votavam no
tar” ressalta Braulio, reforbairro cerca de 3 mil moraçando que o posto chega
dores, para uma população
com um bom período de
apta a votar estimada em Posto vai funcionar no UniBH de 21 a 31 de agosto antecedência das eleições
aproximadamente 20 mil,
para prefeito e vereador que
ou seja, apenas 15% dos moradores poderão realizar a transferência
acontecerão em 2020.
res haviam transferido o título para
do título, bem como regularizar a
Nova seção
o Buritis. No ano passado, o núsituação com a Justiça Eleitoral,
mero de eleitores aptos a votar no
fazer o registro da biometria ou
Além do Posto Itinerante, a
bairro já passou para mais de 17
ainda uma boa oportunidade para
coordenadoria do TRE anunciou a
mil, uma evolução de 466%. Votar
jovens de 16 a 18 anos tirarem
chegada de mais um local de votano bairro significa mais conforto e
o primeiro título. “Vai ser muito
ção no bairro. Agora, além do UNI
comodidade no dia do pleito, além
cômodo porque eles não terão de
-BH, Escola Americana e SEB Unido fortalecimento político junto
comparecer ao cartório e nem enmaster, a Newton Paiva também
aos poderes governamentais. Por
frentar filas”, comenta o presidencontará com seções eleitorais. Isso
isso, nossa campanha não irá ceste da Associação do Bairro Buritis
significa ainda mais comodidade
sar. Pelo contrário, ela acaba de
(ABB), Braulio Lara.
ao morador, especialmente aos que
ganhar um grande aliado.
O posto do TRE será montado
residem na região mais próxima da
Neste mês de agosto haverá a
dentro da Associação do Bairro Budivisa com o Estoril. É mais um
instalação de um posto itineranritis que fica na entrada do UNI-BH
bom motivo para o eleitor transferir
te do Tribunal Regional Eleitoral
(Portaria 1), entrada pela Mário
o seu título para o bairro e mostrar
(TRE) no Buritis, onde os moradoWerneck, 1685. Ele vai funcionar
nas urnas a nossa força política.
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Qualificação

Além da boa bebida
e da saborosa comida
Público do Buritis está cada vez mais
exigente com o bom atendimento
Você investe recursos economizados ao longo de anos. Encontra um ponto bem comercial
e neste lugar monta um ambiente
prazeroso e alto astral. Cumpre
tudo o que manda a legislação e
deixa o estabelecimento totalmente legalizado. Planeja uma moderna cozinha. Contrata um profissional para elaborar um saboroso
cardápio. De comidas e bebidas,
tudo harmonizando. O seu bar ou
restaurante está pronto para o sucesso? Ainda não. Falta ainda um
grande detalhe que pode jogar todas as fases anteriores por água
abaixo: a escolha de uma boa equipe de garçons. A qualificação dos
funcionários faz muita diferença,
porque o mundo dos bares e restaurantes, além dos produtos, tem
como base muito profunda as relações entre as pessoas.
Nos últimos anos, o Buritis
tem se destacado por sua força gastronômica. São inúmeros os bares
e restaurantes do bairro que oferecem um ótimo produto. Contudo, o
que se percebe é que, muitas vezes,
o atendimento não acompanha toda
esta qualidade. É preciso que o empresário esteja sempre atento a esta
qualificação do profissional que
contrata, para não correr o risco de
perder um cliente.
Presidente do Conselho de
Administração da Associação Brasileira de Bares e Restaurantes
(Abrasel/MG), Ricardo Rodrigues
explica que até chegar ao cliente

a dinâmica das relações acontece em
todos os níveis. Do
patrão com os empregados, do chef
com os assistentes,
do garçom com os
clientes, com todos.
“É um setor muito inconstante, que
muda conforme o
clima, a política e
a economia. O empresário precisa enxergar que o bom
atendimento é uma
exigência de mercado. Uma falha em
qualquer nível que
seja pode significar a
perda de clientela. É
fundamental que ele
Ricardo Rodrigues, presidente
esteja sempre bem
do Conselho da Abrasel/MG
orientado”.
De acordo com Ricardo, a Abranéis, palestras e rodas de conversa
sel está de portas abertas para o emcom especialistas do ramo do Brapresário com o objetivo de levar a
sil e do exterior. A programação é
ele informações importantes para
bastante diversificada. Vai desde
que possa investir em ações que reos mais modernos modelos de gessultem na maior satisfação dos clientão até a elaboração de um cardátes por meio do atendimento. “Na
pio, passando pelas novas tecnocrise, o consumidor é mais crítico
logias que podem ser aliadas do
e seleto sobre aonde vai. Sai menos
empreendedor. Segundo Ricardo,
vezes, mas frequenta mais vezes lopraticamente em todos os temas
cais que oferecem a experiência de
abordados é consenso que a busca
consumo mais completa”.
pela excelência no atendimento é
Neste mês de agosto, entre os
condição indispensável para o sudias 13 e 15 acontece em Brasícesso de qualquer empreendimento
lia o 31º Congresso Nacional da
no ramo. Mais informações sobre
Abrasel. A programação inclui paio evento no site mg.abrasel.com.br

Dicas importantes
para atendimento
Dicas simples podem ajudar o empresário a construir
uma política interna de ações
para qualificação de funcionários. Confira algumas delas:
n Garçons: são ponto-chave para manter e cativar a
clientela. Por isso precisam
estar satisfeitos, sentir que
fazem parte da casa. Tem
que ser olhados com carinho, para manter o bom humor e a simpatia em meio à
correria do dia a dia.
n Cultivar a equipe, mantendo
baixa rotatividade, é muito importante. Entre outros
fatores, porque nem todos
querem um emprego com
carga horária noturna e trabalho nos fins de semana.
Dê valor inclusive a esse
aspecto.
n A seleção dos funcionários é
crucial. O proprietário precisa participar, para sentir
desde o início como será o
novo funcionário. Com esta
atitude, eles mesmos já se
sentem mais próximos, ganham uma sensação de pertencimento logo de cara. E,
sempre que puder, estabeleça uma política definida de
Recursos Humanos.

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

CARTÃO DE
CRÉDITO CONSIGNADO:
DÍVIDA SEM FIM.
Também conhecido como Reserva de Margem Consignável
(RMC) o cartão de Crédito Consignado é uma forma lesiva para disponibilizar empréstimo a juros maiores do que os de empréstimos
consignados simples. O consumidor busca um empréstimo consignado e o banco realiza a operação de contratação de cartão de crédito
com RMC e libera o valor correspondente ao limite do cartão, antes
do desbloqueio! Assim será descontado o valor mínimo da fatura (6%
do total) e sobre a diferença incidirão juros de 4,99% ao mês. A pessoa sempre pagará o MÍNIMO das faturas seguintes e sobre o residual incidirão juros sobre juros eternamente.Para ilustrar, cito o caso de
uma cliente que recentemente nos procurou e apresentou seu drama:
ela solicitou R$ 7.500,00, teve liberado R$ 5.000,00, já pagou R$
13.000,00 e tem como saldo devedor R$ 8.000,00- e sem previsão
de quitação da dívida. Aos olhos de qualquer pessoa, ainda que leiga,
verifica-se um desequilíbrio. Fato é que os bancos utilizam o Cartão de
Crédito Consignado com o fim de realizar empréstimos consignados.
Além de possuir juros mais altos que o do empréstimo pessoal consignado o banco não informa ao consumidor que os descontos realizados no contracheque se referem ao mínimo do cartão, gerando sempre
um abatimento menor do que o valor já efetivamente quitado, causando pagamentos sem fim, o que é ILEGAL. É obrigação dos bancos
informar de forma clara tudo que envolve a contratação do cartão,
principalmente os juros aplicados, além de informar quando ocorrerá
o desconto da primeira e da última parcela. Porém, além de não serem informadas tais datas, OS DESCONTOS NÃO TÊM FIM. Os
consumidores passam anos quitando o referido cartão, pagando três ou
quatro vezes o valor do empréstimo e, em muitos casos, devem ainda
valores muito superiores ao inicialmente contratado, ocasionando em
verdadeiro desequilíbrio contratual, o que é proibido por lei. Entendemos ser esta a forma mais lesiva e ilegal praticada contra aposentados/
pensionistas/servidores pelos bancos e trabalhamos fortemente no auxílio aqueles que têm em mãos esta ‘batata quente’.
Neste sentido, promoveremos em 30/08, às 14:00, em Belo Horizonte, um encontro para discutir as ilegalidades que existem em
alguns contratos de empréstimos consignados, especilamente os vinculados a cartões de crédito. Falaremos também sobre a ideia de se
criar uma Associação para, com força de grupo, podermos seguir informando e auxiliando. As vagas são gratuitas, porém limitadas, por
isso peço que entrem em contato pelo (31)99654-827 ou eflacerda.
adv@gmail.com para inscrições e informações. Sua participação é
fundamental! Até mais!
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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Esporte

Social

Buritis sedia final do Entidade do bairro
amplia atividades
Mineiro de Rugby
ASPRAMI passa a contar agora com 20 projetos

O rugby tem conquistado cada
vez mais o gosto dos brasileiros.
E o Buritis tem sido um palco especial para a divulgação desse
esporte. Prova disso é que o bairro sediou a final do Campeonato
Mineiro da modalidade, realizada
no dia 06 de julho. A partida entre
Belo Horizonte Rugby e Tucanos
Rugby aconteceu no campo do UniBH e contou com grande participação do público, desde torcedores da
equipe até curiosos que queriam conhecer um pouco mais do esporte.
Apesar da enorme dificuldade, o Belo Horizonte Rugby
manteve a hegemonia e sagrouse campeão mineiro pela décima
vez. A equipe venceu a decisão
por 26x20, no último lance da
partida. O título veio de forma
invicta, assim como os outros
nove. “Não é apenas mais um
título. É a décima conquista em
dez campeonatos disputados.
Para nós é um feito histórico. De
fato nos sentimos como heróis.
Estamos invictos em jogos oficiais há dez anos, desde a primeira partida do campeonato mineiro até hoje. É uma honra poder
levar as cores do nosso clube e
o nome da cidade ao maior patamar de Minas”, ressalta o atleta e
presidente do Belo Horizonte Ru-

Patrícia Farah,
diretora da Farah
Contabilidade

Beré trabalha intensamente pela
popularização do Rugby em BH

gby, Fillipe Gibran, o Beré.
Além da felicidade pela conquista, Beré fala da importância
do rugby em sua vida e torce para
que cada vez mais pessoas, especialmente crianças, pratiquem o
esporte. “Estou no rugby desde
2005. Comecei ainda adolescente. Eu era um típico adolescente
“problema”, risos. Sem dúvida,
ele mudou minha vida. Me trouxe
responsabilidade, melhorou meus
resultados na escola, meu contato
familiar e social. Definitivamente, o rugby contribuiu para a minha formação humana. Por isso,
meu desejo é que mais crianças
possam ter essa experiência”.
Como geralmente acontece
em quase todo esporte amador noBrasil, o atleta e dirigente clama

por mais investimento. “A falta de
incentivo é o que mais dificulta
não só a conquista, mas também
a prática da modalidade. O pouco investimento torna hercúleo
jogar rugby. Apesar disso, os
times fizeram uma competição
extremamente disputada e equilibrada. Essa competitividade
também é um fator de dificuldade da conquista”.

Rugby no Buritis
Treinando no campus Buritis
do UniBH há seis anos, a equipe
dez vezes campeã sentiu como se
estivesse em casa. Beré espera que,
com o sucesso do time e do torneio, mais moradores do bairro se
interessem pela prática do rugby.
“O bairro ainda não se envolve
tanto com a nossa modalidade. O
rugby é uma ótima atividade para
crianças e adolescentes, uma vez
que existem valores essenciais para
a formação humana como integridade, lealdade, respeito, comprometimento e trabalho em equipe”.
Quem ficou interessado em conhecer um pouco mais do trabalho
da equipe campeã, ou mesmo iniciar
no rugby, os treinos do time acontecem às terças e quintas, a partir das
20h. Aos sábados tem a escolinha
para novatos a partir das 13h.

A ASPRAMI (Associação
ao Projeto Melhor Idade) tem
chamado a atenção pelo forte
crescimento que tem alcançado. Criada há cinco anos e regularizada há dois, a entidade
criada aqui no Buritis acaba
de lançar mais 11 atividades.
Agora, ao todo, são 20 atividades disponibilizadas aos
associados, que vão desde prevenção à saúde ao aprendizado
de arte, teatro, música, língua
estrangeira e até Libras.
A chegada de tantas novas
atividades se deve muito à incorporação da ASPRAMI ao
ex-projeto Escola da Maturidade, que era oferecido dentro
do UniBH a pessoas acima dos
45 anos de idade, e que foi encerrado em março deste ano. A
grande diferença é que, a partir de agora, as atividades são
para todos os públicos, afinal,
como diz o slogan da associação, “a melhor idade é aquela
que você está”.
Coordenadora da ASPRAMI, Miriam Reis não esconde a
felicidade em ver o crescimento
do projeto que idealizou que,
além de proporcionar a melhora de vida dos associados, ainda busca realizar importantes
trabalhos sociais, como o recolhimento de fraudas geriátricas
para asilos e donativos para

Apesar do momento de concentração, cada aula
do professor Mozart é repleta de descontração

famílias carentes de Belo Horizonte e do Vale do Jequitinhonha. “Dá
muito trabalho? Dá sim, isso eu não
vou negar. Mas, a satisfação é tão
enorme com o resultado que todo o
esforço vale à pena. E o meu desejo
é fazer com que a ASPRAMI cresça
ainda mais”.
Professor de Tai Chi desde à
época da Escola da Maturidade,
Mozart Santos aprovou a mudança.
Segundo ele, a sua terapia é para
aliviar a vida de todos que necessitam, e não apenas das pessoas da
terceira idade. “Quem busca ensinar
o Tai Chi tem em si o conceito enraizado de melhorar a vida de todos,

Gastronomia é um dos novos cursos oferecidos pela Asprami

não de um determinado público.
Esse trabalho com a ASPRAMI tem
sido sensacional também por isso”.
Rejane Reis é uma das alunas
do Tai Chi. Contudo, já participou
de outras atividades da ASPRAMI, assim como sua família. A
mãe e a filha fazem aulas de teatro. “Os cursos são ótimos, professores qualificados. Eu faço e já
indiquei para muitos amigos daqui
do Buritis. A ASPRAMI agrega
demais ao bairro”.
Além do bem-estar do corpo,
Rejane faz questão de ressaltar a
socialização ao fazer parte da ASPRAMI. “A minha mãe, por exemplo, teve um acidente, quebrou a
perna, e mesmo assim vem para as
aulas de teatro de muletas. Assim
que melhorar irá fazer as outras
atividades. Ela faz isso porque,
além da questão da saúde, aqui
ela encontra amigos, se socializa.
Sem contar as doações que fazem
muita diferença na vida dos mais
necessitados”.
Todas as atividades da ASPRAMI são realizadas no campus
do UniBH. Os moradores do Buritis que tiverem interesse em conhecer um pouco mais sobre o trabalho da associação podem entrar em
contato com Miriam por meio do
telefone 99878-3245.

O que a Farah Contabilidade
pode fazer pelo seu negócio?
O contador é um dos profissionais mais importantes do mercado,
auxiliando em questões burocráticas de pessoas físicas e jurídicas.
Além de ser primordial para o funcionamento de uma empresa, através de um bom escritório de contabilidade você terá auxílio sobre os
serviços e funções que o seu negócio precisa. E é assim que a Farah
Contabilidade atua no mercado
belo-horizontino desde 2014. Com
foco no atendimento ao cliente, a
Farah trabalha não só com a parte
burocrática como também humana,

alinhando relacionamento, dinamismo, atenção e exclusividade.
Cada cliente recebe um tratamento único, auxiliado no desenvolvimento do seu negócio.
Ao contrário do que muitos
pensam, a Farah Contabilidade não
auxilia apenas no pagamento de impostos, mas também na parte de RH,
fechamento de empresas, controle de
domésticas, MEI, área fiscal, trabalhista e contábil, entre outras.
Contratando o nosso escritório sua empresa terá muitos benefícios como: organização de toda

documentação necessária para o
funcionamento legal do negócio,
administração de contas, registro
de histórico da empresa, aconselhamento empresarial, entre outros,
otimizando o negócio e auxiliando no controle e crescimento do
seu patrimônio e empresa. Nossos

profissionais possuem mais de 19
anos de experiência, oferecendo
os melhores resultados para o seu
empreendimento.
Conte com a Farah Contabilidade para o seu empreendimento.
Entre em contato conosco agora
mesmo!

Serviço: Farah Contabilidade
Acesse: www.farahse.com.br
Facebook.com/farahcontabilidade
Instagram @farahcontabilidade
Telefones (31) 9 7171-1659 e (31) 3318-1659
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Cultura e Lazer |

Dia 10

Shows

AGOSTO

Festivais

Dia 10

V Burn Experience

Jota Quest

Local: Expominas
Horário: 13h - Ingressos: R$150 - Vendas: sympla.com.br
O Burn Experience está de volta com um open bar e open
food pra lá de especial. A quinta edição do evento vai trazer
mais conforto e segurança para toda a família, além de várias
carnes novas no menu. Cortes de cordeiro, maminha e uma
novilha assada inteira são algumas das novidades que fazem
parte do cardápio do Burn. A música do festival fica por conta
das bandas Lurex, Velotrol e Mais 80.

Local: KM de Vantagens Hall
Horário: 22h - Ingressos: R$100
Vendas: www.premier.ticketsforfun.com.br
A banda Jota Quest faz o show de encerramento da turnê Jota Quest - Músicas Para Cantar Junto.
Além do show, o grupo também lança o EP digital comemorativo com raridades e jam sessions de
Acústico.

Puta Farra

Local: Esplanada do Mineirão - Horário: 15h - Ingressos: R$80
Vendas: www.centraldoseventos.com.br
menagens aos seus ídolos e, claro,
Belo Horizonte foi a cidade
canções inéditas. Mas, não para
escolhida para receber o primeiro
por aí, já que o artista vai contar
show da turnê “Chão de Estrela”,
com participações de peso, como
de Ferrugem. A festa conta ainda
ao Turma do Pagode e os cantores
com a apresentação de grandes
Belo e Suel.
sucessos da carreira do cantor, ho-

Erasmo Carlos
- Tremendão Especial Dia dos Pais

Local: Land Spirit (BR 356, S/Nº, Olhos d’Água)
Horário: 22h - Ingressos: R$90
Vendas: www.sympla.com.br
A festa Puta Farra desembarca em BH para mais uma
edição. O trio de DJs, Dudu Linhares, Guga Guizellini e
Pedro Almeida, mais conhecidos como Make U Sweat vão
agitar a Land Spirit com participações especiais de outros
convidados. O evento, que já passou por São Paulo, Florianópolis, Goiânia e Recife, tem como marca registrada
a energia e a irreverência. Um prato cheio para os amantes
de música eletrônica e diversão.

Dia 10 e 11

Local: Mercado Distrital do Cruzeiro
Horário: 20h - Ingressos: R$80
Vendas: www.sympla.com.br
Conhecido por sua fama de mau, o tremendão Erasmo Carlos vai tomar conta do palco do Distrital e embalar a noite belo
-horizontina. O artista, que é sucesso há décadas, apresenta seu
último álbum, O Amor é Isso. Erasmo mostra, mais uma vez,
que a consolidação da sua carreira não é por acaso, ao trazer
em seu novo disco o frescor de músicas novas, além de duetos
com Marisa Monte e Emicida.

FICC

Local: Estacionamento Mineirão
Ingressos: R$60 (Crianças de até 12 anos não pagam ingresso mediante apresentação do documento de identificação e acompanhados dos pais).
Vendas: www.eventosgofree.com.br
O Festival Internacional de Cerveja e Cultura - FICC está
de volta! No sábado, você curte Ira!, Tianastácia, Nação Zumbi, Audergang e Gamp. No domingo, tem Beto Bruno, da Cachorro Grande, com Samuel Rosa, Atom Pink Floyd Tribute,
FICC Beer Band, Daparte, Glasgow9, Poison Gas, Dangers e Valentina, do The Voice Kids.

Dia 14
Dia 17

Festival Camarim 2019
Local: Espaço Bella Vista 			
(Rua Henriqueto Cardinalli, 121, Olhos D’Água)
Horário: 20h - Ingressos: R$140 2º Lote
Vendas: www.sympla.com.br
O Festival Camarim, que já paz parte do calendário da capital, está de volta no dia 14 de agosto,
véspera de feriado em Belo Horizonte. A festa, que
em 2018 contou com um público de 10 mil pessoas,
promete ser ainda mais especial neste ano. O festival

1º Festival na Lagoa
vai completar seus dez anos de muita história, experiência e entretenimento com várias atrações de peso.
Entre os convidados estão a dupla Jorge e Mateus, o
cantor Bell Marques, o grupo Samba de Santa Clara
e os DJs Jaka e Vavá.

Local: Lagoa dos Ingleses (BR 040, S/Nº, Nova Lima) Horário: 10h - Ingressos: Gratuito
A Lagoa dos Ingleses recebe a 1ª edição do Festival na
Lagoa. Com entrada gratuita, o evento terá uma programação cultural com shows, apresentações de dança, oficinas
de brinquedos recicláveis, além de boa comida e atividades para todas as idades.

Infantil

Dia 23

Adriana Calcanhotto - Margem
Local: Palácio das Artes - Horário: 21h
Ingressos: R$80 - Vendas: www.ingressorapido.com.br
A cantora Adriana Calcanhotto estreia sua turnê nacional, “Margem”.
O disco é o 15º da carreira da artista e traz, mais uma vez, o mar como
inspiração. Após o disco Marítimo, lançado em 1998, e Maré, gravado
em 2008, a artista apresenta, neste trabalho, canções que não entraram nos
projetos, mas que são importantes para fechar a sequência. Seu novo show
combina músicas praieiras, que confirmam sua paixão pelo tema.

Dia 25

Titãs
Local: Inhotim - Horário: 15h - Ingressos: R$44
Vendas: ingressorapido.com.br
Os fãs do rock nacional têm um encontro marcado com a banda
TItãs, em Inhotim. O grupo, considerado uma das principais bandas do
gênero do Brasil, sobe ao palco do Instituto para um show inesquecível.

Dia 25

Masha e o Urso
Local: Palácio das Artes
Horário: 18h - Ingressos: R$50
Vendas: ingressorapido.com.br
A esperta Masha e seu amigo Urso te convidam para
uma aventura imperdível nos palcos do Grande Teatro do
Palácio das Artes! A peça é uma adaptação do famoso desenho animado, Masha e o Urso, transmitido pelo SBT,
Cartoon Network e Boomerang. O espetáculo promete encantar o público com canções que foram produzidas especialmente para o show, que tem uma hora de duração.

marcelo guedes

Ferrugem
- Gravação do DVD Chão de Estrelas
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Iniciativa

Facillidade

A união faz a força.
E a festa também
Um belo exemplo de união e
associativismo. Em meados de julho, um evento no Buritis II chamou a atenção dos moradores. O
“Arraia 187” ofereceu durante algumas horas a possibilidade para
que o público pudesse conhecer
as delícias dos bares e restaurantes
que ocupam o centro comercial do
número 187, da Avenida Aggeo Pio
Sobrinho. Além disso, os empresários ainda enfeitaram o local e montaram um espaço kids para a alegria
da criançada.
Proprietária do Restaurante
Encantos e Sabores, Fabiane Marciano diz ter se surpreendido com
o sucesso do evento. Elaborado em
poucos dias, não poderia imaginar
que fosse receber a presença de
um público tão grande. “Veio muita gente. Todas as mesas, externas
e internas, estavam ocupadas. Foi
um verdadeiro sucesso”.
Frederico Pantuzo, proprietário do Ora Pro Nóbis Empório, foi
o idealizador do evento. Segundo
ele, queria fazer algo que unisse os
comerciantes da região e, principalmente, que lhes dessem a oportunidade de apresentar seus produtos. “Esse foi o ponto principal.
Teve muita gente que veio aqui e
conheceu as lojas e seus produtos
pela primeira vez. Saio daqui normalmente às 14h no sábado, no dia
do evento saí às 18h. Pode ter sido
o início de uma clientela fiel”.
Proprietário do Stahlberg Bier
Haus, Luíz Cláudio de Lima ficou
bastante empolgado com o resultado do evento, tanto pela presença de
público quanto pela interação entre
os comerciantes. “Não teve isso de
concorrência. Foi um trabalho de
colaboração, cooperativismo. Eu
vendi, o colega ao lado vendeu e os
clientes ficaram muito satisfeitos”.

Solução para
os problemas
da sua casa

Já em sua primeira edição o evento contou com presença de um grande público

Ainda de acordo com Luíz
Cláudio, o sucesso do Arraia 187
abre espaço para que muitos outros
eventos em conjunto entre os comerciantes sejam realizados na região. “Vamos fazer com frequência,
utilizando uma data comemorativa
do mês. Quem sabe até mesmo trazendo comerciantes de toda a Avenida Aggeo Pio e não somente do
187. Tenho certeza que essa região
tem tudo para se consolidar de vez
como um pólo comercial e gastronômico de BH”.
Além dos três estabelecimentos citados, ainda participaram do
Arraia 187: Brechó Innsaie, Fit da
Bia moda infantil, Vegan’s 2go,
Chopp Express e Estação Favorita.
Que seja o primeiro de uma série
de eventos realizados em parceria
pelos nossos comerciantes.

Ter um problema em casa
de última hora, até pouco tempo, era sinônimo de um grande
transtorno ao morador do Buritis. Isto porque, na maioria das
vezes, ele era obrigado a ter de
se deslocar até outro bairro para
conseguir adquirir o produto que
necessitava para fazer o reparo.
Felizmente, essa realidade mudou há cerca de um ano, quando foi inaugurada a Planeta dos
Reparos, loja especializada em
elétrica, hidráulica e com assistência técnica da Lorenzetti.
Localizada à Avenida Professor Mário Werneck, 2790,
a Planeta dos Reparos possui
uma área construída de mais de
150m2, o que possibilita a existência de um grande estoque de
produtos e marcas para reparos
em geral, além de aquecedores,
chuveiros e metais sanitários.
“As casas de reparos normal-

mente são pequenas e, por isso,
não podem oferecer muitas
vantagens ao cliente. A nossa
é bem ampla e assim conseguimos disponibilizar uma grande
quantidade de produtos e, consequentemente, com os menores
preços”, explica o gerente Rafael Rodrigues.
Além do conforto e comodidade por obter uma loja de grande estrutura bem perto de casa,
outro grande diferencial da loja
do Buritis para o morador do
bairro é o seu horário de atendimento, no caso, de segunda a
sexta das 09h às 19h e aos sábados das 09h às 17h. Contudo, a
intenção do proprietário é, em
breve, estender ainda mais o expediente. “Afinal, o problema na
casa não aparece em dia e hora
marcada. Nosso objetivo é fazer
com que o nosso cliente tenha o
menor transtorno possível”.
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