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PÁG. 4

Queimadas
Estão acontecendo
bem perto da gente
e por nossa culpa

PG 14

Trânsito
Novos semáforos
são instalados na
Mário Werneck

PG 6

Futuro
Newton Paiva realiza
mais uma Feira de
Profissões no bairro

PG 9

ATENÇÃO 
REDOBRADA

O mês de setembro fica-
rá marcado na vida de quem 
luta pela causa animal. Será 
inaugurado na nossa Regio-
nal Oeste o primeiro hospital 
veterinário municipal para 
animais de pequenos porte. 
Batizado de AMA - Amigos 
da Medicina Animal, o hos-

pital contará com o serviço de 
cerca de 50 voluntários entre 
médicos veterinários, estudan-
tes e protetores e irá atender 
de forma gratuita moradores 
em situação de rua, comuni-
dade de baixa renda compro-
vada e protetores de animais 
cadastrados. 

Uma praça muito 
bem cuidada

Um ano após a realização de um grande trabalho de limpeza e plantio de flores, a Praça Aroldo Tenuta 
continua sendo muito bem cuidada. Agora, além de mais bonita, ela ainda conta com brinquedos e uma nova 
calçada. Graças aos seus “guardiões”, a praça é hoje um importante local do bairro para estar com família e 
amigos. Um cenário bem diferente ao de sujeira e abandono em que se encontrava.

Regional Oeste receberá 
hospital veterinário

Novidade
Região do Buritis
está com novo
Comandante da PM

PG 4

PÁG. 13

Nos postes, nas lixeiras, nos fios de alta tensão, nas árvores. Não tem jeito. Para onde quer que você olhe, lá estão elas. As propagandas 
irregulares estão em faixas e cartazes por todos os cantos. No entanto, mais do que poluírem o visual do nosso bairro, elas podem esconder 
algo muito mais grave: a ação de bandidos e picaretas. Utilizando de uma ferramenta que não oferece nenhuma garantia ao cliente, eles podem 
facilmente aplicar seus golpes. Portanto, cuidado! PÁG. 3
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Na edição do mês pas-
sado demos destaque em 
nossa reportagem princi-
pal à melhoria do bairro na 
questão da segurança públi-
ca. A implantação de uma 
Base Comunitária Móvel 
da Polícia Militar comple-
tou o segundo ano de vida. 
E ter um guardião bem na 
porta de entrada do bairro 
contribuiu sensivelmente 
para reduzir os índices de 
criminalidade em todos os 
aspectos.

E não é só a PM que 
está mostrando serviço. No 
início deste mês, seis inte-
grantes de uma quadrilha 
de flanelinhas que atuavam 
aqui no bairro foram pre-
sos pela Polícia Civil. O 

principal responsável pela 
operação que desmante-
lou os bandidos que extor-
quiam frequentadores de 
nossos bares e  restaurantes 
foi Flávio Grossi, Delega-
do da Polícia Civil aqui do 
Buritis e região, que, inclu-
sive, foi destaque na nossa 
edição passada. E um deta-
lhe muito importante: Flá-
vio é morador do bairro.

A Polícia Militar e a Po-
lícia Civil estão fazendo jus 
aos impostos que os contri-
buintes do Buritis e região 
estão pagando. Mas o resul-
tado do trabalho de ambas 
as instituições tem um com-
ponente de fundamental im-
portância: o apoio da comu-
nidade. Como mostramos 

na edição passada, cada vez 
mais os moradores estão co-
laborando para combater a 
criminalidade no bairro.

Nesta edição também 
estamos falando de um cri-
me que recorrentemente 
acontece não só no Buritis, 
mas em toda Belo Hori-
zonte. Trata-se da publici-
dade ilegal que na imensa 
maioria das vezes pode se 
transformar em um pesade-
lo para o consumidor que 
confia neste tipo de propa-
ganda. Em postes, lixeiras, 
gradis e até mesmo muros 
de propriedades particula-
res são usados por pessoas 
inescrupulosas vendendo e 
prometendo aquilo que não 
podem entregar. Além do 

aspecto imoral, há também 
o sentido legal. Todas es-
sas propagandas são proi-
bidas pelo Código de Pos-
turas do município.

O Jornal do Buritis tem 
um histórico na luta contra 
esse tipo de irregularida-
de que causa uma enorme 
poluição visual no bair-
ro. No início desta década, 
mais precisamente em 2011, 
uma empresa de calçados 
usava e abusava deste tipo 
de propaganda, poluindo o 
bairro com faixas por toda 
a Avenida Mário Werneck. 
Na época, denunciamos 
esta prática ilegal e demos 
início a uma campanha 
para que os empresários do 
bairro e região não come-

tessem o mesmo delito.
A iniciativa foi abraçada 

pela comunidade do bair-
ro, que passou a boicotar a 
referida loja. Na época, o 
Jornal foi vítima de ame-
aças e intimidações. Mas 
não nos curvamos. Ago-
ra, voltamos a apelar para 
o sentimento de cidadania 
de nossos moradores para 
que possamos lutar contra 
este tipo de crime. Muitos 
de nossos vizinhos já fo-
ram ludibriados por essas 
propagandas enganosas e 
irregulares e o bairro é víti-
ma de uma poluição visual 
que agride os nossos olhos.  
Vamos à luta. Já provamos 
que podemos vencer mais 
esta guerra.

OUTRA GUERRA

CÂNCER
Em 2018, um município brasi-

leiro foi aceito para fazer parte de 
um movimento mundial que, desde 
sua criação, tem quebrado paradig-
mas na assistência ao câncer. Porto 
Alegre, capital do Rio Grande do 
Sul, é uma das sete cidades do mun-
do que participam do City Cancer 
Challenge (C/Can) e assumiram 
o compromisso de tentar reduzir 
a mortalidade por câncer em 25% 
até 2030. O C/Can tem por obje-
tivo criar uma comunidade global 
de cidades e parceiros que, juntos, 
possam trabalhar para desenvolver, 

planejar e implementar ações sus-
tentáveis para salvar a vida de pes-
soas que convivem com a doença. 
Criado pela União Internacional de 
Controle do Câncer (UICC), organi-
zação da qual a FEMAMA faz parte, 
o projeto une parceiros dos setores 
público e privado para colaborar e 
levar assistência técnica, recursos e 
competências complementares para 
viabilizar soluções que visem me-
lhorar o acesso ao diagnóstico e ao 
tratamento de câncer de forma equi-
tativa e com qualidade. Por que Belo 
Horizonte não entra para este time?

Ângela Passinni
Orientadora

PROTEGIDOS
Adorei a última edição do 

JORNAL DO BURITIS – Agosto 
2019. Agradecemos muito por ci-
tar a Rede de Condomínios Prote-
gidos nas duas reportagens sobre 
segurança. Parabéns pelas matérias 
que foram muito bem escritas, im-
parciais e informativas. Bem dife-
rente do que temos visto na maioria 
dos meios de comunicação que têm 
se mostrado muito tendenciosos. 
Parabéns mais uma vez e tudo de 
bom para toda equipe do jornal.

ana luiza Boaventura
Rede de Condomínios Protegidos

ATENDIMENTO
Concordo que nos últimos 

anos, o Buritis tem se destacado 
por sua força gastronômica. Mas 
muitos estabelecimentos estão 
abrindo suas portas sem fazer o 
mínimo de estudo para verificar a 
viabilidade comercial. Podem até 
oferecer um ótimo produto, mas 
acabam pecando no atendimento 
que não acompanha toda esta qua-
lidade. Os atendentes e garçons 
devem ter qualificação profissio-
nal, pois tudo conta na satisfação 
do cliente.

Karla reis naves

CUIDADOS
Excelente a reportagem SOS 

Pets na edição de agosto do JOR-
NAL DO BURITIS. As dicas 
passadas pela médica veterinária 
foram de suma importância para 
que possamos saber agir em de-
terminadas situações com nossos 
queridos pets. Aprender as téc-
nicas de primeiros socorros pode 
salvar a vida de nossos animais. 
Continuem fazendo sempre es-
sas reportagens que nos auxiliam 
bastante.

Pedro assunção leite
Morador

PARABÉNS
Quero aqui render as mi-

nhas mais sinceras homena-
gens para a ASPRAMI (As-
sociação ao Projeto Melhor 
Idade). A cada dia tenho per-
cebido o seu crescimento, sem-
pre lançando novas atividades 
para seus associados. Saúde, 
arte, teatro, música, língua es-
trangeira e até Libras. Isto que 
é sucesso. Desejo mais muitos 
anos de vida a todos que fazem 
parte desta família.

odete Machado lago
Moradora
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Alerta

BANDO DE picARETAs
Golpistas utilizam propagandas irregulares para encontrar suas vítimas

Neste caso não houve prejuízo. 
A quantia paga foi custeada pela 
reportagem do JB. Mas existe algo 
muito pior do que ser vítima dessas 
falsas profecias. Em alguns casos, 
os clientes são vítimas de golpes e 
crimes com prejuízos infinitamente 
superiores. Infelizmente, vivemos 
em um momento de violência em 
nosso país que devemos desconfiar 
da boa intenção de qualquer pessoa 
que seja. Por exemplo, ao procurar-
mos pela compra ou aluguel de um 
imóvel anunciado em uma faixa 
podemos estar fazendo um grande 
negócio, mas também podemos estar 
nos colocando em um grande risco. 
Afinal, não temos nenhuma infor-
mação prévia de quem está fazendo 
a oferta. Não existe um CNPJ, uma 
loja física ao qual possamos recorrer.

Os golpes promovidos por fal-
sos corretores são muito comuns. 
Todos os anos, milhares de pessoas 
são flagradas exercendo a atividade 

cartão e senha, fizeram vários sa-
ques, em seguida me abandonaram 
em uma estrada e fugiram com meu 
carro. Depois desse momento de 
terror, não compro mais nem uma 
bala se não souber muito bem de 
quem estou comprando”. O próprio 
Conselho Regional dos Corretores 
de Imóveis de Minas Gerais perma-
nentemente faz campanhas para que 
as pessoas saibam reconhecer um 
verdadeiro profissional da área.

CARRETOS
Outro anúncio muito comum 

colado em postes e árvores é o 
que oferece serviços de mudan-
ças. Como confiar produtos que 
você conquistou a custo de muito 
suor a pessoas que, talvez, não te-
nham qualquer qualificação para 
tal? A história do professor Leo-
nardo Gama expõe muito bem esta 
situação. “Contratei os serviços. 
Os carregadores chegaram na hora 

 Para que um negócio prospere 
é fundamental que ele seja visto. 
Para chegar aos olhos dos clientes 
é preciso divulgação. Por mais que 
muitas pessoas se sintam incomo-
dadas com o turbilhão de mensa-
gens publicitárias que atingem o 
nosso campo visual, é mais do que 
certo que a propaganda é necessá-
ria para o sucesso do empreendi-
mento. Diz o ditado popular que 
ela é a “alma do negócio”. Porém, 
o que não se pode aceitar são ati-
tudes e estratégias de comunicação 
feitas de modo irregular e que até 
mesmo servem de base para golpes 
e atos criminosos.

É exatamente isto que encon-
tramos em faixas ocupando irregu-
larmente o espaço aéreo. Cartazes 
espalhados em postes, lixeiras e, 
vejam só a cara de pau, até mesmo 

em muros de propriedades particu-
lares. Esse tipo de “propaganda” 
está espalhado por toda a cidade 
e, infelizmente, no Buritis não é 
diferente. Além de causar poluição 
visual prejudicando a estética do 
bairro,  depredar o patrimônio pú-
blico, prejudicar a saúde de nossas 
árvores, e ainda gerar riscos quan-
do pendurados em fios de alta ten-
são, esse tipo de propaganda, sem 
nenhuma base de garantia, é o imã 
para charlatães e picaretas atraírem 
consumidores que se deixam levar 
por promessas mirabolantes e ne-
gócios de vantagem duvidosa.

No caminho entre o início da 
Avenida Professor Mário Werne-
ck até a altura do UniBH, é quase 
impossível encontrarmos um poste 
que não esteja tomado por anún-
cios que prometem muitos bons 

E, além de todos esses casos 
citados, vale a pena fazer um pa-
rênteses a respeito de empresas 
que se anunciam em faixas pen-
duradas pelo bairro. Apesar de não 
estarem cometendo nenhum crime 
contra o cliente, estão cometen-
do um crime contra a sociedade e 
contra o meio-ambiente. O Códi-
go de Posturas de Belo Horizonte 
é muito claro no seu artigo 189 da 
Lei Municipal 8.616 de 2003. “É 

permitida a instalação de faixa e 
estandarte no logradouro público 
quando transmitirem exclusiva-
mente mensagem institucional, 
veiculada por órgão ou entidade 
do poder público”. A multa pode 
chegar a R$ 2.975,34, tanto para 
a pessoa flagrada colocando o en-
genho publicitário quanto para o 
anunciante.

Como a equipe de fiscais da 
Prefeitura é reduzida e não con-

segue combater o problema de 
forma mais veemente, o jeito é a 
comunidade não deixar nunca de 
denunciar este tipo de propaganda. 
Quanto mais denúncias chegarem 
à fiscalização da PBH, maior será 
a atenção dada ao bairro. E é fácil 
fazer esta denúncia. Pode ser pelo 
telefone 156; no BH Resolve (Ave-
nida Santos Dumont, 363, Centro) 
ou pelo serviço de atendimento ao 
consumidor do site da PBH.

ilegalmente. Qualquer pessoa pode 
se passar por corretor se você não 
souber como identificá-lo. “Achei 
que iria fazer o negócio da minha 
vida. Olhamos o  apartamento, mi-
nha família adorou. Acontece que 
somente depois de depositar o di-
nheiro descobri que o imóvel não 
havia sido colocado à venda pelo 
proprietário. Ao procurar o corre-
tor, o telefone em questão não mais 
existia e nunca mais o encontrei”, 
lamenta o funcionário público P.N.R.

Situação mais grave foi a vi-
vida por L.R.M. Viu o anúncio de 
aluguel de um apartamento em uma 
faixa, entrou em contato com o lo-
catário e foi conhecer o imóvel. As-
sim que chegou ao local marcado 
para o encontro, teve uma péssima 
surpresa. “Dois homens se aproxi-
maram, me chamaram pelo nome. 
Quando fui cumprimentá-los saca-
ram uma arma e anunciaram o se-
questro relâmpago. Pegaram meu 

sável, o “anunciante” tratou logo 
de terminar a conversa. Estes são 
apenas alguns exemplos de golpes 
vivenciados por pessoas que se ar-
riscaram em confiar em propagan-
das irregulares espalhadas pela ci-
dade. É possível que muitos outros 
truques como estes estejam sendo 
aplicados neste momento. Por isso, 
todo o cuidado é pouco, ou melhor, 
a dica é: nunca optar por este tipo 
de anúncio.

marcada e fizeram a mudança. Mas, 
infelizmente, não tive muito tempo 
para comemorar a casa nova. Mó-
veis arranhados, pés de cadeiras que-
brados, peças delicadas trincadas, 
armários que não fecham as portas. 
Eram tantos defeitos que não sabia 
qual lamentar mais. Ao questionar os 
responsáveis pela mudança, simples-
mente disseram que fizeram seu tra-
balho e que, se estava achando ruim, 
que procurasse meus direitos na jus-

negócios, inclusive “trazer o seu 
amor de volta”. A reportagem do 
JORNAL DO BURITIS conven-
ceu uma pessoa muito bem casada, 
com um relacionamento absoluta-
mente estável, a procurar um des-
ses anúncios que se comprometem 
com o retorno da pessoa amada.

A dita “cartomante” não duvi-
dou em momento algum da pessoa 
e, após fazer seus “trabalhos” com 
cartas e tarôs, garantiu a paixão de 
volta em poucos dias, desde que o 
cliente também fizesse a sua parte 
para a manutenção da boa relação. 
“Foi estranho presenciar tudo aqui-
lo. A pessoa oferecendo um serviço 
que nem existia. Dando até conse-
lhos de como eu devia me portar. 
Ao final da consulta, me cobrou 
R$40 e disse para eu ficar tranquilo 
que ela iria voltar. Simples assim”. 

tiça. Claro que não fiz isso. Iria levar 
um papel retirado de uma árvore 
como prova? Além da casa nova, fui 
obrigado a comprar móveis novos”.

A própria reportagem do JB 
entrou em contato com um destes 
anunciantes que oferecem serviços 
de mudança. Pelo telefone, do outro 
lado da linha a pessoa somente quis 
se identificar com o primeiro nome. 
Perguntado qual era o nome da em-
presa, o endereço e a pessoa respon-

Golpes Financeiros

O que diz o Código de Posturas          

ANúNCios iRREGulAREs tomam conta das ruas e avenidas do nosso bairro
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Resultado  

O comando do poli-
ciamento militar do Bu-
ritis está de cara nova. 
Após três anos de um 
intenso trabalho e gran-
des conquistas, o Tenente 
Edney da Silva deixou a 
função para assumir uma 
cadeira na Diretoria de 
Apoio Logístico da ins-
tituição. Contudo, o seu 
trabalho não somente terá 
sequência como também 
deverá ser aprimorado. 
Pelo menos, esse é o obje-
tivo do novo comandante 
da PM do bairro, Tenente 
Bruneiffer de Souza.

Com a experiência de 
12 anos de Polícia Mi-
litar, Tenente Bruneiffer 
chegou à 126ª Compa-
nhia no início do mês de 
agosto. Apesar do pou-
co tempo, já se mostra 
completamente inteirado 
com as ações de preven-
ção e combate à criminalidade 
desenvolvidas no Buritis, em 
especial, o trabalho de intera-
ção comunitária. “As redes de 
proteção do bairro, seja de mo-
radores ou de comerciantes, são 
muito ativas e eficazes. Espero 
não só manter esse bom rela-
cionamento com a comunidade, 
como abrir ainda mais a linha 
de comunicação”.

Antes de se transferir para 
a 126ª Cia, o oficial comandou 
o policiamento na área da As-
sembleia Legislativa, no bairro 
Santo Agostinho. Apesar de a 
região ter uma densidade de-
mográfica muito menor que a 
do Buritis, acredita que muitas 
estratégias de policiamento uti-
lizadas podem ser aplicadas no 
nosso bairro.

“É um trabalho muito forte 
de prevenção a furtos e roubos, 
que é um dos principais pro-

Há exatamente um ano, um 
grande movimento chamou a 
atenção no Buritis. Moradores da 
Rua Marco Aurélio de Miranda se 
uniram para fazer um mutirão de 
limpeza e plantio de flores na Pra-
ça Aroldo Tenuta. Ao final da ação, 
o sentimento de todos era de que o 
local tinha ganhado nova vida. A 
imagem de um ambiente sujo, que 
muitas vezes servia até para pessoas 
consumirem drogas, dava lugar a um 
cenário de famílias e amigos convi-
vendo e passando momentos de la-
zer. Mas, um ano depois, será que a 
praça ainda está sendo cuidada pelos 
moradores? Ou, assim como a maio-
ria das iniciativas que acontecem no 
nosso país, após um primeiro mo-
mento, de impacto, ela foi deixada 
de lado? Para nossa satisfação, a 
Aroldo Tenuta não apenas continua 
sendo cuidada como também ga-
nhou novidades ao longo do ano.

O aposentado Álvaro Henrique 
Rojas é o principal guardião da pra-
ça. Foi ele o idealizador do movi-
mento pela revitalização do espaço 
no ano passado. No dia a dia não 
tem mais o auxílio de todas aquelas 
pessoas que participaram do muti-
rão. Contudo, trocadilhos à parte, “a 
semente foi plantada”. Segundo ele, 
depois daquela mobilização, o olhar 
para a Aroldo Tenuta mudou. “Pas-
samos muita credibilidade. Além 
das flores, a praça agora também 
conta com espaço todo especial 
para as crianças com brinquedos, 
adquiridos com dinheiro doado por 
comerciantes da região. Agora, a 
Prefeitura também está sempre por 
aqui dando manutenção no jardim e 
arrumou parte da calçada. A Asso-
ciação dos Moradores também nos 
ajuda muito. Ou seja, tudo bem di-
ferente do que era antes”.

Morador na Rua Marco Aurélio 
de Miranda, Álvaro ressalta a mu-
dança de perfil da praça. Se antes 
as pessoas até mudavam de lado da 
rua ao passarem pelo local, hoje não 
apenas os moradores próximos, mas 
de outras regiões do bairro, ocupam 
a praça. “Agora tem sempre alguém 

PM: Buritis sob 
novo comando

aqui. Os vizinhos conversando, pas-
seando com os cães, as famílias, as 
babás fazendo piquenique com as 
crianças, trabalhadores descansando 
no horário do almoço. Até mesmo 
morador de outro ponto do bairro 
vem pra cá, estaciona o carro, e cur-
te um pouco da praça”.

Ainda de acordo com o aposen-
tado, o clima de amizade entre os 
vizinhos é tamanho que os morado-
res chegaram a fazer uma festa juni-
na na praça. O sucesso foi tão gran-
de que mais eventos para o local 
já estão sendo elaborados. “Quero 
movimentar nosso teatro de arena 
com ações que não incomodem os 
moradores. Para outubro, estamos 
planejando uma exibição de cinema 
e no fim do ano uma festa natalina”.

pRAÇA AROlDO TENUTA: 
exemplo de mobilização e cidadania

blemas relacionados à crimi-
nalidade no Buritis hoje. Vou 
fazer com que os recursos que 
tenho à disposição sejam uti-
lizados da forma mais rápida 
e eficiente possível. Se a cri-
minalidade no bairro caiu pela 
metade nos últimos anos, que-
remos trabalhar para que ela 
chegue a zero”, ressalta.

Outra preocupação do novo 
comandante do Buritis é em re-
lação ao trânsito do bairro. De 
acordo com ele, a grande quan-
tidade de veículos faz com que 
esta situação seja muito difícil 
de ser solucionada. Entretanto, 
algumas ações em conjunto po-
dem ajudar a amenizá-la. “So-
zinho não conseguirei resolver, 
mas irei buscar trabalhar em par-
ceria com outros órgãos, como 
BHTrans e Prefeitura, para con-
seguir lançar ações que possam 
melhorar o fluxo de veículos”.

Entretanto, apesar de todas essas 
boas notícias, nem tudo são flores na 
manutenção da Praça Aroldo Tenuta. 
Constantemente, o local é alvo de 
vandalismo como pichações, quebra 
dos brinquedos e furto das revistas 
que são deixadas para os usuários le-
rem e, infelizmente, algumas pessoas 
aproveitam o período da noite para 
despejarem entulho na grama. “Eu 
passo aqui todos os dias. Toda vez 
que me deparo com um problema 
busco solucioná-lo. Já pintei o totem 
umas cinco vezes, recolho o entu-
lho. Se vejo que o problema é maior, 
aciono a Prefeitura. Estou fazendo o 

que eu posso, tem mais alguns mora-
dores me ajudando. Espero que mais 
moradores também se tornem guar-
diões da praça”.

Como exemplo de que traba-
lhando a conscientização impor-
tantes vitórias são conquistadas, 
Álvaro cita a presença dos cães. 
De acordo com ele, antes os ani-
mais sujavam os canteiros e as 
calçadas e os donos não faziam 
nada. Após a simples instalação de 
uma caixinha de areia reservada 
para as fezes dos cães, o problema 
praticamente foi solucionado. “A 
grama agora está sempre limpa e a 

caixinha de areia sempre com cocô 
(rsrs). Uma ação simples, que to-
dos entenderam bem. Até mesmo 
a lixeira que colocamos aqui está 
sempre cheia. Sinal de que o lixo 
que estaria na praça agora está sen-
do jogado no lugar certo”.

E um projeto que o morador 
ainda quer implantar é o de praticar 
jardinagem na praça. Para Álvaro, 
cuidar e plantar flores faz bem para 
o corpo e para o social. “Imagina 
idosos, crianças, mães, todos se 
divertindo plantando flores? É um 
sonho que espero se tornar realida-
de em breve”, diz entusiasmado.

Trabalho contínuo

Tenente BRuNEiFFER está há 
12 anos na corporação e já 

comandou a região da Assembleia

Segurança

o aposentado ÁlvARo RojAs se tornou o 
maior GuARdião da Aroldo Tenuta
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Com o objetivo de se apro-
ximar ainda mais do cidadão e 
ampliar a capacitação dos agen-
tes envolvidos diretamente com o 
processo eleitoral, o Tribunal Re-
gional Eleitoral - TRE montou, dos 
dias 21 a 31 de agosto, um posto 
itinerante de atendimento dentro 
do campus UniBH, no Buritis. Na 
ocasião, os moradores tiveram a 
oportunidade de transferir o títu-
lo para uma das sessões do bair-
ro, além de fazer o cadastramento 
biométrico, tirar o primeiro título 
ou ainda ficar quite com a Justiça 
Eleitoral. No total, foram reali-
zados 2988 atendimentos, sendo 
2395 para o cadastramento bio-
métrico, 480 transferências e 113 
jovens tiraram o primeiro título. 
Dentre esses eleitores, 201 ain-
da aproveitaram para ficar em dia 
com a Justiça Eleitoral. 

Ao longo dos anos, o JORNAL 
DO BURITIS sempre ressaltou a 
importância de o morador votar 
aqui. Por se tratar de um bairro 

Eleições

posto do TRE no Buritis fecha balanço 
com quase três mil atendimentos 

Quem busca os serviços de 
uma academia, muito provavel-
mente está procurando estar bem 
com o seu corpo. Mas, se você es-
tiver com seu corpo em forma, isto 
significa que sua saúde vai bem?

Muitas pessoas conseguem 
conquistar um corpo atlético, con-
tudo, sua saúde emocional pode 
estar desestabilizada, o que difi-
cultará na conquista de seus obje-
tivos. Para conseguir aliar a saúde 
do corpo e da mente, a Espaço Fit-
ness Acqua Club acaba de lançar 
um novo método de trabalho junto 
aos seus alunos: o Mental Coach.

Academia do bairro lança método com  
foco na saúde emocional e mental do aluno

Ao se matricular na academia, o 
aluno passa por uma série de testes 
físicos e exames de última geração. 
Agora, o método possui mais um “ 
pilar” de grande importância, a psi-
cologia. Aonde o aluno também terá 
um psicólogo que irá debater com 
ele sobre seus objetivos dentro da 
academia, mas também sobre como 
anda sua vida emocional, familiar e 
profissional. A ideia é ajudar o alu-
no a identificar os pensamentos, as 
emoções, as ações que geram resul-
tados, ou o que sabota o projeto da 
pessoa. “É um trabalho de entender 
a pessoa na sua integralidade. Desta 

Cássio Mendes e 
Anderson Rodrigues

forma, a chegada ao sucesso se tor-
na muito mais possível”, diz o psi-
cólogo Anderson Rodrigues.

De acordo com Anderson, o 
novo método tem o objetivo de 
mostrar às pessoas que o resulta-
do é fruto de um processo e que as 
emoções influenciam diretamente 
para que ele aconteça. “Eu me te-
nho como exemplo. Após 18 anos 
fumando decidi parar. Acabei en-
gordando 20 quilos. Mas perder 
20 quilos não é nada fácil, o que 
me desestimulava. Daí mudei meu 
pensamento. Em vez de perder 20 
quilos de uma vez, iniciei um traba-

lho para perder um quilo 20 vezes. 
Comecei a ter êxito e cheguei ao 
mesmo objetivo no fim. Não tem 
segredo, não existe fórmula mágica, 
é foco, motivação e entender o pro-
cesso. O sucesso está escondido nas 
minhas desculpas e naquilo que não 
quero fazer.”

A nova metodologia de trabalho 
da Espaço Fitness Acqua Club vem 
sendo construída há quatro anos. A 
academia deixou de focar apenas no 
resultado esportivo do aluno para 
também focar no aspecto mental 
e emocional. Tanto que as últimas 
melhorias e reformas feitas na aca-

demia, foram para criar 
ambientes mais acolhe-
dores e agradáveis ao 
local, transformando-o 
em um espaço de con-
vivência. “Nós quere-
mos entregar sempre mais do que 
as pessoas procuram. Queremos 
surpreender. Aqui não oferecemos 
uma modalidade específica, ofe-
recemos programas através de ex-
periências e entrega de resultados. 
Mudar hábitos, de forma prazeiro-
sa, assim entregaremos as metas de 
nossos alunos”, garante o diretor, 
Cássio Mendes.

Para conhecer todos os deta-
lhes deste novo método de traba-
lho, basta comparecer à Espaço 
Fitness Acqua Club, que fica loca-
lizada à Avenida Deputado Cris-
tovam Chiaradia, 55. Telefone de 
contato é o 3378-9779

novo, muitas famílias se mudaram 
pra cá, mas não se preocuparam 
em fazer a transferência do título. 
Acabavam por se atentar à situação 
somente no dia da eleição, quando 
vivia todo o transtorno de ter de se 
deslocar até o bairro, ou cidade, 
onde se localiza a sua sessão.

O aposentado Rodrigo Pontes 
morou durante muitos anos na ci-
dade de Conselheiro Lafaiete. Foi 
lá que tirou seu título de eleitor. 
Há alguns anos se mudou para o 
nosso vizinho Estoril. Como ainda 
não havia feito a transferência do 
título, acabou justificando o voto 
nas últimas eleições. Agora, vai 
voltar a exercer o seu maior direi-
to de cidadania. “Ficava chateado 
em não votar. Por mais que quises-
se contribuir com meu país não ia 
viajar duas horas para votar. Ano 
que vem não tem desculpa, volto a 
digitar o número na urna”.

Já Sandra Borges, moradora na 
Rua Lucídio Avelar, fez uma trans-
ferência mais próxima. Há 20 anos 

ela vota no bairro Prado, mas nas 
eleições de 2020 ficará aqui no Bu-
ritis. “Eu acabei de me aposentar e 
quero mais tranquilidade em tudo 
na minha vida, inclusive na hora de 
votar. Quando for lá no Prado vai 
ser para uma visita e não pela obri-
gação de ter de votar”.

A técnica em enfermagem Izis 
Conceição, moradora na Rua Da-
vid Maurílio Mourão, aproveitou a  
presença do posto do TRE no bair-
ro para fazer o seu cadastramento 
biométrico. Apesar de a biometria 
ainda não ser obrigatória em Belo 
Horizonte nas eleições de 2020, 

não quis perder esta comodidade. 
“Eu ia acabar deixando para a úl-
tima hora e aí ia sofrer com as filas 
nos cartórios. Aproveitei, já vim, 
fiz o cadastramento e estou tran-
quila”, disse ela, que aproveitou 
para parabenizar a Justiça Eleito-
ral pela ação. “É muito bacana ver 
esse trabalho. Se preocuparem em 
facilitar a vida do cidadão. Tomara 
que todos os bairros de BH tenham 
este privilégio”.

Gustavo Santos tem 17 anos e 
aproveitou a instalação do posto no 
bairro para já tirar o seu primeiro 
título. O morador da Rua Enge-
nheiro Alberto Pontes não quis sa-
ber de esperar pelo próximo ano, 
quando teria que ir até uma das 
sedes dos cartórios eleitorais da 
cidade para fazer o alistamento. 
“Aqui eu já me adianto e é uma 
coisa a menos para preocupar no 
ano que vem. Em relação às elei-
ções vou ter que me preocupar 
somente em escolher os melhores 
candidatos”.

Sucesso
O posto itinerante do TRE no 

Buritis foi mesmo um grande su-
cesso. Prova disso é que nos dois 
últimos dias foi feito um reforço 
no número de guichês para o aten-
dimento ao público. Inicialmente 
eram oito guichês, depois passa-
ram para 13. 

Suely Rezende, responsável 
pela 332ª Zona Eleitoral, foi a res-
ponsável em coordenar o posto no 
bairro. Ela considerou o resultado 
altamente positivo. “O eleitor do 
Buritis atendeu ao chamado. Com-
pareceu em grande número e nos 
ajudou a cumprir nossa meta”.

Ainda de acordo com Suely, o 
TRE tem como meta que 100% do 
eleitorado faça o cadastramento bio-
métrico até 2022. Até o momento, o 
alcance foi de apenas 37% . “Vai ser 
trabalhoso chegar à meta, por isso, o 
posto itinerante tem sido tão utiliza-
do. Se o eleitor não vai até nós, nós 
vamos até ele”, finaliza. 

Posto itinerante foi montado em uma das salas do uniBH
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Trânsito

O JORNAL DO BURITIS 
completou em 2019 a importante 
marca de 15 anos de fundação. Du-
rante todo esse tempo se orgulha de 
apresentar aos leitores tudo o que 
de importante acontece por aqui. 
Por outro lado, está sempre atento 
em ser porta-voz das reivindicações 
da nossa comunidade. E, para nossa 
satisfação, mais uma das reivindi-
cações que estampamos em nossas 
páginas foi atendida. A BHTrans 
acaba de fazer a implantação de se-
máforos em dois pontos da Avenida 
Professor Mário Werneck: um na 
esquina com a Rua Jornalista Gui-
lherme Apgáua e outro na esquina 
com Avenida Deputado Cristovam 
Chiaradia. A medida tem o objetivo 
de contribuir para melhoria na se-
gurança dos pedestres e fluidez do 
trânsito na região.

Assessor da Diretoria de Sistema 
Viário da BHTrans, José Maurício 
Pinto Júnior foi o responsável em co-
ordenar a implantação da nova sinali-
zação e explica a necessidade dos se-
máforos. “Antes essa área do Buritis 
II era pouco utilizada. Quem vinha 
na Mário Werneck sentido Palmeiras, 
normalmente virava na Cristovam 
Chiaradia para acessar o Anel Rodo-
viário. Agora não, podemos dizer que 
existe o mesmo fluxo de veículos nas 
duas pistas da avenida, o que acaba-
va gerando congestionamentos e sé-
rio risco de acidentes”.

Em relação ao semáforo na es-
quina com Guilherme Apgáua, José 
Maurício relata que o trânsito 
no local ficava caótico, uma vez 
que a sinalização era falha para 
a grande demanda. “A todo mo-
mento você via carros parados no 
meio da Mário Werneck porque 
estavam tentando atravessar a 
avenida. Com a sinalização, essa 
cena não irá mais acontecer”.

Reivindicação atendida
Mário Werneck recebe semáforos 

em dois novos pontos

Como fica o trânsito
Os motoristas agora devem fi-

car atentos às mudanças, especial-
mente no cruzamento com a Rua 
Jornalista Guilherme Apgáua. Além 
do semáforo, a mão de direção tam-
bém foi alterada. A partir de agora 
ela se tornou mão única, não poden-
do mais ser acessada via Mário Wer-
neck. Para chegar à rua pela avenida 
será preciso fazer um retorno pela 
Rua Pedro Natalício de Morais.

Se o motorista estiver na Mário 
Werneck sentido Palmeiras, deverá 
fazer um retorno no novo semáforo 
na esquina com Cristovam Chiara-
dia. Ele poderá retornar diretamente 
na avenida, que agora conta com 
um novo recuo, maior, ou mesmo 
seguir sentido Cristovam Chiaradia 
e retornar mais à frente. “A região 
tem grande fluxo, especialmente 
porque ali se encontram algumas 
escolas infantis. Contudo, as medi-

das tomadas foram justamente para 
melhorar o trânsito para os próprios 
motoristas. Além disso, é bom dei-
xar claro que todas as decisões 
aconteceram após reunião com mo-
radores, realizada no dia 24 de ju-
nho, na sede da Escola Americana”, 
informa José Maurício.

Além da instalação de semáfo-
ros, também foi realizada toda uma 
adequação geográfica nos locais de 
interseção, como rebaixamento de 
calçada, pintura de faixas de pedes-
tre e implantação de passagem para 
cadeirantes.

O ponto de ônibus existente em 
frente à Escola Americana, na Mário 
Werneck, esquina com Cristovam 
Chiaradia, a princípio está mantido 
no mesmo local, uma vez que, como 
se trata de uma parada final, possui 
toda uma estrutura para atender mo-
toristas e cobradores.

MoToRisTAs devem 
ficar atentos às 
MudANçAs, que 
deverão dar mais 
fluidez e segurança ao 
trânsito da região

Vai pra onde?
Buritis pode ser exemplo no 

Dia Mundial Sem Carro
 
Que tal deixar seu carro em 

casa e ir para o trabalho de ôni-
bus em prol do meio-ambien-
te? É com esta proposta que foi 
criado o Dia Mundial Sem Car-
ro, que é celebrado em 22 de 
setembro. Como o seu próprio 
nome indica, é estabelecer um 
dia em que as pessoas apenas 
utilizem os seus automóveis em 
caso de real necessidade, pro-
curando o uso de transportes de 
massa ou de bicicletas. A depen-
der do caso, vale também ir a pé, 
quando as distâncias são meno-
res. Com isso, espera-se que se 
emitam menos poluentes oriun-
dos dos meios de transporte.

Como o Buritis é um bairro 

bastante íngreme e, para a maio-
ria, distante do serviço, pedir que 
as pessoas utilizem bicicletas ou 
andem a pé é muito complica-
do. Contudo, a opção do ônibus 
é bastante válida. Felizmente, o 
nosso bairro é um privilegiado 
quando o assunto é abastecimen-
to de linhas na capital e pode ser 
um exemplo de sucesso no Dia 
Mundial Sem Carro.  

Entre convencionais, suple-
mentares, MOVE, e até executiva, 
são 13 linhas presentes no Buritis, 
sendo a mais recente a S92 (Es-
planada-Buritis), implantada no 
fim do mês de junho, que faz a li-
gação entre os bairros Esplanada, 
Horto, Santa Tereza, Santa Efigê-

nia, Aglomerado da Serra, Serra, 
Mangabeiras, Anchieta, Sion, Bel-
vedere, Alto Santa Lúcia e Buritis, 
beneficiando os moradores de to-
das essas regiões. 

Outra mudança ocorrida no 
Buritis foi referente à linha 3052 
(Estação Diamante/BH Sho-
pping via Havaí). Desde o últi-
mo dia 1º de setembro ela pas-
sou atender o bairro também aos 
sábados, domingos e feriados. A 
mudança é uma solicitação dos 
moradores da região do Barreiro 
e do bairro Buritis e vai facilitar 
o acesso ao comércio e lazer.

Confira abaixo o quadro 
com todas as linhas de ônibus 
que atendem o Buritis:

Atenção usuários! Já está disponível nas plataformas IOS e Android o aplicativo BHBUS+, que possi-
bilita a recarga do cartão de ônibus pelo celular com uso do cartão de crédito. A antiga plataforma permi-
tia o pagamento somente com boleto bancário. Antes o prazo para a disponibilização dos créditos era de 
até 72 horas. Agora, com o pagamento online, os créditos caem em até duas horas. 

Quadro das linhas que atendem ao bairro

BHBUS+

4150  – Shopping Del Rey/BH Shopping, via Rua Padre Eustáquio: R$ 4,50
5201 (MOVE)   – Dona Clara/Buritis, via Av. Presidente Antônio Carlos: R$ 4,50
9206  – Vera Cruz/Buritis, via Savassi: R$ 4,50
9250 – Caetano Furquim/Nova Cintra, via Savassi:  R$ 4,50
8203 – Renascença/Buritis, via Av. Amazonas, Afonso Pena, Antônio Carlos: R$ 4,50
8207 – Maria Goretti/Estrela D’alva, via Av Amazonas, Contorno, Cristiano Machado: R$4,50
8208 – Santa Cruz / UNI-Estoriil, via Av. Barão Homem de Melo, Amazonas, Antônio Carlos: R$4,50
3052 - Estação Diamante/BH Shopping via Havaí, via área hospítalar 
S20 – Palmeiras/Serra, via Av. Prudente de Moraes, Mangabeiras R$ 4,50
S22 – Buritis/Metrô Calafate, via Av. Dom João VI: R$ 4,50
S92 -- Esplanada/Buritis, Via Av. Nossa Senhora do Carmo: R$4,50 
205 – Metrô Calafate/Buritis, via Av. Silva Lobo: R$ 4,50
SE 02 (Executivo) – Buritis/Savassi, via Praça da Liberdade: R$ 6,75
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 Lançamento  Novidade

As estações mais quentes e 
coloridas do ano estão chegan-
do! É hora de se preparar para 
curtir a praia, a cachoeira, o 
clube, a piscina do condomínio. 
E como ninguém quer fazer 
feio, a AcquaGym Moda Praia 
e Fitness acaba de lançar sua 
linha exclusiva Summer 2020. 
Mais de 40 novos modelos já 
estão à disposição na loja do 
Buritis para você, simplesmen-
te, arrasar!

O lançamento oficial da 
nova coleção AcquaGym acon-
teceu durante um coquetel, na 
própria loja, no último dia 5 de 
setembro. Com a apresentação 
dos novos modelos foi possí-
vel perceber que não haverá 
uma tendência específica para 
as próximas estações. Modelos 
lisos e estampados, coloridos e 
nudes. Todos estarão em alta. 
“Vai ser muito do estilo da pes-
soa. Liberdade total. Inclusive 
temos aqui biquínis e sungas 
dupla face, de um lado estam-
pa, do outro liso, para quem 

AcquaGym lança sua coleção 
summer 2020: ATAlAiAs 

Além da exclusividade nas peças, outro grande 
diferencial da AcquaGym é oferecer modelos de 
alta qualidade. Os tecidos são tecnológicos, pro-
tegem contra os raios ultravioletas fator 80+, são 
resistentes ao cloro e ao sal do mar, e com alta du-
rabilidade e conforto. “Disso não abro mão. Quem 
faz uma compra na minha loja compra qualidade”, 
garante Adriana.

Mais que dona da marca, Adriana é também 
a responsável por desenhar todas as peças, e, 

nos últimos anos, suas ideias acabaram se tor-
nando tendências. “Fomos pioneiros em mode-
los família, elaborando as mesmas peças para 
mães e filhas. O primeiro maiô ciganinha, que 
hoje virou tendência. 

Para conhecer a nova coleção da AcquaGym, 
ou mesmo criar a sua peça personalizada, visite a 
loja no Buritis, localizada à Avenida Mário Werne-
ck, 1750. As portas estão abertas de segunda a sexta 
das 09h às 20h e aos sábados das 09h às 18h.

Qualidade

quer utilizar todos os modelos e 
ainda fazendo uma compra que 
vale por duas”, brinca a pro-
prietária da AcquaGym, Adria-
na Calisto.

Ao contrário do que acon-
tecia antigamente, quando uma 
peça de moda praia poderia ser 
bem simplesinha, hoje elas são 
tratadas com glamour. Até mes-
mo grandes festas são realizadas 
em praias, clubes e lugares para-

disíacos. “A pessoa se prepara 
como se fosse para uma gran-
de festa. As mulheres querem 
usar modelos exclusivos, sem 
contar os acessórios, como 
bolsas, chapéus, óculos, pul-
seiras e brincos”.

AdRiANA comemora o 
sucesso do lançamento de 
sua nova coleção

Olá pessoal,
Venho aqui para falar um 

pouquinho de nós, a equipe 
Apache.

Nós somos pessoas como 
você que nos lê neste momento, 
com necessidades e dificuldades 
diárias, mas também anseios 
e sonhos. De uma necessidade 
de encontrar um Lar ideal para 
viver com minha família e das 
dificuldades de encontrar no 
mercado alguém que realmente 
entendesse nossos anseios, ou-
vissem o que estávamos dizendo 
e não só quisessem nos empurrar 
aquilo que tinham interesse em 
nos oferecer por um motivo ou 
por outro, Nasce um Sonho!

Um sonho que une a paixão 
por Fazer Bem Feito, em Escu-
tar mais do que falar, em Ajudar 
as pessoas a não passar pelo que 
eu passei.

Ao contrário, nós treinamos 
todos os dias para dar a você, 
cliente e amigo, pessoa comum, 
assim como nós, o melhor aten-
dimento para entender e respei-
tar Seu Sonho, Seu Desejo, Sua 
Necessidade e ajudar você a en-
contrar Seu Lar, Sua Renda, Sua 
Segurança, Sua Aposentadoria.

Nesse sentido, atuamos de 
forma Descomplicada, Objetiva 
e Consultiva mostrando a você 
oportunidades dentro daquilo 
que você almeja, destrinchando 
na mesa todos os prós e contras 
de cada negócio para auxiliá-lo 
em uma Boa Tomada de Deci-
são em um momento tão impor-
tante da Sua Vida.

Nesse propósito, estamos 
há quase 10 anos trabalhando 
arduamente para sua tranqüili-
dade e a prova de que estamos 
no caminho certo é o constante 
crescimento de nossas ativida-
des mesmo em tempos difíceis 
em especial para nosso setor. 
E o que começou com uma tí-
mida sala de 2 cômodos no se-
gundo andar de um prédio em 
Ponte Nova – MG em 2010, foi 
evoluindo para uma excelente 
loja em um espaço de 1.200 m2 

no centro da cidade, posterior-
mente veio a abertura de uma 
Nova Loja em Belo Horizonte 
no Sion, à rua Grão Mogol 333, 
Loja 8, e depois também  com-
pramos uma imobiliária de tra-
dição em Viçosa – MG.

Por fim, em outubro de 
2018 culminou (por enquanto) 
na aquisição de uma outra imo-
biliária igualmente tradicional 
no Buritis que se tornou a Apa-
che Imóveis Buritís e que agora 
ganha uma  linda loja, novinha 
em folha para você. Ela será 
inaugurada no próximo dia 
14/09, sábado, à Av. Prof. Má-
rio Werneck, 2071 e desde já 
convidamos você a nos conhe-
cer. Nesse dia, a partir das 10h, 
teremos muita diversão para as 
crianças com pula pula, pipoca 
e algodão doce. Para os adultos 
boa música e bate papo com 
uma oferta de aproximadamen-
te 2.700 imóveis dos mais dife-
rentes perfis entre comerciais e 
residenciais, vazios ou aluga-
dos gerando renda para você 
conhecer e se apaixonar.

ESPERAMOS POR 
VOCÊ!!!!!   

Aos Colegas de Profissão: 
Somos Bons de Negócio e 

Bons de Parceria!!!
Sozinhos podemos até ir 
mais alto, porém juntos 

vamos mais longe!!!

 Cochise Saltarelli Martins
Presidente do Grupo Apache

Apache imóveis Buritis
em novas instalações
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Futuro

Entrar em uma faculdade e 
ter uma carreira de sucesso é o 
sonho da grande maioria dos jo-
vens. Entretanto, escolher uma 
profissão nem sempre é uma tare-
fa fácil. É muita responsabilidade 
para quem ainda está saindo da 
adolescência. São muitas dúvi-
das. Por isso, ter uma boa orien-
tação neste momento pode fazer 
toda a diferença. Justamente pen-
sando nisso, a Newton realizou 
no fim do mês de agosto a edição 
2019 da Feira de Profissões. Alu-
nos do Ensino Médio de 28 esco-
las de Belo Horizonte compare-
ceram ao campus da universidade 
no Buritis e, de uma forma infor-
mativa e divertida, puderam co-

Orientação que faz a diferença

nhecer detalhes sobre os cursos e 
profissões que pretendem seguir.

A Feira de Profissões da 
Newton contou com dinâmicas, 
atividades interativas, oficinas 
com acadêmicos e profissionais 
dos cerca de 40 cursos de gradua-
ção que são ofertados pelo centro 
universitário. Coordenadora do 
evento, Paula Regina Pires Ri-
beiro, Supervisora Comercial da 
Newton, garante que esta expe-
riência pode ter sido fundamen-
tal na decisão do estudante. “É 
realmente dar um norte a ele. 
Tem gente que chega aqui com 
tanta dúvida que não sabe se 
vai seguir um curso na área de 
humanas, exatas ou da saúde. 
Tentamos ao máximo mostrar a 
eles tudo o que irão encontrar, 
desde o conteúdo em sala de 
aula ao atual cenário do merca-
do de trabalho”.

 Paula coordena a Feira de 
Profissões da Newton já há al-
guns anos. Neste período perdeu 
a conta de quantos alunos que 
encontrou pelos corredores da 
faculdade e que lhe disseram o 
quanto foi importante participar 
da feira para a escolha que fize-
ram. Um exemplo é a estudante 
de Engenharia Ambiental, Tha-
mires Souza.

Thamires cursava o 3º ano 

do Ensino Médio quando parti-
cipou da Feira. À época, estava 
propensa a escolher o curso de 
Farmácia. Mas, ao ter o contato 
com os professores do curso de 
Engenharia Ambiental, mudou 
radicalmente de ideia. “Eles me 
mostraram várias coisas que eu 
nem imaginava. Participei de la-
boratórios. Fiquei encantada. Fiz 
a escolha pela Engenharia Am-
biental e hoje tenho certeza que 
não poderia ter feito opção me-
lhor para minha vida”.

durante a FEiRA dE PRoFissõEs jovens tiveram a oportunidade de conhecer um pouco sobre cada curso oferecido na Newton Paiva

Bastou conversar com alguns 
jovens que estiveram no campus 
Buritis para perceber que a feira 
terá participação importante na es-
colha que irão fazer. Moradora na 
Rua Lauro Ferreira, Camila Fanta-
guzzi visitou vários estandes. Ape-
sar de ter se encantado por diversas 
profissões, a experiência serviu para 
ratificar sua escolha. “Vou estudar 
Estética e Cosméticos. Eu amo essa 
área e, após conhecer tudo que o 
curso oferece, não tenho a menor 
dúvida de que é isso que eu quero 
seguir”, diz ela, lamentando apenas 
que o curso só tem na unidade da 
Silva Lobo, por isso, não irá poder 
estudar no bairro.

Objetivo alcançado
Os amigos Emanuela Ferraz 

e João Vitor Avelar também apro-
veitaram ao máximo a Feira de 
Profissões da Newton. Contudo, as 
conclusões foram bem diferentes. 
Enquanto para um ela foi decisiva, 
para outro serviu para abrir ainda 
mais o leque de possibilidades.

Desde o final do Ensino Fun-
damental João Vitor já tinha o de-
sejo de ser um dentista. Depois de 
conhecer os professores do curso 
de Odonto da Newton teve a cer-
teza de que esta é a profissão que 
quer seguir. “Eles são fantásticos. 
Me mostraram tudo que eu queria. 
Tiraram dúvidas. Me convidaram 
até para fazer uma visita ao consul-

tório. Foi muito legal”.
Antes da feira, Emanuela era 

mais um dos inúmeros estudantes 
que estão no último ano do Ensino 
Médio e que não sabem qual carrei-
ra irão seguir. Ao conhecer os cur-
sos da Newton ainda não tomou sua 
decisão, mas agora já tem um ca-
minho. “Será na área de humanas. 
Jornalismo, Psicologia, Direito. Vou 
continuar estudando as possibilida-
des, mas agora com um foco”.

Além de todas as orientações e 
dinâmicas, os estudantes que parti-
ciparam da feira ainda receberam 
kits especiais da Newton e fica-
ram isentos da taxa de inscrição do 
Vestibular 2020/21.

Feira foi fundamental para 
a escolha de THAMiREs

organizar a feira é sempre 
uma grande alegria para PAulA

CAMilA decidiu pelo curso de Estética e Cosméticos, 
mas se divertiu com a prática de Engenharia Ambiental

joão viToR e EMANuElA aproveitaram 
ao máximo a Feira de Profissões
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Por Dentro do Bairro

Você sabe 
quem foi?

?

Você sabe 
quem foi

?

?

E POR FALAR EM SAÚDE....
 Os benefícios dos Probióticos

dra. daniela galvão
CRM 38082 

Médica acupunturiatra 
Contato: 3347-3313

www.danielagalvao.com.br

Você já escutou alguém dizer que nosso intestino é nosso 2o cérebro? Isso não deixa de ser 
verdade. O bom funcionamento intestinal é extremamente importante para nossa saúde física e mental 
e recentemente, vários estudos sérios mostram que as bactérias que habitam nosso intestino (flora 
bacteriana) são muito mais importante que imaginávamos, pois nos livram de várias doenças.

Quando nossa flora esta desequilibrada, seja pelo uso de medicamentos, como os antibióticos, 
pela presença de vermes ou por uma alimentação inadequada, causando diarréia ou constipação, nós 
precisamos de novas e diferentes bactérias , para reequilibrar esta flora. E esses são os Probióticos.

Eles podem ser encontrados nos alimentos funcionais como yogurtes, coalhadas, kombucha etc, 
mas muitas vezes, precisamos suplementá-los. Os probióticos ajudam a normalizar o funcionamento 
intestinal, melhorando a digestão e absorção de vários nutrientes e esses estudam comprovam que, 
com uma flora adequada, melhoramos nossa imunidade, raciocínio, nos livramos de dores, alergias 
e melhoramos até doenças neurológicas. Para saber mais detalhes sobre essas preciosas bactérias, 
procure um nutrólogo ou nutricionista. E sempre é bom lembrar que a acupuntura também é 
sensacional para o adequado funcionamento intestinal. 

A Rua Alessandra Salum Cadar 
começa na Avenida Professor Mário 
Werneck, ao lado do Supernosso, tem 
cerca de 1 quilômetro de extensão, é 
bastante tranquila e vizinha ao Parque 
Aggeo Pio Sobrinho. Mas quem foi 
Alessandra Salum Cadar para ter seu 
nome eternizado no Buritis?

Ela nasceu aqui mesmo em Belo 
Horizonte, no dia 06 de junho de 
1973 no Hospital São Lucas. Filha 
primogênita de Emir Cadar e Maria 
Helena Salum Cadar, família síria e 
tradicional na capital mineira.

Emir e Maria Helena são primos 
e se conheceram na própria família, 
pois seus pais são irmãos. Namora-
ram, noivaram e se casaram na Igre-
ja de Lourdes. Desta união, além de 
Alessandra, nasceu ainda Emir Ca-
dar Filho (Emirzinho – apelido dado 
por sua irmã). 

Alessandra cursou do Jardim de 
infância até a 6ª série do 1º grau no 
Colégio Santo Tomás de Aquino, no 
qual fez muitos amigos, e foi sempre 
destacada por despertar seu espírito 
de liderança junto aos colegas. A 7ª 
série e o início da 8ª cursou no colé-
gio Pitágoras, unidade da Pampulha, 
onde, apesar do curto período de con-
vivência, deixou marcas indeléveis.

Cursou inglês desde os sete anos 
e aos 12 já falava a língua fluente-
mente. Foi aluna exemplar de ‘Baby 
Class’, Balett Clássico e sapateado, 
na Casa da Cultura Júlia Bassalo, e 
no Balett Movimento fez jazz. Ales-
sandra sempre gostou de tudo que 
era ligado à arte. Ela era uma garota 
muito ativa e apesar do pouco tem-
po de vida teve muita qualidade de 
vida. Praticava tênis, natação e gos-
tava muito de hipismo rural e monta-
rias, pois na época seu pai era o pre-
sidente da Associação Brasileira dos 
Criadores de Cavalo Campolina e 
sempre foi apaixonada por animais.

Muito jovem, mas de espírito 
empreendedor, dona de uma perso-
nalidade extremamente marcante 
esteve sempre voltada para as difi-

culdades das pessoas menos favo-
recidas, tendo encabeçado algumas 
campanhas do quilo e do agasalho.

Embora de pouca idade ela era 
muito espirituosa. Tudo em sua vida 
foi muito precoce, mas tudo vivido 
com intensidade. Era decidida em 
tudo que fazia, não ria à toa e tinha 
uma visão adulta que até incomodava 
os pais. Tinha uma grande visão de 
mundo e de seus problemas sociais 
enxergando muito além de sua idade. 
Garota de personalidade forte, meni-
na marcante e determinada faz com 
que até hoje seja uma figura viva den-
tro do meio social, cultural e político.

Infelizmente Alessandra não 
teve tempo para realizar um trabalho 
expressivo junto à sociedade jovem, 
pois, aos 13 anos, foi vitima de um 
aneurisma aórtico que provocou a 
sua partida prematura no domingo, 
dia 22 de fevereiro de 1987, em sua 
casa e na cama dos pais.

Inspirados por sua vontade, e 
em sua memória, Emir e Maria He-
lena, parentes e amigos fundaram no 
dia 06 de junho de 1987, o Centro 
Assistencial Alessandra Salum Ca-
dar, que presta relevantes serviços à 
comunidade belo-horizontina, tendo 
como objetivo amparar e dar assis-
tência permanente a diversas cre-
ches e asilos.

A história de uma rua do Buritis 
ter seu nome é o reconhecimento de 
uma vida curta, tranquila e solidária. 
Na época do seu falecimento, em 
1987, o bairro Buritis ainda esta-
va nascendo e, quando foi definir o 
nome das ruas, o de Alessandra foi 
bastante recomendado por repre-
sentar a jovialidade, tanto da garota 
quanto a do próprio bairro. Além da 
rua em nosso bairro, Alessandra ain-
da tem o seu nome em escolas mu-
nicipais e estaduais, na trincheira da 
Pampulha, na fazenda principal da 
família e em muitas creches, asilos 
e bibliotecas. Se você não sabia, 
agora sabe quem foi Alessandra Sa-
lum Cadar.

Alessandra Salum Cadar

No mês em que celebrou 18 
anos de fundação, a Occhio Bello, 
primeira ótica do Buritis, anunciou 
o lançamento de sua segunda uni-
dade no bairro. No último dia 17 
de agosto, foi inaugurado no Bu-
ritis II, região de grande expansão 
nos últimos anos, o mais novo em-
preendimento da marca.

Ao longo destes 18 anos, a 
Occhio Bello sempre foi conheci-
da pelo seu atendimento diferen-
ciado, personalizado e pela quali-
dade dos produtos oferecidos. São 
lentes e armações dos mais diver-
sos modelos.

Observando o crescimento do 
Buritis II e buscando dar maior 
conforto aos clientes, o proprie-
tário da ótica, Rogério Gonzaga, 
enxergou que era hora de lançar 
uma segunda unidade na região.  
A ótica fica na Avenida Aggeo Pio 
Sobrinho, 411, loja 5.

“A estrutura montada segue a 

mesma linha da loja tradicional na 
Mário Werneck. Além disso, trou-
xe para cá todos os lançamentos 
de óculos e lentes. O morador do 
Buritis II, bem como de bairros vi-
zinhos como Palmeiras e Betânia, 
terão muito mais conforto e como-
didade para comprar seus óculos”.

Nestas primeiras semanas de 
inauguração os clientes ainda terão 
mais um bom motivo para conhe-
cer a nova loja. Todos os produtos 
estão sendo vendidos a preços pro-
mocionais. “Nós estamos fazendo 
aniversário e decidimos dar esse 
presentão aos nossos clientes”, 
brinca Rogério.

A Occhio Bello do Buritis II 
está aberta nas segundas e terças-
feiras das 10h às 19h, nas quartas, 
quintas e sextas-feiras das 10h às 
20h e aos sábados das 10h às 15h. 
“Um horário diferenciado para fa-
cilitar ainda mais a vida de nossos 
clientes”, finaliza o proprietário.

Occhio Bello agora também no Buritis II

“Um encontro marcado com 
Deus”! O renomado instrumen-
tista Brais Oss, membro consa-
grado da Comunidade Canção 
Nova, conhecido como o faxinei-
ro do Espírito Santo por arrastar 
uma multidão de fiéis por onde 
passa, estará na nossa região 
neste mês de setembro. O artista 
fará apresentação no próximo dia 
15, domingo, às 20h, na Avenida 
Dom João VI, 1883, (estaciona-
mento da Padaria São João), bair-
ro Palmeiras.

Brais Oss é ministro de mú-
sica, instrumentista (sax, gaita e 
flauta), compositor, pregador da 
Palavra de Deus, palestrante moti-
vacional, produtor musical, escri-
tor e idealizador do projeto ‘Luau 
com Cristo’, na Canção Nova, 
evento que divulga em diversas 
viagens pelo Brasil e o mundo.

Para participar do encontro 
será solicitado na entrada a doação 
de um quilo de alimento não pere-
cível. Outras informações pelo te-
lefone 3456-2731. 

Artista da Canção Nova na região

O Buritis foi palco de um 
grande evento no último dia 17 de 
agosto. O bairro recebeu a quar-
ta edição de aniversário do BMW 
BH Motorrad, evento que reuniu 
grandes paixões como motocicleta, 
rock, comida de qualidade e cerve-
ja bem gelada.

O Centro Comercial Rivie-
ra (Rua Eli Seabra Filho, 510) foi 
o local escolhido para receber o 
evento. E o motivo foi muito es-
pecial. O síndico Vitor Esteves é 
um dos integrantes do grupo BMW 
BH Motorrad. De acordo com ele, 
esta foi uma forma de juntar o útil 
ao agradável, uma vez que ajudou 
os restaurantes, criando um evento/
espaço de lazer e de convivência 
entre membros do grupo, amigos, 
família e moradores do Buritis, e 
também foi muito especial para o 
público, que teve a oportunidade  

Moto e Rock’n Roll no bairro
de vivenciar um ambiente de di-
versão altamente familiar.

“Recebemos inúmeros elo-
gios, desde a organização, lim-
peza do espaço, a gastronomia e 
a música, chamamos uma banda 
fantástica para tocar um Rock’n 
Roll e foi de fato um evento que 

tanto os membros do grupo como 
os moradores do Buritis, curtiram 
muito. Nos sentimos muito agra-
decidos pelo retorno que todos 
nos passaram no evento”.

Por norma, anualmente o gru-
po organiza diversos eventos, pas-
seios, viagens, encontros e ações 

sociais. Desta vez, foi organizado 
um passeio de moto solidário pela 
manhã, onde foram recolhidas 
mais de 1500 fraldas geriátricas 
para doar à Creche da Tia Dolo-
res. “Este grupo é uma família 
unida e sempre pronta para aju-
dar. Nos sentimos muito feli-
zes em poder contribuir com o 
bem-estar social. Nossos encon-
tros vão muito além de festa”.

De acordo com a organização, 
350 pessoas passaram pelo even-
to durante as nove horas de festa, 
Participaram os restaurantes Pen-
ninha, Barril, Aperitivino, Empório 
da Comida e Açaí Mix. O grupo 
já planeja outros eventos em Belo 
Horizonte e cidades de Minas Ge-
rais. Para acompanhar basta ficar 
atento ao Instagram @bmwbhmo-
torrad ou pelo Canal no Telegram: 
https://t.me/bmwbhmotorrad.

RoGéRio GoNzAGA: trouxemos todos os 
lançamentos de óculos e lentes para a nova loja

o estacionamento do CENTRo CoMERCiAl RiviERA ficou lotado
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Cidadania 

Estender a mão no momento 
mais difícil da vida! É com este 
intuito que um grupo de amigos 
se uniu para criar a Casa do Cami-
nho, um lugar que procura oferecer 
para seus acolhidos - pessoas com 
diagnóstico de graves doenças, es-
pecialmente câncer -, um espaço 
de um lar com características que 
chegam o mais próximo possível 
de um ambiente familiar. E, para o 
orgulho do nosso Buritis, uma das 
idealizadoras deste projeto é mora-
dora do nosso bairro: a ex-empre-
sária Rosalva Gervásio, moradora 
na Rua Esmeraldo Botelho se de-
dica à causa das pessoas portado-
ras de câncer há cerca de dez anos 
e há dois decidiu criar o instituto.

Rosalva tem uma linda história 
de vida e de superação. Sofreu um 
grande trauma ao perder um filho 
com leucemia. Mas, ao invés de 
cair em um luto profundo, decidiu 
que iria se dedicar a ajudar famí-
lias que passam por esse mesmo 
sofrimento. A Casa do Caminho 
oferece acolhimento a pessoas de 
outras cidades que precisam vir a 
Belo Horizonte para fazerem trata-
mento. Como a maioria é carente 
de recursos financeiros, não tem 
como se manter na capital. Alguns 
chegam a dormir na porta do hospi-
tal, na rua, sem terem o que comer. 
A casa recebe essas pessoas e lhes 
oferece hospedagem, seis refeições 

Bairro de gente solidária
Moradora do Buritis é coordenadora de uma 

das principais entidades assistenciais da capital

diárias, atendimento com assistente 
social, psicológico, espiritual, ofi-
cinas temáticas de entretenimento 
e artesanato, tratamento alternativo 
complementar, reiki, acupuntura, 
homeopatia, entre outros.

“Há poucos dias chegou uma 
mulher aqui com diagnóstico de 
leucemia, em estado grave, e já 
sem um dos seios. Após receber 
nosso acolhimento, ela começou 
a chorar. Disse que não imagina-

va ganhar tanto 
carinho. Que 
nem mesmo de 
sua família teve 
esse amor. Já 
vivenciei muitas 
histórias como 
essa, mas a cada 
uma me emo-
ciono como se 
fosse a primeira, 
e isso me moti-
va a não desistir 
da causa”, conta 
Rosalva.

Para facilitar 

passa muita credibilidade. Quem 
nos conhece sabe que estamos fa-
zendo isso por amor. Nossa vida 
seria muito mais simples se não 
fizéssemos nada disso, mas é uma 
missão que escolhemos”.

Rosalva é a responsável em 
captar as doações que serão co-
locadas à venda nos bazares. Ela 
agradece a todos que contribuem 
e convida os moradores do Bu-
ritis a conhecerem. “Os morado-
res do Buritis são fantásticos. Já 
tive grandes ajudas com doações 
daqui do bairro. Espero que con-
tinuem doando e, claro, que eles 
também conheçam nossos baza-
res. Tenho certeza que quem for 
conferir estará tendo uma dupla 
felicidade: comprar um bom pro-
duto a preço baixo e ainda ajudar 
nossa causa”.

Outra ajuda importante é a 
doação de cesta básica. De acor-
do com a coordenadora, além de 
colaborar para as refeições dos 
acolhidos da Casa do Caminho, 
os alimentos também são utiliza-
dos para outra ação do instituto, 
que é fazer quentinhas para se-
rem distribuídas a moradores em 
situação de rua, especialmente 
os que vivem na região hospita-
lar de BH.

Os endereços dos bazares da 
Casa do Caminho são: Rua Pa-
dre Rolim, 222, e Avenida Ber-
nardo Monteiro, 489, ambos no 
Santa Efigênia, e Avenida Cris-
tovão Colombo, 356, na Savassi. 
Mais informações a respeito do 
trabalho, bem como de outros 
projetos como o Acolha um Ir-
mão, que é direcionado ao em-
presariado, pessoas físicas e ju-
rídicas que desejarem contribuir 
financeiramente através de doação 
fixa mensal podem ser obtidas 
pelo telefone 3586-3856. O traba-
lho da entidade também pode ser 
conhecido por meio do site www.
institutocasadocaminho.org.br

ainda mais a estadia do paciente, a 
Casa do Caminho está localizada 
em um ponto estratégico, na Rua 
Padre Rolim, 222, bairro Santa 
Efigênia, na chamada área hospi-
talar de Belo Horizonte. O imóvel 
possui 14 quartos e 32 leitos, mas 
a expectativa é de ampliar ainda 
mais o atendimento. “Sempre tra-
balhamos com esse objetivo. Ape-
sar de já estarmos fazendo muito, 
ainda tem muita gente precisando 
de auxílio”.

COMO AjUDAR
Um dos orgulhos dos coor-

denadores da Casa do Caminho 
é que o instituto sobrevive ex-
clusivamente do voluntariado. 
Nenhum órgão governamental 
oferece qualquer auxílio para a 
manutenção das atividades. E, até 
por isso, se torna ainda mais fun-
damental a ajuda dos cidadãos. 
A Casa do Caminho conquista 
recursos basicamente das ven-
das de seus três bazares. Rosalva 
diz que “nossa linha de trabalho 

Setembro é o mês mundial 
de conscientização sobre a doen-
ça de Alzheimer. Todos os anos, 
nesta época, várias entidades 
promovem atividades e ações 
ao redor do mundo com os ob-
jetivos de reconhecer os impac-
tos das demências e dar suporte 
aos familiares-cuidadores. No 
Buritis, um importante momen-
to de conscientização sobre a 
doença está sendo organizado 
pelo GAFA – Grupo de Apoio 
a Familiares de Portadores de 
Alzheimer. O Mutirão Alzhei-
mer vai acontecer no dia 21 de 
setembro, no UniBH, e terá vi-
sibilidade nacional, uma vez que 
estará ocorrendo concomitan-
temente com outras cidades do 
Brasil, como São Paulo e Rio de 
Janeiro.

Para o Mutirão Alzheimer 
foi organizado um dia com pa-
lestras ministradas por profis-
sionais de saúde (fisioterapeutas, 
psicólogos), da área jurídica (ad-
vogados), engenheiros, cuidado-
res, instituições sem fins lucrati-
vos e pessoas que convivem com 
Alzheimer ou outra demência. 
Os temas abordados serão todos 

relativos à doença: conceitos, 
diagnósticos, tratamentos, aspec-
tos legais e jurídicos, cuidados 
com o cuidador, dentre outros. 
“Dividimos o tempo com espa-
ço e voluntários para orientação 
individual ou de pequenos gru-
pos, e para atividades práticas e 
lúdicas”, explica o presidente do 
GAFA, Eduardo Caetano Pirri 
Moreira.

De acordo com Eduardo, 
organizar um mutirão para falar 
sobre Alzheimer é importante 
por muitas razões. Serve para 
aproximar cuidadores da mesma 
região para que se apoiem e se 
organizem; ser uma ponte entre 
profissionais de diferentes áreas 
e cuidadores que têm pouco ou 
nenhum acesso à informação de 
qualidade e apoio; informar so-
bre programas sociais, políticas 
públicas e direitos a partir de 
suas necessidades e demandas. 
“Resumindo, é oferecer acesso 
gratuito ao conhecimento por 
meio de profissionais qualifica-
dos. Enfim, criar uma rede de 
solidariedade e suporte entre 
cuidadores e pessoas afetadas 
pela doença”.

CAsA do CAMiNHo se tornou uma das razões da vida de Rosalva

No instituto o paciente é acolhido como 
se estivesse em seu vERdAdEiRo lAR

Buritis terá grande 
ação de conscientização 

sobre o Alzheimer

História
O 21 de setembro não foi uma escolha aleatória. A data 

é o marco mais importante da campanha. Ela foi instituída 
pela Organização Mundial de Saúde (OMS) em virtude da 
abertura da 10ª Conferência Anual da Alzheimer’s Disease 
International (ADI), em Edimburgo, Escócia, realizada em 
21 de setembro de 1994.

Em 2008, o Brasil seguiu o mesmo passo e promulgou a 
Lei 11.736, que institui o dia 21 de setembro como o Dia Na-
cional de Conscientização da Doença de Alzheimer. O Mutirão 
Alzheimer vai acontecer das 09h às 17h. A entrada será pela 
portaria 2, Rua Líbero Leone, 259, Prédio Palmas. Mais infor-
mações pelo 98434 8028.
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Economia

Buritis na expectativa
Nova linha de crédito deve 

aquecer o mercado imobiliário
lic, na prática os juros do finan-
ciamento imobiliário ficam limi-
tados à taxa prefixada pela Caixa. 
A partir de agora, os interessados 
poderão escolher a linha de crédi-
to de sua preferência.

Diretor da Via Nobre Imó-
veis, Mauredson Júnior mostra 
confiança no sucesso da nova 
proposta. Para ele, os valores 
menores de juros irão estimular 
a compra do imóvel, seja para 
moradia ou mesmo para investi-
mento e, claro, o Buritis se apre-
senta como uma ótima opção. “O 
mercado é sempre muito cíclico. 
Este é o momento de comprar. 
Como a inflação está estabilizada 
e o que se enxerga é que assim 
ela se manterá pelos próximos 
anos, a nova linha de crédito se 
mostra como a melhor opção 
para curto e médio prazo. Aqui 
no bairro importantes negócios 
devem sair do papel”.

Para comprovar a vantagem 
da nova linha de crédito, Júnior 

apresentou uma simulação de 
empréstimo no valor de R$160 
mil, em 180 meses, que fez 
para um cliente. No modelo 
anterior, as parcelas, sempre 
cobradas de forma decrescen-
te, iniciavam em torno dos 
R$2 mil. No modelo novo, elas 
giravam em R$1.500. “São 
R$500 por mês. É uma diferen-
ça bastante considerável. Em 
uma conta direta são R$90 mil 
ao final do prazo. Isto, claro, se 
não tivermos um aumento em 
nossa inflação. Mas, como nos-
sa inflação está estabilizada, 
acredito que uma mudança sig-
nificativa poderia acontecer so-
mente num prazo mais longo”, 
diz ele, fazendo uma ressalva 
que os mais conservadores de-
vem continuar no modelo an-
tigo. “Principalmente aqueles 
que têm um salário fixo, que 
não pensam em investimento, 
em fazer negócio. Que têm a 
vida controlada”.

Para o representante imo-
biliário, o Governo Federal 
deverá obter outras conquistas 
com a nova medida. A primei-
ra delas, a maior circulação de 
dinheiro na economia e aqueci-
mento da construção civil. “A 
construção civil sempre foi uma 

das forças da economia nacional. 
Com a possibilidade de cresci-
mento na procura por imóveis, 
consequentemente o setor estará 
estimulado a investir”.

A outra vantagem citada por 
ele será o incentivo à concorrên-
cia entre os bancos e outras em-

presas de crédito. “Para não ficar 
atrás da Caixa, os demais bancos 
também passaram a oferecer li-
nha de crédito com juros a 8,5%. 
Se não quiserem ficar para trás 
novamente também deverão co-
meçar a oferecer crédito imobili-
ário pelo IPCA”, acredita Júnior.

Outras vantagens

A agência SICOOB do Buritis 
completa cinco meses de atuação 
no bairro neste mês de setem-
bro. E, apesar do pouco tempo de 
inauguração, a sua diretoria já tem 
muito o que comemorar. Ao lan-
çar uma agência da rede estima-se 
que o número de contas abertas 
para os seis primeiros meses seja 
de 200. Na agência do Buritis este 
número já foi alcançado antes do 
prazo, o que já a coloca em desta-
que entre as instituições financei-
ras da linha no Brasil.

Gerente da agência e gran-
de responsável pela vinda do 
SICOOB para o Buritis, Franco 
Rayol ressalta a confiança que 
todo associado sente ao conhecer 
o serviço da cooperativa de crédi-
to. “Assim que nós apresentamos 
todas as vantagens de ser um co-
operado, logo decidem pela aber-
tura da conta. Uma confiança que 
nos enche de orgulho”.

Também gerente de agência, 
Jardel Moreira destaca que o SI-
COOB oferece todos os serviços 

Agência sicOOB do bairro 
com ótimos resultados

dos bancos tradicionais. Contudo, 
como se trata de uma cooperati-
va, ou seja, todo associado se tor-
na dono, as vantagens são muito 
maiores. Estima-se que a economia 
alcançada em transferir uma conta 
para o SICOOB seja de R$1,5 mil 
ao ano. “Muitos nem acreditam. 
Tanto que fazemos questão de ga-
rantir a eles a mesma segurança 
que os outros bancos dão. Esta é 
a instituição de crédito mais que 
cresce no país não é à toa”.

A agência SICOOB do Buritis 
fica localizada na Rua Eli Seabra 

Filho, 550. A escolha do local 
também tem sido um diferencial 
para que muitos moradores optem 
em abrir uma conta. “Esta é a úni-
ca instituição de crédito nesta área 
do Buritis II. Quem mora aqui e 
tem conta nos bancos tradicionais 
precisa atravessar todo o bairro 
para fazer uma simples transa-
ção”, diz Franco, ressaltando que 
a agência ainda oferece o melhor 
em conforto e rapidez no atendi-
mento. “É um atendimento per-
sonalizado, afinal, eles são donos, 
não apenas clientes”.

Para júnior, 
essa é mais 
uma medida 
que mostra 
que este é 
o melhor 
momento para 
investir na 
compra de um 
imóvel

Uma nova medida adotada 
pelo Governo Federal promete 
movimentar o mercado imobi-
liário do país. Desde o fim do 
último mês de agosto, a Caixa 
Econômica oferece uma nova 
linha de crédito para a compra 
da casa própria, com juros entre 
2,95% e 4,95% ao ano, mais a 
inflação oficial do país, medida 
pelo IPCA (Índice de Preços ao 
Consumidor Amplo). O novo 
modelo poderá ser usado para fi-
nanciar até 80% do valor de imó-
veis novos e usados, com prazo 
de até 360 meses. A notícia foi 
recebida com muito entusiasmo 
no Buritis, uma vez que o mer-
cado imobiliário é um dos fortes 
segmentos econômicos do bairro.

Até o anúncio da nova me-
dida, os contratos de financia-
mento da Caixa tinham cobrança 
de juros entre 8,5% e 9,75% ao 
ano mais TR (Taxa Referencial). 
Como a TR é igual a zero desde 
2017 devido à queda da taxa Se-

FRANCo e jARdEl: gerentes que comprovam a 
qualidade no atendimento da agência do Buritis
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Pets

Os militantes da causa pet 
acabam de conquistar uma vitória 
histórica. No fim deste mês de se-
tembro será inaugurado, em Belo 
Horizonte, o primeiro hospital mu-
nicipal veterinário para animais de 
pequenos porte (cães e gatos) de 
Minas Gerais. A estrutura foi mon-
tada no prédio onde funcionava um 
Centro  de Saúde, no bairro Madre 
Gertrudes, na nossa região Oeste. 
Será uma espécie de Unidade de 
Pronto Atendimento (UPA) para 
animais. Os procedimentos que 
não puderem ser realizados por lá 
serão encaminhados para clínicas 
conveniadas ou hospitais univer-
sitários. A unidade ficará na Rua 
Pedro Bizoto, 230, distante apenas 
cerca de 5 quilômetros do Buritis.

O imóvel onde foi construído o 
hospital veterinário pertence à Pre-
feitura e estava abandonado desde 
2009. Antes de ser oferecido à Re-
gional Oeste, ele esteve à disposi-
ção das secretarias de Educação e 
Saúde, que não tiveram interesse 
em utilizá-lo. Para deixá-lo com a 
estrutura adequada o poder muni-
cipal investiu cerca de R$310 mil. 
Agora, o Executivo não terá mais 
gastos. A Associação Nacional de 
Clínicas Veterinárias de Pequenos 
Animais de Minas Gerais (Ancli-
vepa) ficará responsável por toda a 
administração.

“A Prefeitura enxergou o gran-
de interesse público nessa causa 
animal e, por isso, decidiu investir 
nessa construção de um hospital 
veterinário. Tenho certeza que o 
Buritis e os demais bairros de BH 
irão usufruir muito desse benefí-
cio”, diz o coordenador da Regio-
nal Oeste, Sylvio Malta.

Funcionamento
O trabalho da Prefeitura ter-

minou com a entrega da obra, que 
aconteceu em agosto passado. A 

BH terá hospital 
veterinário municipal

E será aqui bem perto do Buritis

Pele e pelagem
Mudanças de estação signi-

ficam troca da pelagem. Quedas 
de pelos em maior quantidade são 
normais, desde que não apresen-
tem falhas ou sinais mais graves. 
“Com a troca de pelos a pele fica 
mais sensível podendo desencadear, 
com maior facilidade, vermelhidão, 
coceira ou outros sinais dermato-
lógicos mais graves. Nesses casos 
deve-se consultar um médico ve-
terinário imediatamente”, indica a 
sócia-proprietária Ana Paula Melo.

Outra dica importante é realizar 
a escovação adequada. A indicação 
é escovar os cães e gatos no mínimo 
três vezes por semana, principal-
mente os animais de pelos longos. 
Assim, evita-se que os pelos embo-
lem e retira-se o excesso de resíduos 
da pelagem. Existem escovas ade-
quadas ao tipo e comprimento dos 
pelos e também aquelas que prome-
tem retirar os sub pelos mortos, evi-
tando assim que a pelagem embole e 
fazendo com a pele respire melhor.

Essa época do ano também pode 
ajudar a ressecar a pele e deixar os 
pelos dos pets mais opacos. Nesses 
casos pode-se fazer o uso de suple-
mentos e produtos tópicos, além de 
aumentar a frequência de hidratações 
no banho. Para recuperar a hidratação 
dos pelos, os pets ganharam recente-
mente produtos semelhantes aos dos 
humanos, como leave-in. 

Banho e tosa
As tosas também ajudam a re-

frescar os pets, mas deve-se atentar 
ao que é indicado para cada raça 
e cuidar para não deixar a pele do 
animal muito exposta, afinal a prin-
cipal função dos pelos é justamente 
proteger a pele contra as agressões 
do clima e da exposição solar. 

partir de agora, toda a administra-
ção ficará a cargo da Anclivepa. 
Vice-presidente da associação, o 
médico veterinário professor do 
UniBH, Newton Paiva e Colégio 
Arnaldo, Aldair Júnio Woyames 
Pinto, será o diretor geral do hos-
pital, que recebeu o nome de AMA 
- Amigos da Medicina Animal.

De acordo com ele, cerca de 
50 voluntários entre médicos ve-
terinários, estudantes e protetores 
da causa animal irão trabalhar no 
hospital. O atendimento será gra-
tuito dentro deste perfil: moradores 
em situação de rua, comunidade de 
BH e região de baixa renda com-
provada e protetores de animais 
cadastrados. “Importante ressaltar 
que o hospital é destinado para este 
tipo de público. Toda a demanda 
de serviço será prestada em parce-
rias com outras instituições. Tra-
balharemos com muita dedicação, 
respeito e amor ao animais. A An-
clivepa é uma associação nacional, 
bastante respeitada, com mais de 
30 anos em Minas”.

Ainda de acordo com Aldair, 
serão distribuídas fichas diaria-
mente para atendimento em horá-
rio que ainda será definido. A ca-
pacidade de consultas diárias ainda 
será analisada. No Brasil existem 
hospitais municipais veterinários 
com o mesmo perfil apenas em São 
Paulo e Brasília.

Outras conquistas
E a causa animal, de fato, tem 

muito o que comemorar. Outras 
importantes conquistas foram 
anunciadas recentemente. No dia 
7 de agosto, o Plenário do Senado 
aprovou o projeto de lei que cria 
o regime jurídico especial para os 
animais. Pelo texto, os animais 
não poderão mais ser considerados 
objetos. Eles serão reconhecidos 
como seres sencientes, ou seja, do-
tados de natureza biológica e emo-
cional e passíveis de sofrimento.

O texto também acrescenta 
dispositivo à Lei dos Crimes Am-
bientais para determinar que os 
animais não sejam mais considera-
dos bens móveis para fins do Códi-
go Civil. Com as mudanças na le-
gislação, os animais ganham mais 
uma defesa jurídica em caso de 
maus tratos. Como foi modificada 
no Senado, a matéria retornou para 
a Câmara dos Deputados.

 Outra grande conquista dos 
nossos amigos de quatro patas 
vem do Governo do Distrito Fe-
deral. Segundo projeto de lei san-
cionado pelo governador Ibaneis 
Rocha (MDB), pets que pesem 
até 12 quilos agora também pode-
rão embarcar com seus tutores no 
transporte público, trens e metrôs, 
do Distrito Federal. As empresas 
de transporte público fixarão pla-
cas em locais de fácil visualiza-
ção, como em paradas e estações. 
Tomara que esta medida chegue 
logo em Belo Horizonte. 

Chegada da primavera 
exige atenção com os 
animais de estimação

Uma dica, segundo o sócio-proprie-
tário da Toys & Pets, Rafael Melo, 
é caprichar na tosa higiênica e es-
tendê-la até o peito do animal. Des-
sa forma ele consegue se refrescar, 
principalmente quando se acomoda 
em superfícies mais frias.

Já para o banho, a dica é inves-
tir em produtos específicos para o 
tipo de pelo do animal. “Deve-se 
pensar no banho não apenas com o 
objetivo de limpeza, mas também 
de proporcionar hidratação, cuida-
do e prevenção de acordo com a 
pelagem do animal”, recomenda. 

Algumas raças são mais sensí-
veis à exposição solar, como as de 
pelos curtos e pele branca. Os locais 
mais afetados são focinhos e orelhas, 
mas alguns pets são tão sensíveis 
que devem utilizar protetor na barri-
ga e regiões com pouco pelo e, ain-
da, evitar o sol nos períodos mais in-
tensos, para não correrem o risco de 
desenvolver lesões de queimadura 
solar e até mesmo melanoma (câncer 
de pele). Nesses casos, recomenda-
se o uso do protetor solar veterinário, 

encontrado comercialmente pronto, 
com FPS 15 e 30, ou manipulado 
conforme prescrição.

Doenças e vacinação
A combinação calor e chu-

va, comum na primavera, contri-
bui para a proliferação de doenças 
como a Leptospirose. A principal 
forma de prevenção se faz com a 
vacinação anual, ou semestral em 
locais de maior incidência e pre-
sença de ratos. Além disso é muito 
importante a higienização dos quin-
tais e locais onde ficam os pets. “O 
principal cuidado é não deixar ração 
ou alimentos disponíveis nos canis 
e quintais, pois é essa a principal 
forma de contato do cão com o rato 
ou sua urina. Os ratos são atraídos 
pelo alimento e costumam urinar 
no local”, alerta a veterinária Sile-
ne Rodrigues. “O ideal é fornecer 
o alimento em horários específicos 
e retirar os pratos, mesmo que o pet 
não tenha ingerido tudo. Inclusive, 
a exposição da ração ao sol faz com 
essa fermente e, a posterior inges-
tão, pode causar problemas gástri-
cos ao cão”, complementa.

Passeios
Em relação aos passeios, deve-

se evitar nos horários mais quentes 
do dia, das 10h às 16h, pois dessa 
forma reduz-se os riscos de queima-
duras nos coxins (almofadinhas das 
patas), desidratação, queimaduras 
solares na pele, dificuldades respi-
ratórias e de troca de calor. Durante 
as caminhadas é indicado, além do 
uso do protetor solar, a utilização 
de sapatinhos e, até mesmo, bonés. 
Além disso, é necessário o uso de 
hidratantes veterinários específicos 
após o passeio, principalmente nas 
áreas dos coxins e focinho. 

o veterinário e professor 
Aldair junio Woyames Pinto será 

o diretor geral do hospital
Rafael Melo e Ana Paula Melo, 

proprietários da Toys & Pets

Neste mês de setembro tem início a primavera, para muitos a estação mais agradável do ano. Talvez até por 
isso, nesta época, as pessoas acabam deixando de se preocupar com alguns cuidados do dia a dia, especialmente 
com o seu pet. Isto não pode acontecer! O animalzinho tem que receber atenção o ano inteiro. Neste momento o 
maior cuidado é com o aumento da temperatura. A Toys & Pets tem dicas importantes. Confira:
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Devido ao trabalho sério 
e competente, o projeto social 
Bom na Bola Bom na Vida vem 
ganhando grande destaque nos 
últimos tempos. Prova disso foi 
a sua escolha como um dos ven-
cedores do Programa Goleada 
do Bem e a conquista do con-
ceituado prêmio Bom Exemplo. 
Contudo, para que possa seguir 
forte ele necessita do apoio de 
colaboradores.

No próximo mês de outubro, 
o Bom na Bola Bom na Vida 

Projeto social 
precisa de ajuda

KARliNHos espera contar com o 
apoio da comunidade para realizar 

mais uma festa das crianças

prepara uma grande festa para 
crianças carentes da região. Para 
que esse sonho seja possível con-
ta com a doação de brinquedos, 
materiais esportivos e livros in-
fantis.

O projeto também precisa de 
ajuda para continuar oferecendo, 
gratuitamente, oficinas esporti-
vas, atividades físicas, educacio-
nais e lúdicas nos núcleos nos 
bairros Buritis, Salgado Filho e 
conjuntos Flávio Marques Lisboa 
e Estrela Dalva.

Para aju-
dar basta entrar 
em contato com 
Carlos Vascon-
celos, o Karli-
nhos, idealizador 
do projeto, pelo 
whatsapp 9 9791 
2605 ou no email 
bomnabolabom-
navida@gmail.
com. Acompanhe 
também as ações 
voluntárias do 
projeto e dê su-

gestões pelo site www.bomnabola-
bomnavida.com.br.

  Conscientização

Centros de Saúde da região do Buritis
contam com a vacina contra sarampo

O aumento no número de ca-
sos de sarampo no Brasil ligou o 
alerta das autoridades, e da pró-
pria população, a respeito de uma 
doença que parecia estar erra-
dicada. Diante dessa situação, é 
importante que a comunidade se 
atente às ações preventivas, ou 
melhor, a ação preventiva, uma 
vez que a vacina é a única forma 
de evitar a contágio da doença.

Sua eficácia chega a 95%.  
Em Belo Horizonte é muito fácil 
tomar a vacina. Ela faz parte da 
rotina dos centros de saúde e está 
disponível durante todo o ano. 
Na região do Buritis, os locais 
indicados para receber a imuni-
zação são: centro de saúde Havaí 
- Rua Manila, 432, bairro Estrela 
Dalva, e/ou centro de saúde Pal-
meiras - Av. Dom João VI, 1821. 
As salas de vacina funcionam de 
segunda a sexta, das 9h às 17h.

Conforme orientação do Mi-
nistério da Saúde, a Prefeitura 
de Belo Horizonte ampliou a va-
cinação contra sarampo para to-
das as crianças de 6 meses a 11 
meses e 29 dias. Até o momento, 
a capital havia intensificado a va-

cinação para crianças desta faixa 
etária que iriam se deslocar para 
áreas de surto ativo. É importante 
ressaltar que essa dose não é con-
siderada válida para o esquema 
vacinal de rotina, devendo rece-
ber novamente a vacina aos 12 e 
15 meses, observando o intervalo 
mínimo de 30 dias para revaci-
nação. Fica mantida a orientação 
vacinal para as demais faixas etá-
rias.

Para a proteção contra a do-
ença são necessárias duas doses 
para quem tem até 29 anos de 
idade. Para maiores de 29 anos 
é necessária apenas uma dose. 
Quem não tiver se vacinado ou 
não tem o registro no cartão de 
vacina, deve procurar uma unida-
de de saúde para ser imunizado.

A Prefeitura, por meio da Se-
cretaria Municipal de  Saúde, in-
forma que fez parceria com uni-
versidades públicas e privadas da 
capital, para intensificar a vacina-
ção contra o sarampo. Foram dis-
ponibilizadas cerca de 40 mil do-
ses da vacina para as instituições 
de ensino, que serão responsáveis 
pela imunização dos alunos.

Ainda de acordo com a as-
sessoria da PBH, a vacinação 
contra sarampo também foi dis-
ponibilizada para os trabalhado-
res de hotéis da capital que hos-
pedaram seleções e turistas para 
a Copa América. Foram vacina-
das cerca de 320 pessoas nessa 
ação. Além dos trabalhadores 
do setor hoteleiro, a Secretaria 
Municipal de Saúde, em parcei-
ra com a BHTrans, vacinou cer-
ca de 260 motoristas de táxi e 
de transporte suplementar con-

tra o sarampo.
De acordo com o último 

boletim divulgado pela Secre-
taria Estadual de Saúde, desde o 
início do ano foram notificados 
221 casos suspeitos de saram-
po em 78 municípios de Minas 
Gerais. Desses, 162 foram des-
cartados, 55 estão sob inves-
tigação e quatro casos foram 
confirmados. Até o fechamento 
desta edição, em Belo Hori-
zonte não havia sido confirma-
do nenhum caso.

Outras ações

O grande assunto no país re-
centemente foram as grandes quei-
madas na Floresta Amazônica. 
Discussões e opiniões a respeito 
do tema aconteceram em todos os 
níveis, desde junto às principais 
autoridades do mundo até nas me-
sas de boteco. E a gente faz uma 
reflexão: será que antes de saber o 
que anda acontecendo pela Amazô-
nia não seria interessante observar 
o nosso “quintal”? Infelizmente, 
assim como lá, as queimadas nas 
matas dos parques e demais áre-
as verdes da nossa região também 
continuam com grande incidência.

Gerente da coordenação dos 
parques e praças da Regional Oes-
te, Edanise Guimarães relata que 
as matas de locais como o Parque 
Aggeo Pio Sobrinho e o Jacques 
Cousteau, no vizinho Betânia, 
constantemente são alvos de quei-
madas. E, para sua maior tristeza, 
todos eles por culpa do ser huma-
no. “Neste período de estiagem, 
com fortes ventos, qualquer faís-
ca pode provocar um incêndio de 
grandes proporções”.

Segundo Edanise, ainda exis-
tem diversas queimadas ocorridas 
de forma proposital. No entanto, 
muitas outras acontecem por des-
cuido ou mesmo desinformação 
do homem. “Tem gente que vai 
colocar fogo nas folhas da calçada, 
no lixo, achando que é uma coisa 
normal, mas aí uma faísca voa e 
vai até a mata e dali começa o in-
cêndio. Tem pessoas que fazem 
trabalhos religiosos com velas den-

NÃO é só NA AmAzôNiA
Matas da região do Buritis sofrem com queimadas

tro do parque. Outros acham que o 
cigarro está apagado e os jogam no 
mato. São muitas as ações que aca-
bam por causar o incêndio”.

NATUREZA
Edanise trabalha há 35 anos 

em defesa do meio ambiente. Du-
rante todo este tempo, observou 

grandes avanços no que diz respei-
to à preocupação com a natureza. 
Contudo, quando o assunto são as 
queimadas, ela não viu nenhuma 
melhora. Esse ano, o Parque Ag-
geo ainda não foi vítima de incên-
dio, mas algumas áreas verdes do 
bairro, sim. Já o Jacques Cousteau 
sofreu com dois incêndios. Na re-

Quem passou em frente ao 
Parque Aggeo Pio Sobrinho nos 
últimos dias percebeu que ele está 
de cara nova. A fachada, tanto ex-
terna quanto interna, foi totalmen-
te pintada. O verde substituiu o 
tradicional laranja. Contudo, não 
foi apenas a pintura que mudou no 
parque. Os bebedouros também 
foram trocados.

Além disso, houve uma im-
portante mudança no serviço. O 

Aggeo não abre mais os portões 
às segundas-feiras. O dia ficou 
reservado para uma manutenção 
mais assídua. “Quem frequenta 
percebeu que o parque está bem 
mais limpo. Agora, por exemplo, 
os banheiros podem passar por 
uma grande limpeza. Antes, era 
impossível com pessoas entran-
do e saindo o tempo todo. Com 
certeza está um local muito mais 
agradável para visitar”. 

Mudando de assunto

gião Centro/Sul, a Serra do Curral 
também foi alvo. Porém, apesar da 
tristeza, se alegra ao ver que não 
está nesta luta sozinha.

Na nossa região existem gru-
pos de brigadistas que estão sem-
pre a postos para ajudar a combater 
o fogo. A ambientalista conta que o 
grupo fica atento. Ao sinal de uma 

fumaça já procura saber onde está 
ocorrendo a queimada e aciona os 
bombeiros ou os próprios brigadis-
tas através do whatsapp. “Quando 
bate o desespero de ver o fogo a 
gente não pensa, já sai entrando na 
mata na tentativa de apagar. Um 
trabalho de herói em prol da nossa 
fauna e flora”.

Para Edanise, fortalecer a edu-
cação ambiental é a única forma 
de mudar este cenário. “Temos 
que ser multiplicadores. Educação 
ambiental devia se tornar matéria 
escolar. Não se pode falar somen-
te nesta época, somente porque a 
Amazônia virou pauta. Tem que 
ser o ano todo”, desabafa.

EdANisE, juntamente com outros BRiGAdisTAs, arrisca sua 
vida na tentativa de salvar a mata do jacques Cousteau

TRisTE CENÁRio de área verde do jacques Cousteau 
após ser vítima de mais uma queimada
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Viajar
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Chegamos ao mês de se-
tembro. E quem quiser curtir 
uma viagem no próximo verão 
com mais qualidade e um custo 
menor, já é hora de despertar e 
começar o planejamento das so-
nhadas férias de fim e começo 
de ano. Este é o momento ide-
al para buscar um bom pacote 
de viagens. Comprando agora é 
possível encontrar os melhores 
hotéis, pousadas, horários de 
vôos e preços.

A prova de que esse é o mo-
mento ideal para fazer as reser-
vas é o grande movimento na 
MultiTour Viagens, do Shopping 
Paragem. A cada dia que passa os 
clientes se mostram mais aten-
tos às vantagens de se comprar 
um pacote com antecedência. “É 
simplesmente conseguir encon-
trar o que procura! Não ter aque-
la frustração de não poder viajar, 
se hospedar, quando e onde gos-
taria”, ressalta o gerente Daniel 
Ersinzon.

Em relação aos destinos, Da-
niel garante que, neste momen-
to, é possível encontrar pacotes 
para os locais mais desejados do 
país. Em se tratando de mineiros, 
as praias do Nordeste continuam 
sendo o lugar mais cobiçado para 
as férias. “Temos ótimos pacotes 
para Maceió, Porto de Galinhas, 
Fortaleza, Natal. Aliás, a capital 
potiguar está com preços irresis-
tíveis. Vale a pena conferir!”

Quanto às viagens internacio-
nais, o gerente da MultiTour diz 
que a alta do dólar poderá afetar 
na procura. Contudo, esta mesma 
situação faz com que grandes pro-
moções surjam. “O turismo preci-
sa se adaptar ao cenário para não 
perder clientes. Se o dólar está 
alto, baixa o preço de hospedagem 
e assim vamos trabalhando”.

Boa hora para planejar 
as férias de verão

E que tal fazer um cruzeiro 
marítimo nas férias? Este tipo de 
passeio nunca esteve tão em alta 
como agora. O que antes era visto 
como uma viagem exclusiva para 
pessoas sofisticadas e de grande 
poder aquisitivo, hoje se tornou 
um passeio para os mais diversos 
públicos com reais poder de com-
pra. “É preciso mesmo desmisti-
ficar essa questão. Os navios são, 
de fato, luxuosos, mas oferecem 
pacotes a preços bem acessíveis”, 
garante Daniel, que destaca que 
um cruzeiro disponibiliza ao pas-
sageiro entretenimento, atividades 
de lazer para todas as idades, SPA, 
academia, entre outras atrações.

A temporada de cruzeiros no 
Brasil acontece de novembro a 
abril. Por esta razão, o mês de se-
tembro acaba sendo o momento 
perfeito para adquirir um pacote 

com ótimas promoções. “Tem al-
guns pacotes que chegam a ofere-
cer 50% de desconto na tarifa para 
o segundo passageiro e o terceiro 
não paga nada, apenas as taxas. É 
tudo o que uma família sonha”, diz 
o gerente.

O Brasil conta com sete navios 
com viagens de três noites, que 
são os minicruzeiros, até 13 noites 
saindo dos portos do Rio de Janei-
ro, Santos, Itajaí (SC) e Salvador. 
O roteiro mais procurado é o que 
tem como destino Montevidéu, 
Punta del Este e Buenos Aires. “É 
um passeio inesquecível. Quem 
faz sempre quer fazer de novo”, 
finaliza Daniel. A sede da Multi-
Tour fica no 1º piso do Shopping 
Paragem. O contato também pode 
ser feito pelo telefone 3378-4445, 
Whastapp 99570-6325 ou ainda no 
Instagram @multitour.

Cruzeiros

O Parque Estrela D’alva, 
na região do Buritis, foi palco 
de uma grande festa neste últi-
mo mês de agosto. O local foi o 
escolhido para receber a Festa 
da Família do Colégio SES, 
unidade Palmeiras, deste ano. 
Em torno de 400 pessoas, entre 
familiares, alunos, educadores 
e profissionais da escola, esti-
veram presentes para mais um 
importante momento de alegria 
e confraternização.

Durante as duas horas de 
evento, o público teve a oportu-
nidade de participar de brinca-
deiras, oficinas de arte, aula de 
musicalização e um delicioso 
piquenique. Momentos de mui-
ta diversão para a garotada e de 
saudosismo para os familiares. 
“A gente via a alegria nos olhos 
dos pais, dos tios, dos avós. Eles 

Festa da Família 
SES é sucesso

Este ano, a Festa da Família 
SES, unidade Palmeiras, chegou 
à sua quinta edição, sendo a pri-
meira realizada no Parque Estrela 
D’alva. Antes, elas aconteciam 
no Parque Jacques Custeau, no 
bairro Betânia. Segundo Kellem, 
a mudança não poderia ter tido 

melhor resultado.
“Além de uma ótima loca-

lização, o parque nos ofereceu 
toda a estrutura necessária para 
um grande evento. Muito espaço 
ao ar livre para as famílias brin-
carem. Todos que vinham até a 
gente eram só elogios pela es-

colha e estrutura montada. Isto, 
claro, nos incentiva a fazer um 
evento ainda melhor a cada ano”, 
ressalta a coordenadora peda-
gógica, que não quis dar nenhu-
ma pista sobre a festa de 2020. 
“É aguardar e conferir. Teremos 
mais surpresas!”

Novo local

Cultura e Lazer - Setembro

Racionais MC’s 
Local: KM de Vantagens Hall
Horário: 22h30
Ingressos: R$40
Vendas: premier.ticketsforfun.com.br

DIA 21
Fagner 
Local: Palácio das Artes
Horário: 21h
Ingressos: R$110
Vendas: ingressorapido.com.br

DIA 25
Whitesnake 

Local: KM de Vantagens Hall
Horário: 21h30 | Ingressos: R$180
Vendas: premier.ticketsforfun.com.br

LOL Surprise Ao Vivo
Local: Cine Theatro Brasil Vallourec 
Horário: 11h  |  Ingressos: R$70

PARA A GAROTA-
DA

DIA 22
Toy Story
Local: Ouro 
Minas Palace Hotel

Horário: 15h
Ingressos: R$60
Vendas: eventim.com.br

DIA 28 e 29
Brasilis – um espetáculo do 
Circo Turma da Mônica
Local: Sesc Palladium
Horário: Sábado às 16h / domingo às 11h e 16h
Ingressos: R$50
Vendas: circoturmadamonica.com.br
Vendas:cinetheatrobrasil.com.br 

Aniversário Mercado Central e Mineirão
 - Horário: 10h  |  Local: G1 Descoberto - Mineirão 
Ingressos: R$ 40  |  Vendas: nenety.com.br

Comemoração

segundo dANiEl, brasileiros estão planejando melhor suas viagens

sabiam que estavam participando de 
um momento único na vida de seus 
filhos e, com certeza, lembravam de 
quando tiveram no passado a mesma 
experiência com seus pais”, comenta 
a coordenadora pedagógica, kellem 
Cota.

Ainda de acordo com a coorde-

nadora, a Festa da Família tam-
bém se tornou um importante 
momento para as famílias dos 
alunos se conhecerem. “Já vi 
grandes amizades surgirem des-
te encontro. É muito legal ver os 
pais dos amigos dos filhos tam-
bém se tornarem amigos”.

EvENTo é sempre um momento único de iNTERAção familia/escola

EQuiPE PEdAGóGiCA sEs mais uma vez deu um show de organização

DIA 14

DIA 28
Almir Sater
Local: KM de Vantagens Hall  |  Horário: 22h  |  Ingressos: R$70
Vendas: premier.ticketsforfun.com.br

DIA 29
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