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A Campanha da Frater-
nidade terá grande desta-
que no Buritis. Pároco da 
Igreja de Santa Clara de 
Assis, padre Jorge Alves 
Filho ressalta que o tema 
escolhido para esse ano, 
“Fraternidade e vida: dom 
e compromisso” e o lema 

“Viu, sentiu compaixão e 
cuidou dele”, será ampla-
mente discutido nas missas 
do bairro, com o intuito de 
promover a sensibilização 
das pessoas para aproxima-
rem-se e cuidarem das vi-
das mais fragilizadas.

A possibilidade de morar próximo 
à universidade faz com que muitos 
estudantes, especialmente vindos de 
outras cidades, optem em se mudar para 
o Buritis. Contudo, ao chegar aqui, eles 
percebem que, mais do que simplesmente 
um lugar para dormir e estudar, nosso 
bairro oferece um ambiente repleto de 
possibilidades com uma comunidade 
alegre e bastante acolhedora.

Festejando 16 Anos 
com muitas promoções

Neste mês de março 
o JORNAL DO BURITIS 
completa 16 anos de 
vida. Ao longo desse 

período, consolidou-se 
como o principal veículo 

de comunicação do 
bairro e também melhor 
jornal de Belo Horizonte 

neste segmento. Para 
comemorar a data, 

estamos realizando várias 
promoções para os nossos 

leitores e, em especial, 
para as nossas leitoras. 

Acompanhe nossas redes 
sociais e participe. 

BEM-VINDOS 
AO BURITIS
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MULHEREs

Foi muito legal saber através 
das redes sociais do JORNAL DO 
BURITIS que uma das equipes que 
coletam lixo em nosso bairro fez 
uma justa homenagem às mulheres 
pelo seu dia. Ter visto o brilho nos 
olhos, mesmo que através das fotos, 
das pessoas que receberam flores 
da equipe da SLU foi muito grati-
ficante. O mundo precisa de mais 
amor, de mais reconhecimento. Eu 
não recebi as flores que foram en-
tregues pela Edna e sua equipe, mas 
me senti contemplada com o belo 
ato. É muito amor. É muito carinho. 
Vocês são iluminados e fazem toda 
diferença. Parabéns a todos os cole-
tores de lixo e a todas as mulheres!

Marcela luz
Moradora

FEIRA
No primeiro sábado do mês, dia 

07 de março, percebi que o trânsito 
estava um pouco tumultuado na Má-
rio Werneck, próximo ao Supermer-
cado Super Nosso, no sentido Buritis 
2. Ao passar pelo local tive a grata 
satisfação em perceber que agora 
temos uma feira de rua de comidas 
típicas, artes e artesanato. Ela fica ali 
na Rua Paulo Surette, entre as Rua 
Tereza Mota Valadares e Mário Wer-
neck. Dei a volta no quarteirão, parei 
meu carro e fui lá conferir de perto. 
Apesar de não ter tido um público 
grande, acho válida a vontade da 
prefeitura em valorizar os feirantes 
de cada região da cidade. Desejo su-
cesso a todos e vida longa à feirinha.

luiza DinarDi
Moradora

EMPREEnDEDoRAs
Nos últimos 20 anos, a par-

ticipação das mulheres na vida 
econômica brasileira aumentou 
consideravelmente. Cada vez mais 
elas buscam empreender, pois a 
maioria almeja uma atividade ren-
tável que possa ser construída de 
forma autônoma e independente. 
Um relatório divulgado recen-
temente pelo Serviço de Apoio 
às Micro e Pequenas Empresas 
(Sebrae), aponta que em 2017 e 
2018, a proporção de mulheres 
empreendedoras que são “chefes 
de domicílio” passou de 38% para 
45%. A cada ano vemos uma mu-
dança social e cultural nesse mer-
cado, com papel de destaque para 
as mulheres. Atualmente, o públi-

co feminino é mais expressivo do 
que o masculino, quando o assun-
to é a abertura de novos empre-
endimentos. Dados apontam que 
o empreendedorismo tem desper-
tado mais interesse das mulheres. 
A proporção de “Empreendedores 
Novos” - os que têm um negócio 
com menos de 3,5 anos - é maior 
entre elas: 15,4% contra 12,6% 
de homens. As mulheres entraram 
com força no mundo financeiro. 
Atualmente, cerca de 40% dos 
cargos de dentro das unidades de 
negócios no Brasil são ocupados 
por mulheres. Somos maioria nos 
setores de comércio (52,95%), 
indústria (65,20%) e serviços 
(55%). E vamos crescer mais.
ana carolina raMos De Menezes

Superintendente da Unicred

EDUCAÇÃo FInAnCEIRA
Excelente ler a reportagem 

na edição de fevereiro do JOR-
NAL DO BURITIS que falava 
da obrigatoriedade da educação 
financeira nas escolas de ensi-
no infantil e fundamental. Desde 
cedo nossas crianças têm que ter 
consciência dos próprios gastos 
e ajudar a família a lidar com as 
finanças. A chamada educação fi-
nanceira, cuja oferta hoje depende 
da estrutura de cada rede de ensi-
no passa a ser direito de todos os 
brasileiros, previsto na chamada 
Base Nacional Comum Curricu-
lar (BNCC). A aprendizagem nes-
se sentido é essencial para poder 
fazer escolhas mais conscientes 
e aumentar a capacidade crítica. 

Que a educação financeira tenha 
vindo para ficar, de vez!

antônio MeDraDo
Professor

ÔnIBUs
Fui pegar ônibus no ponto da 

Av. Professor Mário Werneck, altu-
ra do número 2.481, mas devido às 
árvores plantadas no passeio, está 
impossível ver os ônibus que sobem 
a avenida. Sugiro que podem estas 
árvores o máximo que puderem até 
a esquina do número 1.501. Nestes 
dois últimos meses, como a chuva 
estava forte, as pessoas do ponto es-
tavam arriscando a vida e quase sen-
do atropeladas, pois tinham que ir 
até o meio do asfalto para enxergar o 
ônibus que subia a avenida. 

Jussara zinato 
Moradora

Lá se vão 16 anos de vida. 
De 2004 até hoje, o mundo 
mudou com uma velocidade 
incrível. O avanço da tecno-
logia e a presença cada vez 
maior das redes sociais na vida 
das pessoas dá a impressão 
que estamos vivendo de uma 
forma muito mais acelerada do 
que no século passado. Como 
diz o slogan de um conhecido 
veículo de comunicação, em 
20 minutos tudo pode mudar.

Nestes 16 anos, o nosso 
JB também mudou. Como um 
veículo moderno, tivemos que 
nos adaptar aos novos tempos. 
Com a rápida evolução da in-
ternet, a chegada dos Iphones 
e os milhares de aplicativos 
que estão na palma da mão das 
pessoas, boa parte dos veícu-
los impressos que existia no 

início do século foi pratica-
mente dizimada. Quem ficou 
parado no tempo morreu.

Nós mudamos, mas não 
nos afastamos de uma das 
nossas principais missões, 
que é mostrar o Buritis que 
não aparece na grande mídia, 
que enxerga o bairro somente 
nos momentos de tragédia. A 
construção de uma imagem, 
de uma reputação positiva, 
leva tempo. E a cada edição 
das 193 anteriores fomos con-
quistando a credibilidade de 
nossos leitores e anunciantes 
sem precisar recorrer ao sensa-
cionalismo que causa impacto 
e choca a opinião pública. Pro-
vamos que notícia boa também 
dá audiência e credibilidade.

Esta edição de março, 
quando comemoramos nossos 

16 anos de fundação, reflete 
bem o que foi a linha editorial 
do JB neste período. Já na re-
portagem principal, valoriza-
mos a nossa aldeia mostrando 
novos moradores encantados 
com o Buritis. São estudantes 
que chegam aqui para fazer o 
curso superior. Mas, ao se de-
pararem com um bairro com 
tantas qualidades, já revelam 
que querem construir suas his-
tórias por aqui mesmo.

Em outra reportagem, mos-
tramos o aspecto reivindicativo 
que foi motivo para várias con-
quistas do bairro. Registramos 
o trabalho que a Prefeitura vem 
realizando para recuperar as 
vias que foram prejudicadas 
com as enchentes de Janeiro. 
Mas também já fizemos o aler-
ta que não basta apenas fazer 

este trabalho de recuperação. É 
necessário fazer projetos para 
evitar enchentes em locais que 
sofrem com as chuvas de for-
ma recorrente.

Outra característica do jor-
nal foi sempre dar vez e voz 
para os cidadãos  envolvidos 
em causas coletivas de forma 
voluntária. Na reportagem da 
página 11, mostramos o tra-
balho da ambientalista Carla 
Magna, uma das coordenado-
ras de um grupo que trabalha 
em prol da defesa dos nossos 
córregos. Pessoas como ela, 
que doam seu tempo e seu 
trabalho por um bairro me-
lhor, foram protagonistas de 
centenas de reportagens em 
nossas páginas.

Também estamos cada vez 
mais próximos à comunida-

de por meio das nossas redes 
sociais. E esta interação está 
crescendo cada vez mais no 
Facebook , no Instagram e em 
nosso site. E para valorizar 
ainda mais nossos leitores, es-
tamos permanentemente fazen-
do promoções que premiam a 
comunidade com benefícios 
diversos. Neste mês de março, 
nosso principal alvo serão as 
mulheres – veja na página 9.

Agora, já são 194 edições 
marcando presença todos os 
meses nas residências e esta-
belecimentos comerciais, con-
solidando, em cada uma delas, 
uma relação de parceria com 
leitores e anunciantes cada vez 
mais forte e produtiva. Vamos 
continuar trabalhando com a 
seriedade de sempre para que 
ela seja ainda mais duradoura.

Parceria forte e consolidada
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Vida Nova 

A presença de dois im-
portantes centros universi-
tários faz com que o Buritis 
seja muito requisitado para 
a moradia de estudantes, se-
jam vindos de outros bairros 
da capital ou até mesmo de 
outras cidades de Minas e do 
país.  Mas qual será a primei-
ra impressão que estes jovens 
têm do bairro? Será que nos-
so movimentado cotidiano 
faz com que sejamos menos 
acolhedores? O JORNAL DO 
BURITIS conversou com al-
guns universitários que se 
mudaram para o bairro recen-
temente e ouviu deles quais as 
suas primeiras impressões ao 
morar aqui. 

Nos últimos anos o Bu-
ritis se tornou um dos luga-
res mais requisitados de BH 
pelos recém-casados. Quem 
está começando uma nova 
vida enxerga no bairro o lu-
gar ideal para formar um lar, 
uma vez que aqui encontram 
tudo o que procuram, desde 
um comércio forte à pre-
sença de ótimas instituições 
educacionais. Mas, para um 
estudante que vem de outra 
cidade, pequena, o corre-
corre do Buritis pode pare-
cer assustador.

Thomas Oliveira é natu-
ral da cidade de Itamarandi-
ba. Mudou-se para o Buritis 
no início deste ano para ficar 
próximo à faculdade. Está 
cursando Direito no UniBH. 
De acordo com Thomas, a 
mudança em sua vida foi 
total. Como ele mesmo diz, 
Itamarandiba é no “interior 
do interior” e, de repente, 
estava em um bairro que é 

Estudantes se encantam pelo Buritis

Em cada depoimento, os 
estudantes falaram sobre o que 
mais lhe atraíam no Buritis. Os 
bares, o comércio, os espaços 
públicos, o grande movimen-
to de pessoas. E tudo isso que o 
bairro proporciona faz com que 
eles sejam unânimes em dizer 
que, depois que se formarem, 
farão o possível para conti-

nuar morando aqui. “Eu quero 
ser delegado. Não sei para onde 
a vida vai me levar, mas se for 
para Belo Horizonte, não tenha 
dúvidas que irei continuar sen-
do um morador do Buritis”, diz 
Thomas. “Meu sonho é mudar 
de país. Se ele não for realizado, 
o segundo será continuar moran-
do no Buritis”, afirma Nathália.

do tamanho de uma cidade. 
E com um detalhe: com um 
perfil mais moderno. “Aqui 
tem de tudo. É impressionan-
te. De bancos a Mcdonalds. 

A grande mudança na 
vida dos estudantes vin-
dos de outras cidades, 
principalmente do inte-
rior, é notória. Contudo, 
mesmo quem já tem uma 
vivência na capital mos-
tra sentir uma grande di-
ferença ao se mudar para 
o nosso bairro. Nathália 
Mourão morava no bairro 
Serra e este ano decidiu 
se mudar para o Buritis. 
Ela está cursando o sexto 
período do curso de Di-
reito do UniBH. 

De acordo com Na-
thália, logo nos pri-
meiros dias por aqui já 
percebeu o quanto era 
diferente morar no Bu-
ritis. “O Serra é muito 
comercial. Você não via 
as pessoas. Aqui, apesar de 
ser um bairro que tem tudo, 
você vê as pessoas. Uma 
coisa que me impressionou 
é como os moradores gos-
tam de fazer atividade física 
ao ar livre. Vi gente fazen-
do caminhada de sombrinha 
nesse período de chuva. É 
muito legal”.

Nem mesmo o tão falado 
trânsito carregado do Buritis 

Para falar a verdade, a única 
vez que saí daqui desde que 
cheguei foi para ir em um 
bloquinho de carnaval na Sa-
vassi. Se não fosse isso, acho 

novIDADE PRA toDos

AqUI PRA sEMPRE

que ainda não teria conhecido 
outro lugar de BH”.

No entanto, apesar de 
toda esta vida movimen-
tada do Buritis, algo tem 
chamado a atenção do estu-
dante. Morador na Rua Er-
nani Agrícola, Thomas não 
imaginava que iria se depa-
rar com uma situação que 
lembra muito a sua cidade. 
O acolhimento dos mora-
dores. “Assim que cheguei 
aqui vi que todo mundo vive 
na correria. Mas não tem um 
dia que saio no meu prédio, 
na pracinha da minha rua, e 
uma pessoa não me dá um 
caloroso bom dia, especial-
mente os mais idosos. A gen-
te percebe que a comunida-
de é muito família e poder 
morar em um lugar assim é 
muito especial”.

é algo que incomoda a estu-
dante, moradora na Rua Mar-
co Aurélio de Miranda. “Sair 
e chegar ao bairro em horários 
de pico, de fato, é muito com-
plicado, mas a verdade é que 
em toda a cidade o trânsito 
está ruim, e no Buritis tem a 
vantagem de raramente pre-
cisar sair daqui. Tudo o que 
preciso encontro aqui e para a 
faculdade vou a pé”.

Bairro tem tudo o que um JOvem eSTUDANTe procura
NATHÁLIA está adorando 

a sua nova realidade

 Apesar da correria do Buritis, THOmAS conseguiu 
encontrar no bairro alguns traços do interior
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O Parque Aggeo Pio Sobri-
nho, espaço público mais visita-
do do Buritis, infelizmente ainda 
segue fechado à comunidade. As 
fortes chuvas do dia 28 de janeiro 
fizeram com que o Córrego Ponte 
Queimada, afluente do Córrego 
Cercadinho, e que passa dentro do 
parque, transbordasse, causando 
muita sujeira no local, com acú-
mulo de lama, galhos e folhas que 
foram arrastados pela correnteza. 
A força da água foi tamanha que 
chegou a levar o portão de acesso 
ao parque, que já foi recuperado e 
recolocado. Quadras, pista de ca-
minhada e gramado ficaram com 
grande volume de lama acumu-
lada. Canteiros e jardins do local 
também foram afetados.

Entretanto, quem poderia ima-
ginar que de uma situação tão triste 
pudéssemos tirar algo de positivo. 
Poucos dias após o ocorrido, equi-
pes da Fundação de Parques Mu-
nicipais e Zoobotânica e profissio-
nais de outras áreas da Prefeitura 
se mobilizaram intensamente em 
ações preventivas e emergenciais 

Parque Aggeo Pio retornará mais colorido

para recuperar o parque. “Foi lin-
do ver a dedicação dessas pessoas. 
Não era apenas o serviço delas, 
era uma demonstração de carinho 
pelo parque. Eu mesma estava de 
férias, mas voltei a trabalhar para 
ajudar nesse início de processo de 
revitalização”, recorda a responsá-
vel pelos parques e praças da re-
gião, Edanise Guimarães Reis.

Além disso, esta interrupção 
forçada no atendimento ao pú-
blico possibilitou a realização de 

algumas novas ações no parque 
como, por exemplo, a criação de 
um novo jardim. “Antes aqui só 
tínhamos algumas plantas pelos 
cantos. Agora teremos um verda-
deiro canteiro de flores. O Aggeo 
vai voltar muito mais colorido”, 
garante Edanise.

Entre outras flores, o Parque 
Aggeo Pio irá receber copos de 
leite, margaridas e palmeiras azuis. 
“São plantas lindas. Elas virão do 
Parque Jacques Costeau. Muitos 

moradores do Buritis que visitam 
o parque do Betânia me questio-
navam porque o Aggeo não tinha 
um canteiro de flores como o de lá. 
Pois bem, agora terá. Um cenário a 
mais para as famílias que frequen-
tam o parque do Buritis”.

PARA REFLEtIR
A força e intensidade da chuva 

do dia 25 de janeiro foi algo, de 
fato, nunca visto na região e isto 
já seria mais que o suficiente para 
causar os grandes transtornos no 
parque. No entanto, uma situação 
em especial chamou a atenção so-
bre a ação do homem. Junto com 
os galhos e a lama uma grande 
quantidade de lixo invadiu o Ag-
geo, uma prova de como o cidadão 
não está respeitando a natureza.

“Esta parece que foi a forma 
que a natureza encontrou de mos-
trar às pessoas como elas estão 
se comportando mal. Quem sabe 
o lixo encontrado não só aqui no 
parque, mas em toda a cidade após 
as chuvas, pode ter despertado a 
consciência de que a natureza não 
é lata de lixo”.

De acordo com Edanise, a 
expectativa é de que o Parque 
Aggeo Pio Sobrinho reabra os 
portões ao público no dia 14 de 
março. Contudo, este prazo de-
pende do andamento dos traba-

lhos de limpeza e revitalização, 
que foram prejudicados pela 
sequência do período chuvo-
so. “Quando eu cheguei aqui no 
dia seguinte às fortes chuvas, 
eu chorei com o cenário que en-
contrei. Hoje, me alegro em ver 
tudo o que as equipes fizeram 
para devolver este lindo espaço 
à comunidade”.

Sobre os demais parques da 
região, o Bandeirante Silva Or-
tiz, no Buritis, e Estrela Dalva, 
não precisaram ser interditados. 
O Estrelinha segue fechado, uma 

vez que suas pistas de caminhada 
seguem escorregadias, gerando 
risco de acidentes. Já o Jacques 
Costeau, no Betânia, já foi rea-
berto. Porém, a orientação é que 
as pessoas não utilizem suas tri-
lhas, uma vez que também estão 
muito escorregadias e perigosas. 
“Até tem gente que nos desafia, 
não respeitam as placas, eu la-
mento esse tipo de atitude. Mais 
do que a Prefeitura, as pessoas 
deveriam ser as primeiras a se 
preocuparem com a própria saú-
de”, alerta Edanise.

Reconstrução

CANTeIRO De fLOReS já está pronto 
para ser remanejado para o Aggeo

eDANISe GUImARãeS participou diretamente dos trabalhos de limpeza no parque

mar de lama atingiu todos os pontos do parque do Buritis criando um TRISTe CeNÁRIO
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As imagens registradas no 
Buritis após as fortes chuvas do 
dia 28 de janeiro deverão ficar 
ainda por muito tempo na memó-
ria dos moradores. Mesmo quem 
reside no bairro há muitos anos 
se mostrou incrédulo diante do 
cenário que estava vivenciando. 
Carros arrastados, ruas destruí-
das, deslizamentos de terra, cór-
rego transbordando. Tudo isso 
em poucas horas. Mas, passado 
o momento de tensão, é hora de 
reconstruir e, principalmente, 
buscar respostas para o ocorrido. 
Conhecidos pontos de alagamen-
tos do bairro, como a Avenida 
Engenheiro Carlos Goulart, em 
frente ao Mc Donalds, e a rota-
tória do Buritis II, novamente fo-
ram os mais afetados. Então, por 
que esses lugares ainda não so-
freram nenhuma intervenção da 
Prefeitura? O que irá acontecer 
daqui em diante?

Coordenador da Regional 
Oeste da PBH, o engenheiro ci-
vil Sylvio Malta diz que nunca 
irá esquecer o trabalho realizado 
durante as chuvas do fim do mês 
de janeiro. Segundo ele, uma for-
ça-tarefa foi montada para agir 
da forma mais rápida e eficaz em 
prol do município, especialmente 
na questão de salvar vidas, o que 
felizmente não precisou de nenhu-
ma interferência no Buritis.

“Juntamente com representan-
tes de outros setores da Prefeitura, 
vivi aquela situação 24 horas.  E 
não tenho receio nenhum em di-
zer que Belo Horizonte é uma das 
poucas cidades do Brasil que se-
ria capaz de enfrentar uma chuva 
como aquela. Os problemas que 
tivemos aqui seriam infinitamente 

Enchentes: vamos ter que contar com a sorte
Apesar de receber serviços de recuperação de vias, coordenador da 

Regional diz que Buritis não terá novas obras para retenção das chuvas

O fato de os pontos mais afe-
tados pelas chuvas no Buritis já 
terem um histórico de alagamen-
tos não irá mudar a visão da PBH 
quanto à realização de obras no 
bairro. Segundo o coordenador da 
Regional Oeste, a Prefeitura en-

maiores em outros lugares, com a 
perda de muitas vidas”.

No Buritis, os problemas re-
gistrados foram estruturais. No 
dia seguinte às chuvas, equipes 
de limpeza já atuavam em vários 
cantos do bairro. Semanas depois 
boa parte das ruas que foram des-
truídas também foi recuperada. 
De acordo com Sylvio Malta não 
existe um cronograma específico 
para os reparos no bairro.

A Superintendência de De-
senvolvimento da Capital (SU-
DECAP) trabalha para que, 
dentro de um prazo de 180 dias, 
todas as vias públicas da capital 
prejudicadas pelas chuvas sejam 
recapeadas. “Acompanhando os 
trabalhos na cidade vejo que no 
Buritis muita coisa já foi feita, 
uma mostra de quanto o bairro é 
importante para o poder público 
municipal. Mas, um cronograma 
específico de recuperação para o 
Buritis ou qualquer outro bairro 
não existe”.

Sem Previsão 

nADA DE novIDADEs
sistemas de drenagem e absorção 
de água do Buritis são muito efica-
zes e que somente lugares onde as 
chamadas “chuvas normais” cau-
sam danos receberão obras da Pre-
feitura. “Por exemplo, na Avenida 
Vilarinho. Lá, sim, haverá a rea-

lização de uma grande obra, uma 
vez que todos os anos registra-se 
problemas no local”.

Nem mesmo a vazão de água 
do Córrego do Cercadinho, por 
baixo da ponte da Rua Pedro La-
borne Tavares, onde cinco saídas 
deságuam em apenas uma passa-
gem, é considerada um problema 
para a Prefeitura. “Não é assim: de 
cinco vira um.  A passagem única 
é maior que as vazões e antes de 
água chegar ela vai sendo absorvi-
da pelas encostas. A obra foi bem 
feita. A chuva que foi excepcio-
nal”, afirma Sylvio.

Questionado então, se seremos 
reféns de uma nova chuva como 
a de janeiro, Malta confirmou que 
sim, a não ser que o que eles cha-
mam de anormalidade se torne fre-
quente. “Pode acontecer, mas os 
números históricos dizem o con-
trário. A não ser que uma nova his-
tória comece a ser escrita, aí sim o 
poder público terá que agir de ou-
tra forma”.

xerga o ocorrido no início de 2020 
como uma “anormalidade”. “Foi 
uma chuva nunca vista em 100 
anos. Acredita-se que algo pareci-
do ocorreu em 900 anos. Quanto a 
isso não tem o que fazer”.

Sylvio Malta garante que os 

CRATeRA na Rubens Caporali Ribeiro chegou a engolir um poste de iluminação. Hoje, a via já está ReCAPeADA

Avenida eNGeNHeIRO CARLOS GOULART, via mais prejudicada pelas chuvas no Buritis, passou por um grande trabalho e foi recuperada
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Vencedoras

Mulheres que criam os filhos 
sozinhas, tomam conta da casa e 
ainda trabalham para sustentar a 
família. Esse é um perfil que vem 
se tornando cada vez mais fre-
quente entre as mulheres do sécu-
lo 21. E o Buritis é um lugar onde 
exemplos não faltam. Por aqui, 
quase não ouvimos o termo “Do-
nas de Casa”. Temos, sim, muitas 
“Donas da Casa”, mulheres que 
ao mesmo tempo desempenham 
o papel de mães, trabalhadoras e 
chefes de família.   

Rita Stylita, moradora na Rua 
Pedro Natalício de Morais, é um 
grande exemplo de mulher guer-

reira que, sem ter ao lado uma fi-
gura masculina, se desdobra para 
manter o lar. Mãe de João Vitor, 
agora com 18 anos, cuida do filho 
sozinha desde os 3, quando se se-
parou do marido.

Rita é formada em Nutrição. 
Nascida na cidade de Viçosa, veio 
para a capital em 1993, aos 23 anos, 
para trabalhar em uma empresa. Em 
1997 se casou e escolheu o Buri-
tis para morara. Após sete anos de 
união se divorciou. Nesta época já 
exercia a função de gerente de ven-
das da multinacional Yakult. Sol-
teira, com filho pequeno, longe dos 
pais. A vida não seria nada fácil!

E essa sensação de dever cum-
prido é comprovada na fala do fi-
lho. João não esconde o orgulho 
de sua mãe e como sua história 
de vida o fez criar uma consciên-
cia como ser humano. “Ela é uma 
guerreira. Nunca me faltou como 
mãe e como mantenedora. Quan-
tas vezes, mesmo cansada de um 
dia longo de serviço, chegou em 
casa e foi fazer o dever comigo. 
O respeito que tenho pelas pes-
soas, especialmente pelas mu-
lheres, vem do que ela me ensi-
nou. É clichê dizer que a nossa 
mãe é a melhor do mundo, mas 
para mim, essa expressão é mui-
to verdadeira”.

EMPREsÁRIA
Aos 48 anos de idade, Adria-

na Fernandes tem um currículo 
de tirar o fôlego. De acordo com 
ela, não se lembra da sua vida sem 
trabalhar. A carteira de trabalho 
foi assinada aos 16 anos (naquela 
época podia). O pai faleceu quan-
do tinha 18 anos. Irmã mais velha 
da família, conciliava os estudos 
com a ajudar à mãe que fazia 
quentinhas para vender. Após se 
formar em Administração de Em-
presas, conseguiu um emprego na 
Localiza, onde trabalhou dos 25 
aos 33 anos. Contudo, ser funcio-
nária não era bem o que queria 
para sua vida. Então, partiu para a 
abertura do primeiro negócio.

Porém, antes de falar do em-
preendimento, temos que destacar 
o momento mais especial da vida 
de Adriana. Aos 30 anos, por op-
ção, quis ser mãe. Vitória chegou 
para dar ainda mais sentido à sua 
vida. Três anos depois, começou 
a vida de empresária e inaugurou 
o seu Stúdio de Beleza e Estética 
Adriana Fernandes.

Foram incansáveis 15 anos de 
dedicação. O salão fechou as por-

O bairro das “donas da casa”

tas em junho de 2019. Contudo, 
por uma outra razão muito espe-
cial. Ao lado do irmão, Adriana 
lançava o Restaurante Comida de 
Casa. "Salão de beleza e comida 
sempre foram minhas paixões. 
Que bom que com força e perse-
verança consegui realizar esses 
dois sonhos profissionais".

Adriana realmente não para! 
Por alguns meses chegou a acu-
mular as coordenações do restau-
rante e do antigo salão. "Emagreci 
seis quilos. Não tem fim de expe-
diente, não tem fim de semana. É 
dedicação em tempo integral", diz 
ela, que ainda hoje realiza as duas 
atividades. "Fechei o salão, estou 
no restaurante, mas não abando-
nei minhas clientes/amigas. Faço 
atendimento em casa três vezes 
por semana".

Mas se engana quem pensa 
que essa vida corrida significou 
um abandono à vida particular. 

De fato, não foi. A moradora 
do Buritis abdicou um bom tempo 
de sua vida afetiva para se dedi-
car ao filho e à carreira. “Fui ter 
um novo relacionamento quando 
o João já tinha 11 anos. Mas tudo 
que fiz na minha vida foi uma op-
ção minha. Optei em me dedicar 
ao trabalho. Tenho muito orgulho 
em não deixar faltar nada para o 
meu filho. Tenho meu apartamen-
to. Paguei e ainda pago os estu-
dos do João, que acabou de entrar 
para a faculdade de Engenharia E 
ainda me realizei com muitas via-
gens, inclusive para a Europa. Eu 
me considero feliz e vencedora”.

Apesar de não poder ter ficado 
ao lado da filha todo o tempo que 
gostaria, garante que nunca faltou 
como mãe. "Até mesmo essa mu-
dança de ramo foi também pen-
sando em estar com ela. A Vitória 
estava na adolescência e eu não 
queria vê-la curtindo aquela fase 
com as mães das amigas. Sem o 
salão meus sábados ficaram mais 
livres para sair com ela".

E para o futuro, a moradora 
da Rua Paulo Piedade Campos 
já pensa em ampliar os negó-
cios. Adriana quer durante à noi-
te transformar o restaurante, que 
fica na Rua Engenheiro Godo-
fredo Santos, no vizinho Estoril, 
em uma hamburgueria, e mais 
pra frente sofisticá-lo. "Hoje fa-
zemos uma comida bem simples, 
caseira. Mais adiante quero trans-
formá-lo em um bistrô. Uma alta 
gastronomia e um lugar muito 
aconchegante".

Se pudesse voltar ao passado, RITA garante que faria tudo igual em sua vida

ADRIANA está em seu segundo empreendimento 
e pretende ampliar suas atividades ainda mais
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O ano de 2020 começou com 
uma grande novidade para o cam-
pus Buritis do UniBH. O Cen-
tro Universitário adotou o bairro 
como seu campus único. A partir 
de agora, todos os cursos passam 
a ocupar o mesmo local, integra-
do ao bairro, e com toda a infraes-
trutura necessária para um ensino 
de qualidade. Uma estratégia que 
visa oferecer maior vivência e ex-
periência aos alunos, além de am-
pliar os laços com a comunidade.

Com a decisão, os campus 
Cristiano Machado e Lourdes dei-
xam de ser vinculados ao UniBH. 
Entretanto, os alunos que optarem 
em permanecer no Campus da 
Cristiano Machado não terão a 
obrigatoriedade de se transferir 
para o Buritis, podendo concreti-
zar seus estudos na unidade. Já o 
campus de Lourdes, que oferecia 
somente o curso de Direito, foi 
desativado.

“Os alunos de Lourdes não 
irão sentir a mudança, uma vez 
que o Buritis fica próximo ao 
bairro. Já os alunos do Cristiano 
Machado terão as duas opções. 
Mas a verdade é que a grande 
maioria queria essa mudança. Eles 
não viam o local onde estudavam 
como um campus, especialmente 
o de Lourdes, onde só havia o cur-
so de Direito. Essa interação mul-
tidisciplinar faz toda a diferença. 
Eles querem viver essa experiên-
cia”, comenta a diretora de marke-

A maior instituição de ensino do Buritis está sob nova di-
reção. Desde o início do último mês de fevereiro, o Centro 
Universitário UniBH passou a ser coordenado pelo arquiteto 
e professor Eduardo França.  O novo diretor está no grupo 
Ânima, do qual fazem parte as universidades UniBH e UNA, 
há 10 anos. Iniciou como professor no curso de Arquitetura, 
passou a coordenador, depois diretor das unidades Uni da 
Cristiano Machado e Lourdes. Antes de chegar ao campus 
Buritis, Eduardo ainda foi o diretor da Uma Regional Centro 
Oeste.

Todo este extenso currículo dentro do grupo o credenciou 
a assumir o cargo de grande responsabilidade. No Buritis, vai 
coordenar em torno de 10 mil alunos e 500 professores. “Eu 
chego muito motivado para o desafio. Apesar do pouco tempo 
aqui, já estou completamente ambientado e ciente da enorme 

responsabilida-
de que tenho nas 
mãos”, diz ele, 
garantindo que 
uma questão em 
especial vai re-
ceber sua aten-
ção: a relação 
da universidade 
com a comuni-
dade do Buritis.

O projeto 
Campus Aber-
to não só está 
mantido como 
deverá ser for-
tificado. “Que-
remos o entorno 
aqui dentro. O 
UniBH está de 
portas abertas 
para acolher o 

morador do Buritis e região. Uma prova é que a sede da asso-
ciação do bairro é aqui dentro e ainda estamos reservando um 
espaço muito especial para a realização da Feirinha Buritis, 
que vai oferecer mais conforto e comodidade ao cliente e ao 
feirante”, diz o diretor.

Além disso, o UniBH seguirá abrindo espaço para ações 
voltadas para a comunidade, como o projeto ASPRAMI – 
Projeto Melhor Idade e atividades esportivas/sociais ofereci-
das pela Prefeitura de Belo Horizonte. “E quero deixar bem 
claro que estou sempre aberto a debater quaisquer questões 
com os moradores para melhorar o nosso convívio”, promete.

ting, Marina Guedes.
De acordo com Marina, já há 

alguns anos o UniBH vem inves-
tindo em melhorias para ampliar 
o campus Buritis e poder receber 
todos os alunos com conforto e 
segurança. “Construímos e am-
pliamos laboratórios, investimos 
em parcerias com empresas de 
ponta, como o Google, e busca-
mos mais inovação a cada dia. 
Tudo isso para que o aluno tenha 
o melhor aprendizado”.

UNIBH INTEgRA TODAS AS
UNIDADES AO cAMPUS BURITIS

A unificação das unidades 
no campus Buritis também tra-
rá benefícios aos moradores do 
bairro. O melhor exemplo é a 
criação do Núcleo de Práticas 
Jurídicas, onde os alunos do cur-
so de Direito terão uma grande 
vivência na área e, sob a orien-
tação dos professores, prestarão 

serviços à comunidade. “Assim 
como oferecemos atendimento 
odontológico, veterinário, entre 
outros, agora os moradores do 
Buritis também terão assistên-
cia jurídica. Aqui nós sempre 
tivemos duas frentes bem claras, 
atender ao aluno e à comunida-
de”, revela Marina.

A diretora reforça ainda que 
a unificação está ligada ao novo 
posicionamento que vem sendo 
desenhado há dois anos e que o 
investimento tem trazido retornos 
importantes para a instituição. 
Um deles veio do Ministério da 
Educação (MEC), que elegeu o 
UniBH como o melhor centro uni-
versitário privado da capital, em 
2019, no Índice Geral de Cursos 
(IGC), o mais importante indica-
dor de qualidade para a educação 
superior no Brasil.

Outro reconhecimento impor-
tante veio do Conceito Prelimi-
nar de Curso (CPC), indicador de 
qualidade que avalia os cursos de 
graduação no ano seguinte ao da 
realização do Enade. Os cursos de 

Mais serviços 
para a comunidade

sob nova direção

eDUARDO assume universidade com 
a responsabilidade de manter o 

trabalho de integração com o bairro

Um só Lugar

Relações Internacionais e Design 
foram considerados os melhores 
do Brasil; Direito e Jornalismo os 
melhores de Minas Gerais, Publi-
cidade e Propaganda o melhor de 
Minas e segundo do Brasil; Ciên-
cias Contábeis o segundo melhor 
do Estado e Psicologia melhor de 
Belo Horizonte e segundo melhor 
de Minas. “Estamos vivendo um 
momento muito particular, co-
lhendo frutos de um trabalho de 
posicionamento de marca e isso 
gera resultados como a primeira 
colocação no ranking de melhor 
Centro Universitário de BH. Isso 
nos fortalece no mercado, perante 
nosso público e nos dá um norte 
para continuar agindo”, explica 
Marina.

Com UNIfICAçãO todos os estudantes do UniBH 
terão a experiência de viver em um grande campus

De acordo com marina, a comunidade do 
Buritis será BeNefICIADA com a mudança

Divulgação uniBH
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Imóveis

Morar no Buritis tem sido 
o desejo de um número cada 
vez maior de pessoas. A pro-
va disso é a força imobiliá-
ria que o bairro mantém há 
muitos anos. De acordo com 
dados da SECOVI/MG, en-
tidade sindical criada pela 
CMI (Câmara do Mercado 
Imobiliário de Minas Gerais), 
8% dos imóveis vendidos 
em Belo Horizonte registra-
dos em cartório são do nosso 
bairro. Se contabilizarmos 
que BH tem 487 bairros, per-
cebe-se o quanto esse número 

Procura por aluguéis no 
Buritis segue em alta

é significativo.
Mas se a venda de imó-

veis no Buritis permanece 
forte, a de alugueis é ainda 
mais impressionante. Apesar 
de não existir uma forma de 
contabilizar esse tipo de da-
dos, o dia a dia nas imobili-
árias do bairro demonstra o 
quanto o Buritis é procurado 
para locação. De acordo com 
o diretor da VPR Imóveis, 
Frederico Papatella, atual-
mente a imobiliária conta 
uma cartela de 300 clientes 
mês interessados em alugar 

imóveis no bairro. Em con-
trapartida, no momento pos-
sui apenas 12 para oferecer. 
“Para se ter uma ideia, o 
tempo médio gasto aqui na 
VPR para a rescisão de um 
processo de locação e uma 
nova dura, em média, apenas 
cinco dias. Isto é algo im-
pressionante”.

A infraestrutura oferecida 
pelo Buritis é a principal ra-
zão para esta grande procura 
pelos aluguéis. Quem mora no 
bairro não precisa sair daqui 
para nada. Tem um comércio 

forte, bancos, escolas, servi-
ços, enfim, quase tudo que as 
pessoas precisam. Além disso, 
o Buritis se tornou um bairro 
universitário, com a presença 
de grandes instituições de en-
sino superior. E até quem tra-
balha em indústrias que ficam 
distantes daqui tem preferido 
o bairro. “Tenho clientes que 
trabalham na Fiat, na Vale A 
Vale, inclusive, disponibiliza 
um ônibus para buscar seus 
funcionários que passa pelo 
Buritis. É uma comodidade”, 
diz Papatella.

Mesmo com esse núme-
ro de oferta bem abaixo que 
a procura, a imobiliária de-

ConFIAnÇA no BAIRRo

falta de imóveis para alugar é mais uma mostra 
da fORçA ImOBILIÁRIA do Buritis, diz frederico

A Caixa Econômica Federal 
lançou no último dia 20 de fe-
vereiro a linha de crédito imo-
biliário do banco com taxa fixa, 
sem correção. As taxas de juros 
vão começar a partir de 8% ao 
ano, até 9,75%.

As condições são válidas 
para imóveis residenciais novos 
e usados, com quota de finan-
ciamento de até 80%. A taxa 
fixa varia até 9,75%. Com re-
lacionamento, a taxa é de 8% a 
9,50%. Sem relacionamento, é 
de 9,75%.

De acordo com a Caixa, 
o cliente poderá escolher en-
tre os sistemas de amortização 
SAC, para contratos de até 360 
meses, e PRICE, para financia-
mentos de até 240 meses.

A modalidade, que foi 
anunciada em janeiro pelo pre-
sidente da Caixa, Pedro Guima-
rães, foi divulgada oficialmente 
em cerimônia no Palácio do 
Planalto, com a presença do 

presidente da República, Jair 
Bolsonaro.

Com o lançamento, a Caixa 
passa a oferecer a seus clien-
tes três modalidades de crédito 
imobiliário: Taxa Referencial 
(TR) mais juros; com lastro no 
IPCA e sem correção. No ano 
passado, em agosto, o banco 
estatal lançou a linha com cor-
reção pelo IPCA.

Na nova linha, o juro será 
fixo e não terá outros indicado-
res de correção. Na modalidade 
pós-fixada corrigida pela TR, 
a Caixa cobra juros de 6,5% a 
8,5% ao ano, além da TR, e o 
prazo máximo de pagamento é 
de 420 meses; os recursos vêm 
da poupança e do FGTS.

Já na linha pós-fixada corri-
gida pelo IPCA, a Caixa cobra 
juros de 2,95% a 4,95% ao ano, 
além da inflação; o prazo máxi-
mo do financiamento é de 360 
meses, e o funding só permite 
o uso de recursos da poupança.

Caixa lança nova linha 
de crédito imobiliário

monstra toda a sua confiança 
no Buritis. Tanto que desde 
o início do ano sua diretoria 

decidiu não mais realizar ne-
gócios em outros bairros da 
cidade. Seus corretores traba-
lham exclusivamente no bair-
ro e no vizinho Estoril.

“Com esta iniciativa po-
demos oferecer uma experi-
ência ao nosso cliente. Nos-
sos corretores conseguem 
mostrar a ele todas as vanta-
gens de se morar naquele lu-
gar, como distância à escola, 
restaurantes, saídas. Não é 
apenas a estrutura física do 
imóvel. É é o que morar ali 
pode significar. Para traba-
lhadores autônomos conse-
guimos muitas vezes fazer o 
aluguel do imóvel e também 
de uma sala comercial, que 
aqui no Buritis tem o preço 
muito mais em conta que em 
outras regiões de BH”.

Em relação ao número 
baixo de oferta de aluguéis, e 
se isso pode estar relacionado 
a proprietários que queiram 
valorizar demais o seu imó-
vel, Papatella não acredita 
nessa situação, uma vez que, 
segundo ele, o imóvel parado 
gera muito mais gastos que 
um locado a um valor mais 
baixo. “Ele parado gera des-
pesas com condomínio, IPTU, 
luz, água ou gás dependendo 
do edifício, consertos como 
pintura, parte elétrica. Se o 
proprietário estiver segu-
rando para tentar encontrar 
R$100 a mais, por exemplo, 
pode ter certeza que, além 
de deixar de estar recebendo, 
ainda vai ter um gasto no fim 
do ano superior ao valor que 
pleiteia receber”.
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16 Anos 

te e ter essa cliente sempre”, diz a 
sócia-proprietária Nazareth Passos.

Para se ter uma ideia das van-
tagens dos serviços do Socila 
Paragem, um pacote com qua-
tro tratamentos da linha L’Oréal, 
massagens capilares, escovas e 
um corte sai por R$240. O mesmo 
serviço com a linha Keune sai a 
R$320. “Eu desafio qualquer salão 
do Brasil a oferecer serviço igual a 
este preço. O que estamos fazendo 
aqui é dar oportunidade a todas as 
classes sociais a poderem desfrutar 
de um tratamento de beleza de alta 
qualidade”, completa Nazareth.

O Socila Store Paragem foi 
inaugurado há quatro meses. Con-
tudo, apesar do pouco tempo, já 
passou por uma importante refor-
mulação. Nas últimas semanas, o 
salão trabalha sob a consultoria de 
Ricardo Rodarte. De acordo com 
Ricardo, muitas clientes que vol-
taram ao local recentemente já 
entenderam a sua nova proposta. 
“É um comprometimento que es-
tabeleço com a cliente. Elas têm 
que sair daqui totalmente satisfei-
tas, desde o serviço propriamente 
dito à forma como ela é acolhida. 

Serviço: soCILA stoRE PARAGEM
Endereço: Av. Professor mário Werneck, 1360, 2º piso.

telefones: 2528-3400 / 99863-0258

Redes sociais:       /socilaparagem; 

      @socilavilaparagem

No mês de aniversário, JB realiza
promoção especial para as mulheres

Além de ser o mês das mulhe-
res, março também é o mês de ani-
versário do JORNAL DO BURITIS, 
que em 2020 completa a importante 
marca de 16 anos de fundação. Para 
celebrar esses dois momentos muito 
especiais, o JB, em parceria com o 
Socila Store Paragem (Av. Professor 
Mário Werneck, 1360, 2º piso), irá 
realizar duas super-promoções para as 
mulheres do nosso bairro. No dia 14 
de março, sábado, será oferecida uma 
terapia capilar com produtos da mar-
ca Bulbo Raiz ao valor de R$99,90. 
Conehcido como Detox Day, o trata-
mento terá avaliação capilar, detox do 
couro cabeludo e tratamento dos fios. 
Além disso, a pessoa que fizer a tera-
pia capilar ganhará um condicionador 
de acordo com a indicação do tera-
peuta. Para se ter uma ideia, essa ses-
são de terapia capilar, sem o produto, 
não sai por menos de R$300.

Já no dia 19, quinta-feira, todas 
as mulheres que forem ao salão po-
derão fazer um serviço de hidratação 
dos cabelos com produtos da marca 
Keune, mais uma escova, ao valor de 
R$49,90. Em dias normais este trata-
mento com produtos da Keune giram 
em torno de R$250. É de fato uma 
oportunidade única que só o jornal 
de bairro mais conceituado de BH 
poderia oferecer às suas leitoras.

Outra promoção que está ferven-
do nas redes sociais é a dos Pacotes 
Socila. Toda semana do mês de mar-
ço, sempre às segundas-feiras, o Ins-
tagram @jornaldoburitis abre sorteio 
de um pacote mensal para tratamen-
tos de beleza. Estas promoções são 
realizadas em parceria com o Ins-
tagram @socilaparagem e todas as 
informações de como participar são 
encontradas nas duas redes sociais. 
Serão sorteados quatro pacotes men-
sais (L’Oréal, Truss, Joico e Keune).

Estar sempre linda e bem cui-
dada é uma busca constante de toda 
mulher, mas agregar em um só lu-
gar, beleza, relaxamento, conforto e 
comodidade é uma “mão na roda”. 
O Socila Store Paragem traz ao 
Buritis um novo conceito de aten-
dimento do já famoso salão de be-
leza (são quase 30 anos de história), 
localizado dentro do maior centro 
comercial do bairro. Possui um es-
paço muito bem dividido entre sa-
lão de beleza, área para manicure e 
pedicura, spa e ainda um cantinho 
especial para os públicos masculino 
e crianças. Mas, o principal, é que o 
salão consegue oferecer um serviço 
de excelência a preços populares e 
de forma imediata.

Devido à sua grande estrutura, 
o Socila Paragem consegue dispo-
nibilizar um serviço que é muito 
desejado pelas atarefadas mulhe-
res do Buritis: o atendimento sem 
hora marcada. E como está dentro 
de um shopping, com um horário 
diferenciado. De segunda a sábado 
das 10h às 20h.

Com seus serviços de qualida-
de e pacotes promocionais men-
sais, o Socila Store Paragem tem 
como maior objetivo a fidelização 
do cliente. “Ter uma cliente que 
entra aqui, gasta um bom dinhei-
ro, não fica satisfeita, e não volta 
mais e ainda faz uma propaganda 
negativa nossa, é tudo o que não 
queremos. Prefiro ganhar menos, 
mas fazer um trabalho consisten-

O bom atendimento passa por 
tudo isso e é o que agora prega-
mos no Socila”.

FIM DA CALvíCIE
Quando se fala em cabelos, se-

jam mulheres ou homens, a maior 
preocupação é sempre com a que-
da dos fios. Para esse problema, o 
Socila Store Paragem também ofe-
rece um serviço mais que especial, 
o tratamento capilar com produtos 
da conceituada marca Bulbo Raiz, 
também a preços muito abaixo dos 
encontrados no mercado.

PARCERIA
E o salão não se preocupa ape-

nas com a estética de suas clientes. 
Nada melhor do que aliar um trata-
mento de beleza a belos acessórios, 
não é verdade? Pensando nisso, o 
salão firmou uma parceria com a 
Juliana Passos Acessórios, reno-
mada marca enraizada na cidade de 
Aimorés. A partir de agora, quem 
fizer um pedido pelo Instagram @
julianapassosacessorios poderá fazer 
o retirada do produto no Socila Sto-
re Paragem. “Tenho certeza que esta 
será uma bela parceria”, ressalta Ju-
liana Passos, proprietária da marca.

soCILA stoRE PARAGEM:
serviços de beleza, sem hora 

marcada, com preço justo

O consultor RICARDO RODARTe ao 
lado da empresária NAzAReTH PASSOS 
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Por dentro do Bairro

Você sabe 
quem foi?

?

Você sabe 
quem foi

?

?
DOUTOR 

LUCÍDIO AVELAR

A rua DOUTOR LUCÍDIO AVELAR começa na avenida Profes-
sor Mário Werneck e termina da rua Juruena. Ela tem cerca de 600 me-
tros e seu trânsito é de mão única. Mas quem foi Lucídio Avelar para 
ter o seu nome eternizado no Buritis?

 Médico de notória atuação em todo o estado de Minas Gerais, 
José Lucídio de Avelar, filho do Dr. João Antônio de Avelar e Dona 
Francisca Ferreira de Avelar, nasceu em Sete Lagoas, no dia 29 de 
janeiro de 1901. Em Belo Horizonte, sempre envolvido com a área 
da saúde, começou sua carreira como diretor da Revista Radium, 
publicação do Diretório Acadêmico da Faculdade de Medicina, que 
também o tinha como membro.

 Lucídio de Avelar se tornou doutor no dia 19 de março de 1926. 
De 1930 a 1932 foi assistente da Enfermaria de Clínica Cirúrgica da 
Santa Casa de Misericórdia de Belo Horizonte, passando também pelo 
serviço clínico do Asilo Afonso Pena. Quem por um acaso ler somente 
até essa linha não vai imaginar onde é que o Dr. Lucídio chegou. Por 
isso, fugindo do habitual, adiantaremos uma de suas graças: pulando 
para o ano de 1967, o doutor (já muitíssimo reconhecido) recebeu em 
Roma uma comenda da Ordem Eqüestre de São Silvestre. Quem ofere-
ceu foi, nada mais nada menos, que o próprio Papa Paulo VI.

 Voltando para a década de 30, em virtude dos serviços que pres-
tou à Força Pública do Estado de Minas Gerais durante a Revolução de 
1930, alcançou os Títulos se Capitão Honorário e Capitão Médico Au-
xiliar do Exército. Dando continuidade aos serviços militares foi chefe 
do serviço de Cirurgia do Trem Hospital, uma formação sanitária da 
Força Pública do Estado que assistia os combatentes da Revolução de 
1932. Isso que é ser guerreiro...

 Logo após, começou a trabalhar no Hospital Militar, no ambulatório 
de ginecologia. Em 1939, se tornou major chefe da Clínica Urológica do 
Hospital Militar e em 1942 se tornou chefe interno da Clínica Cirúrgica 
do mesmo hospital. Para contemplar sua carreira acadêmica, é importan-
te ressaltar que ele foi professor de Enfermagem Cirúrgica do curso de 
Enfermagem de Minas Gerais durante os anos de 1938 e 1939.

Dr. Lucídio Avelar foi fundador da Sociedade de Ginecologia de 
Minas Gerais. Em 1969, recebeu um cartão de prata como homenagem 
da Rádio Itatiaia, Diário de Minas, e TV Vila Rica, por 30 anos de ser-
viços prestados à Santa Casa. No dia 10 de maio de 1971 ocupou a 
cadeira de número 91 da Academia Mineira de Medicina, onde mais 
tarde se tornaria membro emérito. Veio a falecer em 15 de novembro 
de 1980, pouco antes de completar 81 anos de idade. Se você não sabia 
agora sabe quem foi Dr. Lucídio Avelar.

Passear pelo Buritis à noi-
te tem sido muito mais claro e 
seguro. Isto porque há cerca de 
três anos, a Prefeitura de Belo 
Horizonte, por meio da empresa 
BHIP, realiza a substituição de 
lâmpadas de vapor de sódio pe-
las luminárias de LED em todos 
os bairros da cidade. A projeção 
é que até o mês de outubro des-
se ano toda a cidade tenha a nova 
iluminação.  De acordo com a 
diretoria da empresa, no Buritis 
faltam apenas a troca em alguns 
pontos específicos que por algum 
motivo técnico não foi possível 
ser modernizado naquele momen-

serviço de troca de 
lâmpadas no Buritis 

perto do fim
to, como veículos estacionados 
próximos ao poste ou árvores que 
impeçam o acesso, caixas de abe-
lhas na luminária, proximidade 
com cabos de média tensão entre 
outros imprevistos.

Quando essas situações ocor-
rem, os eletricistas sinalizam a 
necessidade de retorno ao local 
para a modernização do ponto. 
Desta forma, as equipes voltam 
aos pontos que não puderam re-
ceber a luminária para então efe-
tivar a troca.

As luminárias LED ilumi-
nam melhor, são mais modernas, 
econômicas e têm durabilidade 

três vezes maior que as atuais 
lâmpadas de vapor de sódio, que 
apresentam tonalidade alaranjada 
(temperatura de cor baixa), gas-
tam mais energia elétrica e ilumi-
nam menos por diversos fatores. 
Um deles é que, em um curto 
espaço de tempo, elas perdem 
quase 60% do seu fluxo luminoso 

original. As luminárias LED são, 
no mínimo, 45% mais econômi-
cas e permitem a adoção de tem-
peratura de cor adequada à cada 
ambiente urbano.

No total, serão R$ 400 mi-
lhões investidos pela BHIP na 
operação e modernização durante 
os 20 anos de concessão.

Bom na Bola Bom 
na vida na UFMG

O Bom na Bola Bom na Vida 
está driblando os problemas causa-
dos pelas chuvas e enchentes que 
castigaram Belo Horizonte no inicio 
de 2020, apostando em novos pro-
jetos que envolvem outras modali-
dades esportivas e áreas de atuação, 
como por exemplo, o atletismo.

Crianças e adolescentes de 
famílias carentes atendidas pelo 
Projeto Bora Jogar Bola, do pro-
grama Goleada do Bem, tiveram a 
oportunidade de participar, no dia 

15 de fevereiro, da seletiva para 
formação de atletas, promovida 
pela CTE Atletismo da UFMG, na 
Pampulha. 

Com poucos recursos o pro-
jeto social do Buritis pretende 
atender dezenas de crianças e 
adolescentes, além de fazer a ale-
gria para a meninada. 

Interessados em ajudar podem 
contatar Karlinhos pelo whatsapp 
(31) 997912605 ou email bomna-
bolabomnavida@gmail.com.

Nesse mês de março o Buri-
tis passou a contar com mais uma 
feira artesanal. A implantação faz 
parte do Programa Jornada Produ-
tiva, que cria novas oportunidades 
de trabalho e renda e regulariza a 
situação de trabalhadores do co-
mércio popular.

 Localizada na rua Paulo Suret-
te, fechamento de via entre a ave-
nida Mário Werneck e rua Teresa 
Mota, a feira funcionará semanal-
mente, das 7h às 14h, sempre aos 

sábados. Nela, são comercializados 
produtos como peças de artesana-
to, comidas e bebidas. 

Tradição na história de Belo 
Horizonte, as feiras são uma inicia-
tiva da administração municipal e 
a previsão é que nove feiras sejam 
implantadas até abril deste ano. To-
das as barracas possuem um leiaute 
já pré-definido pelo Município e as 
feiras que comercializam comidas e 
bebidas disponibilizarão banheiros 
para o público.

nova feira no bairro

No dia 5 deste mês o Presidente da CDL/
BH, Marcelo de Souza e Silva, e o Presidente 
da Abrasel/MG, Ricardo Rodrigues, firmaram 
um convênio que vai trazer grandes benefícios 
para o setor de Bares e Restaurantes em Belo 
Horizonte. O convênio prevê que o estabe-
lecimento que se filiar às duas entidades terá 
mensalidades reduzidas e ampliará a cesta de 
benefícios e vantagens.

Atualmente, a CDL/BH conta com mais 
de 12 mil empresas associadas. Já o setor de 
bares e restaurantes da capital mineira conta 
com aproximadamente 18 mil estabelecimen-
tos. De acordo com o Presidente da CDL/BH, 
Marcelo de Souza e Silva,  esta parceria entre 
as entidades vai “trazer enormes ganhos para 
todos os estabelecimentos, além de impulsio-
nar cada vez mais a economia de BH”. Já Ri-
cardo Rodrigues, da Abrasel/MG, reiterou que 
o convênio beneficia diretamente “mais de 30 
mil empresas na cidade”.

Mais informações sobre o convênio podem 
ser obtidas através do telefone 3249-1666.

No próximo dia 17 de março, a 
Newton promove na Unidade Buritis 
o Science Days, maior feira de ciên-
cia espacial para crianças e jovens de 
todo o país em parceria com a NASA. 
O evento, considerado o maior da 
América Latina nesse estilo, busca 
despertar em estudantes dos ensinos 
fundamental e médio das redes mu-
nicipal, estadual e privada o interesse 
pelas áreas de inovação, ciência, tec-
nologia e engenharia. Exposições, pa-
lestras, oficinas e competições serão 
realizadas durante todo o dia nos cen-
tros de inovação e nos laboratórios do 
campus Buritis da Newton (Rua José 
Cláudio Rezende, 420. Estoril). E o 
melhor: tudo inteiramente gratuito e 
aberto ao público. Os interessados po-
dem se inscrever e conferir a progra-
mação completa pelo link http://bit.ly/
ScienceDaysNewton.

A Newton é a primeira instituição 
de ensino superior a trazer o Science 
Days para Minas Gerais. O evento, 
criado e difundido em parceria com a 

Boa notícia para os
bares e restaurantes

newton Buritis faz evento
em parceria com a nasa

evento gratuito contará com OfICINAS INTeRATIvAS, 
competições educacionais, palestras e exposições nas áreas 

de Ciência, Tecnologia, engenharia e matemática  

Câmara do Comércio Brasil Fló-
rida, a National Aeronautics and 
Space Administration (NASA) 
e a Agência Espacial Brasileira 
(AEB), foi inspirado no Florida’s 
Space Day, que apresenta aos jo-
vens a importância da indústria 

espacial para a economia da Fló-
rida. O Science Days foi lançado 
no formato de feira internacional, 
estabelecendo pontes entre Brasil 
e Estados Unidos e despertando es-
tudantes da educação básica para a 
ciência e a tecnologia.
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Preservação

No dia 22 de março se co-
memora o Dia Mundial da 
Água. A data é destinada à 
reflexão e discussão sobre a 
relação entre o ser humano e 
a água e aborda temas como 
a conservação e proteção da 
água, desenvolvimento correto 
dos recursos hídricos e medi-
das para resolver problemas 
relacionados com poluição. 
Aqui no Buritis contamos com 
um grupo de voluntários que 
tem feito um intenso trabalho 
de proteção ao nosso maior re-
curso hídrico. O projeto Cerca-
dinho Vivo atua no cuidado e 
preservação dos córregos Cer-
cadinho e Ponte Queimada.

O Buritis é mesmo surpre-
endente. Apesar de sua intensa 
urbanização, conseguiu  man-
ter vivas duas importantes 
nascentes dentro do bairro. 
O Córrego Cercadinho é um 
dos únicos cursos d’água de 
Belo Horizonte que ainda se 
mantém em seu leito natural. 
Já o Ponte Queimada nasce 
em um dos parques mais bo-
nitos da região, o Aggeo Pi-
nho Sobrinho.  

A ambientalista Carla Mag-
na é uma das coordenadoras do 
Cercadinho Vivo. De acordo 
com ela, o primeiro passo do 
projeto é  mostrar aos morado-
res quais as nascentes existen-
tes no bairro, uma vez que, in-
felizmente, a minoria tem esse 
conhecimento. “A proteção 
das nascentes começa quando 
a comunidade tem ciência de 
que ali é uma nascente, de 
que não é um vazamento da 
Copasa. Que aquela nascente 
faz parte da história ambien-
tal do bairro. Para defender 
é preciso saber o nome, onde 
nasce, percorre, como está. 
As escolas deveriam ter o 
mapa dessas nascentes e en-
sinar seus alunos”.

Ao buscar conhecer mais 
sobre as nascentes da região, 
Carla se deparou com algu-
mas cenas que lhe marcaram. 
No Córrego Ponte Queimada, 
por exemplo, ao passar pelo  
bairro Palmeiras,  é possível 
avistar garças, o que resul-
tou, inclusive, na criação do 

DIA MUNDIAl DA ÁgUA
Ambientalista fala de ações em defesa dos córregos do Buritis

qualidade 
da água

Outra importante ação do 
projeto em prol dos recursos hí-
dricos da nossa região é o cons-
tante pedido para a realização de 
medições de qualidade de suas 
águas. Segundo a ambientalista, 
é preciso saber porque a cap-
tação de algumas dessas águas 
é dita como não segura. “Den-
tro do Parque Aggeo tem uma 
placa dizendo água imprópria 
para o uso. Pois bem, é preciso 
saber o motivo de ela ser impró-
pria. Será que alguma empresa 
ou construtora despeja algum 
resíduo no córrego que a deixa 
impróprio? Se sim, então vamos 
denunciar”, promete.

O projeto Cercadinho Vivo 
também busca junto à Cemig 
a iluminação em determinados 
pontos do córrego. O objetivo é 
fazer com que o local iluminado 
iniba a ação de alguns morado-
res, que insistem em jogar lixo e 
entulho nas águas. “O principal 
seria a conscientização dessas 
pessoas, mas enquanto isto não 
acontece vamos tentar fazer 
algo que vai repreendê-los”. A 
Cemig ainda não deu nenhuma 
resposta concreta de que irá fa-
zer a instalação da iluminação 
próxima aos córregos.

Por fim, Carla ressalta que 
a água, além de fonte de vida, é 
fonte turística também. “Em al-
guns pontos do Cercadinho e da 
Ponte Queimada as crianças fi-
cam eufóricas em ver peixinhos. 
Isso é muito legal. Vamos lutar 
pelas nossas nascentes!”    

projeto “Deixa a Garça Be-
ber Água”. Na Avenida Dom 
João Vl, também no Palmei-
ras, moradores relataram 
que lavavam suas roupas e 
usaram a água de uma nas-
cente por muitos anos, no 
início da criação do bairro. 
“As nascentes podem ser a 
nossa salvação em caso de 
uma falta d’água. Imagina 
se o desastre ambiental da 
Vale, que afetou o rio Para-
opeba, resultasse na falta de 
abastecimento na capital. A 
solução imediata seria bus-
car água dos córregos”.

CARLA tem dedicado boa parte da 
sua vida à preservação ambiental

Córrego PONTe QUeImADA é uma das belezas hídricas do Buritis que devemos lutar para mantê-lo vivo

voluntários do PROJeTO CeRCADINHO vIvO prometem não descansar 
enquanto não verem as nascentes do Buritis e região preservadas
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Segurança

thaís Brasileiro  - aDvogaDa

Seu 
Direito

site: www.thaisBrasileiro.coM.Br  
e-Mail: contato@thaisBrasileiro.coM.Br 
instagraM: @thaisBrasileiroaDv  
FaceBook: /BrasileiroaDvocacia 

O relacionamento entre Po-
lícia Militar e comunidade do 
Buritis passou por mais um im-
portante momento. No dia 12 
de fevereiro passado,  foi feita 
a entrega das placas indicativas 
de alerta aos síndicos cujos edi-
fícios que administram integram 
a Rede de Condomínios Protegi-
dos do bairro. Após a criação da 
Rede, em julho do ano passado, 
o comando do policiamento deu 
início a um trabalho objetivando 
a sua maior eficiência.

Ao ser criada, a Rede de 
Condomínios teve como grande 
diferencial a divisão do bairro 
em setores. A intenção era deixar 
as ações mais próximas e assim 
despertar maior interesse na par-
ticipação, uma vez que o bairro é 
um dos maiores da capital.

Rosimeire Martins, síndica 
do Condomínio Parque Burle 
Marx. localizado à Avenida Se-
nador. José Augusto, participou 
de todas as reuniões da Rede. 
Segundo ela, o recebimento da 
placa é apenas mais uma etapa 
de um trabalho que está sendo 
muito bem realizado. “Durante 
os encontros, os moradores re-
cebem importantes dicas de se-
gurança, têm conhecimento das 
ações realizadas pela polícia e 
ainda podem trocar experiên-
cias sobre a questão da seguran-
ça no bairro. Nossa rede já está 
servindo de referência para ou-
tros bairros de Belo Horizonte”, 
ressalta.

Comandante do policiamento 
militar no Buritis, Tenente Bru-
neiffer de Souza ressaltou quanto 
o sistema de vizinhos protegi-

PM do Buritis realiza entrega 
das placas da Rede de 

condomínios Protegidos

dos tem ajudado na diminuição 
dos índices de criminalidade. 
De acordo com ele, a PM sem-
pre precisa do apoio da popula-
ção: “A entrega da placa é mais 
uma medida protetiva que visa 
a segurança da comunidade. Ao 
verem a placa, os bandidos, que 
não são bobos, observam que ali 
é um local onde os moradores 
são vigilantes. Desta forma, na 
grande maioria das vezes, eles 
optam em buscar um outro alvo, 
mais vulnerável”.

Tenente Bruneiffer se mos-
trou muito satisfeito com o en-
contro, que contou com a presen-
ça de 25 síndicos de condomínios 
do Buritis. “É fundamental que 
a comunidade se envolva com as 
redes, pois segurança pública é  
dever do Estado e responsabilida-
de de todos”.

Mudança
Na edição de fevereiro, o JORNAL DO BURITIS realizou uma 

entrevista com o comandante do policiamento do Buritis, em que ele 
informava sobre as novas ferramentas utilizadas pela Polícia Militar 
para fortalecer a interação com os moradores do bairro. Entre elas, 
estava uma conta no Telegram. Entretanto, de acordo com o próprio 
Tenente Bruneiffer, a ideia acabou não tendo o resultado esperado e, 
apesar da conta ainda estar ativa, ela não recebe mais conteúdos.

A luta pelos direitos das mulheres é histórica e a caminhada vem de uma 
jornada árdua, passando por caminhos tortuosos, mas com significativos 
avanços. Nada melhor do que empoderar as mulheres informando-as cada 
vez mais dos seus direitos e das suas conquistas. É com esse intuito que trago 
o artigo deste mês, em especial homenagem ao dia das mulheres.

Não importa se você é mulher trabalhadora, empreendedora, empresá-
ria, executiva ou aquela que “apenas” cuida do lar e das crianças (as aspas 
no apenas é exatamente para valorizar essas guerreiras que são do lar, pois 
o trabalho é igualmente importante e merece sim ser valorizado), você tem 
inúmeros direitos e deve exercê-los.

Saiba, então, 4 direitos que toda mulher deve saber que tem e passar a 
exercê-los de forma efetiva, pois tiveram sua origem em leis editadas exclusi-
vamente para nós, mulheres:

1 – direito à vida e a proteção integral: a principal lei no Brasil que dis-
põe sobre a violência doméstica é a lei Maria da Penha. Além dela, hoje 
também temos a lei do feminicídio, que classifica o crime quando for 
praticado contra a mulher por razões da condição de sexo feminino.

2 – empregada gestante: direito a, no mínimo, 06 (seis) ausências  por 
consultas médicas e demais exames complementares, em caso de tra-
balhadora com CTPS assinada. Aqui o bem-estar da mulher gestante e 
do nascituro é que são protegidos. 

3 – direito à cirurgia estética reparadora em caso de violências contra a 
mulher: existe um lei federal que prevê a realização, no âmbito do Sis-
tema Único de Saúde - SUS, de cirurgia plástica reparadora de seque-
las de lesões causadas por atos de violência contra a mulher.

4 – direito a proteção contra violência obstétrica: em Minas Gerais existe 
uma lei de 2018 que trata dos casos em que são considerados violên-
cia obstétrica, dispondo sobre a garantia de atendimento humanizado 
à gestante, à parturiente e à mulher em situação de abortamento, para 
prevenção da violência na assistência obstétrica no Estado.

São inúmeras leis federais, estaduais e municipais espalhadas pelo 
Brasil, mas além de sabermos o essencial, não devemos perder de vista 
que a Organização das Nações Unidas (ONU) dispõe sobre os 12 direitos 
universais de todas as mulheres, que passam pelo (1) direito à vida; (2) 
direito à liberdade e a segurança pessoal; (3) direito à igualdade e a estar 
livre de todas as formas de discriminação; (4) direito à liberdade de pen-
samento; (5) direito à informação e a educação; (6) direito à privacidade; 
(7) direito à saúde e a proteção desta; (8) direito a construir relaciona-
mento conjugal e a planejar sua família; (9) direito à decidir ter ou não ter 
filhos e quando tê-los; (10) direito aos benefícios do progresso científico; 
(11) direito à liberdade de reunião e participação política; (12) direito a 
não ser submetida a torturas e a maus-tratos.  

Mulheres sejam protagonistas da sua própria história. Direito e respeito 
andam lado a lado. Seja você uma pessoa que empodera outras mulheres. 

Fique por dentro do Seu Direito!

4 direitos que todas 
as mulheres devem ser 
informadas que tem

Ao lado da 
presidente da 
comissão da 
Rede, Ana Luiza 
Boaventura, 
Tenente Bruneiffer 
entrega uma 
das PLACAS 
indicativas à 
síndica Rosemeire
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Mobilização

O Buritis recebeu, no último 
mês de fevereiro, uma grande mo-
bilização com o intuito de orientar 
os moradores a respeito do traba-
lho “Porta a Porta” que é realizado 
pelas cooperativas de catadores de 
material reciclável de Belo Hori-
zonte. Na abordagem, eram passa-
das todas as informações a respeito 
de como deve ser feita a separação 
do lixo e quando ele deve ser colo-
cado na rua.

A história do bairro com a co-
leta seletiva iniciou em 2004 com 
a criação do Recicla Buritis. Pre-
sidente da associação do bairro à 
época, Fátima Gostchalg. foi uma 
das idealizadoras do projeto. Aten-
ta às questões do cotidiano, via a 
necessidade de implantar o serviço 
de coleta seletiva sob vários as-
pectos.O ambiental, que significa 
retorno em termos de preservação 
do meio ambiente, já que esse lixo 
que seria aterrado passaria a retor-
nar de forma positiva para a so-
ciedade; econômico, uma vez que 
iria servir de fonte de renda para 
diversas famílias de catadores; e 
social, pois muitas dessas famílias 
não teriam outra oportunidade no 
mercado de trabalho. “Sabia que a 
iniciativa seria um sucesso, como 
foi. O Buritis é um bairro de pes-
soas conscientes, que sabem mui-
to bem a importância de cuidar do 
meio ambiente”.

Entretanto, passados 16 anos 
desde a implantação do Recicla 
Buritis, era hora de reforçar o tra-
balho de coleta seletiva junto à co-
munidade do bairro. De lá pra cá o 
nosso público mudou. Muitas fa-
mílias chegaram e outras saíram. A 
mobilização foi feita com o objeti-
vo de levar as informações a todos. 
Catadores das seis cooperativas de 
material reciclável da capital esti-
veram no Buritis e fizeram a abor-
dagem porta a porta. E ninguém 
mais indicado que a ex-presidente 
da ABB para coordenar a ação. 

cOlETA SElETIVA é 
REfORçADA NO BAIRRO

“Foi muito bacana. Ver a vonta-
de dessas pessoas, que dependem 
deste trabalho para sobreviver, e 
também a receptividade dos mora-
dores, que atendiam a todas com 
muito carinho  e respeito”.

Apesar da ação conjunta das 
cooperativas, todo o material re-
ciclável colhido no Buritis segue 
sendo destinado à Coopemar (Coo-
perativa de Catadores de Materiais 
Recicláveis da Região Oeste). A 
catadora Cleide Silva agradeceu 
a atenção recebida e ressalta que 
o bairro é fundamental para a so-
brevivência da cooperativa. “O 
morador do Buritis é diferenciado. 
Há muitos anos ajuda a gente nes-
sa batalha. Com essa mobilização 
espero que a resposta seja ainda 
melhor e, claro, que continuem 
contando com a gente para deixar 
o bairro ainda mais bonito”.  

InFoRMAÇõEs
O principal para se ter sucesso 

na coleta seletiva é despertar no 
cidadão a consciência do cuidar 
do meio ambiente. Felizmente, 
nesse ponto o Buritis é destaque. 
No entanto, somente essa consci-
ência não basta. O trabalho tem 
que ser bem feito. E neste quesito 
ainda estamos devendo.

Os materiais que podem ser 
enviados para reciclagem são: pa-

seja, não dá tanto trabalho assim 
colocar esse material separado”, 
explica Fátima.

Outra questão importante é 
quando colocar o lixo na rua. No 
Buritis, o material deve ser colo-
cado sempre às segundas-feiras, a 
partir das 08h. “É muito importan-
te os moradores ficarem atentos 
ao horário. Se eles colocarem o 
material em outro dia ele vai ser 
levado pelo caminhão do lixo co-
mum e, infelizmente, esse produ-
to vai para o aterro como todos 
os demais”.

Ainda não é possível fazer a 
coleta seletiva em todas as ruas do 
bairro. Porém, se a rua onde você 
mora não está no mapa, com cer-
teza, uma próxima estará, então, 
basta levar o material até ela. “É 
um esforço muito pequeno e que 
trará um resultado enorme. Vale a 
pena participar”, finaliza Fátima.

pel, metal, plástico e vidro. E, ao 
contrário do que muitos pensam, 
esses produtos não precisam ser 
armazenados separadamente. O 
que não pode de forma alguma é 
outro tipo de resíduo ser acondi-
cionado junto. “Aqui temos dois 
grandes problemas: comida e 
fralda descartável. Se vier algo 
assim no meio do reciclável, per-
de-se tudo. Mas, se tiver plásti-
co com metal, por exemplo, no 
galpão as catadoras separam. Ou 

O grande trabalho realizado 
pelo delegado-chefe da 18ª De-
legacia Distrital da Polícia Civil 
de Minas Gerais, morador do 
Buritis, Flávio Grossi, à frente 
das investigações do Caso Ba-
cker, foi um dos destaques da 
edição de fevereiro do JORNAL 
DO BURITIS. Na reportagem, 
mostramos como que, de um 
fato tão triste, ainda consegui-
mos encontrar algo do bairro que 
possa nos orgulhar. Mais que o 
exercício de sua profissão, Flá-
vio se dedicou incansavelmente 
na busca por salvar vidas. E o 
trabalho continua.

Entrando no terceiro mês 
de investigações, a Polícia Civil 
espera pelo surgimento de mais 
vítimas em virtude da extensão 
temporal. Estão sendo analisa-
dos novos casos suspeitos de in-
toxicação por dietilenoglicol, a 
partir da ingestão de cervejas da 
Backer, que teriam acontecido 
nos anos de 2018 e 2019. “Nes-
te momento nós continuamos 
aguardando as análises labora-
toriais, que dependem de alguns 
reagentes que foram comprados 
recentemente, para saber se estas 
pessoas foram mesmo infectadas 
pelo consumo da cerveja”. Até o 
momento, a Polícia Civil inves-
tiga 34 casos que podem estar 
ligados ao consumo das cervejas, 
sendo que seis pessoas morreram.

De acordo com o delegado 
do Buritis, paralelo a esta ex-
pectativa pelos resultados que 

Delegado do Buritis 
segue com as investigações

 do caso Backer

podem indicar novas vítimas, 
os investigadores também vol-
tam suas atenções para a perícia 
fabril dentro da cervejaria, cujo 
objetivo é entender  qual o local 
exato ocorreu a contaminação. 

No último dia 28 de feverei-
ro uma equipe chefiada por Flá-
vio retornou à sede da cervejaria 
Backer, no bairro Olhos D’água, 
quando um dos 70 tanques da fá-
brica foi esvaziado. O teste nos 
equipamentos tem o objetivo de 
verificar se há rachadura, furo, 
trinca ou porosidade na superfí-
cie. “Ainda não há previsão para 
a conclusão dos trabalhos dos 
peritos. Os laudos dos exames 
feitos em amostras de cervejas 
entregues pelas famílias das víti-
mas estão em fase final de elabo-
ração. Ou seja, ainda temos mui-
to trabalho para realizar à frente 
do caso”, conclui.

Além da Polícia Civil, os tes-
tes são feitos pelo Ministério da 
Agricultura, Pecuária e Abasteci-
mento (Mapa). Técnicos da em-
presa fabricante dos tanques de 
inox também dão suporte às ações.

O Mapa já constatou a pre-
sença das substâncias tóxicas 
monoetilenoglicol e dietileno-
glicol em 53 lotes de cervejas da 
Backer. A fábrica está interditada 
desde 10 de janeiro. A Agência 
Nacional de Vigilância Sanitá-
ria (Anvisa) proibiu a venda de 
qualquer produto da marca com 
data de fabricação igual ou pos-
terior a agosto de 2019.

fLÁvIO e sua eQUIPe fazem análise em um dos tanques da cervejaria

Idealizadora 
do projeto 
Recicla 
Buritis, fátima 
(de óculos) 
acompanhou 
de perto a 
AçãO das 
catadoras

Sem descanso
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Sem Folia

Milhões de foliões mais uma 
vez lotaram as ruas de Belo Hori-
zonte e mostraram que o carnaval 
da cidade se tornou um dos maio-
res e mais concorridos do país, 
bem diferente de anos anteriores, 
quando nos cinco dias da folia a 
capital mineira quase se tornava 
um deserto. Porém, o nosso bair-
ro, dessa vez, não fez parte dessa 
grande festa popular. Pelo menos 
no que se refere aos blocos de rua.

Apenas eventos fechados fo-
ram realizados por aqui. Dos cerca 
de 500 blocos que se cadastraram 
para sair na cidade, apenas um, o 
Assunta, fez o pedido para desfi-
lar no Buritis. Porém, seus orga-
nizadores não colocaram o bloco 
na rua. O bairro só teve desfile de 
bloco de rua no pré-carnaval. No 
dia 8 de fevereiro, o bloco “Quem 
me viu mentiu” foi o primeiro a 
desfilar. Já no dia 16, foi a vez do 
bloco “Buritis de Guimarães Rosa” 
embalar os foliões.

A falta de um bloco de carna-
val no Buritis levantou uma po-
lêmica. Nas redes sociais, alguns 
moradores acusaram a associação 
do bairro de trabalhar contra a sa-
ída de blocos de rua. Para esclare-
cer a situação, uma reunião com 
alguns organizadores de blocos e 
moradores foi realizada no dia 28 
de fevereiro.

Um dos mais tradicionais blo-
cos do Buritis, o Inimigos do Fim, 
informou que o motivo de não 
desfilar este ano foi a falta de re-
cursos. Já o organizador do Bloco 
Gandahia, que arrastou uma multi-
dão em 2019, disse que o problema 

POlêMIcA: BURITIS NãO TEVE
cARNAVAl DE RUA ESTE ANO

foi a falta de apoio do comércio lo-
cal. Representantes do Assunta não 
compareceram ao encontro.

O presidente da ABB, Braulio 
Lara, garantiu que a associação 
em nada interferiu na não saída 
dos blocos aqui no bairro. “Nem se 
quiséssemos. Nós não temos com-

petência para isso. É a Prefeitura 
quem faz as exigências para a saí-
da de um bloco. A única coisa que 
qualquer cidadão, aí não é só ABB, 
pode fazer, é denunciar abusos. 
Quem não desfilou deve assumir 
a sua responsabilidade”, afirmou 
Bráulio.

O grande destaque do carnaval 
2020 do Buritis ficou por conta da 
segunda edição do We Love Car-
naval, este ano realizado no esta-
cionamento do UniBH. De acordo 
com a organização, o evento nova-
mente superou as expectativas. Em 
quatro dias a festa reuniu um total 
de 40 mil foliões que cantaram e 
dançaram ao som de vários ritmos e 
estilos com alguns dos maiores no-
mes do cenário musical do Brasil.

“Ficamos muito felizes com a 
receptividade das pessoas e vimos 
que elas aproveitaram bastante to-
das as atrações. Deu gosto ver o 
público na maior energia positiva 
e animação. Queríamos fazer uma 
festa grande e bastante organizada, 
e conseguimos”, destaca um dos 
organizadores do evento, Didio 
Mendes. Ainda segundo ele, essa 
edição marcou o carnaval de Belo 
Horizonte como uma folia plural, 
dedicada a receber todos os públi-
cos e agradar todos os gostos.

REPERCUssÃo
Durante a reunião do dia 28, 

alguns moradores reclamaram do 
evento no UniBH, alegando que a 
música alta adentrou a madruga-
da. Para eles, o We Love não tem a  
proposta do carnaval, uma vez que 
é um evento fechado, com artistas 
diversos, e que poderia acontecer 
em qualquer época do ano.

Ainda referente a eventos fecha-
dos, uma grande surpresa no Buritis 
foi o carnaval do restaurante Canto de 

Festas particulares

Mainha. O II Folia de Mainha levou 
muita música e alegria aos clientes, 
que simplesmente lotaram o local du-
rante três dias de festa. Nomes como 
Mesa de Buteco, Os Brancões e Zé 
da Guiomar embalaram os foliões.

Outro local que esteve movi-

mentado durante o carnaval foi a 
galeria 143 da Rua Henrique Ba-
daró Portugal (pista de cooper). Os 
comerciantes se uniram e propor-
cionaram uma contagiante roda de 
samba, que fez a alegria de muitos 
foliões na terça-feira de carnaval. 

"QUem me vIU meNTIU" foi o primeiro 
bloco de pré-carnaval a desfilar no bairro  

We Love Carnaval trouxe fOLIõeS dos mais 
diversos pontos da cidade para o Buritis

BURITIS De GUImARãeS ROSA levou alegria e 
conscientização ambiental para as ruas

mais uma vez uma mULTIDãO acompanhou os 
shows de artistas famosos na Cidade do Carnaval

Fotos Divulgação
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Dia 15 - Domingo

Fevers – A festa continua!
Local: Palácio das Artes
Horário: 19h  |  Ingressos: R$120  |  Vendas: www.ingressorapido.com.br

Sucesso da 
década de 60, a 
banda The Fevers 
chega a BH para 
um show nostál-
gico. No repertó-
rio do espetáculo 
músicas como: 
Marcas do que se 
foi, Elas por elas 
e Não diga adeus.
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Cultura e Lazer - MARÇO

Dia 21 - sábado

McFly
Local: KM de Vantagens Hall
Horário: 22h  |  Ingressos: R$300  |  Vendas: www.ticketsforfun.com.br
A banda inglesa 
McFly está de vol-
ta ao Brasil! Após 
sete anos, Tom, 
Danny, Dougie e 
Harry retornam 
ao país para sete 
shows, sendo um 
deles em BH. O 
anúncio do retor-
no do McFly ao 
Brasil vem logo após o emocionante lançamento de The Lost Songs, 
um álbum de músicas inéditas e não divulgadas dos arquivos da banda, 
como forma de agradecer aos fãs por apoiá-los com tanto entusiasmo 
ao longo dos anos.

Dia 27 - sexta-feira

turnê vesúvio - Djavan
Local: Palácio das Artes
Horário: 21h  |  Ingressos: R$280
Vendas:www.ingressorapido.com.br

Djavan desembarca na capital mi-
neira para apresentar seu vigésimo 
quarto álbum, trazendo os singles Soli-
tude, Vesúvio e Orquídea. Mas é claro 
que no repertório não podem faltar seus 
grandes e consagrados sucessos, como 
Se, Flor de Lis, Eu te devoro e Samurai. 

Um Belo Dia
Local: Mineirão
Horário: 15h  |  Ingressos: R$90
Vendas: wwwcentraldoseventos.com.br

Um Belo Dia para os fãs curtirem os maiores sucessos do cantor 
Belo! O show desembarca na capital mineira com mais de três horas de 
música e participações especiais.  Já consagrado com grandes hits em 

mais de dez anos de 
carreira solo, o cantor 
Belo promete fazer 
uma super festa, com 
muito samba e pagode 
que vão fazer os fãs 
cantarem e dançarem 
sem parar. E para dei-
xar o evento ainda me-
lhor, Xande de Pilares 
é um dos convidados 
especiais.

Marília Mendonça
Local: Partage Shopping Betim 
(BR-381, Km 492)
Horário: 22h  |  Ingressos: R$60
Vendas: www.nenetyeventos.com.br

A cantora Marília Mendonça 
volta a Minas Gerais. A sertaneja 
vai se apresentar no Partage Sho-
pping em Betim, na região me-
tropolitana de Belo Horizonte. A 
última vez que a cantora esteve no estado foi durante o projeto Todos os 
Cantos, cuja a proposta é percorrer todas as capitais do Brasil e, em cada 
uma, gravar uma música inédita em um show aberto ao público. 

 Frejat
Local: Palácio das Artes
Horário: 21h  |  Ingressos: R$130 Vendas: www.ingressorapido.com.br

Frejat vai trazer para o públi-
co belo-horizontino músicas de 
todas as fases de sua carreira, in-
cluindo grandes sucessos do Ba-
rão Vermelho e de sua fase solo, 
além de releituras e canções iné-
ditas. Conhecido por ser um dos 
maiores expoentes do rock nacio-
nal, Frejat vai estar acompanhado 
por sua banda e promete fazer um 
show muito alegre e animado.

Dia 13 - sexta-feira

Paula toller – Como Eu quero
Local: KM de Vantagens Hall  |  Horário: 22h  |  Ingressos: R$80
Vendas: www.ticketsforfun.com.br

Após lotar shows em diversas 
cidades do Brasil, Paula Toller 
traz a Belo Horizonte sua turnê 
“Como Eu Quero”. Ela conta, em 
seu repertório, com diversos su-
cessos presentes na carreira da 
cantora.

 nas Minhas Mãos 
– Jorge vercillo

Local: Palácio das Artes
Horário: 21h  |  Ingressos: R$90
Vendas: www.ingressorapido.com.br

O cantor Jorge Vercillo volta a BH com 
o espetáculo Nas Minhas Mãos. O show 
é inspirado no novo álbum do artista e faz 
um diálogo com vários estilos musicais. Du-
rante o evento serão apresentadas canções 
como Fantasia, um samba gravado em par-
ceria com Thiaguinho, e Garra, feita com Ronaldinho Gaúcho. No reper-
tório também vão ter as queridinhas do público, como: Ela Une Todas as 
Coisas, Final Feliz e Monalisa.

Dia 14 - sábado

Para Lenon & McCartney 
– Beatles e o Clube da Esquina

Local: Cine Theatro Brasil Vallourec
Horário: 21h  |  Ingressos: R$90  
Vendas: www.eventim.com.br

O palco do 
Cine Theatro Bra-
sil Vallourec vai 
se transformar em 
uma ponte aérea 
entre o Brasil e o 
Reino Unido. Para 
Lennon & Mc-
Cartney – Beatles 
e o Clube da Es-

quina chegam a Belo Horizonte com um espetáculo que celebra, revive e 
revela a conexão entre a música das duas bandas.

A apresentação evidencia a forte influência do Beatles no Clube da 
Esquina, por meio de arranjos entrelaçados de forma clara e harmônica. O 
show aponta, também, a curiosa e singular interseção entre os dois gran-
des movimentos artísticos.
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Painel

Foto MarCus DesiMoni

Cada vez mais a MRV ganha 
status de uma das maiores marcas da 
América Latina. A empresa de cons-
trução civil, que tem sua sede aqui 
no Buritis, agora também foi reco-
nhecida pela atuação de vanguarda 
no segmento de inovação digital. 
Primeira empresa do setor a colocar 
em funcionamento uma platafor-
ma de vendas na qual o consumidor 
pode realizar todo o processo de 
compra de um apartamento por meio 
digital, a MRV investiu, nos últimos 
cinco anos, mais de R$ 250 milhões 
em transformações digitais nos pro-
cessos construtivos e soluções com 
foco total no consumidor, fato que 
tornou  a companhia referência en-
tre as empresas mais inovadoras do 
Brasil, segundo a revista Forbes.

Gestor Executivo de Inovação 
da MRV, Flávio Vidal diz que estar 
no ranking da Forbes entre as em-
presas mais inovadoras é um grande 
reconhecimento do trabalho da em-
presa. “Estamos há mais de dez anos 
trabalhando  para contribuir ainda 
mais para transformar a vida dos 
brasileiros. Vamos continuar inves-
tindo em ferramentas que auxiliam 

MRV é DESTAqUE NA fORBES
todas as etapas, da elaboração do 
projeto, construção do imóvel, venda 
e atendimento ao cliente. São aplica-
tivos, realidade virtual e aumentada 
e softwares de última geração que 
permitem ampliar o leque de recur-
sos utilizados pela empresa”.

Com 40 anos de mercado e atua-
ção em mais de 160 cidades, a MRV 
é a primeira Construtech de gran-
de porte do mercado brasileiro. De 
acordo com o executivo, a empresa 
acumula um histórico de inovações 
para proporcionar experiências di-
ferenciadas para seus clientes. “A 
empresa vai muito além da entrega 
das chaves. Estamos investindo R$ 
50 milhões anualmente em inova-
ções que vão desde o processo de 
compra de terrenos, passando pelas 
obras, processo de vendas e pós-
vendas, oferecendo aos clientes um 
conjunto de interações superiores às 
suas expectativas”.

Ainda, segundo Flávio, a MRV 
está atenta às mudanças que passa 
a sociedade e entende a importân-
cia de se preparar para o futuro. O 
ecossistema de inovação é propaga-
do para todos os setores da empresa. 

“Inclusive, para impulsionar ainda 
mais esta cultura, inauguramos no fi-
nal de 2019 um LAB dentro da sede 
da empresa. O objetivo do espaço é 
a criação e aceleração de projetos, 
tecnologias e novos negócios que 

O processo de transfor-
mação digital da MRV vem 
consolidando a companhia na 
chamada indústria 4.0. Além 
de aplicativos, BIM, softwares 
de última geração, realidade 
virtual e aumentada, fazerem 
parte do leque disponível e 
aplicado pelos engenheiros nas 
obras, a empresa vem se po-
sicionando no mercado como 
uma plataforma de soluções 
habitacionais. “As novas gera-
ções têm uma visão diferente 
do morar. Por isso, nos torna-
mos uma plataforma de solu-
ções habitacionais capaz de 
fornecer a opção de moradia 
que melhor se adapte ao mo-
mento na vida dos brasileiros, 
seja  com a aquisição de apar-
tamentos prontos ou na planta, 

pela  compra de um terreno em 
loteamentos completamente 
urbanizados pela Urba ou mes-
mo alugando imóveis especial-
mente pensados, com inúmeros 
serviços, pela startup Luggo, 
totalmente digital e sem buro-
cracia”, explica o executivo.

Mais de 30 squads (equi-
pes multidisciplinares) foram 
criados para trabalhar nas so-
luções, que inclui também: 
marketplace para decorar e 
mobiliar o apartamento, deco-
ração virtual, placas fotovoltái-
cas para a geração de energia 
limpa, bicicletas compartilha-
das, utilização de drones nas 
obras, Bot no atendimento do 
cliente, contrato de compra do 
imóvel com uma linguagem 
mais simples, entre outros. 

visem proporcionar experiências 
diferenciadas para os clientes. Ain-
da, a MRV é uma das idealizadoras 
do hub Orbi Conecta, espaço de 
fomento ao empreendedorismo e à 
inovação”, conta. 

Indústria 4.0

Todos os anos, durante a Qua-
resma, a Igreja Católica promove 
a Campanha da Fraternidade. Para 
2020, o tema escolhido é um con-
vite a olhar, de modo mais atento e 
detalhado, para a vida. Com o tema 
“Fraternidade e Vida: Dom e Com-
promisso” e o lema “Viu, sentiu 
compaixão e cuidou dele”, a Cam-
panha conclama as pessoas para não 
apenas sentir pena. É necessário ir 
além. É preciso olhar e cuidar. Na 
paróquia do Buritis, o Pároco Jorge 
Alves Filho pretende mostrar aos 
fieis a importância de fortalecer o 
espírito de humanidade, cuidado e 
amor para com o próximo.

Ao contrário do que ocorreu nos 
últimos anos, quando o tema da cam-

Paróquia do Buritis engajada na Campanha da Fraternidade 2020
Horários
As missas na Paróquia San-

ta Clara de Assis acontecem às 
quintas-feiras às 19h; sextas às 
20h e nos domingos às 08h30, 
10h30 e 19h. A coordenadoria 
da paróquia sugere que os fieis 
sempre entrem em contato com 
a igreja para confirmar o horá-
rio, uma vez que eles podem 
sofrer alterações. O telefone de 
contato é o 3378-7120. O ende-
reço da igreja é Rua Alessandra 
Salum Cadar, 650.

Padre Jorge Alves filho

panha se voltou muito para as ques-
tões de políticas públicas, que também 
é uma das preocupações da igreja, em 
2020 o tema voltou a destacar a palavra 
do Evangelho, que busca sempre enco-
rajar as pessoas a cuidarem da vida, 
ter compaixão. “E quando a igreja diz 
cuidar da vida é no seu sentido mais 
amplo. Não apenas do ser humano, 
mas de todo o planeta”, diz o padre.

O objetivo principal da cam-
panha é despertar o sentido da vida 
como dom e compromisso, recrian-
do relações na família, na comuni-
dade e na sociedade, inspirado no 
trabalho de caridade feito por irmã 
Dulce, primeira santa brasileira a 
ser canonizada, que dedicou a vida 
servindo aos pobres e mais necessi-

tados. Exemplo de caridade, serve 
como norte para as ações deste ano. 
“Santa Dulce nos mostrou de modo 
muito concreto a importância de ir 
ao encontro do outro com o olhar e 
a atitude de Jesus Cristo. Que todas 
as pessoas tenham um pouco desse 
sentimento dentro de si”.

Ainda de acordo com o pároco 
da Igreja de Santa Clara de Assis, 
a Campanha da Fraternidade é um 
modo de vivenciar a Quaresma, que 
é um tempo de conversão. “Deus 
sempre cuida de todos nós. Então, 
olhando por este prisma, devemos 
cuidar uns dos outros, com carinho, 
com compaixão e com zelo, tendo 
sempre a certeza que somos todos 
irmãos”, ensina padre Jorge.

fLÁvIO vIDAL comemora mais este reconhecimento ao trabalho da mRv


