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Bairro enfrenta a crise
No radar desde o começo de janeiro, o novo Coronavírus
começou a impactar de verdade a vida dos brasileiros no fim
de fevereiro e início de março, quando os primeiros casos
da doença foram confirmados no país. Diante da situação,
o Governo se viu obrigado a tomar medidas drásticas na
tentativa de coibir o avanço da Covid-19. Uma nova ordem
foi definida e o Buritis acabou sendo bastante impactado,
uma vez que nosso bairro tem um cotidiano muito
movimentado e um comércio forte. No entanto, mesmo
diante de tantas adversidades, mais uma vez o Buritis se fez
grande. Comerciantes estão se reinventando para manter os
clientes e muitos moradores buscando fazer sua parte para
deixar este momento de agonia um pouco mais leve. Na
distância nos mostramos cada vez mais pertos!

PÁGS 3, 4, 5, 6 e 7

Meatz
Burger no
Buritis II
PÁG 11

Bairro passa por
importantes obras
de recapeamento

A Prefeitura de Belo Horizonte, por intermédio da
Superintendência de Desenvolvimento da Capital (Sudecap), iniciou neste último mês
de março uma série de obras
de recapeamento em importantes vias públicas do bairro. Até o momento, as ruas

Cônsul Walter, Moisés Kalil
e Ulisses Marcondes Escobar,
e a Avenida Deputado Cristovam Chiaradia receberam pavimentação. No cronograma
ainda constam as ruas Marco
Aurélio de Miranda e Protásio
de Oliveira Pena e Avenida
Senador José Augusto.

PÁG. 9

Sensibilidade

Beleza

Transformação Sorriso

População engajada
na luta contra os
maus tratos a animais
PÁG 8

Promoção de
aniversário do JB faz a
cabeça da mulherada
PÁG 9

Travessa do Buritis
ganhará escadaria, nova
iluminação e área verde
PÁG 10

PÁG 3
Moderna clínica
odontológica é
inaugurada no bairro
PÁG 11

Comércio
cobra dos
bancos
Juro Zero

A Câmara de Dirigentes Lojistas de Belo Horizonte (CDL/BH), presidida por um morador do Buritis,
o empresário Marcelo de Souza e Silva, lançou campanha com o objetivo de sensibilizar os bancos
públicos e privados a promoverem linhas de crédito sem juros para socorrer o setor produtivo. O
lema é: Juro Zero, para o comércio não quebrar, o emprego não acabar e a vida continuar.
PÁG. 12
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Editorial

NOVOS TEMPOS
O Buritis foi um dos bairros de Belo Horizonte mais
impactados pela crise provocada pela pandemia do Coronavírus. Afinal, somos um
dos principais centros comerciais da capital mineira. E foi
exatamente o comércio quem
mais está tendo que se adaptar aos novos tempos. O setor
teve o seu funcionamento restrito a poucos segmentos e a
imensa maioria das lojas está
de portas fechadas. Shopping
centers e centros comerciais
estão fechados desde o dia 20
de março. E na primeira semana de abril um decreto da
Prefeitura também obrigou as

lojas de rua a fecharem.
Com o fechamento do comércio, e também do segmento de bares e restaurantes, o
cenário do bairro teve uma
mudança drástica. Em vez
do tradicional movimento de
veículos e pessoas, estamos
vendo as ruas praticamente
desertas. É sinal que o bairro está aderindo à principal
medida para a prevenção da
doença, que é o isolamento social. Há muita polêmica
em torno do isolamento. Se
deve ser mais brando ou se
deve mantê-lo mais radical.
A verdade que existe sobre o
assunto é que os países que

adotaram a medida estão enfrentando este momento de
crise de forma mais amena.
A maioria dos comerciantes obrigados a restringir o
atendimento ao público buscou alternativas para manter
um mínimo de faturamento.
No segmento de bares e restaurantes, muitos adotaram o
sistema de Delivery. O telemarketing foi uma das saídas
encontradas pelo setor de vestuários. Os salões de beleza
também estão fazendo atendimento em casa. Cada um está
se virando como pode e procurando soluções para evitar
demissões ou um eventual en-

cerramento de atividades.
Para defender quem está
sofrendo enormes perdas e
prejuízos com a restrição de
suas atividades econômicas
o melhor exemplo que se viu
no país até agora foi o da
Câmara de Dirigentes Lojistas de Belo Horizonte (CDL/
BH). No início deste mês, a
entidade lançou a Campanha
Juro Zero, que tem como
principal objetivo sensibilizar os bancos a reduzirem
drasticamente suas taxas de
juro neste momento de crise. A CDL/BH é presidida
desde o ano passado por um
morador do bairro, Marce-
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uma publicação da
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lo de Souza e Silva, que, cá
entre nós, teve a coragem de
comprar uma briga inédita
com o sistema financeiro do
país.
A grande verdade é que,
ao final dessa crise, e esperamos que tenha realmente um
final e que seja o mais rápido
possível, o mundo jamais será
o mesmo. Todas as relações
humanas que movem a sociedade terão novos parâmetros.
E a sensação é de que estamos
partindo rumo a um mundo
melhor. Mais humanizado,
onde um simples aperto de
mão e um abraço terão um valor jamais imaginado.
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Coronavírus
Sabemos que ainda não há medicamentos ou vacinas para conter o
avanço do coronavírus. Um exemplo
é o uso da cloroquina que ainda está
em fase de testes e estudos. De acordo com a Organização Mundial da
Saúde (OMS), o uso da cloroquina
combinado com o antibiótico azitromicina é uma das quatro medicações
de medicamentos que estão sendo testados em 74 países. Ainda segundo a
OMS, nenhum produto farmacêutico
se mostrou seguro e eficaz para tratar
o Covid-19. As pessoas devem ter uma
grande atenção em não se automedicarem, pois não se sabe os efeitos das
medicações contra o Covid-19, já que
estamos diante de um vírus novo. E
isso pode causar mais danos à saúde.

O ideal é seguir as recomendações
da OMS, seguir o isolamento social,
e evitar a infecção pelo vírus. Como
ainda não sabemos se haverá remédio
para o coronavírus, o certo é evitar a
contaminação. A título de curiosidade
uma pesquisa realizada pelo Conselho
Federal de Farmácia (CFF) revelou
que quase metade dos brasileiros se
automedica pelo menos uma vez por
mês. O estudo revelou também que a
automedicação é um ato comum para
77% dos brasileiros.
Augusto Vilela

Membro da Sociedade
Brasileira de Cardiologia

Ventiladores
pulmonares
Recentemente li a noticia de que

a Advocacia-Geral do Estado (AGE
-MG) conseguiu junto à Justiça Federal a liberação de R$ 84 milhões
para a compra de ventiladores pulmonares contra o novo coronavírus
(Covid-19). O valor liberado é parte
da quantia que se encontra depositada pela Samarco a título de garantia
do juízo. Graças a Deus uma boa
notícia em meio às tragédias do dia
a dia. Sabemos que está muito difícil conseguir ventiladores pulmonares devido à pandemia e tal valor
dá para comprar 1600 unidades. Um
número bastante razoável que atenderá nossa população. Parabéns.

SAÚDE

Neide Botelho

Quero parabenizar todos os profissionais de saúde que têm feito um

trabalho maravilhoso no combate ao
Coronavírus. Aqui no Buritis já rendemos aplausos para eles através de
uma nobre manifestação de carinho.
Muitos moradores foram para suas
janelas e ao invés de bater panela
contra ou a favor de políticos todos
foram bater palmas pelo trabalho dos
profissionais da saúde que estão na linha de frente no combate à pandemia.
Marlene Loreto Nobre
Moradora

FGTS
A Caixa Econômica Federal já
iniciou pagamento do FGTS para as
vitimas das fortes chuvas que caíram
em BH e Região Metropolitana. Os
trabalhadores também podem realizar
o saque Digital pelo APP FGTS, sem

a necessidade de comparecer em uma
agência. Além de Belo Horizonte, moradores de Betim, Contagem, Nova
Lima, Raposos, Rio Acima, Mário
Campos, Caeté e Ibirité que tiveram
suas casas atingidas pelas fortes chuvas de janeiro e fevereiro deste ano
também já podem fazer o saque. Para
habilitar o saque de sua conta vinculada e autorizar o débito automático, o
trabalhador residente na área atingida
deve apresentar a documentação (originais e cópias) pelo APP do FGTS
ou nas agências da CAIXA localizadas nestes municípios. A documentação será conferida e, não havendo
pendências, será informado o dia para
efetivar o saque.
Lidia Campos
Bancária

LIVES
Em tempos de confinamento e fechamento do comércio uma
classe que está conseguindo ser
sair bem na fita é a dos cantores.
Claro que nada perante aos quase
30 shows por mês que rendem milhões de reais, mas sim pela solidariedade. Mais que views, seguidores e curtidas, as lives dos artistas
estão arrecadando muito dinheiro
e toneladas de alimentos para ajudar instituições que estão ligadas
diretamente no combate ao coronavírus. Para os cantores uma forma
de se manterem no cenário artístico
e para nós fãs um pouco de alento
para matar a saudade.
Marcelo Lotti
Morador
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Buritis contra o CoronavÍrus
Estabelecimentos do bairro se reinventam para se manter vivos
diante de decreto que determinou restrições ao funcionamento
O que até bem pouco tempo parecia inimaginável, aconteceu! O sempre movimentado
Buritis simplesmente parou.
Como medida para conter o
avanço da Covid-19, o prefeito
Alexandre Kalil (PSD) determinou, a partir do dia 20 de março,
a suspensão de todas as atividades com potencial de aglomeração de pessoas na capital
mineira. Com grande parte do
comércio fechado, e as pessoas ficando reclusas em casa por
precaução, um cenário incomum
no bairro apareceu: nossas ruas
estão praticamente vazias. Para
sobreviverem a esta situação,
comerciantes do Buritis estão
buscando se reinventar e manter
os negócios aquecidos.
Se reinventar, de fato, é a palavra para enfrentar a nova crise
provocada pela pandemia. Durante o período de quarentena,
o setor de delivery se apresenta
como uma das principais alternativas para consumidores e comerciantes. Como o Buritis sempre
foi um bairro que prestigia a entrega em casa, muitos empresários não sentiram dificuldade em
prestar o serviço. Porém, para
outros se tornou uma feliz novidade, como é o caso da Aqui é
Festa (Rua Henrique Badaró Portugal, 380, loja 5).

SheilLa se surpreendeu com o
entendimento dos seus clientes
diante desta nova realidade

Com a determinação do isolamento social era evidente que
o comércio de produtos para
festas seria um dos mais afetados. Sheilla Villela, proprietária
da Aqui é Festa, diz que inicialmente pensou apenas no confinamento. Em proteger sua família,
clientes e funcionários. Contribuir de alguma forma para que o
vírus não se propagasse. Supera-

Rede de Ensino
também afetada

Avenida Professor Mário Werneck na altura do Paragem sem movimento às
13h em plena segunda-feira (23/03). Cena inacreditável até pouco tempo atrás

do esse momento inicial e com as
portas fechadas, passou a pensar
no que iria fazer. “Decidimos por
reduzir nosso quadro de funcionários e horário de atendimento,
e fazê-lo com segurança e de forma individual. Além disso, começamos a atender nossos clientes
pelo telefone e fazer a entrega
dos produtos”.
Apesar da forte queda nas
vendas, Sheila diz que, com as
medidas tomadas, os resultados
estão começando a aparecer. Talvez o maior deles a satisfação e
a fidelização daqueles clientes
que os procuram. “São tempos
difíceis, mas que, com dedicação, muito trabalho, apoio de
nossos clientes e fornecedores
e fé em Deus, serão certamente
superados”.
O mercado de delivery é diversificado e significa oportunidade para vários tipos de estabelecimento, que tem sido o caso
da Aqui é Festa, que também
tem feito bastante uso das redes sociais. “Essas ferramentas
estão sendo fundamentais nesse momento. As redes sociais,
inclusive, tem nos ajudado na
divulgação de produtos e das estratégias por nós adotadas”, comenta Sheila.
Outro estabelecimento do
bairro que teve de se reinventar nesse momento de pandemia
foi o Botequim Buritis (antigo

E não foi apenas o setor varejista que sofreu com a medida de
isolamento social. As escolas particulares também estão tendo que
tomar importantes medidas para manterem suas contas e, principalmente, o processo de ensino-aprendizagem de seus alunos.
Assim que foi decretada a suspensão das aulas, a diretoria geral do Colégio SEB Unimaster agiu rápido e tomou medidas para
que nenhum dos
alunos das unidades do Unimaster fossem
prejudicados.
“Mesmo diante da crise que
é para todos,
mantivemos os
salários e benefícios dos professores e colaboradores em
dia, sem atraso,
bem como toda
a estrutura predial. Além disso, oferecemos
aos professores
Equipe SEB Unimaster utiliza todas as
cursos para que
ferramentas para manter os alunos em atividade
aprimorassem as
aulas on-line, em tempo real, além de contratarmos as melhores
plataformas para esse fim. Desta forma, estamos levando as aulas
para dentro de casa, garantindo, de certa forma, tanto o ritmo de estudos dos alunos quanto a interação, processos tão importantes para
a aprendizagem”, detalha a diretora Eliane Veloso.

Cuidados com o delivery

Botequim Buritis trocou o seu tradicional
self-service pela venda de marmitas prontas

Churrasquinho do Manuel, Rua
Vitório Magnavacca, 39). O carro-chefe do estabelecimento é
o almoço self-service. Sem ele,
era preciso implantar mudanças.
Foi definido então que o restaurante iria funcionar somente com
delivery e entrega de marmitas
prontas na porta. “De um selfservice passamos a oferecer duas
opções de cardápios prontos por
dia. Uma medida de sobrevivência e redução de custos com alimentos e mão de obra”, explica
o proprietário Denilson Perez.
Apesar do momento difícil,
Denilson se mostra confiante que o comércio retomará seu
rumo assim que a crise passar.

“Agora é preocupar em primeiro
lugar com a saúde. Vamos sobrevivendo como podemos e, logo
logo, tudo voltará à sua normalidade”, espera.
Conforme o decreto da Prefeitura, a fiscalização quanto ao
cumprimento das medidas ficará
a cargo dos órgãos de segurança
pública, com apoio da Subsecretaria de Fiscalização, caso necessário. Em uma primeira abordagem, o comerciante que mantiver
o estabelecimento relacionado no
Decreto aberto será advertido.
Havendo persistência no funcionamento, os guardas irão acionar
fiscais da PBH, que poderão interditar o local.

Estudos afirmam que o
novo Coronavírus consegue
sobreviver dias em superfícies.
O tempo varia de acordo com
cada material. O vírus pode sobreviver, por exemplo, três dias
no plástico e no aço inoxidável
e 24 horas no papelão. Desse
modo, algumas medidas de segurança e higiene precisam ser
reforçadas ao receber uma entrega de restaurante ou supermercado.
É seguro pedir delivery,
mas assim que o alimento ou
produto entra em casa a embalagem precisa ser imediatamente descartada. A medida de
higiene deveria ser realizada inclusive antes da pandemia. Se a
embalagem foi posta na pia da
cozinha, por exemplo, o local
também deve ser desinfetado.
O cuidado muda conforme
o tipo de alimento. A manipulação dos alimentos cozidos ou
fritos são melhores para a diminuição de contágio do que os

Serviço de entregas ganhou
ainda mais força no Buritis

crus, como saladas.
Para priorizar a segurança
dos clientes e dos entregadores,
empresas como Rappi, iFood e
Domino’s anunciaram a entrega
sem contato, na qual o entregador deixa o produto, toma distância de pelo menos um metro
e espera a retirada pelo cliente.

ABB cria APP para auxiliar comerciantes
Os comerciantes de bairro e
seus funcionários, que dependem
exclusivamente da renda das empresas para sobreviverem, sem
dúvida, são os que mais estão
sofrendo com os efeitos da quarentena. Diante deste cenário,
a necessidade de promover localmente a economia do bairro
se mostra ainda mais relevante.
Com as pessoas em casa é preciso criar situações para apresentar de forma direta os produtos e serviços do comércio local
para a população que continua
demandando.

As empresas estão se reinventando para atender as pessoas diretamente em suas residências e dessa forma exercer
sua atividade com o bloqueio
social necessário. Observando
este momento, a Associação do
Bairro Buritis (ABB) acelerou
um projeto que ainda estava em
amadurecimento para promover o comércio e os serviços
locais. O APP Sou Mais Buritis será uma plataforma para
apresentar em um ambiente no
celular, notícias, utilidade pública e anúncios indexados por

assunto para que as empresas
do bairro possam se apresentar
para a população.
Presidente da ABB, Braulio
Lara diz que o projeto está sendo preparado para ser impulsionado quando a vida voltar à
sua normalidade. O APP já está
disponível para download em
IOS e Android. O próximo passo é entrar com as empresas e
seus produtos/serviços e assim
compor o ambiente. Também
disponibilizará grupos temáticos (tipo Whatsapp), pesquisas
de opinião e também todas as

informações disponibilizadas
pela Associação do Bairro Buritis. “Este aplicativo era um
projeto para avançar no final de
2020. No entanto, pelo momento, ele pode ser uma ferramenta
que vai ajudar muitos comerciantes em um momento tão
sensível”.
Braulio ainda reforçou que a
plataforma será disponibilizada
durante a pandemia de forma gratuita para contribuir com todos.
“É bom para o comerciante, é
bom para o morador, enfim é bom
para o bairro”, finaliza.

Segundo Braulio, em razão da crise com o Coronavírus,
o projeto do APP da Associação foi antecipado
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isolamento social

Colégio Batista dá dicas de como conviver com as crianças
A mudança radical provocada
na vida das pessoas, em virtude da
pandemia do Coronavírus, pegou a
grande maioria de surpresa. Lidar
com a obrigatoriedade do isolamento social não tem sido nada fácil, especialmente, para quem tem
crianças pequenas em casa. Para
“acalmá-las”, muitos pais precisam
adaptar novas rotinas e usar a criatividade para entretê-las. Para ajudar nessa missão, o Colégio Batista
do Buritis teve uma grande iniciativa e separou algumas brincadeiras e atividades para que os pais
possam desenvolver com os filhos
no ambiente do lar.
É inevitável que, em um primeiro momento, os pais recorram
aos celulares, tablets e à TV para
distrair a criançada. Mas é importante evitar que recursos tecnológicos ocupem todo o tempo livre.
Afinal, mesmo não se tratando de
um período de férias, é uma ótima
oportunidade para estreitar os laços
em família e criar atividades que
estimulem a criatividade e a cognição dos pequenos. “O Colégio
Batista Mineiro, além de passar a
disponibilizar uma estrutura formada com plataformas digitais e
estudos orientados para os alunos,
também está produzindo conteúdos
com dicas e estratégias para ajudar
as famílias a construir essa nova
rotina da melhor forma possível”,
explica Andrea Silva, diretora do
Batista Buritis.
De acordo com a diretora, muitos pais estão trabalhando home
office e têm mais possibilidades
de ajudar os filhos com os estudos,
o que também acabou se tornando
um bom momento para estreitar
ainda mais os laços e se diver-

tir em família. “Esse tem sido um
momento difícil vivido em todo
o mundo, mas, ao mesmo tempo,
tem sido uma excelente oportunidade para aprimorar o relacionamento entre família e ainda estimular a criatividade e a cognição
dos filhos”, diz.
Então pais, confiram algumas
ótimas dicas do Colégio Batista
para desenvolver com as crianças
em casa:

n piquenique diferente
Nesse dia, o café da tarde ou o
jantar pode acontecer de uma forma diferente. É só estender uma
toalha no chão da sala e pronto!
Toda a família vai ser convidada a
fazer a refeição ali mesmo. O cardápio também pode ser escolhido
em conjunto. Aproveite a oportunidade para estimular as crianças a
comerem de forma saudável. Elas
podem, inclusive, ajudar na preparação dos alimentos, sempre com a
supervisão de um adulto.

n monte uma cabana
na sala
Para as crianças, só o fato de
sair da rotina já é suficiente para
deixá-las animadas. Imagine, então, a oportunidade de dormir fora
de seu quarto e dentro de uma cabana? Animação garantida! E isso
é tão fácil de fazer em casa!
Você vai precisar apenas de
lençóis, cadeiras, roupas de cama
um pouco mais fofinhas e um abajur. Para montar a cabana, pegue
os lençóis e amarre um no outro.
Depois, apoie-os em uma cadeira
ou outro móvel mais alto e pronto:
você tem a estrutura.
Para deixar mais aconchegante, coloque edredons para fazer as
vezes do colchão, espalhe travesseiros e ligue um abajur com meialuz. Finalize a noite contando uma
história até que os pequenos peguem no sono.

n faça você mesmo
Que tal estimular as crianças a
colocarem a mão na massa e construírem seus próprios brinquedos/
brincadeiras? Neste caso, vale recorrer a sites de busca na internet
ou aplicativos para reunir ideias e

n desenho maluco

Apesar das dificuldades, momento pode ser fundamental para fortalecer os laços em família

aprender o passo a passo. Com materiais fáceis de encontrar em casa,
a criançada poderá usar e abusar da
criatividade.

n organize uma caça
ao tesouro
A caça ao tesouro é uma brincadeira muito divertida e que as
crianças normalmente gostam muito. Para brincar, é só escolher um
objeto — se for algo que o seu filho gosta muito, ele pode ficar mais
empolgado —, escondê-lo e colocar
a criançada para procurar por ele.
Para deixar mais interessante,
dependendo da idade dos peque-

nos, você pode escrever algumas
pistas que levem a outras e, no fim,
ao local onde está escondido o tesouro. Você pode também dar um
pequeno mimo para todas as crianças, por terem participado. É diversão garantida!

n escrevam um livro
juntos
Essa é uma ótima forma de
estimular a imaginação dos pequenos! De início, você pode achar
meio complicada essa história, mas
nós garantimos: é uma atividade
mais fácil do que parece e ainda
incentiva a escrita à mão.

Para colocá-la em prática, basta pegar algumas folhas de papel
em branco e dobrá-las ao meio. Pegue uma delas e faça desenhos na
parte da frente e de trás com o seu
filho, para servirem como a capa e
a contracapa do livro. Depois, é só
ir escrevendo a história nas outras
folhas, fazer as ilustrações e encaixá-las dentro da que vocês reservaram para ser a capa.
Para arrematar, você pode
grampear no lugar em que as folhas se encontram ou dar dois
pontinhos com linha e agulha —
sempre com muito cuidado e segurança para não deixar que o pequeno se machuque.

Para essa atividade você só vai
precisar de folhas de papel, canetas coloridas, tintas, pincel e muita
imaginação. É muito simples: cada
participante recebe uma folha em
branco. O primeiro passo é desenhar uma cabeça no alto da folha.
Depois, dobram-se os papéis e as
folhas são trocadas entre os membros da família. Em seguida, cada
participante continua o desenho
na folha que recebeu. Repetindo
as instruções, as folhas são novamente trocadas. Assim, cada participante desenha uma parte, da
cabeça aos pés. No fim, abra os
papéis e veja os desenhos que se
formaram. Além das boas risadas,
no final da atividade, vocês podem
criar uma galeria de arte da família
e expor as obras-primas.
Ainda não se sabe por quanto
tempo as crianças permanecerão
em casa, mas uma coisa é certa:
diversão e aprendizado andam de
mãos dadas. Então, é hora de abusar da criatividade e, de forma leve
e lúdica, aproveitar o momento
com os filhos.

Como agir em tempos de instabilidade
O mundo está cada vez mais
em movimento. Não há mais dia,
hora ou espaços físicos específicos para trabalhar. As barreiras
vêm sendo rompidas com auxílio
da tecnologia e as informações
estão disponíveis nas palmas
das nossas mãos. A necessidade
de distanciamento social com a
pandemia do novo Coronavírus
acelerou o processo de adesão a
ferramentas tecnológicas de vídeo-chamadas e intensificou o
acesso às redes sociais, congestionando a rede mundial.
Há 20 anos, a psicóloga e
consultora em Gestão do Conhecimento, Yluska Bambirra, trabalha com aulas e treinamentos
presenciais, formando pessoas.
No entanto, nesse momento difícil buscou utilizar as redes sociais para ajudar as pessoas a se
desenvolverem no formato on-line. Diante de tantas mudanças,
Yluska acredita que precisaremos
desenvolver habilidades e atitudes que correspondam às necessi-

dades desse novo mercado.
“Venho conversando sobre o
que o mercado do futuro exige
de competências profissionais.
Pesquisas apontam que essas
competências estão relacionadas
a novos conhecimentos, idiomas,
ferramentas digitais e de gestão,
habilidades de relacionamento,
trabalho em equipe, adaptabilidade, orientação para resultados e uma postura de solução
de problemas. E você, já está
pronto? Quem sabe não é o momento para investir em conhecimento e se qualificar nos pontos
que você pode melhorar? Temos
acesso a tantos canais, fontes de
conhecimento e cultura, como
Youtube, Instagram e cursos de
curta duração que diversas instituições disponibilizaram gratuitamente neste período. Movimente-se!”, recomenda Yluska,
que é moradora do Buritis.
A psicóloga tem buscado ver
este momento com um olhar positivo e fazendo um esforço para

tirar algo de
bom, mesmo nas
piores circunstâncias. Não é
fácil lidar com
a angústia da situação, mas enxerga como uma
oportunidade de
olhar para nós
mesmos e percebermos coisas
que não tínhamos tempo para
olhar. “A situação está aí, está
posta diante de
nós e não temos
como fugir. Que
tal
aproveitar
esse tempo para
reprogramar
alguma
coisa,
curtir momentos
em família e se aproximar de
novas ferramentas que podem
agregar valor na sua vida?”,
questiona.

Como as pessoas
devem se preparar

Yluska tem buscado mostrar
em suas lives como que saber
enfrentar essa situação pode
ser importante no futuro

Para Yluska, que é diretora
da LATACI Research Institute,
no Buritis, teremos um grande
desafio pela frente. O momento
é delicado, gera muita insegurança frente ao desconhecido.
Uma dica é procurar fazer algo
sobre o que você tem controle,
o que você não controla, apenas
lide. Segundo ela, precisaremos
estar prontos para encontrar soluções diante de novos problemas e essa é a competência que
mais vai fazer a diferença. “Ninguém tem as respostas, estamos
todos instáveis e vulneráveis.
Estabelecer limites entre momentos de trabalho e momentos
de descanso vai te ajudar a manter o equilíbrio. Encontre maneiras de se manter produtivo, fazer

o que te faz bem, estar informado e com pensamento positivo
de que tudo vai ficar bem”.
Ainda de acordo com a
pscóloga, é importante termos
uma perspectiva de futuro
para reduzir um pouco nossa ansiedade. “Parafraseando
o ditado “mar calmo não faz
bons marinheiros”, estamos
numa grande tempestade e
precisamos manter o barco navegando. Se você quer
uma ajuda para se desenvolver, vem comigo e chama
quem precisa saber mais sobre o que o mercado exige de
competências! Se puder, fique
em casa e estaremos juntos e
on-line! Te espero no instagram @profyluska”.
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MRV dá importante
contribuição no combate
ao Coronavírus em Minas
Maior empresa instalada
no Buritis e a maior do país
no setor da construção civil, a
MRV Engenharia, juntamente
com o Banco Inter e LOG CP,
também pertencentes à Família
Menin, participou recentemente de ações em parceria com
o Governo de Minas Gerais e
com a Federação das Indústrias do Estado de Minas Gerais (FIEMG) para minimizar
qualquer deficiência do Estado
ao enfrentar a crise econômica
originária em virtude da pandemia global do novo Coronavírus.
O grupo autorizou a compra no
valor de R$10 milhões de respiradores mecânicos para a rede

hospitalar de Minas. Esses aparelhos são necessários para pacientes graves com dificuldades para
respirar e custam, em média, R$
100 mil a unidade.
De acordo com o empresário Rubens Menin, o momento
exige ações concretas de todas
as lideranças e, por isso, não
pretendem parar por aí. “Temos
feito várias doações desde que
começou a crise, mas agora temos de incrementar”.
Em uma outra ação muito
importante, a MRV se uniu a um
grupo de lideranças de Minas
Gerais em uma força-tarefa para
contribuir e arrecadar recursos
para a compra de Equipamentos

Rubens Menin foi um dos primeiros empresários a
anunciar ações sociais na luta contra o avanço da Covid-19

de Proteção Individual (EPIs) e
itens hospitalares para rede hospitalar do Estado.
Segundo o presidente da
MRV, Rafael Menin, a preocupação dos empresários é a
escassez de EPIs nos ambientes hospitalares. Por isso, está
sendo organizada uma mobilização para a aquisição desses
itens essenciais para o funcionamento da rede de saúde.
“Nós publicamos a campanha
nas mídias sociais da nossa
empresa para que essa ideia
possa ser multiplicada pelo
Brasil afora”.
Rafael Menin ressalta ainda que a MRV doou R$ 500

mil para a Rede Fhemig (hospitais João XXIII, Eduardo de
Menezes, Júlia Kubitschek e
outros), além do Hospital das
Clínicas e Santa Casa de Belo
Horizonte. “O momento exige
que todo cidadão faça a sua
parte e contribua de alguma
forma”, destaca Menin.
Para aquelas empresas ou
pessoas físicas que queiram se
juntar a essa campanha basta realizar o depósito na conta criada pelo Sinduscon MG
- Sindicato da Indústria da
Construção Civil no Estado de
Minas Gerais (Caixa Econômica Federal, Agência 0935,
C/C: 880-8, Operação: 003).

Seu
Direito
Thaís Brasileiro - advogada

Insegurança jurídica em
tempos de COVID-19 e as
Medidas Provisórias
O que estamos vivendo é, sem sombra de
dúvidas, uma situação inusitada e sem margem de
qualquer planejamento para todos. É claro que à
medida que o tempo vai passando, respostas começam a surgir e os fatos vão se moldando dia-a-dia
de acordo com as demandas do agora, do hoje.
Dentro da pandemia do coronavírus (COVID-19) as relações jurídicas também sofrem, pois,
inúmeros contratos em andamento, compras, financiamentos, relações entre empregado x empregador, economia, transportes públicos, funcionamento
de escolas, comércio, indústria, o que é o que não
é considerado essencial, tudo, tudo mesmo precisa
ser repensado e reformulado juridicamente. A insegurança jurídica se instala. Nesse contexto é que
começam a surgir inúmeras dúvidas e demandas jurídicas, várias delas com as consequentes respostas
dos poderes: executivo, legislativo e judiciário.
O poder executivo tem editado medidas provisórias com o fim específico de tratar situações
relacionadas com o enfrentamento da pandemia
COVID-19. Em linhas gerais, a definição de medida provisória é: “um instrumento com força de
lei, adotado pelo presidente da República, em casos
de relevância e urgência. Produz efeitos imediatos,
mas depende de aprovação do Congresso Nacional para transformação definitiva em lei.” (fonte:
www2.camara.leg.br/comunicacao/assessoria-de
-imprensa/medida-provisoria
Desde o início de fevereiro até a presente
data de entrega deste artigo (6 de abril) o presidente da República, Jair Bolsonaro, baixou nada menos que 21 medidas provisórias com força de lei,
estipulando providências destinadas à “minimização” dos impactos econômicos e sociais decorrentes da pandemia, conforme levantamento realizado
no site do Congresso Nacional (www.congressonacional.leg.br), dentre as quais destaco as seguintes:
1) MP n. 921, de 07/02/2020: abre crédito extraordinário, em favor do Ministério da
Defesa, no valor de R$11.287.803,00, para os
fins que especifica.
2) MP n. 924, de 13/03/2020: abre crédito
extraordinário, em favor dos Ministérios
da Educação e da Saúde, no valor de R$
5.099.795.979,00, para os fins que especifica.
3) MP n. 925, de 18/03/2020: dispõe sobre medidas emergenciais para a aviação civil brasileira em razão da pandemia da COVID-19.
4) MP n. 926, de 20/03/2020: altera a Lei
13.979/2020 para dispor sobre procedimentos
para aquisição de bens, serviços e insumos
destinados ao enfrentamento da emergência
de saúde pública de importância internacional decorrente do coronavírus (Transporte e
Trânsito. Restrição Excepcional e Temporária: Entrada e Saída do País e Locomoção
Interestadual e Intermunicipal).
5) MP n. 927, de 22/03/2020: dispõe sobre as
medidas trabalhistas para enfrentamento
do estado de calamidade pública reconhecido pelo Decreto Legislativo nº6, de 20/3/2020,
e da emergência de saúde pública de importância internacional decorrente do coronavírus.
6) MP n. 928, de 23/03/2020: altera a Lei

13.979/2020, que dispõe sobre as medidas
para enfrentamento da emergência de saúde
pública de importância internacional decorrente do coronavírus responsável pelo surto de
2019, e revoga o art. 18 da Medida Provisória 927, de 22/3/2020.
7) MP n. 929, de 25/03/2020: abre crédito
extraordinário, em favor dos Ministérios
da Ciência, Tecnologia, Inovações e Comunicações, das Relações Exteriores, da
Defesa e da Cidadania, no valor de R$
3.419.598.000,00, para os fins que especifica.
8) MP n. 932, de 31/03/2020: altera as alíquotas
de contribuição aos serviços sociais autônomos que especifica e dá outras providências
(Administração Pública. Tributação. Profissionais Autônomos).
9) MP n. 933, de 31/03/2020: suspende, pelo
prazo que menciona, o ajuste anual de preços
de medicamentos para o ano de 2020.
10) MP n. 934, de 01/04/2020: estabelece normas
excepcionais sobre o ano letivo da educação
básica e do ensino superior decorrentes das
medidas para enfrentamento da situação de
emergência de saúde pública de que trata a Lei
nº 13.979, de 6 de fevereiro de 2020.
11) MP n. 935, de 01/04/2020: estabelece crédito
extraordinário para benefício emergencial
de manutenção do emprego e da renda,
abrindo crédito extraordinário, em favor
do Ministério da Economia, no valor de R$
51.641.629.500,00, para os fins que especifica.
12) MP n. 936, de 01/04/2020: institui o Programa Emergencial de Manutenção do Emprego e da Renda e dispõe sobre medidas trabalhistas complementares para enfrentamento do
estado de calamidade pública.
13) MP n. 943, de 03/04/2020: abre crédito extraordinário, em favor de Operações Oficiais de Crédito, no valor de R$
34.000.000.000,00, para o fim que especifica
14) MP n. 944, de 03/04/2020: institui o programa emergencial de suporte a empregos.
15) MP n. 945, de 04/04/2020: dispõe sobre medidas temporárias em resposta à COVID-19
no âmbito do setor portuário e sobre a cessão de pátios sob administração militar.
Como visto acima, a viabilidade jurídica de
várias situações foi totalmente reformulada ante as
novas determinações que levam em consideração o
estado de pandemia.
Assim, a orientação é para todos, seja você,
empresário (a) de pequena, média ou grande empresa; você, cidadão: nunca foi tão importante
buscar uma análise de contratos, de situações e de
nuances de reequilíbrio jurídico-financeiro-social
frente aos últimos acontecimentos e, para tanto,
busque ajuda de um profissional habilitado para te
fornecer interpretações e respostas jurídicas que visam garantir um pouco mais de segurança jurídica,
já que a segurança na área da saúde está comprometida por um inimigo invisível.
Fique por dentro do Seu Direito e permaneça
em casa!

Site: www.thaisbrasileiro.com.br
E-mail: contato@thaisbrasileiro.com.br
Instagram: @thaisbrasileiroadv
Facebook: /brasileiroadvocacia
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Moradores do Buri
solidariedade em temp
Em meio a tanta turbulência causada pela pandemia do
novo Coronavírus, o Buritis
ainda conseguiu dar um lindo
recado. Moradores do nosso
bairro estão se doando para
levar um pouco de alegria e
conforto neste momento tão
complicado. O JORNAL DO
BURITIS conversou com alguns destes moradores, que estão dando um grande exemplo
do verdadeiro sentido de viver
em sociedade, que nada tem a
ver com estar perto.
Se as pessoas estão distantes, nada melhor do que a música para uni-las. Desde que
teve início o isolamento social
em Belo Horizonte, um casal de músicos do Buritis tem

trazido um momento de muita
paz e felicidade para seus vizinhos. Residentes na Rua Pedro
Natalício de Morais, Weverson
Paganini e Liz Uiliana, todos
os dias, às 21h, vão até a sacada do seu prédio e tocam um
pouco de música clássica para
a vizinhança, levando a todos
um bem-estar físico e mental.
A ideia de tocar na sacada
do edifício foi de Liz. A música tem grande importância na
vida do casal. Eles se conheceram por conta dela. Liz havia
anunciado a venda de um violino e Paganini se interessou
pelo instrumento. Mal sabiam
eles que daquele encontro nasceria mais um grande amor em
suas vidas, além da música.

Bons sentimentos que a música provoca
foram a inspiração para a atitude do casal

Quando começou o isolamento social para a prevenção ao
Coronavírus, o casal pensou
o que poderia fazer para trazer um pouco de tranquilidade e paz às pessoas em um
momento tão complicado. Foi
quando a esposa teve a ideia
da música na sacada. Apesar
de um receio no início, já que
não sabiam como seria a recepção dos moradores, decidiram arriscar. Para surpresa,
a resposta que receberam não
poderia ter sido melhor. “Assim que acabei de tocar ouvi
muitos aplausos. As pessoas
deixaram a TV, o computador
e foram ouvir a minha música.
Foi emocionante”, recorda Paganini.
Desde o dia 23 de março,
Paganini, que é multinstrumentista, vai à sacada e toca
algum instrumento. Já foi saxofone, violino, harpa, flauta,
sanfona, duduque. Um momento que ele garante, ficará marcado em sua vida. “A
maioria das pessoas que está
me ouvindo não me conhece e
talvez nunca irá me conhecer.
Não sabe de onde vem o som.
E é isso que eu sempre quis
com a música. Simplesmente
que as pessoas ouçam com a
alma e não com os olhos”.
E a ação já provocou algumas reações de moradores

que trouxeram muita alegria
ao casal, como, por exemplo,
o pedido para tocarem músicas
como se fosse em uma apresentação. “Uma vez uma vizinha colocou um papelzinho na
janela pedindo para tocarmos
parabéns pra você para um parente que estava em sua casa.
Outro pediu para tocar uma
música linda do Sinatra. Teve
quem pediu para tocar uma
Ave Maria, excepcionalmente,
às 18h. É muita sensibilidade”, diz Liz, que recorda com
carinho até mesmo de uma cobrança no bom sentido. “Teve
um dia que passou das 21h e a
gente ainda não tinha começado. Um morador alertou a gente.
Nesse dia começamos às 21h12
e foi muito legal. Lembranças
que vamos levar pra sempre”.
Proprietário da Escola de
Música Paganini, no bairro
Betânia, Weverson não sabe
muito bem o que vai acontecer
após esse momento de turbulência, mas acredita que vai
continuar mostrando sua música à vizinhança de alguma
forma. “Já estou pensando em
tocar em dias especiais, como
Dia das Mães, Dia da Mulher,
ou mesmo aos sábados. Não
sei, estamos pensando em
algo. Só sei que essa paixão
tem que continuar”.

O multinstrumentista Weverson Paganini busca co

Costureira faz máscaras para hospitais
Por causa da pandemia do
Coronavírus, a procura por
máscaras cirúrgicas aumentou
consideravelmente e o produto está em falta no mercado.
Assim, pessoas dos grupos
de risco ficam expostas à COVID-19. Diante deste cenário,
a costureira Valdete Santos,
moradora na Rua Lucídio
Avelar, resolveu pôr a mão na
massa, ou melhor, no pano, e
ajudar os profissionais da saúde. Com tecido tricoline, ela
passou a confeccionar máscaras artesanais em seu ateliê
e doar para hospitais. É uma
forma que encontrou de fazer
sua parte e colaborar com a
sociedade.
A preocupação com o social sempre fez parte da vida
de Valdete. Desde que iniciou na profissão de costureira, há 16 anos, busca, através
de seu trabalho, participar de
serviços assistenciais. Já costurou para a Campanha de
Lenços, em prol de mulheres

com câncer, e de enxoval de
bebês para famílias carentes.
Quando teve início o surto
do Coronavírus queria ajudar
de alguma forma. “Quando
uma médica amiga minha me
perguntou se eu poderia fazer
as máscaras para doar, fiquei

Valdete não esconde a felicidade em poder contribuir
com seu trabalho em um momento tão difícil

muito feliz. Vi ali uma grande
oportunidade para ajudar na
causa. Eu amo costurar e que
bom que esta minha paixão
pode contribuir na vida das
pessoas”.
As máscaras produzidas
por Valdete servem para evitar que gotículas de saliva
cheguem diretamente na boca
das pessoas. Devem ser lavadas a cada duas horas com
água e sabão, colocadas para
secar no sol e passadas com
ferro. “Estas máscaras serão passadas para faxineiros,
atendentes. Profissionais que
não são especialistas na área
de saúde, mas que convivem
diariamente com a doença.
Tenho certeza que farão uma
grande diferença”.
Até o fechamento da nossa edição, a moradora do
Buritis já tinha feito 80 máscaras, sendo que 50 foram
doadas para o Hospital Júlia
Kubitschek e outras 30 para o
Hospital Municipal de Betim.

Contudo, ela já estava em andamento com a elaboração de
mais 50 máscaras para serem
doadas ao Hospital da Baleia. No entanto, estas eram
ainda mais especiais. “Lá eu
sei que tem muitas crianças.
Então decidi fazer máscaras
coloridas para serem doadas para elas. Uma forma de
amenizar um pouso suas dores”, emociona.
Aos hospitais, Valdete faz
a doação gratuita das máscaras, mas, caso alguém deseje
fazer um pedido particular,
ela também comercializa o
produto. Interessados podem
entrar em contato pelo telefone 9 8814-8939. De acordo
com especialistas em infectologia, as máscaras de tecido são de fato eficazes. Elas
funcionam para prevenir as
gotículas, mas a pessoa tem
que usar e ter cuidado na
hora de tirar. Depois lavar
bem e colocar em um lugar
que não contamine.
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itis mostram arte e
mpos de Coronavírus

Vídeo-aulas divertidas para a criançada
Outro grande exemplo de
morador que está oferecendo
o seu trabalho em prol de um
conforto às famílias durante
este período de quarentena, é o
da professora de espanhol Andrea Pietra, moradora na Rua
Eli Seabra Filho.
Andrea sempre se destacou em priorizar a utilização
do lúdico em suas aulas. Enxergou a necessidade de fazer
com que sua aula de espanhol
fosse muito além de passar
informações no quadro negro
para o aprendizado de uma língua estrangeira. Queria uma
participação total dos alunos,
especialmente da escola infantil. E foi nas imagens que ela
conquistou esta interação. De
uma forma criativa e muito
divertida desperta o interesse
nos estudantes e faz com que
suas aulas sejam muito mais
proveitosas. Com estes dias de
isolamento decidiu gravar vídeos de contação de histórias e
disponibilizou ao público. “Fui
inventando minha moda como
sempre faço. Não queria pensar em “Corona”. Espero estar
contribuindo pelo menos um
pouco nesse período de tanto
sofrimento”.

om sua música apenas tocar a alma das pessoas

E para as aulas ficarem
ainda mais atrativas, Andrea
lançou uma nova forma de
aprendizado. Ela utiliza a yoga
como método de ensino. De
acordo com a professora, a
prática ajuda na elasticidade,
fortalecendo o corpo, melhora
a postura da criança, ajudando a combater a ansiedade e
o déficit de atenção, além de
melhorar o desenvolvimento
cognitivo. “O canal Yoga com
Histórias se conecta através
do encantamento do lúdico,
de histórias, da criatividade,
Em seus vídeos, Andréa faz uso até de bonecos para ilustrar as aulas

Aulas como a yoga ajudam a
combater a ansiedade

emoção e alegria. Um misto de
leveza, trazendo a reflexão de
volta”.
A professora do Buritis
está produzindo em torno de
sete vídeos por dia para dois
canais no YouTube: o “Habla
Conmigo”, que já existe há algum tempo, e agora o “Yoga
com Histórias”. “Por meio dos
vídeos acredito que consigo
ajudar a criança a aprender sobre si mesma. O principio da
verdade e da alegria, ensinando através de histórias narradas com uma linguagem lúdica

que toca a alma da criança”.
Andrea teve uma grande
tristeza ao perder sua mãe no
ano passado. Contudo, assim
como agora, sempre busca tirar de momentos difíceis um
incentivo para alegrar a vida
das pessoas. “Como sempre
digo: é vida que segue. Não
podemos parar. Não quero
pensar, quero viver com alegria deixando que os médicos
dos médicos, DEUS, atue.
Quero viver em paz, quero
viver com alegria, amo o que
faço, quero viver a vida”.

Elos do Bem
O isolamento social é uma
recomendação que precisa ser
seguida para diminuir a velocidade do contágio pelo Coronavírus, ação fundamental para
evitar o colapso do sistema de
saúde e salvar vidas. Contudo,
esta medida gera graves problemas sociais, principalmente entre as pessoas mais vulneráveis.
Sendo assim, a solidariedade
é fundamental para tornar este
momento mais justo e diminuir
as conseqüências. Alguns moradores do Buritis estão engajados
nesta causa e contribuindo através do Projeto Elos do Bem.
O Elos do Bem nasceu há
seis anos quando um grupo de
amigas se reuniu com o objetivo
de arrecadar doações para pessoas carentes e instituições de
caridade de BH e região. O projeto não tem qualquer fundo lucrativo e tem a intenção exclusivamente de ajudar o próximo.
Membro do grupo, a fonoaudióloga Carolina Cruvinel,
moradora na Rua Engenheiro

ação. “Somos um grupo de voluntários que se mobiliza e corre
atrás de doações entres seus amigos e familiares. O nosso principal contato nesse momento é
através de WhatsApp. A demanda principal era arrecadar cestas
básicas. Dessa vez, devido à situação de confinamento, as
doações foram feitas através
de transferências bancárias.
Mas, com todo cuidado em
prestarmos contas para cada
doador após a compra das
cestas. Com esses cuidados
conseguimos manter a credibilidade e continuar arrecadando em outras ações
futuras”.
De acordo com Carolina, a coordenadoria do
projeto tem acesso às comunidades mais carentes
de Belo Horizonte e região
metropolitana. Assim, foi
possível mapear os lugares
mais necessitados.
Moradores na Rua
Carolina exalta a participação de todos
os voluntários do projeto Elos do Bem
Stella Hanriot, o casal

Godofredo dos Santos, explica
que, com a vinda do Coronavírus, muitos trabalhadores autônomos de baixa renda pararam
de trabalhar e já passam por
graves dificuldades, inclusive
fome. Isso a comoveu e a motivou a participar de mais essa

Thiago Nogueira, personal
trainer, e Bruna Gunnella, consultora corporativa, destacou o
sucesso da campanha logo nos
primeiros dias de sua realização,
em especial, a participação dos
moradores do Buritis. “Os moradores do nosso bairro brilharam nas doações. Arrisco dizer
que foi o bairro que mais doou.
Para se ter uma ideia, essa ação
começou no dia 19 de março e
em uma semana foram arrecadadas 265 cestas básicas. Batemos por muito nossa primeira
meta, que era de 150 cestas”.
E o trabalho de arrecadação
do projeto não para! Agora, a
preocupação é com as famílias
afetadas pela crise do Coronavírus. Entretanto, diversas ações
solidárias são realizadas o ano
inteiro. Para conhecer um pouco
mais do trabalho e saber como
ajudar, basta acessar o Instagram @elosdobem. Nestes seis
anos de fundação estima-se que
o Elos do Bem já tenha auxiliado em torno de 15 mil pessoas.

Bruna e Thiago destacam o grande apoio dos
moradores do Buritis na ação solidária
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Pets

No Abril Laranja, vamos reforçar
a defesa dos nossos animais
Você sabia que o mês de abril
foi escolhido como o mês da campanha mundial contra os maus-tratos animais? A ASPCA – Sociedade Americana para a Prevenção da
Crueldade a Animais – iniciou uma
campanha chamada “Abril laranja” e tem como principal objetivo
defender a causa animal. E sabem
porque essa campanha é tão importante. Infelizmente, o número
de denúncias de maus-tratos contra
animais pelo telefone 181, em Minas Gerais, aumentou de quatro mil,
em todo o ano de 2018, para mais
de cinco mil em 2019. Um crescimento de mais de 20%. Número
esse que deve ser superado este ano,
uma vez que nos primeiros dois meses de 2020 o aumento de denúncias girou em torno de 25% se comparado ao mesmo período no ano

passado. Apesar de lamentarmos a
quantidade de ocorrências dessas
ações criminosas, estes dados trazem algo positivo. Para os especialistas, o aumento nas denúncias não
significa que o número de casos de
maus-tratos tem aumentado, mas
sim, uma prova de que o cidadão
está cada vez mais consciente perante a causa animal e não mais fazendo “vistas grossas” como aconteceu durante muito tempo.
Adriana Araújo é Idealizadora e coordenadora do Movimento
Mineiro pelos Direitos Animais
(MMDA). De acordo com ela, cada
vez mais a população está exercendo sua cidadania, fotografando,
filmando e denunciando a cena do
crime nas redes sociais e, principalmente, oficializando esta denúncia
aos órgãos competentes para que a

legislação de proteção animal seja
devidamente aplicada. “É fundamental a oficialização destes crimes
para além da divulgação nas redes
sociais, porque a partir disso gerase indicadores oficiais a ampararem
políticas públicas de proteção animal, bem como a destinação de recursos necessários no orçamento”.
Segundo o MMDA, um dos
crimes de maus-tratos mais praticados contra animais é o de abandono, sendo cães e gatos as principais
vítimas. Entretanto, o movimento
constatou que cavalos também são
alvo desta ação, assim como calopsitas, papagaios e araras, entre
outros. “Nesse período da Páscoa,
por exemplo, é comum pessoas
presentearem com coelhos, que acabam sendo mantidos também sob
maus-tratos e em grande parte do-

ados para qualquer outra pessoa ou
mesmo abandonados nas ruas e em
lotes vagos “.
Adriana faz questão de enfatizar que o abandono também acontece pelo próprio tutor debaixo de
seu teto, ou seja, por trás dos muros
onde ninguém vê. “Quantos animais
são mantidos em sofrimento aprisionados em correntes, em locais imundos em meio às suas fezes, urina e
vômitos, sem acesso à luz solar e a
passeios tão necessário? Quantos
animais são mantidos sem alimentação ou com alimentação restrita
ou inadequada em vasilhas sujas?
Quantos cavalos vivem soltos pelas
ruas perambulando e expostos a serem atropelados, remexendo lixeiras
em busca de alimento e carregando
cargas muito além de sua condição
sob a tortura do chicote?”

Como denunciar
Uma das grandes preocupações da coordenadora do MMDA
é referente às denúncias e à forma
com que o cidadão deve proceder.
Segundo ela, infelizmente ainda
é comum a população vivenciar
o “empurra empurra” entre os órgãos que cuidam da proteção dos
animais, e isto, muitas vezes, acaba por fazer com que a denúncia
não prossiga. “É mais um motivo
para a população qualificar seu
conhecimento quanto à legislação
para ter condições de exercer sua
cidadania junto a esses órgãos,
exigindo que cumpram com o que
é da sua responsabilidade e competência. Quanto mais a população for proativa e exercer com
qualidade sua cidadania, mais
chances teremos de ter pessoas
verdadeiramente
vocacionadas
ocupando os cargos de gestão e
garantia de que os órgãos cum-

pram o que têm de fazer”.
O 181 Disque Denúncia não
oferece resposta imediata, já que
existe um prazo de 90 dias para
apurar e responder a denúncia
apresentada. Quando o cidadão
precisar de uma resposta rápida,
como em casos de flagrante e urgência, por exemplo, deve entrar
em contato direto com as corporações: Polícia Militar (190),
Polícia Civil (197) e Corpo de
Bombeiros (193).
A punição a crime de maustratos está perto de ficar mais
rigorosa. O Senado Federal vai
votar projeto de lei que acaba
de ser aprovado na Câmara dos
Deputados que aumenta a pena
(9.605/98). Atualmente, a punição é de 3 meses a 1 ano de detenção e multa. Com a mudança
proposta, ela passa a ser de 1 a 4
anos de reclusão.

Pets na quarentena
Saiba como mantê-los ativos e saudáveis
Em tempos de quarentena,
mudanças de rotina são de suma
importância e a situação também
afeta os animais de estimação.

Veja as recomendações da Organização Mundial de Saúde e da
Associação Mundial de Clínicos Veterinários de Pequenos Animais
1 - Passeios com os pets devem
ser mais breves e o tutor
deve procurar áreas ao ar
livre e sem aglomeração de
pessoas;
2 - Recomenda-se evitar o contato com outros tutores e
outros pets quando sair;
3 - O mais indicado é que apenas um tutor fique responsável por passear com o
cãozinho;
4 - Se o animal tiver apenas um
tutor e este estiver infectado, o ideal é que o pet fique
na casa de um familiar ou
amigo de confiança;
5 - Ao voltar dos passeios, passe um lenço umedecido no
pelo e nas patas do animal.
Existem lenços antissépticos para pets, mas na falta
deles é possível usar um sabão neutro comum ou lenço
de bebê;

Adriana sonha com uma sociedade cada vez mais
atuante na luta pelos direitos dos animais

Passeios na rua são necessários,
mas devem ter duração reduzida
e é preciso tomar alguns cuidados na volta para a casa.

6 - Quem tem gato deve evitar as
saidinhas e manter o animal
em casa sempre que possível;

7 - Brinque bastante com o pet
dentro de casa. Cães adoram correr em busca de
brinquedos. No caso dos
gatos, é indicado disponibilizar arranhadores e usar
Feliway (versão sintética
do feromônio felino FR,
responsável pela sensação
de tranquilidade e segurança) ou Catnip (erva indicada para deixar gatos mais
tranquilos) para atraí-los
para o objeto, uma vez que
arranhar ajuda aliviar estresse e ansiedade;
8- Após as brincadeiras, lave
bem com água e sabão os
objetos como bolinhas, bichinhos de borracha, entre
outros;
9 - Não é recomendado dormir
com seu pet e, por ora, evite
beijos, abraços e lambidas;
10 - E por último, mas não menos importante, higienize
bem as mãos após os passeios e interações com seu
animalzinho.
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Reconstrução

Vias importantes do
bairro são recapeadas
Os moradores do Buritis tiveram uma feliz notícia nestas
últimas semanas. Importantes
vias públicas do bairro passaram por obras de recapeamento.
As ruas Cônsul Walter, Ulisses
Marcondes Escobar e Moisés
Kalil e a Avenida Deputado

Cristovam Chiaradia receberam
uma nova malha asfáltica.
O baixo fluxo de veículos
circulando no bairro, devido às
ações de controle do Coronavírus, facilitou a realização das
obras, uma vez que as vias são
algumas das mais movimenta-

das do Buritis. A Cônsul Walter
e a Ulisses Marcondes Escobar
servem de acesso a uma área
bastante populosa do bairro. Já
a Cristovam Chiaradia e a Moisés Kalil são utilizadas para
entrada e saída do Buritis pelo
Anel Rodoviário. Suas revitali-

zações em dias comuns causariam grande impacto no tráfego
local.
Além das quatro já citadas, outras importantes ruas
do Buritis já estão na pauta da
Superintendência de Desenvolvimento da Capital (Sudecap)

para receberem novo asfalto.
São elas: as ruas Marco Aurélio
de Miranda e Protásio de Oliveira Pena e Avenida Senador
José Augusto.
A Sudecap não informa valores gastos em obras por bairro.
Segundo a Superintendência,

ano passado foram investidos
cerca de R$ 88,5 milhões em
475 trechos de vias recapeadas
nas nove regionais. A estimativa de investimentos em recapeamento para 2020 é de cerca de R$ 60 milhões para toda
cidade.

Recapeamento da Cônsul Walter é um
pedido antigo dos moradores

Rua Moisés Kalil é a via
de acesso do bairro ao
Anel Rodoviário

Rua Ulisses Marcondes sempre foi
alvo de reclamações de motoristas

Deputado Cristovam Chiaradia
necessitava de obras há muitos anos
Avenida Senador José Augusto será a próxima a receber um novo asfalto

Promoção de aniversário do JB é sucesso
No último mês de março o
JORNAL DO BURITIS completou 16 anos de história. Para
celebrar a importante marca, e
também homenagear o mês que é
dedicado às mulheres, uma grande
promoção em parceria com a Socila Store Paragem foi realizada.
Durante dois dias as clientes que

Ricardo ressalta o sucesso da
promoção e garante que muitas
outras estão por vir

compareceram ao salão de beleza do centro comercial tiveram a
oportunidade de realizar tratamentos capilares a preços muito abaixo aos oferecidos no mercado. O
sucesso foi tão grande que outras
ações promocionais deverão ser
realizadas em breve.
Ricardo Rodarte presta consultoria no Socila Store Paragem
há cerca de dois meses. De acordo
com ele, durante este tempo que
está no salão não havia presenciado um público tão grande quanto
o visto em um dos dias da promoção. “No sábado, dia 14 de março,
quando fizemos a promoção com
os produtos da linha Bulbo Raiz,
alcançamos o maior movimento
desde que eu estou aqui. A do dia
19 não foi tão forte porque já estávamos no auge da pandemia do
Coronavírus. Mesmo assim ainda
tivemos um excelente movimento.
Foi sensacional”.
Moradora do bairro, a biomédica Raquel Fernandes ficou sabendo das promoções da Socila Store

Paragem por uma vizinha e logo
quis conhecer o trabalho. Ficou encantada com o que encontrou e se
tornou uma nova cliente. “Eu aproveitei para fazer o plano de um ano.
O custo/benefício que encontrei
aqui é realmente muito melhor
que de outros salões de beleza.
Produtos e equipe de primeira a um

Raquel conheceu o
serviço do salão e já
virou uma grande cliente

preço bem abaixo do mercado”.
Assim como recebeu a dica de
sua vizinha, Raquel garante que irá
fazer o mesmo com suas amigas.
“Indicar não é algo fácil. Ainda
mais quando se trata de salão de
beleza. Mas daqui não tenho o menor receio em dizer para as minhas
amigas virem conhecer”.

Vem por aí

A crise com o Coronavírus fez
com que alguns projetos da Socila
Store Paragem fossem adiados. O
decreto da Prefeitura no dia 20 de
março determinou o fechamento
de shopping centers e centros comerciais. No entanto, é certo que,
assim que o movimento voltar à

normalidade, eles serão colocados
em prática. “Vamos manter essa
parceria com o JORNAL DO BURITIS. Desde já, adianto que os
milhares de seguidores das redes
sociais do jornal serão contemplados. Todos, sem exceção”, promete Ricardo.
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Por Dentro do Bairro

Gestão de redes sociais:
O JB FAZ PARA VOCÊ
Se alguma empresa ainda duvidava da necessidade das redes
sociais para se manter viva neste século XXI, a crise provocada
pela pandemia do Coronavirus
sepultou qualquer dúvida. Com
o isolamento social, a maioria do
comércio fechado e as ruas praticamente vazias, os canais digitais
se transformaram na principal
ferramenta de vendas e relacionamento com os clientes.
E a crise pegou muita gente
de surpresa. No setor de bares e
restaurantes, por exemplo, muitos
estabelecimentos tiveram que da
noite para o dia criar o serviço de
Delivery. E não é fácil fazer o serviço funcionar de imediato. Tem
muita gente pedindo pizza portuguesa de oito fatias e o que chega
à casa do cliente é uma brotinho
à moda. Citamos aqui a “pizza”
porque é um dos produtos mais
consumidos por meio de entrega
em casa.
Outros segmentos que jamais
imaginaram recorrer ao e-commerce já estão mexendo os pauzinhos para vender também por
meio da internet. No entanto, a
imensa maioria esquece do básico. Muitas empresas desprezam o
relacionamento nas redes sociais.
Estão presentes em algumas plataformas, principalmente Facebook
e Instagram. Mas estão com perfis desatualizados, sem conteúdo
relevante e na maioria dos casos
administrados por pessoas que
não são profissionais
do ramo.

Alexandre Adão: “Estamos preparados para
atender a todo tipo de demanda nessa área“

O JORNAL DO BURITIS, empresa que faz parte da Vencer Comunicações Ltda, montou um time
experiente para atuar neste segmento: gestão de redes sociais. Para o
Diretor do JB, Alexandre Adão, as
redes sociais são uma espécie de
cartão de visitas da empresa. Pesquisa realizada pela Confederação
Nacional dos Dirigentes Lojistas
realizada no ano passado, constatou
que, antes de se deslocar até a loja
física, 97% dos brasileiros fazem
uma pesquisa na internet.

“Se a sua empresa está presente nas redes sociais de forma
correta, com site, Facebook, Instagram, por exemplo, atualizadas,
alimentadas
permanentemente
com conteúdo relevante e bem
produzido, é o primeiro passo
para você atrair o cliente”, diz
ele, que dá o exemplo do próprio
jornal na atração de anunciantes
e parceiros. “Nossas redes sociais tem uma audiência bastante
qualificada. Muita gente hoje nos
procura para fazer parceria porque

viu que temos redes sociais
bem construídas”.
O diretor do JB revela que
hoje conta com uma equipe de
profissionais altamente qualificada para dar suporte na vida
digital das empresas. “Estamos preparados para atender
a todo tipo de demanda nessa
área. Gerar conteúdo, produzir
identidade visual, criar vídeos,
enfim, fazer a gestão das redes
sociais de empresas de todos
os tamanhos”, afirma.
Segundo ele, um dos diferenciais deste novo serviço
oferecido pelo JB será o atendimento personalizado. “O que
vemos hoje é um monte de empresas vendendo pacotes para
a gestão de redes sem o menor
cuidado com as particularidades
de cada empresa. Elaboram pacotes e vendem conteúdo igual
para uma loja de vestuário e
para um restaurante, que são
segmentos completamente diferentes. Cada um tem que ter
uma abordagem específica para
o seu tipo de público”, ressalta.
Ele adverte ainda que este
trabalho não é voltado somente para empresas. Alexandre
afirma que atualmente todo
profissional liberal precisa ter
a sua vida digital na internet.
“Médicos, dentistas, arquitetos, qualquer pessoa que seja
prestadora de serviços pode
ter na internet a sua grande
aliada nas vendas”.
Se você quer ficar bem na
fita e nas redes sociais, entre
em contato conosco. Os telefones são (31)2127-2428 ou
99128-6880. Você também
pode enviar mensagens pelo
Site, Facebook e Instagram.

Revitalização da Rua
Juruena sai do papel
Depois de muitos anos de eschegar em casa e ser surpreendido por
pera um desejo dos moradores da
um bandido saindo do terreno”.
Rua José Hemetério Andrade, enDe acordo com Elismar, por difim, irá se tornar realidade. Neste
versas vezes entrou em contato com
último mês de março teve início
a Prefeitura e a Sudecap solicitando
a obra para revitalização da Rua
uma solução para o problema. “No
Juruena, que liga a José Hemetério
ano passado chegaram a me informar
à Rua Henrique Furtado Portugal.
que uma verba para a pavimentação da
De acordo com o projeto, na área
rua já havia sido aprovada. Entretanto,
será construída uma escadaria e
saiu também a informação de que uma
também uma área verde para utiliescadaria seria feita pelos antigos lotezação dos pedestres.
adores do Buritis, que é, de fato, o que
Apesar de ser denominada
está acontecendo agora”.
como rua, a Juruena, na verdade,
O início das obras na Rua Jurueé mais uma das inúmeras travesna foi tão comemorado pelo engesas que existem aqui no bairro. O
nheiro que o edifício onde mora cheterreno é bastante utilizado pelos
gou a contribuir com os trabalhos.
moradores da parte alta da José
“Os pedreiros estavam com dificulHemetério, que buscam acessar a
dade de conseguir água e foi liberado
região mais central do Buritis. Espara que pegassem aqui do prédio.
tudantes também usufruem muito
Estamos muito contentes com a reada passagem, uma vez que encurta
lização da obra e não queríamos que
o caminho para o acesso ao UniBH
nada atrapalhasse os serviços”.
ou mesmo ao Colégio Magnum,
quando no sentido inverso. Contudo, o maior ganho da comunidade é
mesmo referente à segurança.
O engenheiro Elismar Damaceno é morador no Edifício Estrada Real, que fica bem em frente à
Rua Juruena. De acordo com ele,
se mudou para o endereço há 13
anos e, desde a chegada,
luta juntamente com os
outros moradores pela
revitalização do local.
“Aqui se tornou um
ponto de fácil acesso
para assaltantes e usuários de drogas. Já ficamos sabendo que marginais assaltaram aqui
na rua e esconderam os
produtos furtados no
meio da mata ou mesmo
fugiram da polícia por
aqui. Sem contar
Para Elismar, a realização da obra é
o medo que dá de
um desejo de mais de uma década

Mais que uma passagem
Ainda de acordo com Elismar, o serviço feito na Juruena
será mais que uma escadaria para
passagem de pedestres. O local
será arborizado, receberá nova
iluminação e antes do início das
escadas haverá um passeio estendido, que pode se tornar um bom
espaço de convivência. “Quem
sabe não será um local para passear com o pet, para as crianças

brincarem, os vizinhos conversarem. Poderia até mesmo receber
aqueles aparelhos da academia da
cidade. Várias boas possibilidades
podem surgir”, acredita.
Segundo informações colhidas junto aos responsáveis pela
realização da obra, se não houver
nenhum contratempo, a mesma deverá ser finalizada até o início do
mês de maio.
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Novidades

Bairro conta com nova
clínica odontológica
completa e moderna
Uma ótima notícia para o morador do Buritis que tanto preza
pela excelência no atendimento.
No início do último mês de março,
foi inaugurada a mais nova clínica
odontológica do bairro. A Planeta Sorriso (localizada à Avenida
Professor Mário Werneck, 2160)
possui um ambiente agradável com
estrutura completa e moderna, profissionais capacitados, equipamentos e tecnologia de ponta. E tudo
isso com um grande diferencial: o
preço acessível a todas as classes.
Um sonho de quase duas décadas sendo realizado. Assim pode
ser definida a inauguração da Planeta Sorriso no Buritis. Moradora
do bairro, a dentista Derlaine Lopes - CRO 31444 - é profissional
há 16 anos e em todo este tempo
trabalhou em uma clínica no bairro Santa Mônica, em Venda Nova.
Lá, mais do que clientes, conquistou amigos.
Contudo, nunca escondeu o
seu desejo de ter uma clínica no
bairro onde reside. Mas, justamente por conhecer muito bem o
Buritis, sabia que para investir no
bairro era preciso oferecer o melhor serviço. E garante que é isto
que a clínica vai proporcionar. “Foi
um investimento muito alto. Aqui
tenho de atendimento tradicional
à sala de cirurgia e raio-x. Além
disso, tenho profissionais conceituados da área ao meu lado. Um
serviço, realmente, de excelência”.
A dentista Helen Morais CRO 550559 - estará coordenando
a clínica junto com Derlaine. De
acordo com ela, a estrutura montada é, de fato, para atender a todas
as demandas dentárias. “Vamos
fazer de extração à bichectomia e
botox. O nosso paciente não terá o
desconforto de ter de sair do Buri-

Helen e Derlaine garantem que a clínica vai oferecer um
serviço de excelência com o melhor custo/benefício da região

tis para nada. Sei o quanto é desgastante ter que se deslocar para
um outro bairro, por exemplo, para
fazer um simples raio-x”.
Outra comodidade será para
as mães que têm filhos pequenos.
Além de ter uma clínica odontológica próximo de casa, elas terão
toda a tranquilidade para trazer as
crianças. A Planeta Sorriso conta
com um espaço kids, onde os pequenos ficam brincando enquanto
suas mães realizam o tratamento. “O espaço é todo monitorado
por câmeras, ou seja, elas estarão
acompanhando todas as ações dos
filhos em tempo real”, diz Hellen,
ressaltando que o atendimento de
odontopediatria também será um
dos pilares da nova clínica.

Atendimento a todos
Mesmo com todo o investimento na estrutura e localização,
Derlaine garante que jamais abriu
mão de um atendimento com valor justo. Para ela, não é porque a

clínica se encontra no Buritis que
os valores precisam ser maiores
que os cobrados em outros bairros.
“Não há porque cobrar mais caro.
Eu já disse para minhas clientes
que atravessam a cidade para serem atendidas lá na clínica de Venda Nova que aqui elas irão pagar o
mesmo valor”.
Segundo a dentista, até mesmo
o nome da clínica foi pensando nesse atendimento a todas as classes.
“Planeta Sorriso significa um planeta em que todas as pessoas não têm
receio em mostrar os dentes, que
são felizes. A saúde bucal tem que
ser uma realidade para todos. Não
quero apenas os moradores do Buritis aqui. Quero as babás, as pessoas
que trabalham no bairro, os moradores dos bairros vizinhos”.
Para proporcionar mais comodidade a seus clientes, a clínica
atenderá clientes particulares e alguns convênios. Mais informações
podem ser obtidas pelos telefones
3452-1066 e 98803-1066.

Meatz Burger de
casa nova
O pólo gastronômico do
Buritis II ganhou mais um
componente de peso este ano.
Foi inaugurada na região a
mais nova unidade física do
Meatz Burger de Belo Horizonte. Um conforto a mais
para o morador do Buritis que
aprecia os deliciosos burgers,
uma vez que o serviço delivery
com entregas no bairro já existe há mais de dois anos.
Sócio-proprietário do Meatz Burger, Otávio Ribeiro diz
que, desde a chegada da marca
em BH, por meio da unidade
Centro Sul (Santo Antônio), os
clientes do Buritis os receberam de braços abertos e gostaram muito dos produtos oferecidos. Tanto que, em menos de
seis meses, foi aberta uma loja
delivery no bairro para atender melhor essa demanda. “A
abertura do delivery no Buritis
permitiu atender nossos clientes do bairro com maior agilidade na entrega, e isso para o
delivery é essencial, uma vez
que o burger chega na casa do
cliente quentinho e saboroso”.
Essa proximidade foi mostrando aos empreendedores
que era preciso ter uma loja
física no Buritis para receber
os clientes com mais conforto

Sabor que o morador conhecia
pelo delivery agora pode ser
melhor apreciado em um
ambiente muito agradável

Charbroiler:
carnes
grelhadas
com sabor
característico
do churrasco
e também poder mostrar de perto o
jeito do Meatz Burger de atender e
servir. “Na loja física o cliente terá
a oportunidade de provar o burger ainda melhor, servido na hora.
Também optamos pela utilização da
“charbroiler” para grelhar as carnes
ao invés da chapa, utilizada nos deliverys. Esse equipamento deixa a
carne com um sabor grelhado mais
característico de churrasco”.

xasse um decreto restringindo o
funcionamento de bares e restaurantes, a experiência na loja terá
de esperar mais um pouco. Por
enquanto, a loja trabalha apenas
com atendimento delivery (31 .
9 8336092) e retirada no balcão.
“Tão breve o decreto seja retirado estaremos aqui abertos para
atender o nosso cliente aqui com
toda a dedicação”.

Estrutura

História

O Meatz Burger do Buritis fica
localizado à Avenida Aggeo Pio
Sobrinho, 474, loja 23. A loja tem
um conceito simples, funcional e
moderno, para que o cliente se sinta
feliz no ambiente, onde ele pode
aproveitar para qualquer tipo de
ocasião, desde um almoço rápido, um encontro com amigos
ou uma comemoração familiar.
“Como já atuamos com delivery
no bairro, a grande expectativa
com a loja é ter a oportunidade
de conhecer pessoalmente nossos clientes, além de consolidar
a marca do Meatz em BH, conquistando novos clientes e tendo a oportunidade de atendê-los
na loja com o mesmo cuidado e
qualidade que já fazemos no delivery”.
Porém, devido a todo este
momento complicado em virtude da pandemia do Coronavírus,
que fez com que a Prefeitura bai-

O Meatz Burger nasceu pequeno em 2015, em um trailer em
Águas Claras, no Distrito Federal,
com um desejo enorme de construir um negócio que entregasse
sabor e qualidade. Em 2017, foi
dado o primeiro passo de expansão com os primeiros deliverys em
Brasília (Águas Claras e Asa Norte), que também trouxe a possibilidade de abrir a primeira loja física
na capital federal, na Asa Sul. Com
o passar do tempo, foram abertas também as lojas do Sudoeste e
Guará, cobrindo Brasília.
Em 2017, também houve a expansão para Belo Horizonte, que
rapidamente se multiplicou em
quatro unidades: Centro Sul, Buritis, Castelo e Palmares. “Hoje temos o orgulho de operar 12 pontos
de venda, que além de Brasília e
BH, também atendemos em Manaus, Niterói e Barra da Tijuca/RJ!
Não é incrível!?”, ressalta.
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Economia

CDL/BH lança campanha Juro Zero
Entidade, que é presidida por um morador do bairro, diz que é hora de
os bancos darem sua parcela de contribuição neste momento de crise.
A Câmara de Dirigentes Lojistas de Belo Horizonte (CDL/
BH) lançou no início deste mês a
campanha Juro Zero. O objetivo
é sensibilizar os bancos públicos
e privados a promoverem linhas
de crédito sem juros para socorrer
o setor produtivo. Segundo o Presidente da entidade e morador do
Buritis, Marcelo de Souza e Silva, o eixo da campanha é “hora
de juro zero para o comércio não
quebrar, o emprego não acabar e a
vida continuar”. Segundo ele, “está
na hora de as nossas instituições
do sistema financeiro, que no Brasil lucram como em nenhum outro
lugar do mundo, darem uma real
contribuição ao país neste momento de crise”.
Em algumas entrevistas concedidas desde o início da crise,
Souza e Silva já vinha alertando
para a necessidade de desburocratizar o acesso às linhas de crédito
especiais lançadas pelo governo.
“As micro, pequenas e médias empresas, que são as que mais estão
necessitando de recursos neste momento, estão tendo enormes dificuldades na aprovação do crédito”,
afirmou o Presidente da CDL/BH.
Ele acrescentou ainda que há
bilhões nos bancos para serem utilizados, mas, com a burocracia no
meio do caminho, este dinheiro
não vai chegar em quem realmente
precisa. “Já realizamos uma sondagem junto aos associados para
checar se eles realmente estão sendo beneficiados com estas linhas
de crédito que foram anunciadas
pelos governos estadual e federal.
E, até agora, não”. Souza e Silva
lembrou ainda que o próprio ministro Paulo Guedes admitiu que
“o dinheiro está empoçado nos
bancos”, ou seja, o governo anunciou a liberação dos recursos, mas
até agora não chegou na ponta.
A CDL/BH quer sensibilizar
outras entidades representativas do

Marcelo de Souza e Silva diz que é hora dos bancos
abrirem mão dos lucros para socorrer o setor produtivo

setor produtivo no país a entrarem
na campanha. “O Juro Zero não
é interesse apenas do setor de comércio e serviços. É interesse de
todo mundo que trabalha e produz
neste país. Não é possível que nossos bancos pensem em ganhar um
centavo sequer com essa crise que
está matando pessoas, empresas e
empregos. Está na hora deles demonstrarem solidariedade. É até
mesmo um ato de patriotismo”.
Segundo ele, alguns dos associados da entidade chegaram até a
alertar que algumas linhas de crédito anunciadas como “especiais”
estão com condições de financiamento mais caras do que as linhas
normais dos bancos que já eram
adotadas no período antes da chegada do Coronavírus.
Outra reivindicação de Souza
e Silva é que o BNDES discipline
o comportamento dos bancos na

liberação dos recursos para o pagamento da folha dos funcionários,
referindo-se à linha de crédito de
40 bilhões anunciada pelo Governo
Federal na semana passada. “Alguns bancos, para oferecer o crédito, estão obrigando as empresas
a migrarem suas contas. O empresário não pode ser obrigado a isso.
Isso é inconstitucional, é venda casada”, afirmou.

SIMULAÇÕES
Na sua argumentação, o presidente da entidade, que representa
o setor responsável por mais de
72% do PIB de Belo Horizonte e
emprega quase 1,5 milhão de pessoas na capital mineira, mostra que
as simulações feitas até o momento
revelam que os bancos estão tendo
ganhos altíssimos nessas linhas de
crédito que estão sendo anunciadas
como “especiais”.

Ele citou, por exemplo, o
caso de uma empresa que peça
um financiamento de R$10 mil
em um prazo de cinco anos
com carência de 12 meses.
“Ao final do financiamento, o
empresário vai pagar mais de
R$16 mil. Se os R$10 mil forem atualizados de acordo com
a projeção de inflação atual,
que é de 3,5%, ficam próximos de R$12 mil. O banco está
tendo R$4 mil (quatro mil) de
ganhos reais sobre o valor financiado, ou seja, 40%. Respeitamos a atividade bancária.
Mas é desumano explorar uma
situação de calamidade pública
para ganhar dinheiro”.
O presidente da CDL/BH,
Marcelo de Souza e Silva, lembrou ainda que os cinco principais bancos do país, dois públicos, Caixa e Banco do Brasil,
e três privados, Itaú, Bradesco
e Santander, tiveram lucros de
mais de 100 bilhões de reais
em 2019. Todos tiveram ganhos maiores em relação ao ano
anterior. “Esse Juro Zero não é
caridade. É interesse dos bancos
manter empresas sadias e pessoas
empregadas. Se eles não cooperarem agora, muitos dos seus clientes, que proporcionam lucros para
eles, vão quebrar”.
As peças publicitárias da campanha Juro Zero promovida pela
CDL de Belo Horizonte estão disponíveis no site www.cdlbh.com.
br . São filmes para televisão, spots
para rádio, peças gráficas e posts
para redes sociais. “Acho que todo
brasileiro que está preocupado em
salvar vidas, empresas e empregos
deve participar desta campanha.
Todos têm a liberdade para replicar a campanha e realmente sensibilizarmos o sistema financeiro
para compreender este momento
tão difícil que estamos vivendo”,
finalizou Marcelo.

Entidade cria canal
para esclarecer dúvidas
Desde o início da pandemia
do Coronavirus que está afetando profundamente todos os
setores produtivos do país, em
especial o comércio, que têm
várias das suas atividades restritas de funcionar, a CDL/BH
tem atuado em várias frentes.
Uma delas é a permanente A
entidade está em permanente interlocução com todas as esferas
do poder público, fazendo reivindicações que interessam aos
empreendedores, empregados e
consumidores.
A mais recente delas foi a
solicitação para que Pet Shops
e lojas de Tecidos pudessem
continuar abertas ao público.
No caso de Pet Shops, muitos
serviços não podem ser prestados por meio de delivery. E no
ramo de tecidos está havendo
muita procura da população nas
lojas do segmento com o objetivo de usar fazer máscaras e
jalecos.

A entidade também criou
um Hotsite com todas as informações e medidas que estão
sendo tomadas pelos governos
para ajudar empresas, trabalhadores e a população no enfrentamento dessa grave crise. Nas
redes sociais – Facebook, Instagram e Twitter – a CDL/BH está
publicando uma série de cartilhas especiais para tirar as dúvidas em relação às novas normas
econômicas e trabalhistas.
Qualquer pessoa pode entrar
no Hotsite, hospedado no endereço www.cdlbh.com.br, e fazer
um cadastro muito simples para
receber os boletins informativos
da entidade. Segundo Marcelo,
praticamente todos os dias há
novidades a respeito desse momento que estamos vivendo e
que causa impacto na vida das
empresas. “Para enfrentar e
vencer esta crise, informação de
qualidade é de fundamental importância”, diz ele.

