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O lugar
dos
novos
tempos

Com uma proposta diferenciada, o WO Center oferece espaços empresariais, coworking e
uma gama de serviços em um só local, integrando a cultura do bem-estar em um ambiente
de inovação e criando um espaço singular e sustentável para ajudar as pessoas a terem
menos custos, mais tempo, produtividade e qualidade de vida. Um espaço ideal para
empreendedores que querem se adequar ao anunciado novo mundo que está surgindo em
virtude da pandemia do Coronavírus. E o melhor: é aqui no Buritis. 			
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em esquina
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Impacto

Buridogs

Velocímetro

Com filhos em casa,
mãe se desdobra para
cuidar das crianças

Crise do Coronavírus
reduz em 40% crimes
mais comuns no Buritis

Grupo em prol dos cães
abandonados registra
importantes conquistas

Morador contribui
PÁGno
3
combate ao avanço do
Coronavírus

PÁG 7

PÁG 11

PÁG 6

PÁG 5

Protásio de Oliveira
pronta para receber
uma pista de cooper

A Prefeitura de Belo Horizonte segue realizando os
trabalhos de recapeamento de
algumas importantes vias públicas do Buritis. A mais recente contemplada com o novo

Criatividade

asfalto foi a Protásio de Oliveira Pena. E a nova estrutura fez
despertar o desejo de muitos
moradores para que a rua receba, no futuro, a implantação de
uma pista de caminhada.

PÁG. 10

PÁG 12

Abertura com
responsabilidade

Empresários do Buritis se uniram para manifestar pela reabertura gradativa do comércio
em Belo Horizonte. Com cartazes, blusas pretas, carreata e um abraço simbólico à
distância, buscaram mostrar ao poder público o quanto estão sofrendo por terem de
manter as portas fechadas, e que é possível saúde e economia andarem juntas.

PÁG. 4
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Editorial

PARABÉNS, GUERREIROS!
Estamos próximos de completar dois meses com a imensa
maioria dos estabelecimentos
comerciais de Belo Horizonte
fechada. Alguns segmentos continuaram abertos, como supermercados e drogarias, e não
estão sofrendo as graves consequências econômicas desta crise.
Mas de cada 10 estabelecimentos
8 estão com as portas fechadas e
sofrendo enormes prejuízos.
Mas eles não estão se entregando. Estão vendendo pela
internet, implantaram serviços
de delivery e anunciando em
redes sociais. São verdadeiros
guerreiros. Mesmo tendo que
arcar com prejuízos, estão respeitando as determinações das
autoridades de saúde e manten-

do suas portas fechadas, contribuindo para que, hoje, Belo
Horizonte esteja em uma situação menos dramática do que
em outras capitais.
O mais importante de tudo
é que estão aprofundando o relacionamento com os clientes
para enfrentar a crise. Esta lição foi rapidamente aprendida.
Buscar aquele cliente que sempre frequentou a sua loja, mas
que poucas vezes recebeu algum tipo de informação do estabelecimento. É por isso que a
gente sempre reforça a necessidade de anunciar. Estar presente na memória do consumidor
é o primeiro passo para que o
comerciante possa vender. Você
conhece alguma empresa que

se transformou em uma grande
marca sem anunciar?
Neste Dia das Mães que está
chegando as previsões mais otimistas falam em uma redução
média de até 40% nas vendas
em relação ao ano passado.
Esta, que é considerada a segunda melhor data para o comércio,
só perdendo para o Natal, terá
que ser enfrentada com muita
criatividade para reduzir ao máximo o prejuízo. O JORNAL
DO BURITIS, mais uma vez
demonstrando o seu compromisso com o bairro, lançou uma
campanha por meio das nossas
redes sociais incentivando as
compras no comércio local. A
gente reitera o apelo. Nada de
comprar nas grandes redes de

lojas. Estas vão sobreviver. Tem
escala, capital de giro e acesso
ao crédito facilitado. Lembre-se
do nosso comércio da vizinhança. Aquele pequeno empreendedor que labuta diariamente para
manter o seu negócio vivo, gerando renda e empregos. Uma
coisa a gente garante: o Buritis
tem quantidade e qualidade de
serviços e produtos para deixar
as mães muito satisfeitas.
Mas ao menos uma boa notícia tivemos no início do mês.
A Prefeitura sinalizou que pode
autorizar a abertura do comércio no próximo dia 25. Nossos
comerciantes fizeram, no dia
5, uma manifestação pacífica,
ordeira e saudável reivindicando a antecipação da data de

reabertura. Opinião também
compartilhada pela Câmara
de Dirigentes Lojistas de Belo
Horizonte, que já até se dispôs
a ajudar a Prefeitura no que for
necessário para que essa data
prevista seja antecipada.
Porém, em um aspecto precisamos melhorar muito: o uso
da máscara. Infelizmente, muitas pessoas têm negligenciado
esse procedimento. Na pista de
cooper na Henrique Badaró Portugal, por exemplo, dá vergonha.
Muita gente caminhando, fazendo sua corridinha, mas sem a
máscara, colocando em risco a
própria vida e a vida dos outros.
Nesse caso, fazemos um pedido
muito simples: coloque a mão na
consciência e use a máscara.
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COVID-19
Vejam essa. Entre os dias 18 e
21 de abril, uma empresa de pesquisa entrevistou uma amostra de
1045 pessoas de todo o país. O estudo verificou qual a percepção da
população de acordo com as informações recebidas pelos meios de
comunicação. O principal destaque
é que 69% das pessoas concordam
em parte ou totalmente que ainda não chegamos ao pior cenário
possível da pandemia no Brasil. O
estudo tem nível de confiabilidade
de 95% e margem de erro de 3%.
Uma das armas contra a pandemia
do coronavírus é a informação e
89% dos entrevistados consideram
estar muito bem informados sobre

a proteção contra o coronavírus. O
estranho nisto tudo é que as pessoas não estão nem ficando em casa
e nem usando as máscaras. Realmente um contrassenso.
Renata Pacheco

CORONAVÍRUS
A população mundial enfrenta
um problema inédito e de proporções gigantescas: uma pandemia
que já fez mais de 200 mil vítimas
fatais em alguns meses. O responsável por essa catástrofe é o novo
coronavírus, causador da doença
Covid-19. Tudo é novo para nós e
de grande interesse, pois estamos
falando de vida e morte. Não é
raro que nessa situação muitas in-

formações saiam desencontradas
e aqueles ansiosos por se inteirar
sobre o assunto acabem por ficar
cada vez mais confusos. Mas como
o vírus consegue penetrar na célula e invadir o organismo humano?
Tudo começa com uma pessoa já
infectada pelo novo coronavírus,
que tosse, espirra ou mesmo fala,
despejando no ambiente aerossóis,
que contêm uma grande quantidade de partículas virais que ficam no
ar e podem ser inaladas ao entrar
em contato com a mucosa respiratória de uma pessoa que não tem a
Covid-19. Uma vez nesse local, o
vírus se liga às células saudáveis e
está apto a causar a infecção. Para
conseguir multiplicar-se, desenvolver-se, em suma, viver, o vírus

necessita estar dentro de uma célula viva. Dentro da célula, o vírus
se torna responsável pelas infecções, que, por sua vez, levam ao
desenvolvimento da doença. Um
dos principais órgãos em que o
novo coronavírus pode se alojar
e causar estragos são os pulmões,
acarretando uma forma mais grave da Covid-19.
Alessandro Silveira
Bioquímico

JURUENA
Muito bom saber no JORNAL
DO BURITIS de abril sobre a
construção de área e escadaria ligando a rua Juruena com a José
Hemetério de Andrade. Era um
martírio ter que dar a volta lá na

Mário Werneck para acessar o
alto do Colégio Magnum. Agora
temos um atalho que já poderia
ter sido feito há bastante tempo,
mas como diz o ditado: antes tarde do que nunca.
Márcia Pontes
Moradora

ANJOS
Os profissionais da saúde
que estão na linha de frente no
combate ao Coronavírus merecem os nossos parabéns. Eles
são anjos enviados por Deus
para nos proteger de uma doença
que não sabemos muito. Enfermeiros, médicos, fisioterapeutas e tantos outros profissionais
são verdadeiros heróis e me-

recem o nosso respeito e gratidão. Saibam que vocês estão
fazendo a diferença.
Sandro Coutinho
Morador

FLEXIBILIZAÇÃO
Sou a favor de voltar as atividades comerciais tomando todas as
regras de segurança tanto por parte
dos comerciantes como dos clientes. O país vai quebrar se continuar
fechado. Nossa economia não vai
aguentar. Os médicos deveriam
também voltar a clinicar, assim
como os salões de beleza voltar a
funcionar. Com segurança e respeito a todos tudo ficará bem.
Wanda Silva Bragança
Moradora
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Inovação

Bairro oferece oportunidade inovadora
para empreender nos “novos tempos”
WO Center alia aproveitamento melhor do tempo, redução de
custos, aumento de produtividade e uma melhor qualidade de vida

O WO CENTER oferece aos empreendedores, colaboradores e clientes, nestes tempos de pandemia, o privilégio de usufruir de ambientes muito amplos, naturalmente ventilados, únicos e aprazíveis

Já se tornou consenso de que
teremos um “novo mundo” após
superarmos a pandemia do Coronavírus. Nas relações humanas,
no comportamento social, na situação política e, principalmente,
no mundo dos negócios. Nesse
cenário, está surgindo no Buritis
um novo empreendimento que se
encaixa em vários aspectos desse
“novo mundo”. Estamos falando
do WO Center, um espaço que
proporciona aos empreendedores,
colaboradores e clientes vários
conceitos que serão predominantes nessa nova ordem mundial,
aliando um aproveitamento melhor do tempo, redução de custos,
aumento de produtividade e uma
melhor qualidade de vida.
No mundo moderno, um dos
ativos que a sociedade mais valoriza e um dos mais desejados para
quem empreende é o tempo. E uma
questão inquietante é o que você
faria se tivesse menos tempo perdido no trânsito e mais tempo para
cuidar de você e para estar com a
família? A busca por um novo life
style tem levado as pessoas à simplificação nas escolhas e a adotarem um estilo de vida em que
possam trabalhar em espaços in-

tegrados, encontrando tudo aquilo
que precisam em um só lugar.
Antenados com essa tendência,
os empreendedores Isaías e Ariel
Rodrigues, vislumbraram e desenvolveram o WO Center para ajudar as pessoas a terem mais tempo,
aglutinando experiências diversas
de negócios, num ambiente despojado, que proporciona conexões
entre diferentes atividades empresariais. Localizado na Av. Prof.
Mário Werneck, 500, o WO traz
uma singularidade em seu conceito
porque foi pensado para ser ecossistema de inovação que promove
integração entre vida pessoal e trabalho com equilíbrio e bem-estar.
“Tudo isso traz mais produtividade para os negócios, qualidade de
vida para os colaboradores e, com
certeza, proporciona uma vida
mais saudável”, destacam.
Eles revelam que o projeto
também está alinhado com as mudanças ocasionadas pela pandemia
que encontraram na tecnologia a
flexibilização dos modelos tradicionais de se relacionar com o
mundo e com o trabalho. “A tendência para simplificar a vida com
menos infraestrutura empresarial
e as boas relações entre as pesso-

Vinícius Fonseca: facilitando
o meu dia a dia e fazendo
economizar muito tempo

Rodrigo Hernandes: um
ambiente que estimula a
criatividade de todo nosso time

Isaías Rodrigues: espaço ideal
para startups, profissionais liberais
e micro empresários

as sempre foram essenciais para a
sobrevivência. E hoje não é diferente”. O WO une esses dois conceitos, por isso, é o espaço ideal
para startups, profissionais liberais
como médicos, psicólogos, coaching, advogados, micro empresários que precisam de um apoio
como escritório virtual, empresas
com 1 ou 100 funcionários, que
podem ficar in loco ou coordenados em home office, dispondo de
uma internet de altíssima velocida-

de que nunca cai.
O empreendimento contempla
seis pavimentos, num total de 11
mil m² de área construída, em um
ambiente diferenciado que oportuniza para a comunidade de moradores do Buritis, Estoril e outros
vizinhos das regiões Oeste e Centro-Sul, a possibilidade de trabalhar num espaço inspirador e conectado. “O WO reúne uma gama
de serviços que otimiza o trabalho
e gera um ambiente alto astral, al-

tamente produtivo. O Center foi
projetado para ter diversos serviços,
como área kids, pet, alimentação,
área da saúde, academia de crossfit, centro de formação de atletas
olímpicos, artes marciais, entre outros. Dispõe ainda salas de reuniões
equipadas com material de multimídia, salas privativas, auditórios,
cabines telefônicas privativas, com
vidros acústicos para total privacidade, e estações de trabalho ao ar
livre, com mobiliário completo.

Sustentabilidade, acessibilidade
e respeito ao meio ambiente
Sustentabilidade também é
um diferencial do WO, pois ele
não prega apenas o conceito,
mas o vivencia em cada etapa.
Desde a construção, as práticas
sustentáveis foram incorporadas.
“O empreendimento foi concebido desde o projeto arquitetônico para minimizar o impacto
ao meio ambiente. Escolhemos
uma arquitetura industrial com
escritórios modulares para reduzir a geração de resíduos. Todos
os nossos ambientes podem ser
desmontados e remontados permitindo uma adaptação do espaço
de forma simples e fluida”, afirma. Os poucos resíduos produzidos na obra foram reutilizados na
confecção de móveis para o próprio espaço. O cuidado também
pode ser percebido na decoração
do espaço, inspirada nos ambientes modernos das startups, altamente instagramáveis e alegres.
O projeto implementou o máximo uso de ventilação e iluminação naturais para garantir mais

bem-estar para quem trabalha no
local. “Utilizamos o pé-direito de
4,5 metros que proporciona conforto térmico e eficiência energética no uso do ar condicionado,
criando um sistema de ventilação
cruzada para manter um ambiente agradável para todos. Também
captamos e tratamos a água da
chuva para utilização na limpeza e na rega dos jardins”, explica
Isaías. O WO se preocupou ainda
com a acessibilidade, eliminando a necessidade de uso de escada para acessar cada pavimento.
Para quem mora nos bairros próximos e quer aliar praticidade,
transporte limpo e ir trabalhar de
bicicleta, o local dispõe de espaço
adequado para guardar bikes. Há
ainda banheiro com chuveiro para
os adeptos ao uso de ciclovias
para se higienizarem ao chegarem
para o trabalho. “É um cuidado
que temos para incentivar o uso
desse meio de transporte alternativo”, destaca Ariel.
Com tantos atributos, o em-

preendimento é também um reflexo dos novos tempos que impõem
profundas transformações nos ambientes empresariais, na forma das
pessoas trabalharem e no jeito das
pessoas viverem, exigindo flexibilidade e capacidade de adequação
rápida. E como só é duradouro
aquilo que se renova, o WO chega
como o espaço ideal para se trabalhar nos novos tempos.

@wocenter

WO Center

WO Center

Entre os diferenciais do WO
estão os escritórios compartilhados que seguem a tendência consagrada em todo o mundo e que
tem crescido fortemente em Belo
Horizonte. Foi o que atraiu o empresário Rodrigo Hernandes, CCO
da SGA Tecnologia Inteligente.
“Escolhemos o WO pela sua estrutura, um ambiente que estimula
a criatividade de todo nosso time,
além de proporcionar ambientes
colaborativos onde conseguimos
disseminar nossa cultura com toda
a empresa”, revela. A pegada inovadora em cada espaço do WO
criou o ambiente perfeito para o
Criafoco Innovation Lab se instalar no espaço. Esse projeto acredita na inteligência como um novo
diferencial estratégico, por isso, o
Isaias desenvolveu uma metodologia para CRIAR e FOCAR, publicada no livro Quem quer mais,
CRIAFOCO!
“Escolhemos o WO pela sua
estrutura, um ambiente que estimula a criatividade de todo nosso
time, além de proporcionar ambientes colaborativos onde conseguimos disseminar nossa cultura
com toda a empresa”, Rodrigo
Hernandes, CCO da SGA Tecnologia Inteligente.

Praticidade para mais tempo de qualidade
A procura por um lugar
para trabalhar que deixasse sua
vida mais prática e tivesse mais
tempo para si levou Vinícius
Fonseca, sócio da Búri Digital
Marketing, ao Center. “Trabalhar no WO está facilitando o
meu dia a dia e fazendo economizar muito tempo. Eu tinha
um escritório no Barro Preto e
gastava cerca de 30 minutos
para ir e 30 minutos para voltar.
Agora, como moro no Buritis,

O WO Center está localizado na principal avenida do Buritis. Seu projeto
arquitetônico minimiza o impacto ao meio ambiente e todos os espaços podem
ser desmontados e remontados permitindo uma adaptação de forma simples

www.wo.center

vou a pé para o WO e tenho tudo
que preciso em um só lugar”.
Uma pesquisa apresentada
no Summit Mobilidade Urbana 2019, em São Paulo, mostrou
que uma pessoa perde, por ano,
32 dias no trânsito e cerca de
R$2.090,58 por mês gastos com
o carro, considerando o IPVA,
combustível, manutenção, seguro, rotativos, entre outros. A
pesquisa vem comprovar como o
quanto de tempo e recursos são
gastos para se trabalhar e reforça os motivos que marcam um
momento diferente na vida das
pessoas: um novo tempo, em que
o trabalho faz parte da vida das
pessoas, ao invés de ocupar toda
a vida dos profissionais, trazendo
mais equilíbrio para a vida.
O WO disponibiliza ainda de
ambientes de descompressão para
estimular a mente e o descanso
dos empreendedores com jogos de
mesa, totó, sinuca, dardos, mesa de
ping-pong. Esse despojamento cria
um ambiente de trabalho engajador
e colaborativo com flexibilidade
para elevar a produtividade e a cria-

(31) 3010.0500

tividade da equipe. Há ainda espaços para happy hour, palestras
e eventos empresariais. Oferece
ainda atendimento telefônico personalizado com transferência de
chamada para o celular do cliente, o que proporciona conforto e
tranquilidade para quem trabalha
no espaço. Além disso, há uma
cozinha show completa para o
uso coletivo. “Após a pandemia,
nesse espaço, as pessoas vão poder fazer confraternizações com
suas equipes e interagir num clima descontraído e fértil para trocas de ideias, seja com os colaboradores ou clientes.
Para alugar um espaço, os
clientes têm diversas opções por
meio de pacotes fixos e serviços
opcionais. O espaço é modulado de acordo com a necessidade de cada negócio, por isso, a
proposta é personalizada para a
demanda. O preço é variável e
adequado ao espaço que o cliente deseja alugar e o tamanho da
equipe, podendo ser contratado
para uma pessoa ou uma empresa com 100 pessoas.

Avenida Professor
Mário Werneck 500
Buritis
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Reivindicação

Buritis se movimenta pela
reabertura do comércio

Durante todo o trajeto da carreata, os manifestantes receberam o apoio dos moradores do bairro

Um grande abraço à distância. Foi assim que dezenas de
comerciantes do Buritis se manifestaram, na tarde do último
dia 05 de maio, reivindicando
a reabertura do comércio na
capital. Muito afetados pela
crise, originada a partir do decreto do prefeito Alexandre
Kalil (PSD), que determinou
o fechamento das portas como
medida para evitar o avanço
do novo Coronavírus em Belo
Horizonte, os lojistas do bairro
reivindicaram, de forma coesa
e ordeira, para que o comércio
possa retomar as atividades de
forma gradativa. Além do simbólico abraço, ocorrido na área
mais movimentada do bairro - Avenida Mário Werneck,
entre José Rodrigues Pereira
e Engenheiro Carlos Goulart

-, os comerciantes ainda saíram em carreata pela avenida,
passando pela Rua Henrique
Badaró Portugal até a chegada
à rotatória de acesso ao bairro
Palmeiras.
Usando preto e com cartazes com mensagens reivindicando a reabertura do comércio, os cerca de 50 empresários,
em momento algum, se mostraram contrários à determinação
de medidas para conter a proliferação do vírus na cidade.
Contudo, acreditam que, com
os devidos cuidados, saúde e
economia não só podem como
devem andar juntas.
“Estarmos aqui de máscaras e distantes uns dos outros é
a prova de que todos estamos
preocupados com a saúde. Por
isso, elaboramos uma pauta

com sete itens, que sendo respeitados, não deverá prejudicar no trabalho de combate ao
avanço do Coronavírus na cidade”, explicou a proprietária
da Vidraçaria Mondrean, Mônica Saraiva.
Proprietário do Botequim
Buritis, Denilson Perez garante que, mesmo tendo um
restaurante, local onde existe
uma grande interação social,
é possível implantar medidas
que permitam o funcionamento sem prejudicar o trabalho
de prevenção ao vírus. “É
simplesmente adaptar para trabalhar. O que não pode é continuar da forma que está. Os
empresários não podem mais
pagar essa conta”.
A manifestação acabou
sendo uma novidade para mui-

ta gente. A empresária Oriádina Panicali comenta que nunca
quis participar de nenhum movimento. Desta vez participou e saiu bastante satisfeita
com tudo o que viu. Para ela,
esse foi um primeiro passo
em busca do objetivo e, principalmente, mostrou a união
que existe entre os comerciantes do Buritis. “A manifestação foi um ato pacífico, bem
organizado e importante. Os empresários da região manifestaram
apoio à prefeirura e pediram
mais rapidez na reabertura consciente do comércio. Já estamos
caminhando para 60 dias de fechamento e as pequenas empresas não têm fôlego para suportar
por mais tempo. Queremos a reabertura responsável! Estamos
preparados e equipados de acor-

do com as normas municipais”.

Presidente da Associação
de Moradores e empresário do
bairro, Braulio Lara contribuiu
na coordenação do movimento. De acordo com ele, as medidas de combate ao Coronavírus não podem enfraquecer,
mas isto não pode significar
a falência de um empresário.
Segundo ele, a falência de um
empresário não afeta apenas a
ele próprio. “Quem sustenta a
máquina pública são os impostos pagos por nós, os cidadãos.
Sem essa contrapartida financeira, aí sim, o Governo não
terá como enfrentar essa crise,
bancar a saúde”.
Toda a ação dos comerciantes, incluindo a carreata,
recebeu o apoio da Polícia Militar. A Guarda Municipal tam-

bém esteve no local e acabou
acompanhando o movimento.
Durante todo o tempo, os empresários recebiam o reconhecimento da população, que
gritavam palavras de incentivo e davam palmas. Provas de
como a manifestação foi ordeira e com uma proposta justa.
Um dia antes do manifesto
no Buritis, Alexandre Kalil havia anunciado sua intenção de
flexibilizar o isolamento social
e iniciar a reabertura gradual
do comércio de Belo Horizonte a partir de 25 de maio.
A medida, porém, só será colocada em prática com aval de
especialistas, que analisarão
a curva de infecções pela Covid-19 na capital. Os empresários aguardam ansiosos pela
definição.

Protesto dos comerciantes do Buritis foi todo realizado obedecendo as orientações de segurança pregadas pelos órgãos de saúde pública

PAUTA DOS COMERCIANTES
1

Abertura sem aglomeração de pessoas e com distanciamento social;

2

Exigência de uso de máscaras por trabalhadores e consumidores;

3

Disponibilização de pontos com dispensadores de álcool em gel e
todas as medidas de higiene apontadas pelas autoridades;

4

Continuar o fomento de canais on-line para atender clientes;

5

Priorizar o trabalho remoto de todos os membros da equipe que
assim puderem atuar;

6

Flexibilizar e realizar escalas alternadas de trabalho para que os
funcionários que dependem do transporte público possam transitar
em horários mais tranquilos;

7

Cuidar dos idosos e pessoas de grupos de risco, mantendo seus
empregos, mas preservando-os em casa.

Braulio Lara

Denilson Perez

Mônica Saraiva

Moradores aprovam medida
Numa enquete realizada por meio das redes
sociais (Facebook e Instagram) do JORNAL DO
BURITIS, a comunidade do bairro se mostrou amplamente favorável à reabertura do comércio. Daqueles que se manifestaram, 79% são a favor, 17%
contra e outros 4% não souberam se posicionar.
Nos comentários, as opiniões favoráveis se

manifestaram dessa forma desde que sejam adotadas medidas de segurança para os trabalhadores
e clientes, ou seja, de acordo com a proposta dos
comerciantes. Na maioria dos casos, os moradores
recomendaram o uso de máscaras, disponibilização
de álcool gel, horário reduzido de funcionamento e
número limitado de pessoas nos estabelecimentos.
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Efeito Coronavírus

CDL/BH quer antecipar a data
Entidade manifestou à PBH algumas opções para reabrir antes do dia 25
Após a primeira reunião realizada pelo Grupo de Trabalho para
estudar a reabertura do comércio
na capital mineira, realizada no dia
5 deste mês, a Câmara de Dirigentes Lojistas de Belo Horizonte sugeriu aos técnicos e especialistas
da prefeitura que façam sugestões sobre como a entidade pode
atuar para que a reabertura possa
acontecer o mais rápido possível.
O prefeito Alexandre Kalil sinalizou com a data de 25 de maio,
portanto, mais de dois meses
após o fechamento de grande parte do comércio”.
“Nós entendemos que vários
segmentos já estão preparados para
começar antes dessa data. Até porque estão sendo essenciais durante
essa pandemia, como, por exemplo, as lojas de tecidos, que são
fundamentais para a produção de
máscaras. Estamos querendo uma
reabertura responsável e segura,
onde sejam adotados todos os procedimentos recomendados pelas
autoridades de saúde. E nós pode-

mos ajudar a acelerar este processo”, afirmou o Presidente da CDL/
BH, Marcelo de Souza e Silva.
O presidente da CDL/BH citou, como exemplo, a autorização
que a prefeitura anunciou para a
reabertura das bancas de jornal a
partir do dia 6 deste mês. “Assim
como as bancas de jornal, que entendemos que podem ser abertas,
existe uma série de outros estabelecimentos que também não provocam aglomerações”, afirmou.
Ele reiterou que a entidade
possui 12 mil associados voluntários e que o setor de comércio e
serviços representa mais de 72%
do PIB de Belo Horizonte, gerando quase 1,5 milhão de empregos.
“Somos o pulmão da economia da
cidade”, disse, ressaltando que a
CDL/BH já iniciou um trabalho
para conscientizar empresários, colaboradores e clientes para um retorno seguro, sem colocar em risco
a saúde da população.
Souza e Silva fez questão de
ressaltar que a primeira ação da

Marcelo Souza e Silva garante que entidade tem cobrado
junto ao poder público uma decisão em prol do comércio de BH

CDL/BH nessa pandemia foi fazer
uma grande campanha de esclarecimentos sobre os procedimentos
necessários para a prevenção da
doença. “Porém, além da saúde das
pessoas, estamos trabalhando também para salvar empresas e empregos. Entendemos que essas ações,
salvar pessoas, empresas e empregos, podem acontecer simultanea-

mente”, alertou.
Segundo o presidente da CDL/
BH, a entidade está à disposição
para adotar medidas sugeridas
pela prefeitura, desde a adoção de
novas formas de funcionamento
dos estabelecimentos comerciais
até campanhas educativas para
conscientizar a população de Belo
Horizonte para respeitar as orienta-

ções da área de saúde. “O comércio já está fazendo a sua parte. Já
está dando a sua cota de sacrifício.
Nossa postura está sendo extremamente colaborativa para o combate
à doença. Contudo, é fundamental
que os estabelecimentos possam
voltar a abrir suas portas, porque,
em 80% dos casos, o fôlego dos
empreendedores está acabando”.
De acordo com Souza e Silva,
todos os segmentos que tiveram
o seu funcionamento restrito em
virtude das medidas da prefeitura
estão reivindicando abrir suas portas. “Muitos já estão com a corda
no pescoço. E quem deu férias no
mês passado, agora está precisando demitir porque já não possui
mais capital para arcar com todas
as despesas. Queremos evitar essa
demissão em massa e muitos estabelecimentos podem abrir gradativamente, impactando o menos possível na aglomeração de pessoas.
Estamos completamente à disposição da prefeitura para que façamos
essa ação conjunta”, ressaltou.

A esquina que nunca para
A medida de isolamento social
tomada para conter o avanço do novo
Coronavírus causou grande impacto
no Buritis. O sempre movimentado
cotidiano do bairro deixou de existir,
uma vez que a maioria dos estabelecimentos comerciais está de portas
fechadas. No entanto, um ponto em
particular do bairro está mais movimentado que o normal. A esquina da
Avenida Professor Mário Werneck
com Rua Heitor Menin é um grande
contraste com todo o restante do Buritis. No local, onde existe uma unidade do Supermercado EPA, uma lotérica e uma agência da Caixa, o que
se vê é um aglomerado de pessoas em
pleno período de quarentena.
Por conta do funcionamento das
três unidades, a esquina está com
um movimento até acima do normal

nesse período de isolamento social.
Contudo, a grande aglomeração no
local iniciou mesmo depois que o
Governo anunciou a liberação do auxílio para autônomos que perderam
a renda por causa da pandemia da
Covid-19. Pessoas de diversos bair-

Poliana se arrisca com o filho
na fila para sacar benefício

ros da região vieram à agência da
Caixa do Buritis na tentativa de fazer
o saque dos R$600. Além de estarem
em circulação, para piorar, percebese que é raro o respeito às medidas
de segurança que recomenda manter
a distância de pelo menos dois metros entre as pessoas.
Com o passar das horas e sem
previsão de atendimento, a fila ainda acaba se transformando em local
de convívio social, em oposição à
orientação de se evitar aglomerações. Ali, as pessoas conversam,
reclamam, trocam informações e,
eventualmente, se contaminam. Funcionários da Caixa até tentam organizar de uma forma para manter a
segurança, mas sem muito sucesso.
Poliana Gomes era uma das trabalhadoras que estava há horas na fila.

É PRA JÁ

Enquanto a reabertura do comércio não chega, a CDL lançou
no mês passado o programa É PRA
JÁ. Trata-se de um conjunto de soluções para que as empresas possam
sobreviver à crise provocada pelo
Coronavirus. Por meio do programa,
a CDL/BH oferece uma série de serviços, benefícios e alternativas para
garantir a sobrevivência das empresas e a manutenção dos empregos.
Todos os detalhes do programa estão
no site www.cdlbh.com.br .
“Este é um programa que tem
como objetivo principal ajudar as
empresas a sobreviverem a esta crise. No entanto, ele também possui
vários aspectos que já preparam as
empresas para se manterem vivas
também após o Coronavirus”, ressalta o Presidente da CDL/BH, Marcelo
de Souza e Silva. Um dos principais
aspectos do programa é preparar as
empresas para as Vendas On Line.
“Ninguém mais pode adiar a sua
entrada no mundo virtual”, alerta
Souza e Silva.

Enquanto uma
das esquinas
da Mário
Werneck está
deserta com o
comércio
fechado, do
outro lado
pessoas se
aglomeram
em filas

Carregava no colo o pequeno Davi
Lucca, seu filho de 05 anos de idade.
Mesmo ciente de todo o risco que corria, conta que não tinha outra alternativa. “Sou comerciante. Tive de parar
de trabalhar por duas razões: uma que
o decreto da Prefeitura obrigou o fechamento do comércio e outra porque,
sem as aulas, também teria que ficar
em casa para cuidar do meu filho. Esse
dinheiro vai ser fundamental para pagar as contas básicas”.

No entanto, Poliana não deixou
de criticar a situação. “Não dá para
entender o Governo exigir o isolamento social e manter uma aglomeração como essa. Ou fizesse algo
que não tivesse a necessidade de as
pessoas virem aqui na agência ou
liberasse todo mundo para trabalhar.
O que está acontecendo é uma incoerência sem tamanho. Espero que
ninguém fique doente”.
A orientação dos bancos é para

que as pessoas utilizem os canais
digitais e meios alternativos para realizar as transações financeiras. As
contas de consumo, por exemplo,
podem ser pagas por aplicativo, sem
a necessidade de ir até uma agência
bancária. O grande problema é que
os aplicativos dos bancos também
não estão devidamente adaptados
para atender ao aumento enorme da
demanda e as pessoas se veem obrigadas a ir às agências.
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Especial

Solidariedade

Mãe do Buritis se reinventa
para entreter os filhos em casa
“Ser mãe é padecer no paraíso”. Às vésperas do Dia das
Mães (próximo domingo, 10 de
maio), esse famoso dito popular,
que ironicamente carrega a ideia
de maternidade enquanto um sacrifício, um padecimento sagrado
ao qual todas as mulheres devem
se submeter para alcançarem
a plenitude, nunca foi tão bem
empregado quanto nesse momento de isolamento social, em
que as aulas das crianças estão
suspensas e os pequenos precisam ficar em casa em tempo integral. Além de todo o carinho
e atenção, muitas mamães estão
buscando maneiras alternativas
de entreter os filhos durante este
período. Na casa da pedagoga
Kelly Caroline Costa foi criada
uma nova rotina para que os filhos não fiquem entediados. Podem ser atividades simples, mas
que precisam prender a atenção
dos pequenos. Este é um bom
momento para estreitar os laços
entre pais e filhos.
Moradora na Rua Paulo Diniz Carneiro, Caroline é mãe de
Alice (05) e Filipi Bernardo (01).
Ela diz que assim que soube da
notícia da pandemia do novo Coronavírus teve muito medo e insegurança. Ficou confusa e só
pensava em cuidar bem de sua família. Antes mesmo do anúncio da
suspensão das aulas, já deixou de
levar os filhos para a escola. Fez
compras no mercado e manteve
todos isolados. “Como ainda estava tentando entender o que de fato
estava acontecendo, já tomei a iniciativa. Depois comecei a filtrar o
que era notícia verdadeira e falsa,
acostumar com a nova rotina e
lembrar que como mãe eu não precisava me cobrar tanto”.
Casada com o administrador
Filipi Costa, Caroline explica que
em sua casa não há babá nem empregada doméstica. Diante da nova

situação, decidiu dividir o dia em
blocos, manter uma rotina, apesar
de não exatamente em horários
para não ficar ansiosa ou preocupada. “Mantive a rotina, os horá-

rios das refeições e do sono são
fundamentais para nos auxiliar.
Faço uma lista de prioridades tais
como: atividades escolar da Alice,
refeições e atividade motora das

crianças. Deixar bem claro que
não temos essa sensação de férias,
pois quando se fala em férias se
fala em tempo livre e liberdade de
horários”.

Dia das Mães na casa
de Caroline será repleto
de brincadeiras como
tem sido uma constante
nessa quarentena

Atividades em casa
Ser pedagoga facilitou muito
a adaptação à nova rotina da casa,
uma vez que Caroline tem familiaridade com muitas atividades
motoras que podem ser trabalhadas
junto às crianças. “Dançamos, pulamos, cantamos, movimentamos
o corpo para gastar a energia deles.
Alice faz atividades escolares, está

em processo de alfabetização. Tem
pequenas responsabilidades domésticas para ajudar em sua autonomia. Lemos histórias juntos, além
de outras atividades pedagógicas
que eu preparo com massinha, tinta, cartolina, entre outros materiais.
Serviço de papelaria está sendo essencial para nossa família (risos)”.

Este tempo maior ao lado da
mãe, realmente, tem sido muito
proveitoso para as crianças, tanto
que Alice conta que da escola só
sente um pouco de saudades dos
amigos. “Eu estou achando muito
bom ficar em casa, me divertindo
muito. São muitas brincadeiras legais que a minha mãe cria”.

Algo positivo
Para a moradora do Buritis,
muita coisa boa pode se aprender
com esse momento. No seu caso,
diz que foram criadas muitas expectativas junto às crianças e nesse ano, infelizmente, a vida tomou
um rumo que não esperava. Porém,
no fim passou a refletir que quase
tudo que precisava estava dentro

do seu lar.
“Acho que muitas vezes nossos filhos só precisam de nós por
inteiro, com tempo, dando atenção
à nossa família. Percebo que eles
estão muito bem em casa, não pedem para sair, nem para ir a escola,
vejo um contentamento deles, porque esse contentamento está dentro

de mim. Estou mais próxima deles,
consigo fazer as coisas com mais
calma, sem pressa. Como irmãos
estão muito mais unidos. Filipi
desenvolveu tanta coisa, está conseguindo se comunicar melhor, a
amizade deles é incrível. Só escuto
as gargalhadas das brincadeiras de
longe às vezes”.

Banda de rock
participa de grande
ação solidária
A pandemia do Coronavírus
deflagrou uma crise econômica e social no país nunca antes
vista. No entanto, ela também
acabou fortalecendo uma face
muito importante da nossa sociedade, o espírito de solidariedade. Por todos os cantos do
Brasil estão sendo realizadas
campanhas para arrecadação
de donativos. Uma que tem
chamado bastante atenção é a
de cantores por meio de lives.
Pois bem, esta iniciativa também chegou à classe musical
de Belo Horizonte, através do
Projeto Doe Beagá, e uma banda do Buritis tem dado a sua
contribuição.
O Projeto Doe Beagá é uma
plataforma online de captação
de recursos que serão revertidos para instituições da capital
e região metropolitana. Nesse
momento, as beneficiadas são
a Santa Casa e a APAE, ambas
de BH, que estão passando por
enormes dificuldades neste período da pandemia. As captações
são feitas através da divulgação
de artistas, músicos, bandas,
celebridades, comunicadores e
influenciadores em geral. A banda Mosh Lab, do Buritis, é uma
dessas captadoras.
Para quem ainda não conhece, a Mosh Lab surgiu em 2011,
por iniciativa da vocalista Geisa

Andrade. Entusiasta dos anos
50, a cantora reuniu grandes
músicos para a construção de
um projeto cuja sonoridade refletisse a cultura e a estética da
época. A banda é totalmente definida pelo rock e rockabilly da
década de 50. “Nossas maiores
influências são os percussores
do rock. Elvis Presley, Chuck
Berry, Little Richard, e outros
nomes mais modernos, como
Stray Cats e Imelda May”, explica Geisa.
Ao longo de quase nove
anos de história, a Mosh Lab
já viveu inúmeros momentos
marcantes, com apresentações
em grandes casas de Belo Horizonte e festivais pelo interior de
Minas Gerais. “No ano passado
eu me apresentei no Programa
Raul Gil, executando uma versão criada e gravada pela banda.
Sem dúvida, um dos pontos altos da minha carreira”.
Em relação ao Buritis, três
dos quatro integrantes da banda residem no bairro, o que, de
acordo com a vocalista, acabou
facilitando a logística de encontros e ensaios. “Essa feliz
coincidência possibilitou uma
convivência mais próxima e a
consolidação de grandes parcerias com estabelecimentos
do bairro, como por exemplo o
Beerstock Pub”.

Alunos da ASPRAMI mantêm suas
atividades mesmo com isolamento social
Uma das entidades
mais respeitadas do Buritis é a ASPRAMI. A
Associação ao Projeto
Melhor Idade desenvolve junto a centenas
de moradores do bairro
e região, especialmente idosos, uma série de
atividades físicas e sociais que, sem dúvida,
têm contribuído para
uma vida muito mais
plena. Mas, infelizmente, a ASPRAMI, assim
como a grande maioria
dos setores da nossa
sociedade, está sofrendo muito com a pandemia do Coronavírus.
Além da necessidade
Atividades on-line têm sido em clima
do isolamento social, as
de muita alegria e descontração
atividades ficaram sem
suas atividades e o contato em dia.
local para ser realizadas, uma vez
Desde que foi instalada a quaque o Centro Universitário UniBH,
rentena, as redes sociais se tornaram
que disponibiliza os espaços para as
ainda mais fortes do que já eram. Por
práticas, também se encontra com
meio delas, as pessoas estão conseas portas fechadas. Porém, como
guindo se manter próximas, apesar da
é diante da crise que é preciso se
distância física. E foi justamente atrareinventar, uma forma foi encontrada para que os alunos mantivessem
vés das redes que a ASPRAMI en-

controu uma forma de manter seus alunos em atividade.
Os professores acertaram alguns horários com os alunos
e estão ministrando as suas
práticas por meio de lives ou
aulas on-line. A ação não poderia ter dado tão certo!
Presidente da ASPRAMI, Miriam Reis não esconde a alegria ao receber as
filmagens das aulas que os
alunos estão fazendo e encaminhando para ela. “Eles
estão mostrando que estão
conscientes da necessidade
de ficar em casa, ainda mais
que a maioria já passou dos
60, e realizando as atividades em alto astral”.
Para Miriam, esta nova
realidade só fortaleceu ainda
mais o espírito da ASPRAMI, que é o de “compartilhar emoções”. “Uma coisa interessantíssima
está sendo o telezap, onde a professora de canto da associação está
contando para os alunos a história
de Chiquinha Gonzaga como se fosse uma novela. A cada dia tem um
novo episódio no ar, emocionante”,

diz ela, ressaltando também as outras
atividades, como a Zumba, a dança,
o Tai Chi, entre outras.

Ajuda

Contudo, uma situação não foi
possível ser solucionada durante esse
período de isolamento. A ASPRAMI
conta com uma pequena contribuição
financeira mensal dos alunos, cujos
valores são revertidos na compra de
fraldas geriátricas que são doadas
para pessoas pobres e enfermas. Com
a suspensão das aulas presenciais, essas contribuições pararam de chegar.
Miriam diz que está se desdobrando para manter o auxílio às 30
famílias carentes. Porém, está cada
vez mais complicado. “São 300 pacotes por mês. Essas famílias não têm
a quem recorrer, ainda mais em um
período como esse que estamos vivendo. Felizmente, muita gente ainda
está ajudando. A Igreja Santa Clara
tem feito doações, mas não é suficiente. Espero que os moradores do Buritis abracem essa causa”, conclama.
Quem puder contribuir com a
doção de fraldas geriátricas para o
trabalho assistencial da ASPRAMI,
basta entrar em contato com Miriam
através do telefone 9 9878-3245.

Banda do Buritis é uma das integrantes do Projeto Doe Beagá

Campanha
No atual cenário de isolamento social, a proximidade
entre os integrantes da Mosh
Lab possibilitou também a
realização de ações voltadas
ao entretenimento do público,
respeitando as recomendações
de saúde e o distanciamento. Através de lives musicais
transmitidas nas redes sociais,
a banda consegue se manter
em contato direto com os fãs
e participar de campanhas solidárias, como o Projeto Doe
Beagá. “Nossa apresentação

para o projeto aconteceu no
dia 16 de abril e foi muito bacana, muita gente participando. Pode ser que uma nova
ainda possa ser realizada,
vamos aguardar. Porém, os
nossos fãs podem continuar
fazendo suas doações, basta
acessar o nosso link no www.
doebeaga.com”.
Para acompanhar mais sobre a banda de rock do Buritis
basta acessar suas redes no
Instagram: @moshlab e
@geisaandradeoficial.
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Mau Exemplo

Segurança

Ruas vazias facilitam
ação de quem polui
nossas águas

Ao menos uma boa notícia:
em tempos de pandemia
cai criminalidade no bairro

O período de quarentena, infelizmente, tem gerado em nosso
bairro outros problemas além dos já
conhecidos, como a grave crise sentida no comércio. Indivíduos estão se
beneficiando das ruas quase desertas
para cometerem um crime contra a
natureza. No Córrego Ponte Queimada, na altura do final da pista de
caminhada da Rua Henrique Badaró
Portugal, o que encontramos é um
grande acúmulo de lixo e, principalmente entulho. Situação que não era
tão vista até pouco tempo.
O Projeto Ambiental Ponte
Queimada vem acompanhando a
luta dos moradores contra o descarte de lixo irregular às margens do
córrego. De acordo com a coordenadora Carla Magna, a situação se
complica ainda mais na Rua Raul
Mourão esquina com Henrique Badaró Portugal, já no vizinho Palmeiras. Em plena rua principal são
amontoados sacos de lixo. “Quando
chove todo esse lixo vai parar dentro da casa das pessoas ou no córrego, aumentando, assim, a possibilidade de enchentes que afetam a
Avenida Tereza Cristina”.
Ainda segundo a ambientalista,
a comunidade, junto com o projeto,
já realizou algumas reuniões com
a Regional Oeste, projeto Ponto
Limpo e SLU. Os trabalhos vinham
avançando. Contudo, foram paralisados devido às enchentes do início do
ano e agora com a crise do Coronavírus. “O Projeto Ponte Queimada,
além das reuniões, já fez um documentário contando a luta dos moradores que cuidam do córrego e também lançou um bloquinho infantil de
carnaval que trabalhou a importância
da conscientização ambiental”.
Mas, apesar de todo o esforço para punir os poluidores, Carla
Magna reforça que o principal é a
conscientização das pessoas quanto ao respeito com as nossas águas.
“É lixo, entulho, cadáver de animal,

Lixo, entulho,
esgoto, entre
outros. Todo
tipo de material
é encontrado
às margens do
córrego Ponte
Queimada

restos de árvores. Tudo jogado no
córrego. Além de um crime, esta
irresponsabilidade coloca em risco
a vida de moradores locais, com

inundações como acontece na Tereza Cristina, e à saúde, pois deixar sacos de lixo amontoados em
um ponto à beira do córrego pode
contaminar a rede
fluvial”.
A coordenadora do Projeto Ponte Queimada faz
questão de ressaltar
que uma nascente
que chega limpa
no bairro não pode
sair desta forma.
“Isso faz com que
as pessoas desvalorizem a água. A saída da água no Buritis deveria ser um
parque, tão bem
cuidada quanto da
forma que entrou”.

Punições
O Art. 54 da Lei 9605/98 pune a conduta de quem causar poluição
de qualquer natureza em níveis tais que resultem ou possam resultar
em danos à saúde humana, ou provoquem a mortalidade de animais ou
a destruição da flora. A penalidade é de reclusão de um a quatro anos,
além de multa que pode chegar a mais de R$5 mil. Denúncias de crimes ambientes podem ser feitas pelo 156.

As medidas de isolamento
social adotadas em Belo Horizonte, em meados do mês de
março, na tentativa de conter
o avanço do novo Coronavírus
na capital, impactaram de forma negativa diversos setores
da nossa sociedade. Entretanto,
um em especial, tem registrado
índices positivos neste momento de turbulência: o da segurança. Nos meses de março e abril
deste ano, a 126ª Companhia
de Polícia Militar, que atende
ao Buritis, contabilizou a redução de 50% nos crimes violentos (roubo, homicídio, estupro
e sequestro) em sua área de
atuação, comparado ao mesmo
período em 2019. Em relação
aos crimes não violentos (furtos em geral), que são os mais
comuns no nosso bairro, a redução girou em torno dos 40%.
Comandante do policiamento no Buritis, Tenente Bruneiffer de Souza revela que o
tipo de crime mais comum no
bairro são os furtos de objetos
de dentro de veículos. Com o
isolamento social e os bares
e restaurantes fechados, o número de automóveis nas ruas
reduziu de forma considerável, consequentemente, a ação
de marginais nesses delitos.
“Claro que não queríamos que
os índices reduzissem por esta
circunstância. Porém, quando a
vida voltar à sua normalidade,
e espero que logo, é importante que os moradores se atentem
para algumas ações preventivas, para que esses números
prossigam caindo”. Ao longo
dos últimos meses, a Polícia
Militar vem fazendo constantes orientações aos moradores,
inclusive através do JORNAL

“Esse é o horário mais propício
para os roubos. Com um número
muito menor de pessoas nas ruas, a
polícia consegue fazer um trabalho
de proteção bem mais abrangente”,
ressalta o comandante.

Novos crimes

Tenente Bruneiffer diz que a PM irá
trabalhar para manter essa redução
quando a rotina se normalizar

DO BURITIS, a respeito de ações
preventivas ao estacionar o veículo
nas ruas do bairro, como, por exemplo, não deixar nenhum objeto ou
bolsas à mostra e evitar esconder
algo no porta-malas, uma vez que a
atitude chama muito a atenção.
O número de roubos também
caiu de forma impactante no Buritis. Isto se deve ao fato de a grande
maioria das pessoas não estar mais
circulando durante a madrugada.

Mas, infelizmente, quando o
assunto é a ação de marginais nunca podemos comemorar. Ao mesmo tempo em que os índices de
crimes mais comuns tiveram uma
importante redução, outra modalidade tende a crescer, o estelionato.
Crimes na internet e com falsos entregadores deverão aumentar bastante nesse período de isolamento.
De acordo com o militar, é muito
importante as pessoas tomarem
o maior cuidado ao fazerem essas
compras, especialmente os idosos.
Devem sempre pedir a ajuda de
uma pessoa que tem maior facilidade em lidar com compras online. Em relação aos falsos entregadores, é preciso tomar as medidas
preventivas, como a exigência da
identificação e não deixar que
as pessoas entrem em seus lares.
“Aqui no Buritis percebi que a
maioria dos síndicos restringiu o
acesso de entregadores nos condomínios. Esta foi uma ótima iniciativa de segurança”.

Mais distante
As mudanças causadas pela
pandemia refletiram diretamente no trabalho da Polícia Militar.
Uma das maiores preocupações do
comando da PM nos últimos anos
tem sido a relação direta com a comunidade. O Buritis é um grande
exemplo. Desde a criação da Base
Comunitária, os militares se tornaram muito próximos dos moradores. Muitos já os chamam pelo

nome e fazem questão de dar um
“bom dia, boa noite”. Com a circulação do vírus e a consequente
obrigatoriedade do uso de máscara e o distanciamento social, este
contato acabou ficando mais restrito. “Estamos sentindo muito falta
desse estar junto. A comunidade se
tornou uma família para nós e queremos logo restabelecer este laço”,
afirma Tenente Bruneiffer.
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Exemplo

Newton presta importante
contribuição no combate

ao Coronavírus

Além de arriscarem suas vidas estando na linha de frente de
combate à disseminação do novo
Coronavírus, os profissionais da
saúde no Brasil ainda precisam
lidar com a grande dificuldade de
terem de trabalhar muitas vezes
com a falta de Equipamentos de
Proteção Individual (EPIs) e de
insumos para higienização aos
profissionais do SUS. Mostrando
muita preocupação, universidades
de todo o país estão empenhadas
na produção e distribuição gratuita de materiais para utilização
dos trabalhadores que atendem
pessoas diagnosticadas com a Covid-19. Em Belo Horizonte, a unidade Buritis da Newton, por meio
do seu Fab Lab, atua na produção
de escudos faciais. A universidade iniciou a produção no dia 01 de
abril. Até o último dia 29 foram
doados 269 protetores, distribuídos
entre os hospitais da Baleia, das
Clínicas, Maternidade Sofia Feldman e Hospital Eduardo de Menezes, referência no atendimento a pacientes suspeitos de contaminação
pelo novo Coronavírus. A Newton
ainda contribuiu com o corte de
mais de três mil viseiras que foram
para mais de 40 instrumentos de
saúde da Região Metropolitana de
BH, como a rede FHEMIG, maior
rede de hospitais públicos da América do Sul.
A estrutura dos escudos faciais, além de oferecer maior
proteção diante do poder de contaminação do novo Coronavírus,

Rodrigo Braga

Protetor fabricado pelos alunos é composto por duas partes: a viseira,
que é cortada a laser, e as peças do suporte que são impressas em 3D

permite a reutilização do material
após a higienização adequada.
Coordenadora do Fab Lab, Carla
Werkhaizer ressalta que a Newton

está focada também em fornecer
suporte técnico para aprimorar novos modelos de EPIs. “Nesta área
de orientação de fabricação digital,

atuamos, por exemplo, no desenvolvimento de um novo face shield
para atender os profissionais da
saúde. Uma médica do Instituto de
Ortopedia do Hospital das Clínicas
de São Paulo, por exemplo, desenvolveu um modelo simples, confortável e barato. Nossa ajuda tem
sido orientá-la quanto ao processo
de fabricação”.
Ainda de acordo com Carla,
a Newton também desenvolveu
um tutorial que orienta os voluntários em todas as etapas, da produção à montagem. “A orientação
segue normas da ANVISA quanto
ao tipo de material mais adequado
para preservar o conforto e a higiene dos profissionais de saúde,
além de esclarecer todos os protocolos para adequação do local de
trabalho, montagem dos equipamentos e entrega aos hospitais”.

A força da colaboração
Em Belo Horizonte, Trem
Maker – coletivo de markers, no
qual profissionais e estudantes da
Newton também fazem parte –
reúne engenheiros, especialistas
em fabricação digital, designers,
programadores, publicitários e
médicos. Em diferentes áreas,
todos engajados no mesmo propósito: produzir e doar EPIs aos
profissionais de saúde que estão
na linha de frente no combate à
Covid-19. Diariamente, a equipe

produz de 300 a 500 escudos e
os voluntários responsáveis por
receber os pedidos dos hospitais
organizam a logística da entrega.
O fornecimento atende mais de
15 hospitais presentes em Belo
Horizonte e na região metropolitana.
Por meio dessa articulada
rede de profissionais solidários a
coordenadora do Fab Lab Newton
acredita no potencial de produção de outros equipamentos. “As

máscaras são apenas o início de
uma linha de produção, que pode
se estender para outros EPIs, sempre a partir da validação de médicos, cientistas, da Anvisa e do Ministério da Saúde”, reforça Carla.
A direção dos hospitais interessados em receber os escudos
deve formalizar os pedidos pelo
endereço newton@newtonpaiva.
br, informando a quantidade de
escudos, cidade, nome do solicitante e o cargo, para avaliação.

Seu
Direito
Thaís Brasileiro - advogada

EMPRESÁRIO: VOCÊ ESTÁ
PREPARANDO O SEU NEGÓCIO
PARA O PÓS COVID19?
A pandemia trouxe novas formas
de pensar as relações empresariais,
trabalhistas, tributárias, de consumo,
de estudo, planejamento e execução
de planos de expansão e manutenção
da planta do seu negócio.
A verdade é que mesmo se estivéssemos preparados para o que estamos vivendo, ainda assim teríamos
consequências nas formas de pactuação das transações empresariais.
O que se espera de um líder, um
empresário, um executivo e, também, de um trabalhador, é que estejam todos alinhados com a missão,
os valores e os planos de negócio
da empresa. E aí vem o COVID19 e
balança os alicerces mundiais, ceifa
vidas, instala o caos, fecha portas e
traz a necessária reformulação de
inúmeros negócios.
Dentro da perspectiva jurídica,
que é a que eu tento trazer nas linhas
gerais escritas na coluna Seu direito,
eu penso que a crise é o melhor momento para mudar estratégias, traçar
novos rumos e como diz o jargão
“arrumar a casa”.
Comece por seu plano de negócios, o seu canvas empresarial, veja
o que não mais atenderá à mudança
de mercado no pós COVID19, agrupe a suas equipes e traga visões novas para que todos passem a trabalhar com um olhar multidisciplinar.
Comece por você.
O jurídico deverá estar alinhado com a perspectiva econômica de
mercado, dialogando com todas as
áreas (vendas, finanças, logística,
recursos humanos, trabalhadores,
executivos) com o objetivo de auxiliar a tomada de decisões estratégicas e planejando os próximos passos
financeiros, tributários, de avanço
de mercado ou até mesmo de venda

de ativos. Especificamente, na área
trabalhista, a sua empresa necessitará ressignificar o modo de trabalho,
o que poderá ser realizado no ambiente de teletrabalho, o que trouxe
resultados positivos e deverá ser implementado de forma permanente. A
verdade é que o futuro do trabalho
nunca será o mesmo.
Qualquer que seja o seu negócio
e independente do tamanho da sua
empresa (ainda que você seja MEI e
tenha apenas um único empregado) o
mercado que te aguarda no pós pandemia é desafiador, pois os hábitos de
consumo da sociedade tendem a ser
drasticamente modificados. Alguns
exemplos de fácil visualização: avanço das vendas online, reconhecimento
do desnecessário deslocamento até
um local físico para consumir; atendimento de telemedicina; utilização
de academia e prática de esportes em
espaços confinados para áreas abertas.
O ponto positivo que podemos
retirar dessa crise toda é a internalização em todas as esferas de nossas vidas do verdadeiro espírito de
coletividade, com o ser humano no
centro. Eu sou porque tu és. E é esse
norte que você nunca deverá perder
de vista junto com a esperança de
dias melhores. Aproveite todas as
oportunidades de ajuda financeira
disponibilizadas pelo governo, caso
você precise. Reformule tudo que
for necessário, mas de forma planejada. Pense a médio e longo prazo e
cuide para que o seu negócio sobreviva às intempéries do mercado.
Termino com a pergunta de início e te convido a refletir: VOCÊ
ESTÁ PREPARANDO A SUA EMPRESA PARA O PÓS COVID19 ou
VOCÊ APENAS ESTÁ VIVENDO
A CRISE?

Site: www.thaisbrasileiro.com.br
E-mail: contato@thaisbrasileiro.com.br
Instagram: @thaisbrasileiroadv
Facebook: /brasileiroadvocacia
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Variedades

Movimento Baixo Buritis enaltece que
é hora de os empresários se unirem
Em tempos de Coronavírus e grave crise econômica
a união entre os empresários
nunca se mostrou tão necessária. No nosso bairro um
movimento que tem chamado a atenção é o do intitulado
Baixo Buritis. Há mais de um
ano, dezenas de comerciantes
da região do Buritis II têm
se reunido a fim de organizar
ações em conjunto para fortalecer ainda mais o já movimentado comércio local.
Contudo, nos últimos meses,
em virtude do caso Backer,
das fortes chuvas que caíram em BH e do avanço da
Covid-19 as ideias tiveram
de ser deixadas, pelo menos
por enquanto, de lado. Mas,
o movimento segue mais vivo
do que nunca!
Há um ano o movimento dava o seu primeiro grande passo com a conquista do
apoio do SEBRAE. Com a
chegada da entidade de assistência ao micro-empreendedor os comerciantes tiveram
a oportunidade de participar de cursos de capacitação
e foram orientados a como
proceder nas primeiras reuniões. Para o início deste ano
estavam sendo planejadas
as primeiras ações junto aos
clientes. No entanto, ninguém
esperava tantas adversidades
que seriam encontradas pela
frente. “Foi muito complicado. Quando estourou o caso

o empresário irá “conhecer a
dor do outro e ver que aquela
dor não é somente dele”. Os
comerciantes precisam procurar/participar dos órgãos
que os representam para terem melhores respostas junto
aos poderes públicos. “Mais
uma vez a questão tributária
brasileira deve ser discutida.
Se não nos unirmos contra o
atual cenário, muitos empresários terão, infelizmente, que
fechar seus negócios”.

Para Alan, problemas vivenciados nesse momento é a prova
de que muitos empresários precisam mudar seus conceitos

Backer o Fantástico passou
a imagem aqui da nossa região para ilustrar. Durante as
chuvas de janeiro a rotatória
alagou três vezes. E agora
o Coronavírus. Aqui temos
um pólo gastronômico que
foi muito afetado com todos
esses acontecimentos e, claro, todas as ações propostas
tiveram que ser adiadas ou
canceladas. Nós íamos, por
exemplo, organizar uma corrida e caminhada para mulheres
no dia 8 de março” diz Camila Fissicharo, proprietária da
escola de robótica Code Buddys, que teve de fechar as
portas por conta das orientações contra a pandemia.
Uma das lideranças do
movimento Baixo Buritis é

o empresário Alan Patrick,
proprietário da Estação Favorita. Alan está no mercado
varejista há 22 anos e durante todo este tempo acumulou
experiência e conhecimento.
Constantemente participa de
encontros e palestras e sempre busca trazer aos empresários da região o que viu
de novidade. Segundo ele, a
palavra união, que é o que o
movimento prega desde que
foi criado, nunca foi tão necessária quanto agora. “Estamos vivendo um momento de
total incerteza e medo. Nunca
foi tão importante se unir. O
empresário sozinho está muito
mais propenso a cair”.
Ainda de acordo com
Alan, é por meio da união que

De acordo com Camila, a
troca de informações pode ser
a sobrevivência do negócio

Troca de experiências
A criação do Baixo Buritis não tem o único interesse
em gerar novos clientes para
o comércio. O movimento
também tem a preocupação
de trabalhar com a troca de
experiências. A ajuda pode
vir até mesmo para quem
ainda nem tem um negócio
na região. Muitas vezes a
pessoa vê o lugar e quer abrir
um negócio ali. Porém, não
conhece a realidade local. Ver
a concorrência,
saber se algo parecido com que
pretende vender
já foi testado. Até
mesmo o clima
deve ser analisado.
“Conheci um
comerciante que
quando
alugou
a loja não sabia
que o sol batia
tão forte no local.
Claro que o corretor não ia lhe
dar essa informação. Resultado:
está tendo um
alto desgaste físico e gasto com
ar condicionado.
Se tivesse alugado a loja do outro
lado da rua teria
tido muito mais vantagem”,
comenta Alan. “Eu mesma

já dei dicas importantes para
quem estava pensando em
alugar uma loja aqui na região. Dicas que não recebi
quando abri minha escola.
Gostaria muito que este grupo existisse naquela época”,
completa Camila.
22 empresários fazem
parte do movimento atualmente. Como a região possui
mais de 120 estabelecimentos comerciais a expectativa
é que este número aumente
daqui em diante. Este ano,
uma reunião foi realizada em
fevereiro e os coordenadores
aguardam pelo andamento
da crise do Coronavírus para
agendar novos encontros.
“Mas no grupo do WhatsApp seguimos trocando muitas
ideias, auxiliando no que for
possível. Volto a ressaltar,
quando a gente se une, começa a ajudar um ao outro, temos a chance de sair da crise
mais fortes e com uma relação mais forte“, conclui Alan.
Para conhecer mais do
trabalho do movimento Baixo Buritis basta entrar em
contato com a Camila pelo
telefone 9 9844-8364. “Depois daquela primeira reportagem do JORNAL DO
BURITIS alguns empresários nos procuraram, isto foi
muito importante. Espero que
esta nova abordagem tenha
ainda mais sucesso”, finaliza.
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Por Dentro do Bairro

Nova pavimentação na Protásio de Oliveira Pena chama
atenção para criação de uma nova pista de cooper no Buritis.
Além dela, também foi recapeada a Marco Aurélio de Miranda

Moradores utilizando a Rua Protásio de Oliveira Pena para fazer corrida e caminhada já é uma cena muito comum no local

Na edição de abril publicamos
uma reportagem mostrando o trabalho desenvolvido pela Prefeitura de Belo Horizonte, por meio da
Superintendência de Desenvolvimento da Capital (SUDECAP), de
recapeamento de algumas das mais
importantes vias públicas do Buritis. Na ocasião, citamos que as ruas
Cônsul Walter, Ulysses Marcondes
Escobar e Moisés Kalil e a Avenida
Deputado Cristovam Chiaradia já
haviam recebido uma nova malha
asfáltica. Pois bem, nestas últimas
semanas as obras de pavimentação
chegaram às ruas Marco Aurélio
de Miranda e Protásio de Oliveira Pena. Desta forma, das vias do
bairro citadas pela administração
pública, que seriam recuperadas
nesse momento, apenas a Avenida
Senador José Augusto ainda não foi
contemplada, o que deve acontecer
neste mês de maio.
O recapeamento da Marco Aurélio de Miranda e da Protásio de Oliveira Pena foi bastante comemorado
pelos moradores. As vias são muito
utilizadas para caminhadas e outras
atividades ao ar livre, em especial
a Protásio de Oliveira, rua a qual o
JORNAL DO BURITIS em edições
anteriores até citou como uma boa
opção para a implantação de uma
nova pista de cooper no Buritis.
O administrador José Fonse-

ca Neto é morador na Rua Tereza
Mota Valadares. Um apreciador de
atividades ao ar livre que tem o costume de utilizar a pista de caminhada da Henrique Badaró Portugal.
Contudo, recentemente viu na Protásio de Oliveira uma nova opção
muito interessante para realizar os
seus exercícios. “Passando um dia
por aqui vi esses aparelhos de ginástica, essa pracinha. Como a pista
lá embaixo está sobrecarregada decidi experimentar e aprovei”.
Para José, agora com novo asfalto, a rua se encaixaria muito bem
para a implantação de uma nova
pista de cooper no bairro. “Não precisa ser uma obra tão grande como
a que foi feita lá na Henrique Badaró. Basta uma sinalização adequada
para dar segurança a pedestres e
motoristas. Tenho certeza que muita gente iria optar em ficar aqui e,
consequentemente, iria desafogar a
pista lá de baixo”.
Ainda de acordo com o administrador, a pouca utilização dos
aparelhos de ginástica da Protásio
de Oliveira Pena acaba por degradar os equipamentos. “Todo equipamento precisa ser utilizado. Além
disso, se ninguém usa vai ser difícil
o poder público dar uma manutenção. Tomara que esse seja um lugar de muito uso dos moradores do
bairro de agora em diante”, finaliza.

Rua Protásio de Oliveira Pena já conta inclusive com
aparelhos de ginástica ao ar livre da Academia da Cidade

?

?

Quem sabe uma nova
pista de Cooper?

Você sabe
quem foi

HENRIQUE
FURTADO
PORTUGAL
A rua Henrique Furtado Portugal começa na avenida
Professor Mário Werneck, termina na rua Juruena e tem
cerca de 400 metros. Mas quem foi Henrique Furtado Portugal para ter seu nome eternizado no Buritis?
Ele nasceu no dia 18 de abril de 1908, em Rio Preto,
MG, cidade que fica perto de Diamantina. Filho do ex-deputado Henrique Portugal e de Maria da Conceição Furtado Portugal, iniciou o curso ginasial em Leopoldina e o
concluiu em Niterói, no Rio de Janeiro.
Formado em medicina pela Faculdade de Medicina da
Universidade do Brasil, de cujo Diretório Acadêmico foi
presidente, foi clinicar em sua cidade natal, onde também
lecionou na Escola Normal Oficial.
Em 1933, Henrique foi nomeado chefe do Posto de
Higiene de Araxá, onde permaneceu até 1937. Posteriormente, foi chefe do Posto de Saúde de Uberlândia, sendo
transferido para a chefia do Posto de Saúde de São João
del-Rei, onde introduziu, de forma pioneira, a vacina BCG
– contra a tuberculose -, em junho de 1942 (O Estado de
Minas Gerais só reconheceu de forma oficial esta vacina
em 1946, no governo de João Beraldo).
Promovido, mudou-se para Belo Horizonte em 1946 e
se tornou respectivamente chefe do Serviço de Propaganda e Educação Sanitária e chefe de gabinete do então diretor do departamento estadual de Saúde do governo Milton
Campos, Dr. Armando Ribeiro dos Santos.
De 1951 a 1955 chefiou os gabinetes dos secretários
de saúde quando foram instalados 250 postos de saúde no
estado. Respondeu pela secretaria do interior, no governo
Clóvis Salgado e chefiou o gabinete da secretaria de viação
no governo Magalhães Pinto.
Um de seus feitos de maior notoriedade foi ter participado com muito vigor na campanha de iodação do sal de
cozinha, para prevenção do bócio endêmico (hipertrofia da
glândula tireóide). No campo literário, Henrique Furtado
Portugal escreveu os livros Noções de Higiene Rural (obra
premiada pelo Ministério da Agricultura), População Rural, Saneamento Rural, BCG e Reação de Mitsuda.
Membro da Sociedade Brasileira de Escritores Médicos, Henrique participou do Congresso Mundial de Escritores Médicos, em Regensburg, na Alemanha, além de ter
publicado centenas de artigos em jornais e revistas, inclusive de cunho político e literário.
O doutor, que muito entendia sobre medicina e higiene,
não escondeu sua paixão pelo futebol e foi conselheiro do
Clube Atlético Mineiro. Henrique faleceu em 20 de junho
de 1984 e foi enterrado na terra natal, Rio Preto. Se você
não sabia agora sabe quem foi Henrique Furtado Portugal.

Moradores da Rua Marco Aurélio de Miranda
sofriam com a quantidade de buracos na via

Buritáxi tem queda de 90% na quarentena
Os motoristas associados do
Buritáxi estão passando pela maior
dificuldade financeira desde a
criação da associação há cerca
de 30 anos. Com a orientação de
isolamento social em virtude da
Covid-19, a diminuição na procura pelo serviço chegou a 90% no
mês de abril. Um desespero para
quem precisa manter as contas do
dia a dia.
Os motoristas do Buritáxi fazem parte da história do nosso bairro. Localizado na esquina da Avenida Professor Mário Werneck com
Rua Líbero Leone, os profissionais
atuam no Buritis desde quando o
bairro era deserto. Decidiram criar
o ponto para atenderem profissionais da antiga empresa Mendes Júnior, onde se encontra hoje o Centro
Universitário UniBH.
Nestas quase três décadas de
atuação já passaram por grandes
dificuldades, como a concorrência com o serviço de transporte
por aplicativo, porém, garantem
que nada parecido com a situação

que estão vivendo neste momento.
“Diante da concorrência dos aplicativos criamos algumas oportunidades, como descontos de até 20%
para moradores do Buritis, viagens
a preço fixo para alguns lugares,
como o aeroporto. Mas enfrentar a
falta de passageiro é algo que não

temos o que fazer”, diz o taxista Pedro Luiz Fernandes, que há 12 anos
faz parte do Buritáxi.
Elcir da Silva é um dos motoristas mais antigos do Buritáxi. Faz
parte da associação há 23 anos.
Diante do isolamento social diz
que chegou a ficar sem ir trabalhar

Motoristas pedem ação do poder público para auxiliá-los

por cerca de três semanas, mas
como as contas não paravam de
chegar precisou sair para levantar
um dinheiro. Porém, sem sucesso.
“Estou aqui desde as 06h da manhã. Agora é quase meio-dia e eu
fiz apenas uma corrida de R$10.
E nem sou o primeiro da fila. Tem
companheiro aqui que ainda não
fez nenhum. Tenho certeza que durante toda a tarde vou conseguir no
máximo mais um passageiro. É desesperador”, lamenta ele, que conta
que fazia em média dez corridas
por dia.
Para Pedro Luiz, o Governo e,
principalmente os bancos, deveriam ser mais complacentes com
a dor pela qual os taxistas estão
passando. “O que uma instituição
como o Banco do Brasil vai fazer pela gente? Eu comprei o meu
carro através do FAT (Fundo de
Amparo ao Trabalhador). Nesse
momento não tenho como pagar a
prestação, eu não estou trabalhando. Eles deveriam entender a nossa
necessidade”, reivindica.

Confiança

Os motoristas do Buritáxi pedem
para que, assim que esse momento
de dificuldade passar, que os moradores do bairro prestigiem os profissionais da associação, que já demonstraram ao longo de todos esses
anos que são capazes de oferecer um
serviço de total confiança. “Vejo pais
deixando as filhas utilizarem esses
serviços de aplicativos. Claro que a

maioria é de trabalhadores, mas existem as exceções. Aqui fazemos parte
do bairro. Conhecemos as pessoas
pelo nome. Uma segurança que,
na minha opinião, não tem preço”,
ressalta Pedro.
Além de estarem fixos nos
pontos, os motoristas do Buritáxi também atendem pelo telefone
3378-6087.
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Pets

Buridogs: grupo mais forte a cada dia
Desde outubro do ano passado,
os cães abandonados, não só do
Buritis, mas de toda a região, ganharam um grande aliado. Foi criado no bairro o Buridogs, um grupo
de voluntários que se uniu para
realizar ações em prol dos nossos
amigos de quatro patas que vivem
em situação tão complicada. Passados sete meses desde a criação,
a coordenação do grupo comemora
as vitórias até aqui conquistadas.
O Buridogs conta atualmente
com cerca de 50 integrantes. Alguns trabalham na coordenação e o
restante contribui financeiramente
ou da forma que podem. Uma das
fundadoras, a jornalista Fernanda
Castro, moradora na Rua Vereador
Washington Walfrido, se diz muito
contente com tudo o que aconteceu
nesses últimos meses.
De acordo com ela, o Buridogs ganhou força e experiência, que
são os pilares para um trabalho de
sucesso. “Hoje já temos até estatuto. Trabalhamos de forma muito
organizada. Gostaríamos de salvar
todos os cães de rua, mas isso não
é possível. Então, estamos fazendo
de uma forma com que toda a assistência realizada seja eficaz”.
De acordo com Fernanda, no
momento o Buridogs mantém quatro cães em lares temporários, além
do já tradicional trabalho de doação
de ração e medicamentos a tutores
e ONGs de proteção animal. “São
apenas quatro cães, porque os mantemos integralmente, inclusive com
atendimento veterinário. Assim que
encontramos um lar para algum deles, recolhemos outro imediatamente para o seu lugar. Por isso, conseguir um adotante é a nossa maior
vitória”, diz a jornalista, informando que o grupo também realiza algumas assistências paliativas como,
por exemplo, levar um animal ferido ao veterinário, mas que, infelizmente, após o atendimento não é
possível cuidar dele.

Fernanda acredita que, com o apoio da comunidade,
grupo deve conquistar ainda mais vitórias daqui pra frente

Uma das integrantes do Buridogs, a aposentada Bernadete
Falcão, moradora na Rua Stella
Hanriot, se dispôs a acolher a
cadela e os filhotes de forma
temporária em sua casa. “A Lorena ficava em um lugar bastante perigoso com os filhotinhos.
Na época chovia bastante e os
filhotes, que já haviam desmamado, corriam sério risco de serem atropelados. Diante disso me
ofereci para recebê-los até que
fossem adotados. Chegaram sete
lindos filhotinhos, receberam
consulta veterinária, antipulgas,
vermífugo e a 1ª dose da vacina,
e em poucos dias estavam todos
adotados. Agora, apenas a Lorena aguarda para ganhar um lar”.
E o JORNAL DO BURITIS
tem a honra de ter sido fundamental na participação de Bernadete no Buridogs. De acordo
com ela, um dia, chegando no
seu prédio, viu o jornal na portaria, pegou um exemplar e levou
para casa. Folheando, encontrou
a reportagem sobre a criação do

Histórias
Um caso vivido no grupo e
que Fernanda conta com muito
entusiasmo é o do Valente. O cão
vivia em condições deploráveis
em uma casa na cidade de Betim.
Cientes da informação, o grupo
montou uma força-tarefa e foi ao
seu resgate. Lá encontraram o animal enjaulado, em meio à sujeira e
sem comida. “O resgate foi feito, o
Valente foi medicado e, para nossa alegria, já foi adotado. Ficamos
muito felizes”.
Outro momento marcante do
Buridogs foi o acolhimento de uma
cadela em situação de rua que ficava no final da pista de cooper da
Henrique Badaró Portugal. Lorena,
como foi batizada pelo grupo, estava na chuva e tinha acabado de
ganhar filhotes.

Amante dos bichos, Bernadete tem 11 pets em casa e ainda se
oferece para receber temporariamente animais em situação de risco

Buridogs. Resolveu, então, entrar em contato e se uniu ao grupo. “Tenho a impressão que nasci
amando os animais, não só cães
e gatos, mas todos. Vegetariana há mais de 30 anos e vegana
há três, faço resgates como protetora independente já há muito
tempo. Estou super feliz em fazer
parte do Buridogs. Ter encontrado no mesmo bairro que eu moro
um grupo grande de pessoas que
amam os pets, como eu, é muito
bom e gratificante”, enaltece.

Futuro

Final feliz com resgate e adoção
de Valente é uma das histórias
de sucesso do Buridogs

Em virtude da pandemia do
Coronavírus, a busca neste momento por novos membros e
parceiros está complicada. No
entanto, assim que esse período
de turbulência passar, o grupo
deve lançar algumas ações. “Estamos pensando em organizar
uma feira de adoção de cães e

um jantar para arrecadar fundos. São muitas ideias que, infelizmente, precisam esperar esse
momento conturbado passar para
serem idealizadas”, diz Fernanda,
que ressalta ainda a importância
de as pessoas realizarem algumas
pequenas ações em prol dos cães
em situação de rua. “Os moradores podem colocar uma vasilha
com ração e água na porta de suas
casas. Com as ruas vazias e o comércio fechado, esses cães ficam
ainda mais sem assistência”.
Se você ficou interessado em
conhecer um pouco mais desse
grande trabalho, basta acessar a
página Buridogs no Facebook e
entrar em contato com as coordenadoras. “Conheci uma moradora
que já quer fundar o “Buricats”,
em prol dos gatinhos abandonados. Tenho certeza que só vamos
crescer daqui em diante”, conclui
Fernanda.

Moradora conta com apoio da
comunidade para manter praça do Buritis

A praça é o local de maior
diversão de Thais e o filho Vítor

A celebração do Dia das
Crianças de 2019 foi muito especial em um ponto do Buritis. A
praça da Rua Stella Hanriot passou por uma importante revitalização com limpeza, pintura e instalação de brinquedos. Tudo isso
financiado por uma “vaquinha”
virtual feita pelos próprios moradores da região. A inauguração
oficial da nova praça foi feita no
dia 12 de outubro. Mas, passados

sete meses, será que o cuidado
com o espaço continua?
A advogada Thaís Brasileiro,
moradora na Rua Stella Hanriot,
foi a grande responsável pela
campanha de arrecadação de fundos e também pela coordenação
das reformas. Ela segue firme nos
cuidados com a praça, porém, sem
todo o apoio que recebeu na ação
do ano passado. “Após o plantio
das últimas mudas, tivemos apenas mais uma doação de R$50,
que não é suficiente para comprarmos grama para plantio do
canteiro onde os brinquedos estão e outros próximos. Nosso intuito é plantarmos grama em pelo
menos três canteiros e instalarmos mais um banco de concreto,
provavelmente no canteiro dos
brinquedos”.
De acordo com Thaís, as for-

Pracinha da Rua Stella Hanriot se transformou após a grande ação comunitária

tes chuvas que atingiram o Buritis
no início deste ano também causaram problemas na praça da Stella
Hanriot. “Hoje, estamos com uma
demanda de vulnerabilidade na
praça. Naquelas chuvas mais fortes houve um deslizamento de árvores e alguma movimentação de
terra na encosta da praça. Estamos
preocupados com a possibilidade de o terreno ceder. E nossas
crianças continuam brincando ali

todos os dias”, diz ela, informando que já solicitou uma avaliação
da Defesa Civil no local. Contudo, até agora não teve resposta.
Em relação ao apoio da Prefeitura na manutenção, a advogada conta que, no início, trabalhadores da PBH estavam
comparecendo uma vez por semana na praça para varrição. No entanto, agora isto não tem acontecido mais, principalmente após o

período de chuvas. O local passou
a ter a limpeza de forma espaçada, de 15 em 15 dias ou até mais.
Recentemente, a Prefeitura até fez
uma pintura no chão e colocou
mais iluminação da praça.
Mas, apesar desse certo afastamento dos moradores e a pouca
presença do poder público, Thaís
se mostra muito contente com o
que ainda está sendo realizado.
Segundo ela, a praça continua

recebendo alguns serviços frequentes de manutenção. Uma
vez por mês os jardineiros da associação dos moradores vêm até
o local e fazem a poda e limpeza em geral. Além disso, a rega
feita por um dos moradores que
se prontificou se mostrou bem
eficiente. “A praça está bem bonita, com as primeiras flores de
azaleia nascendo”.
Para os moradores que quiserem começar a ajudar, ou mesmo
aqueles que ajudaram e querem
continuar, o site vakinha.com.br/
vaquinha/amigos-da-praca-da-stella-hanriot continua em aberto
para doações. O telefone de contato de Thaís é o 9 8785 8640.
“Os brinquedos já precisaram de
alguns ajustes de óleo, mas continuam em bom estado de conservação, como quando instalados”.
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Esperança

Painel

Velocímetro Coronavírus
Morador do Buritis, professor Bráulio Couto é um dos criadores da
importante ferramenta que mede o avanço da doença na capital

Gráfico aponta que se as medidas não tivessem sido tomadas o
pico de contaminação em BH teria atingido números alarmantes

A Prefeitura de Belo Horizonte anunciou, na última segunda-feira (4), a disponibilização de
um “velocímetro” para medir os
impactos do Coronavírus na cidade. A ferramenta irá contribuir nas
tomadas de decisão importantes,
como a questão da flexibilização
do isolamento social e o retorno
do comércio. Para o orgulho do
Buritis, um dos criadores do velocímetro, ao lado do infectologista
Carlos Starling, é o morador do
bairro, professor e coordenador
dos cursos de Engenharia de Produção e de Ciência do UniBH,
Bráulio Couto.
De acordo com Bráulio, o velocímetro foi desenvolvido com
o intuito de informar, da forma
mais simples possível, o avanço
da doença na capital. Como ainda
não existe uma vacina testada e
aprovada, a única forma de conter o avanço da Covid-19 é pelo
isolamento social. “Assim que
houve o primeiro caso da doença em São Paulo já fizemos uma
análise sobre o seu avanço em
BH tendo como base o que estava

acontecendo na Itália. Mostramos
os números ao prefeito Kalil e a
gravidade da situação. Ele entendeu e logo tomou as medidas de
isolamento que, sem dúvida, foram fundamentais para uma estagnação da doença em BH, bem diferente, por exemplo, do que está
acontecendo em São Paulo”.
Morador na Rua Pedro Natalício de Moraes, o professor
universitário informa que três indicadores devem ser usados para
que se chegue aos dados finais
do velocímetro, que serão disponibilizados à população: velocidade média da epidemia, taxa de
ocupação dos leitos de UTI para
Coronavírus e a taxa de ocupação
dos leitos de enfermaria para a
Covid-19. “Este é um protótipo
que já havíamos desenvolvido há
algum tempo e que chamamos de
forma não oficial de “surtômetro”. É importante que ele tenha
uma linguagem simples para que
possa chegar ao conhecimento de
toda a população”.
Atualmente, a velocidade média da pandemia em Belo Hori-

Velocímetro do Coronavírus é de fácil
entendimento e pode ser exposto à população

zonte está classificada no nível 1,
ou seja, sinônimo de estabilidade.
No entanto, a taxa de isolamento social acusou 41% de falha, de
acordo com o Centro de Operações
da Prefeitura (COP-BH), represen-

Professor Bráulio está disposto
a seguir contribuindo no combate
ao avanço do vírus no Estado

tando quase a metade da população
da capital nas ruas. “Não podemos
tratar como se estivesse normal,
até porque cada lugar tem a sua
especificidade. Por exemplo, enquanto na maior parte do mundo
as mortes envolvendo o Coronavírus são de idosos, em São Paulo o
CEP é o diferencial. Ou seja, um
idoso do Morumbi está mais seguro do que um jovem morador da
zona periférica da cidade”, explica Bráulio.
De acordo com o comitê de enfrentamento do novo Coronavírus
em BH, os velocímetros terão papel fundamental na flexibilização
do isolamento social. Por eles será
possível acompanhar a ocupação
dos leitos e a taxa de transmissibilidade do vírus.
Apesar de já existir uma ideia
em andamento quanto ao alinhamento entre o município e o Estado para a utilização do velocímetro em todo o território mineiro,
até o fim desta edição, ainda não
havia sido definida a sua utilização por parte da Secretaria Estadual de Saúde.

Moradora luta para
criar primeiro Centro
Espírita do Buritis
Sempre que se fala em Buritis
enaltecemos a sua grandeza, muitas vezes comparada a uma cidade de médio porte por tudo aquilo
que oferece. Até por isso, é difícil
imaginarmos que ainda falte algo
em nosso bairro. Mas, sim, falta.
Apesar da grande densidade demográfica e toda a sua diversidade
religiosa, por aqui ainda não existe
um centro espírita. Situação que
uma moradora do bairro já está trabalhando duro para mudar.
A aposentada Zilda Braga, moradora na Rua Protásio de Oliveira
Pena, se mudou para o Buritis no
ano de 2018. Antes, morava na cidade do Rio de Janeiro. Tendo o espiritismo como sua doutrina religiosa,
assim que chegou ao nosso bairro
procurou um centro em que pudesse
fazer parte, mas, para sua surpresa e
tristeza, descobriu que por aqui não
havia nenhum em funcionamento.
Não se dando por vencida buscou nas redes sociais por moradores
que, assim como ela, fossem espíritas e que gostariam de participar de
um centro no bairro. No Facebook
encontrou o Gede - Grupo de Estudos da Doutrina Espírita Buritis -,
onde mais de 120 pessoas estavam
inscritas. “Ali apenas tive a constatação do que já sabia, que aqui no
bairro tem muitas pessoas ligadas
ao espiritismo. Tenho certeza que todas elas gostariam muito de ter um
centro para frequentarem e, por isso,
estou trabalhando muito para encontrar um local para sua instalação”.
Enquanto procura por um espaço para criar o centro espírita
no Buritis, Zilda, juntamente com
mais alguns moradores, participa
das reuniões na Fraternidade Espírita a Caminho da Luz, localizada
no vizinho bairro Palmeiras. Lá,
além de falarem sobre o evangelho,
estão sendo orientados para saber
como lidar com uma coordenação
de um centro. “Os nossos encontros
acontecem todas as sextas-feiras e,
a cada um deles, saímos mais capazes de falar da nossa religião”.

Zilda está confiante
que seu sonho irá em
breve se concretizar

Ensinamentos
Além dos encontros para orientação, a Fraternidade Espírita a
Caminho da Luz realiza suas tradicionais reuniões de assistência espiritual às segundas-feiras. As reuniões são abertas a todos, seguidores
da doutrina ou não. “Essa casa está
sempre aberta para as pessoas. O
objetivo é disseminar o evangelho.
Pode vir aqui praticante de qualquer religião”, ressalta o trabalhador da casa, Wanderley Emítio.
Para Zilda, quem não sabe
como funciona uma reunião espírita deveria participar pelo uma vez
para conhecer. Assim, iria perder
um possível preconcento e, dependo da situação da pessoa, se livrar
de alguns males. “Eu, antes de conhecer a doutrina espírita, sofria
com dores de cabeça e síndrome
do pânico. Hoje, felizmente, me
curei de todos esses males”.
Quem ficou interessado em
participar de uma reunião, a Fraternidade Espírita a Caminho da
Luz fica localizada na Rua Zenita
Maria Gomes, número 86. As reuniões acontecem às 19h45. Mais
informações a respeito da criação
do Centro Espírita no Buritis podem ser obtidas pelo email estudodole@gmail.com.

