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Confiança
Loja no Buritis é 
inaugurada em 
plena pandemia

PÁG 7 

Construir um sítio dentro do Buritis seria uma 
ideia impensável para muita gente. Porém, 
para um morador do 
bairro enfrentar desa-
fios  sempre foi algo 
que fez parte do seu dia 
a dia. Depois de tantos 
anos investindo para 
fazer com que o seu sa-
lão de beleza chegasse 
ao patamar de um dos 
maiores de Belo Hori-
zonte, Dierley Rodri-
gues, proprietário do 
Espaço DR, aproveitou 
o período da quarentena 
para abrir mão de seu 
movimentado cotidiano 
e criar aves e plantar 
uma horta em uma área 
nos fundos do salão. Como tudo o que faz é sempre 
com muita seriedade e dedicação, o hobby cresceu e 
acabou virando mais uma fonte de renda.

Assim que foi decretado o isolamento social e 
a consequente suspensão das aulas, as diretorias 
das escolas se viram no dilema de como manter 
em dia a aprendizagem dos seus alunos. A única 
alternativa encontrada foi o ensino à distância. 
Contudo, enquanto muitas escolas demoraram 
para oferecer a nova forma de ensino, no Buritis os 
alunos do SEB Unimater foram privilegiados, uma 
vez que a instituição já utilizava essa ferramenta 
há algum tempo. Desta forma, a adaptação foi 
imediata e o sucesso dos estudantes, em especial 
no próximo Enem, é uma certeza.

O encontro da Rua Hei-
tor Menin com Avenida Má-
rio Werneck está  com um 
visual bem diferente. O lo-
cal, antes despercebido pela 
maioria dos moradores de-
vido à uma fachada antiga e 
sem cuidados, foi revitaliza-
do com a ajuda de um casal 

Atenção 
com os 

pets
PÁG 7

Trânsito
José Rodrigues Pereira 
ganha nova faixa para 
aliviar o tráfego 
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Meio ambiente
Junho é mês de
reafirmar compromisso
com a natureza
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Namorados
Casal se adapta a nova 
rotina para continuar 
juntinhos na quarentena
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Comerciantes colorem 
esquina do bairro

Cabeleireiro inova e cria 
sítio dentro do Buritis 

PÁG. 5

A tecnologia 
a serviço 
da educação

PÁG. 10

de comerciantes da região. 
Diogo e Fernanda, donos do 
Restaurante Canto de Mai-
nha, tiveram a iniciativa de 
colorir as casinhas e deixa-
ram o lugar muito mais bo-
nito e agradável, lembrando 
a histórica cidade pernambu-
cana de Olinda.

A permissão para a reabertura das portas de alguns se-
tores do comércio de Belo Horizonte já causou impacto no 
Buritis. Um alento diante de tantos momentos de apreensão 
e incertezas nestes mais de dois meses de portas fechadas. 
Contudo, a volta está bem diferente de antes do anúncio do 
isolamento social. Além de se preocuparem com a saúde dos 
clientes e colaboradores, os empresários enxergam o nasci-
mento de um “novo mundo”, com uma profunda mudança na 
relação entre o comércio e o consumidor.  

COMEÇAR DE NOVO

PÁG.3
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Aos poucos, a vida do comér-
cio vai voltando ao normal. Vários 
segmentos da economia que fica-
ram mais de dois meses de portas 
fechadas já estão funcionando. 
Apesar de ser muito difícil com-
preender as razões de um Sho-
pping Oi estar aberto e o Shopping 
Paragem estar fechado. Igualmente 
difícil é entender o motivo da re-
abertura das lojas de calçado e a 
manutenção do impedimento das 
lojas do setor de vestuário.  A pre-
feitura alega que ninguém compra 
roupa sem experimentar, o que 
causa aglomeração. Mas você, 
que está lendo este editorial, já 
comprou um sapato sem experi-
mentar? Provavelmente, não. A 
prefeitura abre o Mercado Cen-
tral, mas a Feira dos Produtores 
na Cidade Nova continua fechada. 

Não é fácil entender os critérios 
– ou a falta deles – da prefeitura 
nesse processo de reabertura gra-
dual do comércio em Belo Hori-
zonte. Vida que segue.

O grande desafio nesse pro-
cesso de reabertura estará no novo 
modelo de funcionamento dos 
bares e restaurantes. São quase 
oitenta dias de portas fechadas e 
sem previsão para reabrir. Muitos 
estão se virando por meio das en-
tregas em casa. Mas mesmo quem 
adotou o delivery está longe de 
ter o faturamento de antes da pan-
demia. Com certeza, será um dos 
segmentos mais afetados pela cri-
se. Certamente, algum dos bares 
que você frequentava não voltará 
a funcionar. Com quase três meses 
de portas fechadas e sem previsão 
de reabertura, haja capital de giro 

para suportar esta situação.
O problema do fechamento de 

bares e restaurantes não está so-
mente na quebradeira das empresas 
do setor, na queda do faturamento, 
na demissão de garçons, cozinhei-
ros e outros profissionais cujos 
empregos dependem deste ramo 
da economia. Não se trata apenas 
de números ou de cifras. A questão 
afeta a cultura de Belo Horizonte. 
Nenhuma outra cidade no mundo 
tem este patrimônio que nós temos. 
A capital mundial dos bares não é 
uma invenção nem slogan de mar-
queteiro. É uma realidade.

Os bares e restaurantes não re-
presentam apenas uma boa bebida 
e uma comida saborosa. Este seg-
mento vai muito mais além do que 
ele oferece. Nos bares e restauran-
tes a vida acontece. Nascem novas 

amizades, começam paqueras e 
namoros, surgem ideias, fechamos 
negócios, discutimos nossas diver-
gências. Com uma cerveja gelada e 
um bom tira gosto, a felicidade fica 
mais perto.  

Nesse quesito, Belo Horizon-
te concorre até com a natureza. Se 
aqui não tem mar, vamos ao bar. 
BH não tem mar. Coitado do mar. 
Deus não dá asa à cobra, diz o di-
tado popular. Se aqui tivesse mar ia 
ser uma covardia com outros luga-
res. Uma cidade bonita, repleta de 
atrações, com gente hospitaleira e 
um cardápio variadíssimo de bares 
e restaurantes para a diversão e o 
lazer. E ainda com mar. Não ia ter 
para ninguém.

Aqui no Buritis, até uns dez 
anos atrás, uma das nossas princi-
pais características era a variedade 

do nosso comércio. Nos últimos 
cinco anos, o bairro também ga-
nhou protagonismo em Belo Ho-
rizonte pelo crescimento do setor 
gastronômico. Estamos cada vez 
melhores, com mais opções em 
todos os gostos, sabores e estilos. 
Desde o botequinho mais simples, 
com aquele tira gosto bem popular, 
até os pratos finos da cozinha in-
ternacional. Vamos melhorando a 
cada dia.

Por tudo isso, entendemos que a 
prioridade no processo de reabertu-
ra do comércio em Belo Horizonte 
deve ser focada no setor de bares 
e restaurantes. Muitas cidades do 
Brasil e do mundo já permitiram a 
reabertura destes estabelecimentos. 
Respeitando novos procedimentos, 
é claro. A capital mundial dos bares 
não pode ficar para trás. 

VOLTA LOGO

LÍDER
Assisti, li e ouvi na imprensa 

que o aplicativo FarolCovid - que 
analisa dados do Ministério da 
Saúde e das secretarias municipais 
e estaduais da área -, aponta que 
Minas Gerais é o estado que me-
lhor controla a pandemia no Brasil. 
A ferramenta foi criada para ajudar 
gestores públicos e privados a co-
nhecerem a situação da epidemia 
em suas localidades e utiliza qua-
tro indicadores: ritmo de contágio, 
estimativa de subnotificação, capa-
cidade hospitalar e distanciamento 
social. Mas eu fico me perguntando 
se não existe subnotificação dos ca-
sos aqui no nosso estado. São feitos 
poucos testes na população e estes 
testes na rede particular são caros. 
Não tenho dúvidas que temos mais 
casos confirmados, mas a incom-
petência do poder público faz com 
que as coisas fiquem mais difíceis.

Matheus Meira - Morador

VIDEOCHAMADA
Uma ferramenta criada pelo 

Governo de Minas permite que as 
Unidades de Atendimento Integra-
do (UAIs) ofereçam serviços por 
videochamada. A nova funcionali-
dade, que contribui para as medi-
das de isolamento social do Esta-
do, faz parte do Minas Atende. A 
modalidade funciona para habilita-
ção do benefício do seguro-desem-
prego  para atender aqueles cida-
dãos que não conseguiram efetuar 
o atendimento por meio dos canais 
digitais já disponibilizados pelo 
governo federal: o Portal Emprega 
Brasil e o aplicativo da Carteira de 
Trabalho Digital. Para ser atendi-
do, o cidadão deve acessar o Portal 
MG (https://www.mg.gov.br/agen-
damento), selecionando a opção 
referente ao seguro-desemprego. 
Ele receberá uma senha virtual e, 
quando chegar a sua vez, o primeiro 
atendente disponível irá atendê-lo. 

No mesmo ambiente on-line, será 
possível anexar documentos e atu-
alizar os dados, sem a necessidade 
de se deslocar até uma UAI.

Tabata Cunha - Jornalista

LOCKDOWN
Cerca de 20 países adotaram 

lockdown para conter a pandemia, 
como Alemanha, Austrália, Ca-
nadá, China, Estados Unidos, Es-
panha, Itália e Reino Unido. Aqui 
no Brasil as cidades de Fortaleza, 
Manaus, Niterói, Recife e São Luís 
são exemplos de municípios que 
passaram por lockdown, expressão 
em inglês que pode ser traduzida 
como “fechamento total” ou “con-
finamento”. Nas cidades e estados 
onde a medida for decretada, os 
condomínios devem tomar uma sé-
rie de providências para não ficar 
na mão. Embora as regras variem 
de acordo com as determinações de 
cada decreto, os síndicos já podem 

ser preparar. Mantendo as pesso-
as em isolamento social dentro de 
casa, o lockdown impede a circu-
lação desnecessária para cumprir o 
objetivo de conter a propagação da 
COVID-19. Isso inclui os condomí-
nios e suas áreas comuns também. 
Vai desde a preparação para con-
trole de acesso, preparo dos funcio-
nários, escalas de serviço, terceiros 
até a limpeza. Na prática, isso sig-
nifica que visitas meramente sociais 
não devem entrar no condomínio; 
funcionários devem se municiar de 
documentos para uma possível fis-
calização; síndico deve organizar 
escalas de trabalho para diferentes 
cenários, prevendo baixas de fun-
cionários; organizar manutenção de 
equipamentos essenciais; reforço 
na limpeza de áreas mais acessadas 
por moradores; regras rígidas para 
reduzir fluxo de pessoas dentro do 
condomínio, dentre outras.

 Nilton Savieto - Sindico Profissional

GRIPE
Atenção. Não perca o prazo. 

A vacina contra a influenza (gri-
pe) foi prorrogada até o dia 30 de 
junho. Todos os grupos prioritá-
rios podem comparecer no posto 
de saúde mais próximo de sua re-
sidência e tomar a vacina gratui-
tamente. Pessoas a partir dos 60 
anos, trabalhadores da Saúde, pro-
fissionais das forças de segurança e 
salvamento, pessoas com doenças 
crônicas não transmissíveis e ou-
tras condições clínicas especiais, 
adolescentes e jovens de 12 a 21 
anos sob medidas socioeducativas, 
população privada de liberdade, 
funcionários do sistema prisional, 
caminhoneiros, motoristas e cobra-
dores de transporte coletivo, por-
tuários, povos indígenas, crianças 
de 6 meses a menores de 6 anos 
de idade, pessoas com deficiência, 
gestantes, puérperas até 45 dias, 

adultos de 55 a 59 anos de idade e 
professores das escolas públicas e 
privadas têm direito à imunização.

Letícia Barbosa - Enfermeira

ESQUINA
Muito boa reportagem de maio 

do JORNAL DO BURITIS que 
abordou a aglomeração em frente a 
Caixa Econômica Federal. Sempre 
passo por ali e fico indignada com 
a movimentação de pessoas devido 
ao banco, a lotérica e ao supermer-
cado. Não é possível que as pesso-
as não estão percebendo o que está 
acontecendo no mundo. A esquina 
da Avenida Professor Mário Wer-
neck com Rua Heitor Menin é um 
grande contraste com todo o restan-
te do Buritis no início da pandemia. 
Enquanto tínhamos ruas pratica-
mente desertas essa esquina mos-
trava outro patamar. As pessoas têm 
que ter consciência e sair somente 
se necessário. Vamos cuidar de nos-
sa saúde e da dos outros também.

Liene Freitas Mello - Moradora
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De acordo com JÉSSICA, período de isolamento em 
casa acabou criando um novo público para seu segmento. 

Agora é trabalhar para atender essa nova demanda

Flexibilização 

Mais de dois meses de preo-
cupações, incertezas e angústia. 
Depois de 65 dias com as portas 
fechadas devido ao isolamento 
social, o comércio de Belo Hori-
zonte, de forma gradativa, voltou 
a funcionar no último dia 25 de 
maio. A reabertura está sendo feita 
em etapas (até o momento foram 
duas) e o prefeito Alexandre Ka-
lil (PSD) informou que a decisão 
de quais setores poderão funcio-
nar vai depender, exclusivamente, 
do comportamento da população. 
Apesar de ainda distante do ideal, 
uma vez que setores como vestuá-
rio e de bares e restaurantes ainda 
permanecem proibidos de funcio-
nar, a volta gradual do comércio já 
transformou a vida de muitos em-
presários do Buritis.

 Jéssica Teixeira é gerente da 
tradicional Cortinas Buritis (Pro-
fessor Mário Werneck, 1956), que 
tem 23 anos de história no bairro. 
Seu segmento foi um dos que teve 
a permissão de abrir as portas no 
dia 25 de maio. Ela conta que este 
momento trouxe grande impacto à 
sua loja. Do dia para noite tiveram 
que aprender a trabalhar em home 
office. Um grande desafio, uma 
vez que os produtos que comercia-
lizam, as pessoas gostam de ver de 
perto, tocar, sentir o material.

Contudo, foi possível desem-
penhar um bom trabalho mesmo à 
distância. O lado positivo foi que, 
com as pessoas ficando mais tem-
po em casa, começaram a observar 
melhor a situação interna do lugar 
onde moram, o que alavancou as 
vendas quando as portas foram re-
abertas. “Muita gente que estava 
fazendo home office percebeu que 
o sol batia na sala, no escritório e 
que era preciso colocar uma corti-
na. Isso foi muito bom”.

Assim como todos os demais 
segmentos, a volta ao trabalho foi 
com novidades na Cortinas Buri-
tis. Medidas de segurança foram 
tomadas para proteger clientes e 
colaboradores. Além da limitação 
de pessoas, o intuito é fazer com 
que o cliente cada vez mais pro-
cure agendar a visita, na loja ain-
da há disponibilidade do álcool 
gel e máscaras. “Para os nossos 
montadores o cuidado é ainda 
maior. Até mesmo uma proteção 
de pés eles estão utilizando para 
visitar o imóvel”.

Ao que tudo indica ainda de-
veremos conviver por um longo 

Reabertura gradual do comércio 
já causa impacto no Buritis

 Neste processo de reabertura 
gradual e segura do comércio, a 
Câmara de Dirigentes Lojistas de 
Belo Horizonte está trabalhando 
para que não haja nenhum retro-
cesso. Houve cidades que permi-
tiram a reabertura do comércio e 
depois tiveram que voltar atrás.

Uma das providências da 
entidade foi realizar uma grande 
campanha educativa para com-

bater a disseminação do vírus. 
Uma das medidas foi a instala-
ção de mil faixas nos principais 
centros comerciais de Belo Ho-
rizonte alertando para a necessi-
dade do uso da máscara e evitar 
aglomerações. No Buritis foram 
instaladas 30 faixas ao longo das 
avenidas Mário Werneck e Ag-
geo Pio Sobrinho.

“Estamos fazendo todos 

os esforços para que tenhamos 
100% dos estabelecimentos co-
merciais abertos o mais rápido 
possível. Mas é necessário que 
tanto os comerciantes quanto os 
consumidores adotem estes pro-
cedimentos: usar a máscara e 
evitar aglomerações”, afirma o 
presidente da entidade e mora-
dor do Buritis, Marcelo de Sou-
za e Silva.

prietária da DL Beauty Salon 
(Avenida Professor Mário Wer-
neck 1221), conta que a notícia 
da permissão do retorno às ativi-
dades foi recebida com muita ale-
gria por toda a equipe do salão, 
mas também com o compromisso 
firmado em preservar as clientes 
tomando medidas de prevenção 
conforme orientação da OMS.

“Somos uma empresa pequena. 
Não temos grandes reservas para 
manter o nosso negócio fechado 
e nossos profissionais dependem 
financeiramente dos serviços exe-
cutados no salão. Por isso, nos or-
ganizamos para reduzir o número 
de pessoas dentro do estabeleci-
mento e medidas de proteção para 
os clientes e profissionais. Nosso 
propósito está fortalecido pelo 
cuidado, bem estar e beleza de 
nossas clientes”.

Também sócia-proprietária do 
salão, Dulcimar Assis diz que a 
expectativa em relação a esse mo-
mento delicado é que cada um faça 
a sua parte, para que juntos pos-
samos fazer a diferença cuidando 
uns dos outros. ”Acreditamos que 
já houve mudança no comporta-
mento. A empatia se tornou um 
sentimento de destaque na vida 
das pessoas, tornando nossa con-
vivência mais tranquila e trazendo 
a possibilidade de trabalharmos 
com segurança”.

Luciana também reforça essa 
visão de um “novo mundo” que 
teremos pela frente. “Enxergamos 
que os clientes estão atentos à 
essa nova versão do mundo, onde 
somos fornecedores de produtos 
e serviços embalados com o cui-
dado de satisfazer e surpreender 
com atitudes de valor. Acho que 
estamos trilhando e conhecendo 
um novo mundo e cabe a cada 
um de nós torná-lo mais humano, 
empático, solidário, amoroso cer-
cado de possibilidades de atitudes 
que nos permitem elevar neste 
momento a beleza e trazer como 
prioridade o zelo absoluto pela 
vida”, afirma.

As irmãs Luciana e Dulcimar, 
além de sócias, são moradoras do 
Buritis e fazem questão de desta-
car que sempre priorizaram fazer 
compras no comércio local e que 
agora, mais do que nunca, esta 
deveria ser a linha de pensamento 
de todos os moradores. “Nós ama-
mos o bairro por tudo o que ele 
oferece. Contudo, ele só sobrevi-

CDL/BH faz campanha

As irmãs LUCIANA e DULCIMAR celebram a volta aos 
trabalhos após mais de dois meses de muitas incertezas e angústia

CDL/BH, presidida pelo morador 
do Buritis MARCELO SOUZA E 
SILVA, realiza grande campanha 
de conscientização na capital

verá com o apoio dos moradores. 
Prestigiar o comércio local agora 
significa sua sobrevivência em um 
curto prazo”, ressalta Dulcimar.

CONTRIBUIÇÃO

E um morador do bairro teve 
papel de destaque nessa reabertura 
gradativa do comércio de Belo Ho-
rizonte. Ao lado do infectologis-
ta Carlos Starling, o professor do 
UniBH Bráulio Couto.criou o “ve-
locímetro” para medir os impactos 
do Coronavírus na cidade. A ferra-
menta tem contribuído em todas as 
tomadas de decisão da Prefeitura, 
inclusive a reabertura do comércio.

Porém, agora, além do velo-
címetro o morador também está 
engajado em outro projeto. Ele é o 
diretor-administrativo da AMECI - 

Associação Mineira de Epidemio-
logia e Controle de Infecções, ins-
tituição que está preparando uma 
série de cheklists para que estabe-
lecimentos comerciais possam ser 
avaliados e considerados seguros 
para COVID. A ideia é criar pela 
AMECI um selo “COVID Risco 
Mínimo” que será obtido por es-
tabelecimentos que seguirem os 
passos e processos de segurança. 
“O que observamos são ações iso-
ladas em que cada estabelecimen-
to estabelece seus processos. Com 
o checklist, qualquer estabeleci-
mento, mesmo os pequenos, terão 
informações do que exatamente 
fazer para proteger seus colabo-
radores e clientes”.Para ter acesso 
aos cheklists basta acessar o site 
amcei.org.br.

tempo com a ameaça da doença. 
Esta situação faz com que a geren-
te acredite que a relação comércio/
cliente deva se fortalecer ainda 
mais de agora em diante. “Em qua-
se todas as atividades haverá uma 
tendência de um convívio menos 
físico. As relações presenciais se-
rão em casos bem específicos. Será 
um desafio para todos, tanto clien-
tes quanto comerciantes”, comen-
ta Jéssica, que informa ainda que 

o setor de cortinas ainda inovou 
durante essa pandemia. “Foi lan-
çada a Screen Guard, uma espécie 
de cortina transparente que serve 
como um escudo de proteção, ga-
rantindo assim maior tranquilidade 
ao funcionário e ao cliente”.

Outro setor que também teve 
a permissão de reabrir as portas 
no dia 25, e que tem grande for-
ça no Buritis, foi o de salões de 
beleza. Luciana Assis, sócia-pro-
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Fortalecendo a Fé 

Um dos grandes desafios da 
Igreja Católica, nos últimos tem-
pos, tem sido trazer os jovens para 
o evangelho. É uma tarefa árdua 
conseguir um momento de atenção 
em meio a tantas demandas que o 
mundo de hoje oferece a eles. Des-
de o início do período da quaren-
tena, esse desafio se tornou ainda 
maior. Afinal, como manter a ju-
ventude da sua paróquia unida, em 
paz e com esperança em tempos de 
isolamento social? Será que é pos-
sível reverter essa energia jovial e 
alta conectividade em “união à dis-
tância”? Com o intuito de respon-
der a estas questões, a coordenado-
ria do Grupo de Jovens (JUSC) da 
Paróquia Santa Clara de Assis tem 
realizado um trabalho diferenciado 
nesse momento de distância.

Assim como na maioria dos 
setores, a tecnologia tem sido a 
principal ferramenta do grupo. Por 
meio de reuniões on-line, a coor-
denadoria tem buscado cativar os 
jovens, apresentando imagens de 
encontros antigos, curiosidades re-
ligiosas, enquetes e desafios para 
dar continuidade ao trabalho de 
evangelização. “Junto com toda a 
paróquia estamos nos adaptando a 
um processo já existente, mas até 
então pouco utilizado de utilização 
das redes sociais, que com esta si-
tuação social se tornou uma solução 
para suprir a falta da evangelização 
física nas paróquias de nossa cida-
de. Nossa juventude, inclusive, vem 

Grupo de jovens da paróquia do Buritis 
se adapta ao período de quarentena

do de ainda mais ajuda neste mo-
mento. “O movimento Costelas de 
Adão doou mais de 70 cestas bási-
cas para uma vila pertencente à re-
gião da nossa paróquia.  Enviamos 
também, através do projeto Mãos 
de Clara, materiais para o Vale do 
Jequitinhonha, região que preci-
sa muito do apoio de todos nós. E 
ajudamos também pessoas particu-
lares dentro dos projetos de acordo 
com suas requisições”.

Natália destaca o papel da ju-
ventude neste processo de ação 
social. “A garotada está apoiando 
a causa, realizando divulgações 
e arrecadações de materiais para 
direcionamento aos projetos da 
paróquia. Nosso pároco também 
está auxiliando a população espiri-
tualmente, enviando mensagens de 
oração em nossas redes sociais e 
através de ligações telefônicas para 
as pessoas que desejam este tipo de 
atendimento”.

MISSAS ON-LINE
Ninguém questiona que a pre-

sença física na igreja é um fator 
relevante. Porém, Natália Horta 
acredita que a fé das pessoas inde-
pende do templo físico, até porque 
as missas foram mantidas virtual-
mente. “Com a quarentena, as pes-
soas passaram a utilizar com mais 
intensidade e frequência as redes 
sociais e programas de televisão 
para a evangelização. Desta forma, 
estamos conseguindo levar a igreja 

auxiliando na transmissão online 
das missas da paróquia”, explica a 
coordenadora, Natália Horta.

De acordo com Natália, todos 
estão se adaptando a esta nova pos-
sibilidade de encontros à distância, 
uma vez que eles sempre foram 
presenciais, seja na própria paró-
quia ou na casa dos jovens, confor-
me a necessidade. “Por exemplo, 
há alguns dias a juventude de nos-
sa paróquia se reuniu virtualmente 
para rezar o santo terço. Foi uma 
experiência bem legal e deu para 
matar um pouco da saudade de to-
dos que participaram”.

Para o estudante Gustavo Via-
na, integrante do JUSC, neste mo-
mento de pandemia, os encontros 
ficaram comprometidos e a juven-
tude da paróquia tinha que se adap-
tar. “Sem dúvida os encontros online 
estão ajudando a matar um pouco a 
saudade dos amigos e ter um mo-
mento em conjunto mais próximo a 
Deus” . Informações sobre os encon-
tros virtuais do JUSC da Paróquia do 
Buritis podem ser obtidas na página 
do Instagram @juventudesantaclara.

CAMPANHAS
Apesar do isolamento, a co-

ordenadora garante que as ações 
sociais já existentes na paróquia 
continuam sendo realizadas. Atra-
vés dos projetos Mãos de Clara e 
Costelas de Adão permanece a ar-
recadação de doações para os mais 
necessitados que estão precisan-

Com o objetivo de mini-
mizar os impactos sociais e 
emocionais em toda comuni-
dade acadêmica, em meio ao 
cenário de incertezas provo-
cadas pela pandemia do novo 
Coronavírus, UniBH e Una 
– instituições do grupo Âni-
ma Educação – vão oferecer 
a seus estudantes um Seguro 
Educacional sem custos. Te-
rão direito ao benefício alu-
nos que satisfizerem as con-
dições previstas no seguro 
e que tiveram prejuízos na 
renda decorrente de perda in-
voluntária de emprego ou in-
capacidade física total tempo-
rária por doença ou acidente 
do responsável financeiro. A 
parceria com a Mapfre vai ga-
rantir o pagamento de até três 
mensalidades e começou a ser 
válido em abril.

Diretora de Marketing 
do UniBH, Marina Guedes, 
garante que o grupo Ânima 
trabalha intensamente para 
que todos os alunos tenham a 
oportunidade de projetar uma 
carreira profissional promis-

UniBH e Una contratam 
seguro estudantil para alunos

Solução Financeira
As duas instituições oferecem a seus alunos desde abril, uma 

solução financeira em parceria com o PraValer. Por meio da ini-
ciativa as mensalidades de quem necessita de uma ajuda extra 
neste panorama de vulnerabilidade poderão ser financiadas. Essa 
modalidade permite aos alunos arcar com parte das mensalidades 
de abril, maio e junho, diluindo percentualmente o valor das par-
celas ao longo do segundo semestre. A adesão será submetida à 
análise de crédito.

para dentro de suas casas”. 
Para ela, as missas online de-

verão, inclusive, ser o maior im-
pacto da pandemia nos trabalhos 
da Igreja Católica. “O aumento 
da audiência para os canais cató-
licos na televisão é a prova.  De 
acordo com o IBOPE, a TV Apa-
recida chegou a ficar em tercei-
ro lugar de audiência enquanto 
transmitia a missa no domingo 
de manhã. Acho isso muito in-
teressante, pois a igreja não está 
deixando de acolher e orientar 
seus fiéis neste momento difícil 
que estamos passando. No en-
tanto, também temos os impac-
tos negativos que é a diminuição 
na arrecadação do dízimo, verba 
que mantém a igreja, apesar de 
alguns fiéis continuarem a contri-
buir através de depósito/transfe-
rência bancária”, conclui.

A coordenadora do grupo de 
jovens do Buritis opina até so-
bre a polêmica de a igreja estar 
entre os serviços considerados 
essenciais pelo Governo. “Neste 
momento, não. Por mais que a 
religião seja essencial na vida de 
muitas pessoas, estamos vivendo 
um momento de reclusão social 
para evitarmos a proliferação 
do novo Coronavírus. Portanto, 
devemos evitar aglomerações 
e, eventos religiosos, como as 
celebrações das missas, que são 
propícios ao acúmulo de pessoas 
no mesmo local”.

sora, ainda que diante do cenário 
imposto pela Covid-19, mesmo 
que para isso seja necessário se 
reinventar todos os dias. “UniBH 
e Una se solidarizam com a situ-
ação de cada aluno e mantêm o 
compromisso de trabalhar inces-
santemente para seguir normal-
mente com as atividades acadê-
micas, com foco nos efeitos que 
o momento traz a toda socieda-
de”. As regras de cobertura, con-
dições do seguro e exclusões são 
encontradas nos sites unibh.br/
financeiro e una.br/voce-e-nossa-
-prioridade.

Além do Seguro Estudantil, 
a diretora de marketing destaca 

outras ações importantes rea-
lizadas neste período de pan-
demia como, por exemplo, a 
realização do vestibular online 
do UniBH no último dia 23 de 
maio, possível graças a uma 
plataforma de educação total-
mente baseada em segurança 
digital. “O exame contou com 
os recursos antifraude da Amigo 
Edu, em que estão a análise dos 
documentos enviados pelo es-
tudante, reconhecimento facial 
de imagens capturadas pela we-
bcam, gravação da interação do 
usuário com a plataforma e aná-
lise de plágio. Todo o processo  
muito prático e intuitivo”.

O pedido é para que fique em 
casa. Mas e aqueles que não têm 
uma casa para ficar? Enquanto 
muitos brasileiros se isolam dentro 
das residências, as pessoas em situ-
ação de rua encaram os tempos de 
Coronavírus nos cantos da cidade. 

Projeto comunitário ajuda 
moradores em situação de rua

Sem a maioria do comércio aberto e 
com menos pessoas circulando nas 
ruas, o acesso às doações ficou mais 
difícil. Diante da situação, muitos 
cidadãos têm voltado sua atenção 
para essa parte da população e aju-
dando como podem. Na nossa re-

gião podemos destacar 
o trabalho do “Projeto 
Ajuda nas Ruas”.

Criado no final do 
mês de abril, o projeto 
tem como único inte-
resse levar um pouco de 
esperança aos morado-
res em situação de rua 
de Belo Horizonte. To-
das as quartas-feiras os 
voluntários saem para 
distribuir donativos. Já 
na primeira semana fo-
ram 200 marmitas doa-
das. Na semana seguin-
te o número chegou a 
400. Hoje a média são 
de 500 marmitas por 
dia. Além da comida, 
os voluntários já doa-
ram água e máscaras.

“A cada visita ob-
servamos a necessidade 
mais imediata deles e 
fazemos o possível para 
conseguir adquirir os 
produtos. Na próxima 

semana pode ser álcool gel, produtos 
de higiene e o que eles mostrarem 
como essencial”, explica a modelista 
de vestuário Priscila Alves, uma das 
criadoras do Ajuda nas Ruas.

De acordo com Priscila, não 
consegue contabilizar todas as pes-
soas que participam das doações. A 
ação começou entre os moradores 
do prédio onde mora, na Rua Cam-
po Florido, bairro Salgado Filho, 
e através do boca a boca chegou 
a diversos lugares. “Uma pessoa 
levou a ideia para o serviço e lá 
recebeu muitas doações. Outra fa-
lou na rua e conseguiu mais. Além, 
claro, das cerca de 30 pessoas que 
ajudam na elaboração das marmi-
tas e na distribuição nas ruas”.

A intenção é que o Ajuda nas 
Ruas prossiga crescendo e, para 
isso, a coordenadoria conta com 
as doações. Para facilitar as do-
ações, bem como o controle dos 
valores arrecadados, foi criado um 
link no site Vakinha Online. Para 
ajudar basta acessar o http://vaka.
me/1064374. “Muita gente critica 
a vida dessas pessoas, questionam 
o porquê de não estarem trabalhan-
do. Mas eu já tive um parente nes-
sa situação. Ele trabalhava, mas é 
uma doença que acometeu em sua 
vida. Não podemos julgar. Eu que-
ro ajudar sempre”.

Ação voluntária tem doado em torno
 de 500 MARMITAS por semana

ENCONTRO VIRTUAL entre os jovens da 
paróquia de Santa Clara é repleto de fé e alegria
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Educação 

Uma das primeiras medidas 
de combate ao avanço do novo 
Coronavírus na capital foi a sus-
pensão das atividades presenciais 
escolares, algo inédito e desafia-
dor para todas as instituições de 
ensino. Desde então, “reinventar” 
passou a ser palavra de ordem 
para as escolas e a aprendizagem 
a distância tornou-se uma rea-
lidade. Portanto, as instituições 
que já sabiam da importância dos 
recursos tecnológicos na educa-
ção e utilizavam-nos junto a seus 
alunos foram pioneiras no pro-
cesso de adaptação às novas con-
dições de ensino. O Grupo SEB 
destaca-se nesse contexto, por 
ter mais de 50 anos de educação 
com vasta experiência na inser-
ção e na utilização de tecnologias 
em prol da aprendizagem.

Diretora-geral do SEB Uni-
master Buritis, Eliane Veloso 
ressalta que, devido a toda expe-
riência tecnológica, foi possível 
reorganizar, em tempo hábil, a 
estrutura de ensino e oferecer aos 

APRENDENDO EM CASA
SEB Unimaster garante o melhor ensino à distância de Belo Horizonte

alunos, da Educação Infantil ao 
Ensino Médio, aulas remotas, mi-
nimizando os prejuízos causados 
pela necessidade de isolamento 
social. “Fomos a primeira escola 
em BH a iniciar o processo de 
aulas em tempo real. Tanto as-
sim que pais de outras escolas 
nos procuraram e nós cedemos 
nossa expertise, pois o momen-
to é de ajuda e união, e não de 
competição”.

De forma imediata, o SEB 
Unimaster disponibilizou a en-
trega do material dos alunos e 
procurou, por meio da ação de 
toda a equipe, manter a sua roti-
na de estudos e o contato diário 
com a escola, mediante elabora-
ção de videoaulas, plataformas 
educacionais e aulas on-line em 
tempo real mediadas pelos pro-
fessores de cada disciplina, série 
e turma. “Essa é nossa forma de 
cuidar diariamente dos estudan-
tes e evitar que percam o foco, a 
motivação e o engajamento com 
a aprendizagem. Além de nos 

Apesar do suces-
so das aulas on-line, a 
expectativa na escola 
SEB/Unimaster pelo 
retorno das aulas pre-

senciais é muito 
grande. Ter o 
contato di-
reto com os 
e s t u d a n t e s 
é algo in-
substituível. 
C o n t u d o , 
assim que 

os portões fo-
rem reabertos, 

grandes mudan-
ças serão vistas, 
dentre elas, a 

tomada de 
medidas de 

biossegurança para enfrentar uma 
doença que ainda é um grande mis-
tério para todos nós. Serão feitos a 
reorganização das turmas, o dis-
tanciamento das carteiras em sala 
de aula, a higienização frequente 
de espaços e objetos, a aferição de 
temperatura de colaboradores e de 
alunos diariamente e o uso obri-
gatório de máscaras. Além disso, 
o acesso de visitantes será restrito, 
os horários de entrada e de saída 
serão escolados e os passeios es-
tarão demarcados, para que haja o 
distanciamento adequado entre as 
pessoas nos momentos de entra-
da e de saída dos alunos. “Tudo de 
acordo com as orientações da Orga-
nização Mundial de Saúde, a fim de 
que possamos garantir a segurança 
de todos e retornar, aos poucos, à 
normalidade, prezando sempre pela 
biossegurança de nossos alunos, co-
laboradores e professores”, afirma 
Eliane Veloso.

Volta às aulas com mudanças 
Desde o início de março, antes 

mesmo da suspensão oficial das 
aulas em Belo Horizonte, o Grupo 
SEB instaurou um comitê institu-
cional para planejar todas as medi-
das de segurança necessárias à sus-
pensão das aulas e à volta às aulas.  
“Já temos investido grande parte de 
nosso orçamento em itens de prote-
ção para colaboradores e alunos, em 
materiais específicos para limpeza 
diária de todo o ambiente escolar 
e na reestruturação dos nossos es-
paços com o intuito de garantir o 
distanciamento social necessário.  
E, ainda, toda a nossa equipe está 
sendo treinada por técnicos capaci-
tados, de forma que serão estabele-
cidos os melhores procedimentos 
de segurança, além de protocolos 
de higiene. É importante que todas 
as crianças e familiares estejam com 
a vacinação contra gripe comum/
H1N1 em dia. Essa é uma recomen-
dação da Organização Mundial de 
Saúde e vamos segui-la à risca”.

ENEM
No último dia 20, o Instituto 

Nacional de Estudos e Pesqui-
sas Educacionais Anísio Teixeira 
(Inep), responsável pela aplicação 
do Enem, e o Ministério da Edu-
cação (MEC) decidiram pelo adia-
mento da aplicação dos exames 
nas versões impressa e digital des-
te ano. As datas serão adiadas de 
30 a 60 dias em relação ao que foi 
previsto nos editais. A prova, que 
estava prevista inicialmente para 
novembro, deve acontecer em de-
zembro ou em janeiro de 2021. No 
entanto, apesar de toda incerteza 
referente à realização do exame, a 
diretoria do SEB Unimaster traba-
lha para garantir que seus alunos 

estejam preparados para qualquer 
decisão do governo.

Desde a suspensão das aulas 
presenciais, no dia 18 de março, a 
escola utiliza suas plataformas edu-
cacionais para dar continuidade às 
atividades em todas as séries.  Para 
todo o Ensino Médio, especialmen-
te para a turma que fará o Enem 
2020, o foco das aulas e do apoio 
aos alunos foi voltado ao exame. 
Inicialmente, por meio de orien-
tações de estudos e de videoaulas, 
os professores deram continuidade 
aos conteúdos conceituais visando 
à prova, a fim de cumprir, assim, a 
carga horária total de aulas previs-
tas. “Desse modo, mantemos um 
ritmo de estudos focado no Enem 
com os alunos. Alterada ou não 
sua data, nossos estudantes estão 
preparados. O que nos tranquiliza 
é que utilizamos uma metodologia 
diferenciada com o material que 
adotamos. A metodologia AZ, por 
meio de ferramentas inovadoras, é 
baseada na personalização da tra-
jetória do aluno, com uma forma-
ção altamente orientada para re-
sultados, ou seja, desde a 1ª série 
do Médio, ele traça as trilhas para 
o Enem”, acrescenta a diretora.

Ainda de acordo com Eliane, 
a prática dos estudantes do Ensino 
Médio não é puramente voltada às 
disciplinas, mas também na resolu-
ção de problemas, com os conheci-
mentos compatibilizados. “Nós, do 
Unimaster, mantemos nosso foco 
na aprendizagem e no pleno desen-
volvimento de nossos alunos, para 
que, dessa forma, obtenham um re-
sultado expressivo neste concurso 
tão importante que definirá o futu-
ro de cada um, com uma formação 
ética e humanizada”, garante.Estudantes do Unimaster aprovaram o NOVO MÉTODO de ensino on-line

Já ter os alunos inseridos nos 
ESTUDOS À DISTÂNCIA foi 
fundamental para o sucesso 
do procedimento, diz Eliane

empenharmos na ofer-
ta de aulas e materiais 
de qualidade, nos pre-
ocupamos e nos pre-
paramos todos os dias 
também para levar se-
gurança e certa norma-
lidade aos nossos alu-
nos e famílias, em 
tempos de tan-
tas angústias 
e incerte-
zas”, diz a 
diretora.
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Variedades 

Estamos vivendo um dos 
momentos mais difíceis da his-
tória. Situações como essa da 
pandemia do novo Coronavírus 
podem gerar sentimentos de ten-
são, estresse e desespero, o que 
abala significativamente a saú-
de mental em todas as idades.  
Desta forma, é muito importan-
te praticarmos a ginástica para 
o cérebro para que ele se orga-
nize e desenvolva habilidades 
cognitivas e socioemocionais. O 
Método SUPERA de ensino esti-
mula a ginástica para o cérebro, 
fomentando ideias para manter a 
qualidade de vida e o bem-estar 
nos momentos de crise.

Diretor da unidade SUPERA 
Buritis e especialista em ginás-
tica para o cérebro, Nicodemos 
Cardoso diz que manter a mente 
saudável é uma das principais 
preocupações para poder pas-
sar com mais tranquilidade esse 
momento de pandemia, que foi 
algo inesperado para todos. Nes-
se momento em que é necessário 
o isolamento social, o SUPERA 
tem proporcionado atividades 
em casa para seus alunos darem 
continuidade ao curso, ajudan-
do-os a manterem a mente ativa, 
ocupando os momentos de tédio 
com atividades prazerosas e di-
vertidas.

“As aulas do SUPERA es-
tão sendo ministradas online e 
os retornos estão sendo muito 
positivos. Nossos educadores 
proporcionam atividades em 
turmas divididas por faixas etá-
rias e os alunos treinam o cé-
rebro com nossas ferramentas, 
que são o ábaco, as apostilas 
de exercícios cognitivos, os jo-

Um grande viveiro que con-
tém desde galinhas e patos a pa-
vão, faisão e até galinha japonesa. 
Uma bela horta com mais de uma 
dezena de verduras e hortaliças. 
Ao descrever este cenário logo 
vem à mente um sitiozinho bem 
aconchegante do nosso interior 
mineiro, não é verdade? Mas, não. 
Essa cena você encontra bem aqui 
em meio aos grandes edifícios do 
nosso Buritis, mais precisamente 
nos fundos de um dos estabeleci-
mentos mais modernos do bairro, 
o Espaço de Beleza DR. O “Vivei-
ro e Sabores do Dierley” mal nas-
ceu e já se tornou uma das novas 
atrações do bairro. 

Natural da cidade de Para-
opeba, o reconhecido cabeleireiro 
Dierley Rodrigues passou a in-
fância entre a horta de sua casa e 
o viveiro de aves da casa de suas 
tias. Dali surgiu um grande amor 
pelas aves e plantações. Amor 
este que teve de ser deixado de 
lado ao se mudar para a capital e 
se dedicar à sua outra grande pai-
xão, cortar cabelo. Passadas quase 
duas décadas desde que inaugurou 
seu salão e obter muitas conquis-
tas profissionais, Dierley resolveu 
que era hora de voltar a estar per-
to de suas lembranças do interior.

A grande estrutura do Espaço 
DR, localizado na Avenida Cristo-
vam Chiaradia, 651,  o possibilitou 
a implantar uma horta e um vivei-
ro na área dos fundos do imóvel. 
Um hobby para aliviar a mente de 
todas as cobranças do dia a dia. 

Método SUPERA ajuda a manter a 
saúde mental em tempos de pandemia

gos pedagógicos, as dinâmicas 
em grupo. Isso tudo sem sair de 
casa”, explica.

Ainda de acordo com o di-
retor, o SUPERA tem em seu 
DNA a missão de levar as pes-
soas a terem mais qualidade de 
vida e também a desenvolve-
rem suas habilidades cognitivas 
e socioemocionais, inclusive, 
voltada para a área da educa-
ção. “O SUPERA estimula a 
interação e a troca de experiên-
cias entre as pessoas de todas 
as idades e, com isso, melhora 
a performance na vida escolar, 
acadêmica, pessoal, profissional 
e, também, garante uma mente 
saudável”.

CHEGADA AO BURITIS

Em novembro de 2019 foi 
inaugurada a unidade SUPERA 
Buritis (Avenida Professor Má-
rio Werneck, 2405). A chegada 
da escola ao bairro é fruto de um 
estudo de suas características. 
Segundo Nicodemos, o Buritis 
detém uma cultura própria e os 
moradores sabem a importân-
cia de investir na educação, que 
resulta em qualidade de vida e 
saúde. “Essas características fo-
ram o que nos levou a implantar 
a unidade aqui. Ela casou com 
a missão do SUPERA, que é de 
levar as pessoas a pensarem e 
agirem de forma diferente. Che-

NICODEMOS GARANTE que exercitar o cérebro é fundamental
 para evitar os desgastes psicológicos desse período conturbado

n Cuidado com o excesso de 
informações: a internet é 
uma mão na roda na hora de 
conseguir informações; mas 
o excesso de notícias e as ho-
ras conectados podem causar 
preocupações e incertezas. 
Preste atenção nos gatilhos 
mentais; se isso lhe fizer mal, 
dê um tempo e foque ativida-
des que lhe deem bem-estar. 
Compartilhe histórias posi-
tivas e filtre a quantidade e 
qualidade das informações.

n Cuide da sua saúde física: 
procure manter a saúde do 
corpo com atividades físicas 
frequentes e uma alimenta-
ção equilibrada. Além disso, 
recomenda-se a prática de 
atividades relaxantes, como 
meditação, alongamento, 
ioga e etc.

n Faça coisas que lhe trazem 
felicidade: que tal aproveitar 
o momento em casa para fa-
zer tudo aquilo que a rotina 
agitada não lhe permite? Fa-
zer um curso online, assistir 

aquela série, ler aquele livro 
que não tinha tempo, apren-
der uma nova receita, brinque 
com seus animais de estima-
ção, faça neuróbicas, exercite 
seu cérebro… aproveite com 
qualidade o tempo que terá 
disponível.

n Tenha resiliência: tente absor-
ver os principais aprendiza-
dos da situação; seja realista 
e evite entrar em pânico. Pra-
tique o autoconhecimento, 
descubra a melhor forma de 
passar por isso e lembre-se 
que não durará para sempre.

n Coloque as coisas em or-
dem: sabe a arrumação do 
armário, dos arquivos do 
computador, das plantas da 
casa, dos e-mails não lidos – 
ações que são sempre deixa-
das para depois? Não deixe 
de fazer coisas que ocupem a 
sua mente e relaxam ao mes-
mo tempo.

n Estabeleça uma rotina: com 
mais tempo livre em casa, 
é preciso ter disciplina para 

conseguir manter uma rotina. 
Tente realizar atividades em 
horários pré-estabelecidos e 
crie uma rotina de trabalho 
– seja no home office ou nos 
momentos de autocuidado. 
Isso lhe dará a sensação de 
organização e tranquilidade.

n Mantenha o contato pessoal: 
converse com outras pessoas 
e interaja com aqueles que 
estão na sua casa – fale sobre 
seus sentimentos, sua rotina, 
seu estudo, seu trabalho. Não 
se isole!

n Não pare seu tratamento: não 
deixe de tomar suas medica-
ções, caso esteja em trata-
mento médico e procure aju-
da caso tenha complicações 
ou alterações de sintomas.

n Não deixe de procurar ajuda: 
se você perceber que está 
extremamente sobrecarre-
gado, ansioso, medroso ou 
depressivo – procure ajuda 
especializada, como médi-
cos, psiquiatras, psicólogos 
e o CVV (188).

O SUPERA separou as principais dicas para passar por 
esse momento com bem-estar e qualidade de vida. 

Conheça as 9 dicas:

Mãos que embelezam, cuidam e plantam
Famoso cabeleireiro do Buritis encosta a tesoura e investe na criação de aves e plantações

Porém, mal sabia ele que pouco 
tempo depois esta distração iria se 
tornar um novo negócio.

A crise provocada pela pande-
mia do novo Coronavírus atingiu 
em cheio os salões de beleza e 
transformou a vida do cabeleirei-
ro do Buritis. Ao fechar as portas, 
Dierley passou a se dedicar inte-
gralmente ao viveiro e à horta e, 
para a sua surpresa, o hobby virou 

trabalho e o retorno foi imediato. 
“Eu pensei: não posso mais cortar 
cabelo, vou vender alface. Postei 
no meu Instagram e minhas clien-
tes começaram a curtir e a enco-
mendar minhas verduras. Aconte-
ce que o número de seguidores foi 
crescendo de forma assustadora. 
Hoje são mais de 240 novos se-
guidores por dia. Mais de 10 mil 
no total. Isto fez pessoas me pro-

curarem para serem parceiros 
ou simplesmente para dizerem o 
quanto estavam gostando”.

Como presente pela iniciativa, 
Dierley começou a ganhar mui-
tos animais. “É incrível. Todo dia 
chegava uma ave diferente. Um 
dos casais de aves que ganhei, 
o doador que nem me conhecia 
disse que ver minhas aves no 
celular era a alegria da filhinha, 
emocionante. Como agradeci-
mento coloco nelas o nome das 
pessoas que as me deram. A tur-
ma adora”, se diverte.

Desde o último dia 25 de maio 
os salões de beleza de Belo Hori-
zonte puderam retomar suas ativi-
dades. Entretanto, a realidade ago-
ra está bem diferente de antes da 
pandemia e Dierley quer continuar 
se reinventando. “É um novo mun-
do que vem por aí! Quero cortar 
cabelo, mas o “Viveiro e Sabores 
do Dierley” irá continuar. Disso 
não abro mão. Está me dando ale-
gria, paz e retorno financeiro”.

Ainda de acordo com o cabe-
leireiro, apesar de toda a moder-
nidade do Buritis, seu pequeno 
sítio não incomoda em nada a vi-
zinhança. “Tenho como pano de 

fundo uma mata lindíssima. Aqui 
já temos todos os dias os cantos 
das aves silvestres. As minhas só 
vieram dar um som ainda mais 
especial”.

Por meio de seu perfil no Ins-
tagram, os seguidores acompa-
nham o dia a dia de Dierley. Lá 
podem trocar informações e ainda 
participar de sorteios de brindes 
dados por seus parceiros. Para 
acompanhar basta acessar o @
dierleyrodrigues. “Já cheguei a 
responder 1200 mensagens no Ins-
tagram. Adoro meus seguidores e é 
o mínimo que posso fazer em res-
peito a todos eles”.

NOVA VIDA

A paixão 
de infância 
de DIERLEY 
RODRIGUES 
virou hobby 
e agora se 
transformou 
em fonte de 
renda

Como presente pela iniciativa, DIERLEY começou a ganhar muitos animais 

gamos para agregar valor a toda 
essa comunidade, que vem cres-
cendo, de uma forma muito po-
sitiva, a cada dia”.

Moradora do Buritis, Maria 
Inez de Paiva Peixoto é aluna 
SUPERA e afirma que encon-
trou algo diferente no método 
utilizado pela escola. “Sempre 

me preocupei com o meu en-
velhecimento saudável e uma 
mente ativa. A pandemia veio, 
encolhemos em casa, mas isto 
não mudou nada. Na verdade, 
continuamos com nossas aulas 
on-line, com todo respeito e 
com toda dedicação de sempre. 
E neste período posso dizer que 

já melhorei a minha atenção, 
meu raciocínio, minha memória 
e o meu espírito criativo está 
bastante aguçado. Como se não 
bastasse, o SUPERA disponibi-
lizou jogos cognitivos que nos 
foram entregues em casa, para 
que continuasse o nosso treina-
mento”, finaliza.
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Ideia 

Não são apenas os seres-hu-
manos que precisam de cuidados 
especiais no inverno. Durante os 
dias de baixas temperaturas e clima 
seco é importante também se aten-
tar aos cuidados com a saúde dos 
animais de estimação para que fi-
quem protegidos de patologias típi-
cas dessa estação, como, por exem-
plo, a gripe. Assim como acontece 
com os humanos, alguns tipos de 
comportamento podem atrapalhar 
na prevenção e, até mesmo, colo-
car a vida dos pets em risco.

Médica veterinária da Toys e 
Pets, Silene Rodrigues garante que 
as vacinas são a principal forma de 
proteger os animais e evitar que ví-
rus e bactérias se proliferem. Para a 
proteção dos cães existem dois ti-
pos: a vacina intranasal, que age no 
corpo do animal em apenas 48 ho-
ras, e a injetável, que deve ser toma-
da em duas doses, com intervalo de 

Em momentos de grave crise 
econômica, como o que estamos 
vivenciando agora, é fundamen-
tal que o empresário se reinven-
te. Usar a criatividade pode ser o 
trunfo para manter o seu negócio 
vivo. Uma ação promocional rea-
lizada há algumas semanas no Bu-
ritis e que chamou muito a aten-
ção é um bom exemplo. Durante 
dois dias a empresa Melhor da 
Vida ofereceu aos clientes o seu 
famoso “Açaí das Galáxias” pelo 
preço de R$3,99. Valor em torno 
de 20% do preço real. Resulta-
do: apenas no nosso bairro foram 
mais de duas toneladas e meia 
vendidas e a certeza de que a mar-
ca chegou para ficar.

A unidade do Buritis é a ter-
ceira da Melhor da Vida em Belo 
Horizonte. Antes, contava com 
as do Barro Preto e Nova Suíça. 
Como a procura pelos produtos 
por parte dos moradores daqui 
sempre foi muito grande, seu 
empreendedor, Raphael Macedo 
Batista, decidiu investir em uma 
filial no bairro. Acontece que 
faltando apenas dois dias para a 
inauguração estourou a crise da 
pandemia do Coronavírus na ca-
pital. Na ocasião, o locatário do 
imóvel a ser alugado chegou a 
oferecer a quebra do acordo. Po-
rém, Raphael não recuou. Con-
fiava no sucesso do produto que 
oferecia, na demanda do Buritis 
e manteve o lançamento da loja 
mesmo diante de tantas adversi-
dades. “Disse pra mim mesmo: 
não vou deixar de abrir minha 
loja. Eu vou trabalhar, apenas 
devo tomar as precauções devi-
das. A crise é uma oportunida-
de para as pessoas que sabem se 
reinventar”.

A promoção foi de fato a 
oportunidade que o empreende-

EMPRESÁRIO USA CRIATIVIDADE 
E FAZ SUCESSO EM MEIO À CRISE

PETS TAMBÉM PRECISAM DE CUIDADOS ESPECIAIS NO INVERNO
21 dias. As duas conferem proteção 
por cerca de 12 meses. “A vacina 
contra a gripe canina está no proto-
colo de vacinação do cão. Por isso, 
é fundamental que o tutor não deixe 
de seguir a orientação à risca”.

Assim como uma gripe em hu-
manos, a gripe em cachorros apre-
senta alguns sintomas clássicos 
como uma tosse insistente, coriza, 
apatia, perda de apetite e fezes e 
urina fora do comum. De acordo 
com a veterinária, é interessante fi-
car atento especialmente na falta de 
apetite, uma vez que nesta época de 
frio os cães tendem a comer mais. 
“O pet ficar mais quieto, deitado, 
isso é normal no tempo frio, o que 
não pode é deixar de comer”.

Também como acontece com 
as pessoas quando ficam gripadas, a 
falta de cuidados contribui na evo-
lução da doença para problemas 
mais sérios, como a pneumonia. 

“Fique bem atento e, em dúvida, 
leve seu pet ao veterinário e garanta 
um diagnóstico precoce, que pode 
ser fundamental para o tratamento”.

CUIDADOS
Uma situação muito comum 

durante o inverno é ver o tutor do 
animal colocando uma roupinha 
nele para esquentar. Porém, na ver-
dade, esta ação não muda em prati-
camente nada a defesa do cão. De 
acordo com Silene Rodrigues, a 
pelagem já é a sua maior proteção. 
No caso de banhos, estes devem 
seguir a rotina normal, mas é bom 
que seja com água morna e o ani-
mal deve ser bem secado. “Esse é 
um cuidado importante para evitar 
doenças de pele no animal”.

Para desenvolver a gripe, o cão 
tem que ter contato com o vírus, 
que acontece pela convivência com 
um animal contaminado. Portanto, 

que ainda desperta várias dúvidas 
em alguns tutores. Bastante pa-
recida com a gripe humana, essa 
enfermidade respiratória não cos-
tuma ser grave. Mesmo assim, é 
preciso ter cuidado!

GATOS
Em relação aos gatos a situa-

ção é mais simples. Os felinos di-
ficilmente contraem gripe. Os prin-
cipais cuidados são: nesta época 
de frio não deixe que ele durma ao 
relento e, se possível, coloque um 
cobertor em sua casinha. Segundo 
a veterinária, a maior atenção com 
os gatos deve ser com o consumo 
de água. “Os gatos bebem pouca 
água, no frio tendem a beber me-
nos ainda. Os donos devem esti-
mulá-los a beber água ou mesmo 
oferecer comidas mais úmidas. A 
falta de hidratação resulta em do-
enças urinárias,  muitos comuns 
aos nos felinos”.

é mais um motivo 
para que em tempos 
de pandemia para evi-
tar locais com aglo-
meração. “Ao deixar 
o cão em uma creche, 
por exemplo, certifi-
que-se de que o local 
aceita somente cães 
que tenham tomado a 
vacine contra gripe”. 
Lembrando que, ape-
sar de contagiosa, a 
gripe canina não pas-
sa para humanos, des-
sa forma é importante 
não dar para o animal 
nenhum tipo de me-
dicamento usado em 
seres humanos.

Muito comum 
durante as estações 
chuvosas, a gripe 
canina é uma doença 

A veterinária Silene Rodrigues  diz que aplicação 
da VACINA é a melhor proteção para os  animais

Antes de vender produtos 
alimentícios, Raphael Batista 
se dedicava à carreira em uma 
empresa no ramo de TI. Porém, 
com um espírito empreende-
dor queria algo diferente para 
sua vida. Começou vendendo 
brownies que fazia em um pe-
queno fogão de quatro bocas. 
Menos de dois anos depois a 
Melhor da Vida já é destaque 
na cidade. Querendo o mesmo 
sucesso para outras pessoas que 
desejam abrir um negócio, ele 
está apresentando aulas pelo 
seu Instagram @raphaelmb de 
como é o processo do empre-
endimento. “Nas minhas aulas 
eu mostro passo a passo como é 
possível empreender com pouco 
dinheiro. Não é fácil. Tem que 
ter muita dedicação. Quando 
abri essa loja no Buritis cheguei 
a dormir aqui dentro para ver os 
horários de maior procura. Se ti-
nha de madrugada. Empreender 
é isso. Dedicar o tempo inteiro, 
usar a criatividade e oferecer o 
melhor produto”.

Atualmente os produtos 
da Melhor da Vida podem 
ser pedidos pelos aplicativos 
Rappi e 99 Food.

Ensinando a empreender

dor precisava para se estabelecer 
no bairro. Ela aconteceu graças 
a uma parceria com um aplica-
tivo de entregas de comida, que 
bancou boa parte dos custos para 
a venda por um preço tão abai-
xo. “Mas essa parceria só ocor-
reu porque já estávamos usando 
a criatividade. Quando estourou a 
pandemia passei a fornecer junto 
com o meu produto um sachê de 
álcool gel para o cliente se higie-
nizar. Isso quando o álcool gel es-
tava valendo mais que “ouro”. A 
direção do aplicativo ficou empol-
gada com a ideia e escolheu nossa 
marca para a promoção”, conta.

Raphael lembra com empol-
gação dos dias da promoção. Se-
gundo ele, muitos amigos lhe te-
lefonaram para dizer que o preço 
estava errado no aplicativo, que 
ele devia correr para tirar. Quan-
do respondia que era verdade não 
acreditavam. Foi necessária toda 

uma logística nova e a ação pro-
porcionou uma renda importan-
te para muita gente. “Foram 11 
pessoas contratadas para traba-
lhar na produção dos açaís. Fiz 
grandes pedidos aos fornecedores 
em um momento em que eles es-
tavam com dificuldades nas ven-
das. Quando pedi uma tonelada 
de morangos ao meu fornecedor 
ele pensou que fosse brincadeira. 
Os motoboys estavam comprando 
para revender. Foi incrível”.

Apesar do baixo preço, o 
Açaí das Galáxias foi igual ao 
que é comercializado no dia a 
dia. De acordo com o empresário, 
sua busca é para que as pessoas 
conheçam o seu produto e essa 
promoção foi uma oportunidade 
ímpar. “Eu sei da qualidade do 
produto que ofereço e que ago-
ra as pessoas vão pagar pelo seu 
preço real porque sabem que ele é 
muito justo”.

E as promoções são mes-
mo uma das táticas de Raphael 
para fomentar suas vendas. Dia-
riamente um de seus produtos, 
que vai de açaí e milk-shakes 
a pizzas e caldos, entre muitos 
outros, estará com preço abaixo 

do comercializado. Para o mora-
dor do Buritis ainda tem promo-
ção especial pela recém-chegada 
da marca ao bairro. Quem fizer 
a compra na loja (Rua José Ro-
drigues Pereira, 819. Aberto das 
11h30 às 20h30), tem 10%de 

desconto no produto. Se o pa-
gamento for em dinheiro, mais 
10%. “É para o morador que es-
tiver voltando para casa depois 
do serviço, da caminhada aqui 
na pista ao lado, aproveitar e fa-
zer uma bela compra”.

Na contramão do mundo, RAPHAEL  não desistiu de 
inaugurar sua loja mesmo com o anúncio da pandemia

Promoção do AÇAÍ DAS GALÁXIAS vendeu mais de 
seis toneladas em dois dias. Duas e meia delas só no Buritis



8 Junho de 2020

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

Cultura 

Da mistura de referências 
nasceu uma protagonista ne-
gra. O livro não tem uma te-
mática racial. Mesmo assim, 
a autora conta que, desde que 
começou a pensar na história, 
há cerca de um ano, já imagi-
nava a Heloísa como uma me-
nina negra. “Já temos muitos 
protagonistas brancos e ho-
mens. Ela poderia ser loira, ter 
cabelo castanho, mas eu sim-
plesmente pensei nela assim”. 
Diga-se de passagem, uma 
opção muito pertinente para 
este momento em que o mundo 
está se mobilizando fortemente 
contra o racismo.

A Terra de Todas as Idades, 
assim como em Gênio Pregui-
çoso, é também uma obra em 

No último dia 18 de maio foi 
celebrado o Dia Nacional de Com-
bate ao Abuso e Exploração Sexual 
de Crianças e Adolescentes. Aqui 
no Buritis, a data é sempre muito 
lembrada em virtude do impor-
tante trabalho de uma moradora. 
Gracielle Torres é a idealizadora 
do Projeto Proteja seu Filho na In-
ternet, que há 20 anos busca cons-
cientizar, educar e orientar os pais 
no uso seguro da internet por seus 
filhos e combater a pedofilia e por-
nografia infantil online. Todos os 
anos, o projeto realiza campanhas 
educativas, palestras e outras ações. 
Porém, devido à pandemia do novo 
Coronavírus, este ano a ação teve 
de ser virtual e através de alguns 
meios de comunicação. Apesar da 
dificuldade, o principal é que o re-
cado mais uma vez foi dado!

Até o ano passado todas as 
ações do projeto eram realizadas 
junto à comunidade, algumas in-
clusive em locais públicos de gran-
de circulação de pessoas, como foi 
em 2019, quando uma blitz foi re-
alizada dentro do Mercado Central 
de Belo Horizonte. Cartilhas edu-
cativas são distribuídas e a própria 
Gracielle presta esclarecimentos 
para as pessoas que necessitam de 
apoio e orientação na condução de 
vítimas de exploração sexual in-
fantil. Infelizmente, esse ano, de-
vido ao isolamento social, as ações 
tiveram que ser à distância.

A moradora do Buritis realizou 
uma live para orientações e parti-
cipou de programas especiais na 
Rádio Itatiaia, que eram focados 
em passar informações aos ouvin-
tes de como cuidar da segurança de 
crianças e adolescentes na internet 
nesse momento em que as ativida-
des online aumentaram significati-
vamente, aumentando os riscos de 
aliciamento sexual infantil. “Essas 
ações na rádio alcançam cerca de 
2,1 milhões de ouvintes em um 
mês. Além disso, no dia 18 realizei 
uma live de uma hora no Instagram 
explicando ao público como confi-
gurar adequadamente seus disposi-
tivos eletrônicos domésticos e das 

Moradora lidera combate ao abuso
e exploração sexual de crianças

crianças para oferecer um ciberes-
paço mais seguro para elas”.

A pandemia do Coronavírus e 
a consequente medida de isolamen-
to social foram mesmo o destaque 
das discussões a respeito do tema 
este ano. De acordo com Graciel-
le, com a quarentena 
e as aulas suspensas 
as crianças têm fi-
cado quase todo o 
tempo em casa, sem 
interação social e ati-
vidades físicas e, por-
tanto, sem momentos 
para gastar energia. 
Isso as tem deixado 
mais tempo acorda-
das, o que aumentou 
muito o tempo de 
exposição às telas. 
“Neste período auto-
ridades de diversos 
países identificaram 
um aumento conside-
rável nas atividades 
dos pedófilos virtuais 
e no consumo de 
material pornográ-

fico infantil. Sendo assim, se faz 
urgente a atenção dos pais para 
os dispositivos eletrônicos que as 
crianças usam, além dos dispo-
sitivos IoT (com acesso internet 
como Smart TV´s e smart speake-
rs) presentes na residência”.

O Projeto Proteja seu Filho 
na Internet pede que, em primeiro 
lugar, os pais e responsáveis redo-
brem a atenção com os horários, 
não deixando as crianças acordadas 
até tarde e, principalmente, sozi-
nhas nos quartos navegando na in-
ternet. Lembrando que todo smar-
tphone possui uma câmera. Procure 
monitorar o uso que seus filhos 
fazem dos dispositivos eletrônicos 
conduzindo-os para uma utilização 
saudável, consciente e responsável.

Apesar desse cenário ter ge-
rado um grande desafio, os pais 
devem diversificar as atividades 
buscando momentos de qualidade, 
como jogos de tabuleiro, leitura de 
livros, aulas virtuais de atividades 
físicas para crianças e também o 
compartilhamento de atividades 
domésticas (de acordo com a idade 
e maturidade dos filhos) para que 

se sintam úteis, responsáveis, bem 
dispostas e acolhidas. “É preciso 
que, juntos, nos conscientizemos 
da importância de participar, se 
informar, descobrir, e aprender a 
usar as tecnologias que nossos fi-
lhos usam. Somente se soubermos 
o que acontece na Internet e como 
as crianças e jovens interagem com 
ela, poderemos orientar efetiva e 
preventivamente nossos filhos”.

Gracielle Torres é especialis-
ta em segurança da informação, 
instrutora no Global Security Trai-
ning Center, palestrante em segu-
rança da informação e Presidente 
do COMSEBB – Comitê de Segu-
rança do Bairro Buritis. Para saber 
mais sobre segurança digital in-
fantil acesse: www.gracielletorres.
adm.br e www.protejaseufilhonain-
ternet.org e siga nas redes sociais: 
@admgracielletorres

Orientações

Escritora do Buritis 
lança segundo livro

parceria com a irmã, a ilustradora 
Renata Pedrosa. Para dar vida às 
personagens, Renata buscou refe-
rências na vida real. “Para dese-
nhar o Sete Anos eu me inspirei 
nas características dessa idade e o 
fiz com as perninhas compridas, 
já que nessa fase eles crescem 
muito. Também ganham mais au-
tonomia, têm o espírito desafia-
dor e são cheios de si. Por isso, 
o formato do corpinho lembra um 
troféu, para fazer referência às 
conquistas dessa fase”, explica.

Já a Heloísa foi inspirada na 
mistura de várias carinhas. “Eu 
sou professora, convivo com 
muitas crianças que influencia-
ram a composição da personagem 
como uma garota doce, alegre e 
esperta”, conta a ilustradora.

Cerca de dois anos após o 
lançamento do primeiro livro 
(“Gênio Preguiçoso”), a escritora 
e moradora do bairro Ana Paula 
Pedrosa acaba de divulgar a sua 
segunda obra: “A Terra de To-
das as Idades”. Trata-se de uma 
história infantil de amor pelos 
ensinamentos que o aniversário 
traz. Em virtude das medidas de 
isolamento social, o lançamento 
aconteceu de forma virtual, no 
último dia 27 de maio, no Insta-
gram da@paginas_editora.

Com as regras de distancia-
mento social trazidas pela pan-
demia, as comemorações dos 
aniversários podem até estar bem 
diferentes, mas a ansiedade pela 
chegada de mais um ano novo 
não mudou. Heloísa que o diga! 
Ela é a personagem central da 
nova história contada por Ana 
Paula Pedrosa.

De um lado, uma simpática 
garotinha espera a chegada do 
Sete Anos. Do outro, esse novo 
amigo prepara uma mala espe-
cial com um monte de coisas 
boas que a menina vai aprender. 
A inspiração para a história veio 
da memória afetiva de uma fa-
mília que, desde cedo, aprendeu 

a ver no aniversário uma chance de 
aprender coisas novas.

“Quando eu era criança e ia che-
gando perto do aniversário, minha 
mãe sempre falava: olha lá, seus 
aninhos estão chegando, eles estão 
virando a esquina e já já vão bater 
na porta. Então, sempre o esperava 
como se fosse realmente uma visita, 
alguém que fosse chegar trazendo 
de presente novas oportunidades. O 
que eu fiz no livro A Terra de Todas 
as Idades foi organizar a magia des-

sa expectativa em forma de texto”, 
conta a autora.

Mas não são apenas as ida-
des da infância que aparecem na 
história. Ana Paula quis colocar 
também um personagem que é 
o Setenta Anos, porque segundo 
ela, embora muitas vezes a gen-
te perca essa animação com os 
aniversários, não é só na infância 
que temos algo a aprender. “Em 
qualquer fase da vida temos mo-
tivos para celebrar”.

Uma protagonista negra

Em sua nova obra ANA PEDROSA fala do 
amor pelos ensinamentos que o aniversário traz

a

Destaque 

SOBRE A AUTORA
Moradora na Rua Laura Soa-

res Carneiro, Ana Paula Pedrosa 
é jornalista há 22 anos. Ela brin-
ca que entrou na profissão porque 
gosta de contar histórias, mas, no 
jornalismo, são histórias reais. E 
sempre foi uma leitora apaixo-
nada. Quando se tornou mãe co-
meçou a inventar histórias para 
as filhas com base no que a gente 
vive ou imagina.  

“Nas minhas obras busco al-
cançar esse universo infantil, que 
trata os temas do cotidiano de forma 
lúdica e mágica”. Quem tiver inte-
resse adquirir o novo livro da escri-
tora do Buritis pode fazer a compra 
no site www.paginaseditora.com.br. 
A entrega é pelos Correios.

Com isolamento social, GRACIELLE fez uso da 
rádio e das redes sociais para orientar as famílias
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Colaboração 

Thaís Brasileiro  - advogada

Seu 
Direito

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

A pandemia do Coronavirus 
causou impacto na vida de todo mun-
do. Mas no mundo empresarial ela 
está provocando profundas transfor-
mações.  Diante desta situação iné-
dita, muitos empresários ainda não 
sabem qual o caminho seguir. Ainda 
não encontraram um caminho para 
não evitar fechar as portas. Com o 
intuito de, pelo menos, dar um norte 
a estes empreendedores, um mora-
dor do Buritis desenvolveu um im-
portante projeto. Administrador e 
coaching financeiro, Haddon Gui-
marães criou uma Rede no ebook 
onde profissionais de diversas áreas 
trazem dicas que poderão ajudar as 
empresas neste momento difícil.

A ideia da Rede surgiu em uma 
conversa com um amigo que é em-
presário e que estava passando por 
dificuldades no início da pandemia.  
Conversavam sobre ações que dimi-
nuiriam o impacto da crise no negó-
cio. Neste momento, Haddon notou 
que o amigo possuía recursos para 
suportar, mesmo que criticamente, o 
período da pandemia. Porém, quando 
conversou com outros empresários, 
percebeu que a realidade da maioria 
era crítica e que não dispunham de re-
cursos suficientes e nem planejamen-
to para sobreviver a esta crise.

“Enquanto consultor financeiro 
compreendi que estes empresários 
necessitariam de suporte neste perío-
do e que a grande parte não teria con-
dições para contratar a consultoria. 
Foi quando fiz um vídeo e postei nas 
minhas redes sociais falando sobre a 
ideia e convidando outros profissio-
nais que pudessem contribuir com 
a rede, através da criação do ebook, 
dando dicas práticas do que fazer e 
fornecendo meios de contato para que 
os empresários tivessem acesso para 
consultorias/mentorias neste período 
pandêmico. Tive um excelente re-
torno de profissionais extremamente 
qualificados e com grande empatia, 
por entenderem que ajudando os em-
presários neste momento, estariam 

Morador do bairro lança rede 
de consultoria para ajudar 

empresários durante a crise
ajudando a economia e, no fim das 
contas, nós mesmos”.

O ebook está separado por se-
ções correspondentes a áreas de in-
teresse que o empresário precise de 
ajuda. Em cada página irá encontrar 
um breve currículo do profissional, 
dicas do que fazer e, ao final, for-
mas de contato para agendar um bate 
papo com este profissional. “Todos 
os profissionais são voluntários, ou 
seja, disponibilizaram parte de sua 
agenda para ajudar o empresário. 
Por isso ainda temos interesse em 
adicionar novos profissionais que 
se identificam com a proposta,  pois 
alguns já não possuem agenda para 
atendimento”.

Morador na Avenida Mário Wer-
neck, Haddon diz que, em conversa 
com empresários do bairro, percebeu 
que a grande dificuldade encontrada 
por eles estava relacionada ao fluxo 
de caixa para suportar este período 
e quais ações deveriam realizar para 
que o negócio continuasse exis-
tindo. Contudo, mais do que ver o 
problema, o administrador acredita 
que este possa ser um momento de 
grande oportunidade. “Como sou da 
área da inovação, percebi que este 
momento tem sido importante para 
alguns empresários reinventarem o 
modelo do seu negócio e o acelera-
mento da transformação digital”.

A grande expectativa em relação 
à Rede é que ela consiga impactar 
positivamente muitos negócios para 
que eles se mantenham vivos duran-
te esse período. “Sabemos que um 
negócio aberto significa que conse-
guimos ajudar o empresário e tam-
bém a economia, pois negócios aber-
tos representam muitas famílias que 
ainda tenham a oportunidade de ter 
o sustento em seus lares e sabemos 
que neste momento não tem preço 
que nos pague. Acredito fielmente na 
lei da semeadura. O que plantamos, 
colheremos. Compreendo que essa 
lei recompensará cada participante 
dessa rede”, enaltece.

De acordo com Haddon, 
a Rede está aberta a mais pro-
fissionais que desejam agregar 
seus conhecimentos. Para isso, 
é necessário que façam contato 
com ele. “Farei uma entrevista 
onde apresentarei a proposta 
da rede, arguirei sobre com-
petências técnicas e pessoais, 
pois, nesse momento, qualquer 
palavra de motivação junta-
mente com as competências 
certas, ajudará o empresário de 
forma benéfica”. 

 Já aos empresários não 
existe nenhum tipo de restri-
ção. Ele poderá escolher en-
tre todos os profissionais para 
agendar um bate papo, se o 
profissional ainda tiver dis-

ponibilidade. O empresário 
terá que responder apenas um 
formulário que está no ebook 
para que seja possível compre-
ender melhor sua situação e, 
até em alguma oportunidade, 
direcionar ou buscar outros 
profissionais que o ajudem 
diante do seu contexto.

O empresário pode aces-
sar o ebook através deste link 
( encurtador.com.br/kpN48 
), responder o questionário e 
fazer contato com o profissio-
nal que desejar. Aos profis-
sionais que se identificaram 
com a proposta, podem en-
trar em contato com Haddon 
pelo whatsapp 9 92427263 ou 
linkedin (haddon.guimaraes).

Como participar

Para o coaching 
financeiro 
HADDON 
GUIMARÃES, 
algumas 
orientações 
profissionais 
podem significar 
a não falência de 
um negócio

Como vimos na coluna do mês de maio, 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.

Pensando em minimizar os impactos da crise financeira e, sobre-
tudo, na responsabilidade social da empresa para com os trabalhado-
res e toda a cadeia que depende da geração de renda, é que resolvi 
pensar resumidamente o que você poderá implementar em seu negó-
cio para não chegar ao extremo da demissão:

1 – suspensão temporária do contrato de trabalho: essa possibili-
dade foi trazida pela MP 936/2020 que prevê em seu artigo 8° que 
enquanto perdurar o estado de calamidade, o empregador poderá 
acordar a suspensão temporária do contrato de trabalho de seus 
empregados. Há limites e requisitos: prazo máximo de 60 dias, 
podendo ser fracionado em até dois períodos de 30 dias; deverá 
ser negociado por acordo individual escrito.  

2 – redução da jornada e salário proporcional: possibilidade tam-
bém trazida pela MP 936/2020 que prevê em seu artigo 7º que 
enquanto perdurar o estado de calamidade pública, o empregador 
poderá acordar a redução proporcional da jornada de trabalho e 
de salário de seus empregados, por até noventa dias, observados 
os seguintes requisitos: I - preservação do valor do salário-hora de 
trabalho; II - pactuação por acordo individual escrito entre em-
pregador e empregado, que será encaminhado ao empregado com 
antecedência de, no mínimo, dois dias corridos; e III - redução da 
jornada de trabalho e de salário, exclusivamente, nos seguintes 
percentuais: a) 25%; b) 50%; ou c) 70%.

3 – antecipação das férias: já essa possibilidade de alteração foi 
introduzida pela MP 927/2020 que prevê em seu artigo 6° que 
enquanto perdurar o estado de calamidade pública o empregador 
informará ao empregado sobre a antecipação de suas férias com 
antecedência de, no mínimo, 48H, por escrito ou por meio eletrô-
nico (mensagens eletrônicas, e-mail..), com a indicação exata do 
período a ser usufruído pelo empregado. Se atente ao fato de que 
as férias não poderão ser inferiores a um período de 5 dias e que 
também poderão ser usufruídas ainda que o empregado não tenha 
concluído o período aquisitivo de 1 ano, além da possibilidade de 
negociação de férias futuras. 
Use a legislação a seu favor e não deixe de pensar de forma eco-

nômica, mas sobretudo com o viés social. Como visto, existem saídas 
antes da demissão. Na dúvida consulte um profissional da área. 

O QUE EU POSSO FAZER 
ANTES DE DEMITIR 

DURANTE A PANDEMIA?
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Por Dentro do Bairro 

??

?

Você sabe quem foi

?

Você sabe quem foi

A Rua Sylvio Menicucci está na região do Buritis 2. Ela come-
ça na Rua Ignácio Alves Martins, faz um contorno e termina em si 
própria. Isso porque ela faz uma alça de retorno durante sua exten-
são que tem aproximadamente 500 metros. Mas quem foi Sylvio 
Menicucci para ter seu nome eternizado no Buritis? Ele nasceu em 
Lavras, Minas Gerais, em 13 de fevereiro de 1914. Filho do ex-de-
putado Paulo Menicucci e de Maria do Carmo Menicucci, o doutor 
Sylvio como era conhecido em Lavras, fez o curso secundário no 
Instituto Gammon de Lavras e o superior na Faculdade de Medicina 
do Rio de Janeiro, pela qual se graduou em 1939.

No Rio de Janeiro conheceu aquela que seria sua esposa Nerina 
Menicucci e com ela teve cinco filhos. São eles Carmem, Marilena, 
Paulo, Gilda e Jussara. De volta a Lavras passou a clinicar, foi Dire-
tor da Santa Casa de Misericórdia, cujo serviço de cirurgia chefiou 
durante muitos anos.

A política já fazia parte da sua vida desde a sua mocidade, pois 
seu pai Paulo Menicucci, iniciou a sua carreira como vereador, sendo 
presidente da Câmara e posteriormente elegeu-se prefeito da cidade 
e também deputado estadual para a 9ª e 10ª legislaturas (1923-1930).

Através da medicina, Sylvio Menicucci prestava relevantes ser-
viços à comunidade lavrense. Com o reconhecimento do seu trabalho 
pelo povo da cidade e inspirado pelos ensinamentos do seu pai, ele 
iniciou sua carreira política em 1959, quando foi eleito prefeito de 
Lavras com uma votação expressiva.

Em 1967, Sylvio Menicucci elegeu-se deputado estadual para 
a legislatura de (1967-1971), durante a qual foi líder do MDB 
e membro da Comissão de Educação e Cultura. Como defensor 
emblemático da democracia e apoiador inegável de Juscelino Ku-
bitschek de Oliveira, ele foi vitima dos golpistas e teve seu man-
dato cassado em 17 de outubro de 1969, por força do Ato Institu-
cional nº 5.

No meio político Sylvio Menicucci fez grandes amizades e con-
seguiu ser um dos políticos mais influentes do Estado. Juscelino Ku-
bitschek e Tancredo Neves tiveram em Sylvio Menicucci um grande 
apoiador e incentivador dos progressos que o Estado e o País atra-
vessavam naquela época.

O político bondoso e corajoso faleceu em 17 de outubro de 1982 
e recebeu as maiores homenagens possíveis no meio político e em 
sua terra natal. O fruto da política honesta e corajosa foi mantida por 
dois de seus filhos, Paulo e Jussara Menicucci, que também foram 
prefeitos de Lavras.

O fato de Sylvio Menicucci ter seu nome em uma rua do Buritis 
se deve a ao Decreto nº 7.493 de 23 de dezembro de 1992 assinado 
pelo então prefeito de Belo Horizonte Eduardo Azeredo. Se você não 
sabia agora sabe quem foi Sylvio Menicucci.

SYLVIO 
MENICUCCI

Quem já teve o privilégio de 
passear pela ruas da belíssima ci-
dade de Olinda, em Pernambuco, 
com certeza se encantou com uma 
de suas maiores tradições. As ca-
sinhas coloridas, muito conheci-
das no Alto da Sé, dão um encanto 
todo especial à cidade. Contudo, 
os moradores do Buritis não preci-
sam ir tão longe para curtirem um 
pouquinho desse encanto. Basta 
uma passadinha na Rua Heitor Me-
nin próximo ao cruzamento com a 
Mário Werneck para se sentirem 
um pouco em Olinda. As casas que 
ficam às margens do córrego rece-
beram uma pintura muito especial 
que remetem às da famosa região 
turística de Pernambuco. A ação 
foi promovida por dois empresá-
rios do bairro.

O casal Diogo e Fernanda 
Medeiros são os proprietários do 
restaurante Canto de Mainha, que 
fica localizado bem em frente às 
residências. Com uma história de 
vida muito ligada a Pernambuco, 
os empresários trouxeram a culi-
nária nordestina para dentro do 
Buritis. Porém, mais do que ofe-
recer a comida também tinham 
o desejo de oferecer a cultura 
a seus clientes. E transformar 
aquele espaço, antes até margina-
lizado, foi o ponto de partida.

De acordo com Diogo, assim 
que contou sua ideia aos mora-
dores, todos, sem exceção, apro-
varam. O combinado foi que o 

Mais de um ano após o anún-
cio do projeto da criação de uma 
nova faixa de entrada no bairro na 
Rua José Rodrigues Pereira para 
os motoristas que vêm da Avenida 
Barão Homem de Melo, a obra, 
enfim, saiu do papel. Apesar de 
muito simples e sem grandes cus-
tos para o poder público, para ser 
criada a nova faixa era preciso que 
a Cemig fizesse a retirada de qua-
tro postes de energia que existiam 
no local. Essa ação demorou 14 
meses para ser realizada.

Diretor de sistema viário da 
BHTrans, José Carlos Ladeira diz 
que a nova faixa irá minimizar um 
dos principais gargalos de trânsito 
do Buritis. A expectativa é que a 
nova passagem reduza em 40% a 
fila de carros na via que, em condi-
ções normais, chega a 250 metros 
no horário de pico da manhã, das 
6h45 até as 8h30. “Com a nova 
faixa de entrada teremos duas com 
acesso à Avenida Raja Gabáglia, 
que é o principal destino dos mo-
toristas que buscam a zona sul e 
região central da cidade e uma fai-
xa livre à direita para quem segue 
sentido BR 356”.

A nova faixa, com previsão de 
término até o dia 15 de junho, será 
implantada em um terreno público, 
mas que teve ocupações irregulares 
durante anos e agora está liberado.

A Olinda do Buritis
empresário iria doar as tintas e 
eles iriam fazer a pintura de suas 
casas. Mal o serviço terminou e 
a relação do bairro com o lugar 
se modificou. “As pessoas antes 
passavam por aqui e nem olha-
vam para as casas. Era um am-
biente sujo, com pichações. Ago-
ra, param, admiram, tiram fotos. 
Ouvi de um morador que agora 
ele tem mais dignidade, isso nos 
emociona”, relata Diogo.

“A gente sempre pensou em 
ajudar de alguma forma essas 
pessoas que vivem nessa região. 
Não estamos aqui apenas para 
ganhar dinheiro, queremos fazer 
parte do bairro, contribuir para 
seu crescimento social. E essa 
ação deu muito certo”, completa 
Fernanda.

Moradora de uma das casas 
Mariana Santos fala de como sua 
vida mudou após a pintura. Segun-
do ela, o lugar onde morava pare-
cia abandonado. “Agora a gente 
chega em casa e sente um outro 
clima. Mais agradável, aconche-
gante. Ficou bonito demais”.

Assim que a pintura foi fina-
lizada, Diogo enviou fotos para 
parentes e amigos lá em Pernam-
buco e todos foram unânimes em 
dizer que se sentiam em Olinda. 
“Inclusive, um amigo meu teve a 
oportunidade de vir aqui no meu 
restaurante e foi a primeira coi-
sa que ele observou. As casinhas 
coloridas”.

ANTES

DEPOIS

Nova faixa na Rua 
José Rodrigues Pereira

A pandemia do novo Coronaví-
rus obrigou a suspensão das ativi-
dades esportivas e físicas do Bom 
na Bola Bom na Vida. Contudo, as 
crianças e adolescentes do projeto 
não ficaram totalmente desaten-
didas. A coordenadoria manteve 
ações em modelo “home office” 
graças aos recursos obtidos por 
meio dos programas  Goleada do 
Bem e Imprensa do Mineirão. A 
verba adquirida viabilizou a rees-
trutura metodológica do projeto e 
permite com que ele cumpra inte-

gral e pontualmente todos os pa-
gamentos, compromissos e equipe 
contratados.

Algumas atividades dos pro-
jetos Futebol Clube Buritis, Bora 
Jogar Bola, Bom Conviver Bem 
(ressocialização de sentenciados 
indicados pela Vara de Execu-
ções Penais / SEFIPIS) e Talentos 
do Futuro estão sendo realizadas 
com algumas adaptações e outras 
foram reprogramadas. De acordo 
com Carlos Vasconcelos, o karli-
nhos, idealizador do Bom na Bola 

Bom na Vida, já está concluído o 
planejamento para retomada das 
atividades quando for autorizada 
pelos poderes públicos. Além dis-
so, alguns projetos-pilotos para 
novos segmentos de atuação po-
derão ser implementados a partir 
deste mês de junho. “O novo nor-
mal já é uma realidade do Bom na 
Bola, que está de braços abertos 
para somar esforços com pessoas 
físicas e jurídicas para ajudar o 
país a vencer a batalha o mais rá-
pido possível”.

A coordenadoria do projeto 
ainda agradece o sentimento de so-
lidariedade e todas as doações que 
tem recebido para atendimento das 
inúmeras demandas de assistência 
e serviço social e continuará com o 
recebimento de doações que vão de 
alimentos a agasalhos. 

Interessados em ajudar nas 
ações podem fazer contato com 
Karlinhos pelos telefones: 9 9791 
2605 ou 9 88591211. Ou pelas re-
des sociais: Instagran @bomnabola 
e facebook/bomnabola. 

Não é apenas a José Rodri-
gues Pereira que sofrerá inter-
venções na região por parte da 
BHTrans. De acordo com José 
Carlos, a empresa também rea-
liza serviços na Avenida Barão 
Homem de Melo, onde está in-
tervindo no talude para conseguir 
transferir a calçada hoje existente 
mais para dentro do terreno. Com 
isso, irão alargar a pista da ave-
nida após o encontro com Raja 
Gabáglia para os motoristas que 
vêm no sentido 356 terem me-
lhor acesso aos bairros Estoril e 
Buritis. “Desta forma nós vamos 

garantir uma melhor fluidez na-
quele trecho e reduzir a fila que 
constantemente é formada na 
Raja para aqueles motoristas que 
desejam descer a Barão”.

O diretor de sistema viário 
informa ainda que, junto a essas 
obras, a BHTrans realiza mais uma 
intervenção pensando na saúde do 
pedestre. Está sendo construída 
uma escada com rampa que vai 
ligar a Raja Gabáglia à Barão Ho-
mem de Melo. No local hoje existe 
um barranco e, segundo o diretor, 
as pessoas se expõem ao risco des-
cendo por ele.

Na edição de maio do JORNAL 
DO BURITIS foi publicada uma re-
portagem com a moradora Zilda Bra-
ga, onde ela manifestava o seu desejo 
de criar um centro espírita no bairro. 
Apesar de sua grande população, que 
segue as mais distintas religiões, o 
Buritis, surpreendentemente, ainda 
não possui uma casa espírita. O lo-
cal mais próximo para os moradores 
que seguem a doutrina fica no vizi-
nho bairro Palmeiras. Para surpresa 
e felicidade de Zilda, a resposta da 
matéria não poderia ter sido melhor 
e a busca por esse sonho de criar o 
primeiro centro espírita do Buritis 
ganhou muitos novos integrantes.

Assim que o jornal foi come-
çou a circular, Zilda publicou uma 
cópia da reportagem no Facebook e 
a repercussão foi imediata. “Foi ex-
celente. Foram mais de mil curtidas. 
Vários moradores do bairro, que são 
espíritas, se prontificaram a ajudar na 
abertura da casa e alguns já se propu-
seram a ser voluntários. A partir daí, 
comecei a acreditar que o sonho em 
breve poderia se tornar realidade”. 

A bibliotecária Karla Amariz é 
espírita Kardecista. Ela foi uma das 
primeiras pessoas a se prontificarem 
a ajudar na abertura de uma fraterni-
dade espírita no bairro. “Temos mui-
tas pessoas seguidoras da doutrina 
espírita no Buritis e sentimos falta 
de um local onde possamos estudar 
e praticar a caridade sem ter que se 
deslocar para outros bairros. É um 
ambiente propício para encontrar-
mos a paz, o reconforto, compreen-
são e esclarecimentos”.

Ana Queiroz, moradora na Ave-
nida Deputado Cristovam Chiara-
dia, diz que a abertura de uma casa 

BUSCA POR CRIAÇÃO DE CENTRO 
ESPÍRITA NO BAIRRO GANHA FORÇA

lizando os estudos do espiritismo 
via redes sociais. Uma forma de se 
manterem em contato durante este 
momento de crise na saúde. “Tenho 
esperança de que quando este mo-
mento turbulento passar algum mo-
rador irá se manifestar e nos ceder 
um espaço gratuitamente, mesmo 
que temporariamente”, explica Zilda.

GEDE
Um dos grandes aliados na bus-

ca pela criação do primeiro centro 
espírita do Buritis é o GEDE - Gru-
po de Estudos da Doutrina Espírita 
-, criado em 2017 pela otorrinola-
ringologista Danielly Andrade. De 
acordo com a médica, o grupo foi 
idealizado mediante a necessidade 
logística e de estudo de várias pes-
soas que, como ela, se mudaram 
para o bairro e não encontraram 
uma casa espírita por aqui.

“Nosso bairro tem mais de 40 
mil habitantes e uma logística de 
trânsito que infelizmente dificulta o 
deslocamento ágil a outras casas es-
píritas de Belo Horizonte. O grupo 
foi criado também com o intuito de, 
além do estudo da doutrina, reunir 
pessoas para a prática de ações de 
ajuda e caridade, pois o espiritismo 
nos ensina que o trabalho é sempre 
necessário”.

Ainda segundo Danielly, a falta 
de uma sede fixa para reuniões, pa-
lestras e desenvolvimento de ativi-
dades infelizmente foi um fator que 
fez com que o GEDE não alcanças-
se todo o seu objetivo. Contudo, ela 
garante que o grupo  continua forte 
no Whatsapp e Facebook, unindo a 
outros grupos e agregando pessoas e 
estudiosos com o mesmo desejo.

A aposentada ZILDA BRAGA

espírita no Buritis, além do seu tra-
balho de evangelização, vai contri-
buir muito com as ações sociais que 
serão realizadas na comunidade e 
em seu entorno.

Para a assistente social Marli 
Marquez, a criação de um centro 
no Buritis vai possibilitar o conhe-
cimento espiritual de que tanto os 
seguidores da doutrina necessitam. 
“Neste local poderemos, através de 
palestras, leituras e estudos, conhe-
cer mais o espiritismo e  praticar 
atividades doutrinárias. E também 
proporcionar alívio às pessoas que 
necessitam de tratamento espiritual  
urgente”.

Enquanto buscam por uma sede, 
os moradores do Buritis estão rea-

Bom na Bola em ação

Outras novidades

OBRA DE INSTALAÇÃO da nova faixa tem 
previsão de término até o próximo dia 15

Mais que a culinária, 
Diogo e Fernanda 
querem trazer a 
cultura nordestina 
para o nosso bairro
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Painel 

Proteger o meio ambiente deve 
fazer parte de um manual que temos 
de cumprir todos os dias. Entre-
tanto, neste mês de junho, quando 
se celebra o Dia Mundial do Meio 
ambiente (05), as atenções para os 
cuidados com o mundo em que vi-
vemos são intensificadas. Para este 
ano, a data ganhou um sentido 
ainda maior devido à pandemia do 
novo Coronavírus, que tem afeta-
do todos os setores da sociedade, 
inclusive, o meio ambiente. No 
cotidiano do Buritis, por exemplo, 
sentimos o impacto desta pande-
mia ao sermos privados de desfru-
tar as belezas naturais dos nossos 
parques.

Os trabalhos de revitalização 
dos parques mais atingidos do Buri-
tis e região, após as fortes chuvas do 
início do ano que vinham em ritmo 
acelerado, tiveram de pisar no freio 
em virtude das medidas de preven-
ção ao avanço do Coronavírus na 
capital. Porém, apesar de todas essas 
dificuldades e de não existir ainda 
nenhuma data prevista para a reaber-
tura dos parques, quando esta acon-
tecer, os moradores irão encontrar o 
melhor cenário possível.

De acordo com Edanise Gui-
marães, responsável pelos parques 
e praças da Regional Oeste, todas 
as áreas verdes e os jardins estão 
recebendo manutenções constan-
tes, apesar dos trabalhos com horá-
rio reduzido e falta de funcionários 
por estarem no grupo de risco e 
de nenhuma obra ou reforma civil 
programada para este período.

“Sei que os parques precisam 
de algumas melhorias, mas não 
vamos ter estas demandas atendi-
das agora em função da pandemia 
que estamos vivendo e ainda temos 
agravantes deixados pelas chuvas 
do início do ano. A melhor notícia 
que podemos dar aos moradores 

Pandemia provoca outro olhar 
ao cuidado com o meio ambiente

do Buritis é que quando os parques 
forem reabertos eles estarão com 
as áreas verdes muito bem cuida-
das e os jardins bonitos”.

A ambientalista acredita que 
este momento pode ser de gran-
de aprendizado para a população. 
Segundo ela, é muito importante 
que as pessoas depois da pandemia 

consigam enxergar o mundo com 
outro olhar, com outro coração. 
Que possam ser  parceiros do meio 
ambiente e contribuam na preser-
vação dos nossos espaços naturais, 
sendo eles praças, canteiros cen-
trais, áreas verdes e parques.

“Se a população se conscienti-
zar em relação ao lixo, ela já estará 
contribuindo positivamente com o 
novo cenário. Nos parques, que es-
tão fechados desde março, estamos 
enxergando uma rotina bem dife-
rente. Não temos lixo para coletar, 
não temos a depredação e a fauna 
está mais presente. As flores estão 
exuberantes porque não tem nin-
guém para arrancá-las, e sim, para 
cuidar delas. Nós precisamos que 
as pessoas enxerguem estes espa-
ços verdes públicos como se fossem 
seus e de todos. Esta será a grande 
contribuição minha, sua e de to-
dos”, destaca.

O Buritis tem o que comemo-
rar neste mês do meio ambiente. 
Apesar da grande população, o 
bairro é composto por um expres-
sivo número de áreas verdes. Só o 
Parque Aggeo Pio Sobrinho possui 
600mil m² de área, o segundo par-
que municipal de BH, atrás apenas 
do Parque das Mangabeiras.

COMUNIDADE CONSCIENTE
Para falarmos do meio am-

biente precisamos mudar os nos-
sos hábitos. Segundo Edanise, no 
Buritis existem alguns grupos que 
estão engajados com esta propos-
ta, como o Pense Verde que está 
se mobilizando para trabalhar em 
prol de um bem comum a todos. 
Além disto, existem pessoas que 
estão sempre contribuindo para 
melhorar os espaços verdes, ado-
tando e cuidando de praças.

A responsável pelos parques 
e praças da região alerta que o 
cuidado  especial que precisamos 
ter neste período de estiagem são 
com os incêndios, que na maioria 
dos casos, são criminosos. “Preci-
samos que a comunidade nos aju-
de sendo fiscais e que denunciem 
estas ações. Sei que isto não é fá-
cil, mas se todos puderem contri-
buir de alguma forma, isto vai nos 
ajudar muito. Já estamos fazendo 
o aceiro no parque para prevenir 
estas ações”.

Outra atenção especial deve ser 
a conscientização de moradores a 
respeito do despejo lixo. “É neces-
sário fazer campanhas com os pré-
dios vizinhos ao parque, pois temos 

muitos problemas com relação ao 
lixo. É inadmissível a quantidade de 
lixo doméstico que tiramos do  par-
que nos limites dos prédios.  O lixo 
é o nosso maior problema em qual-
quer área verde”, lamenta.

PENSE VERDE
O Projeto Pense Verde citado 

por Edanise é uma iniciativa jo-
vem. No início do isolamento so-
cial, o estudante de veterinária Es-
têvão Villas decidiu se movimentar 
para engajar outros jovens, que, 
assim como ele, se preocupam com 
o futuro do nosso planeta. Hoje, o 
projeto já conta com colaboradores 
de diversas áreas, tais como ad-
vogados, jornalistas, veterinários 
e,principalmente, biólogos.

“Nosso planejamento é atuar 
na parte prática, quando coletamos 
e cultivamos sementes de árvores e 
outras plantas para encaminhá-las 
a locais de plantio onde possam 
crescer e se reproduzir. Também 
estamos atuando com muita força 
na internet, onde estamos finali-
zando nosso site oficial e temos 
uma página no Instagram chamada 
@projetopenseverde”, diz o estu-

dante, que é morador na Rua Hen-
rique Furtado Portugal.

Devido ao período da pande-
mia, Estevam conta que ainda não 
foi possível executar uma ação so-
cial, mas que, ao final da quarente-
na, os voluntários irão se encontrar 
pessoalmente e concretizar alguns 
planos. “Enquanto isso estamos 
estabelecendo parcerias e firmando 
contatos. Na nossa página no Insta-
gram produzimos muito conteúdo 
bacana sobre ecologia e sustentabi-
lidade. Vale a pena conferir”.

EDANISE pede para que a 
população se envolva cada vez 

mais no cuidado com a natureza

A cordialidade em cada “bom 
dia” é a discreta e emblemática 
marca de um personagem que faz 
parte do dia a dia do verticalizado 
Buritis. Aliás, aqui talvez seja o 
bairro de Belo Horizonte que mais 
tenha este tipo de profissional.  Em 
09 de junho se celebra o Dia do 
Porteiro, uma boa oportunidade 
para valorizar esta parceria diária de 
pessoas que são fundamentais para 
manter o bom funcionamento do 
condomínio e a vida dos moradores.

A função de porteiro tem uma 
relação muito próxima conosco, já 
que traz consigo uma série de va-
lores que consideramos essenciais: 
ela é parte da segurança, da parce-
ria com os moradores e uma refe-
rência em facilitar o dia a dia do 
condomínio. É através do controle 
de entrada e saída de pessoas que 
o porteiro mantém o local bem 
controlado e seguro. Essa verifica-
ção é indispensável para garantir 
a segurança de todos os condômi-
nos. Também é de responsabilida-
de desse profissional ficar atento 

09 DE JUNHO: DIA DO PORTEIRO
ao fluxo de pessoas e eventuais 
portões abertos durante o seu tur-
no, sejam na área de pedestres ou 
automóveis.

Sadoque dos Santos Pereira 
é porteiro em um condomínio do 
nosso bairro. Além de zelar pela 
recepção no prédio, ele é um facili-
tador coletivo, sendo o responsável 
pela correspondência e entregas 
feitas, ainda que o morador não 
esteja presente. “Realmente eu me 
considero um amigo de todos aqui 
e percebo que os condôminos têm 
o mesmo apreço por mim. São 
sempre muito educados. O bate 
papo não é muito frequente por-
que todos estão sempre apressados, 
mas é um relacionamento de muita 
afetividade”.

O porteiro exerce atividades 
muito importantes dentro do con-
domínio e, como em qualquer outra 
profissão, sua permanência no car-
go depende da eficiência com a qual 
as desempenha. Para isso, existem 
cursos de formação e reciclagem de 
porteiros. “Para desempenhar bem 

Desde que foi declarada a pan-
demia do novo Coronavírus em 
BH, os condomínios residenciais 
começaram a tomar uma série de 
medidas preventivas contra o avan-
ço da doença. Áreas de lazer, salão 
de festa, sauna e academias de gi-
násticas foram interditadas. Como 
mantém um contato direto com os 

moradores, o porteiro adotou medi-
das para a sua segurança e dos de-
mais. “Não foi necessário nada de 
extraordinário. Faço uso constante 
de máscara e lavo as mãos cons-
tantemente. São atitudes simples. 
Se cada um fizer a sua parte tenho 
certeza que logo a vida voltará ao 
seu rumo natural”.

Cuidados na pandemia

a função é preciso ser profissional 
acima de tudo. Ou seja, pontual, 
educado, atento o tempo inteiro 
na portaria, entre outras ações. Se 
comprometendo com estas funções 
não tenho dúvidas que o trabalho 
será reconhecido pelos moradores”, 
garante Sadoque.

Ter realizado o curso de por-
teiro deve ser usado pelo síndico 
como critério de seleção dos fun-
cionários, pois profissionais com 
conhecimentos gerais na área ten-
dem a trabalhar melhor que os to-

talmente inexperientes. “Por toda 
esta responsabilidade eu acredito 
que o grande presente para a clas-
se nesta data seria uma maior va-
lorização salarial. Vamos sempre 
continuar trabalhando sério e com 
honestidade para que esta venha a 
acontecer”.

Caso o funcionário não tenha a 
formação de porteiro profissional, 
vale a pena ao condomínio bancar 
um curso de aperfeiçoamento. É 
um investimento que com certeza 
trará bons frutos ao condomínio.

Mais que um prestador de serviços, SADOQUE é 
considerado um verdadeiro amigo de todos os condôminos

ESTÊVÃO quer engajar os
 jovens para trabalhar em 
ações pró meio ambiente

Todos os PARQUES DA REGIÃO do Buritis estão passando por uma importante manutenção enquanto estão fechados para visitação
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À Distância

Para evitar as aglomerações 
que favorecem o contágio do Co-
ronavírus, os templos religiosos 
têm optado por fazerem transmis-
sões on-line de seus cultos, ao in-
vés de manterem as celebrações 
com centenas de pessoas reunidas 
em um mesmo local. Entretanto, 
para os fieis da Igreja Batista Get-
sêmani do Buritis esta realidade 
não é bem uma grande novidade! 
Atenta às demandas do mundo 
atual, a coordenadoria da igreja 
já possuía um canal no YouTube 
e o hábito de transmitir os cultos 
ao vivo. Assim que o isolamento 
social obrigatório teve início foi 
preciso apenas fazer algumas adap-
tações à liturgia e mudanças nas 
reuniões, tornando-as mais breves. 
Tudo isso para que as pessoas pu-
dessem de suas casas receber uma 
palavra de fé e esperança.

Pastor Léo China se mostra 
muito satisfeito com o resultado 
dos cultos on-line da Getsêmani 

O novo Coronavírus trouxe 
com ele uma série de dúvidas e de 
questionamentos. Entre incertezas 
sobre disseminação, contágio e 
prevenção, é fato que a Covid-19 
impactou o modo de viver, de ir 
e vir e de se relacionar das pes-
soas. Neste contexto, os casais 
de namorados têm enfrentado o 
dilema entre permanecerem jun-
tos na quarentena, suspenderem 
os encontros por um tempo ain-
da indefinido ou se encontrarem 
munidos de cuidados. Um casal 
de namorados do Buritis deixou 
o amor falar mais alto e, por isso, 
optou em continuar se encontran-
do neste período e vão passar o 
dia 12 bem juntinhos.

O amor enfrentando a Covid-19

FIÉIS DA GETSÊMANI DO BURITIS 
PARTICIPAM DE CULTO ON-LINE

Buritis, e que, desde o início da 
quarentena, um bom número de 
fiéis tem participado das celebra-
ções. “Estão interagindo no chat, 
compartilhando com familiares e 

nosso Deus se compadece e cuida 
de nós. Temos orado para que nos 
livre de todo esse mal, mas,  prin-
cipalmente, para que as pessoas se 
voltem para Ele e busquem Nele 
refúgio”.

Os cultos on-line da Igreja Ba-
tista Getsêmani do Buritis aconte-
cem às segundas, quartas e sextas 
às 19h45. Aos sábados tem o cul-
to para a juventude a partir das 
19h30. Já aos domingos em dois 
horários, às 10h e às 19h. Para 
acompanhar, basta acessar as redes 
sociais da igreja no YouTube, Fa-
cebook e Instagram.

A Getsêmani do Buritis tem 
realizado serenatas no bairro com 
o intuito de levar uma palavra de 
ânimo e esperança. Poucas pesso-
as, com todos os cuidados, durante 
apenas dez minutos, ficam na rua, 
em frente à casa ou apartamento. O 
morador que desejar receber a se-
renata deve entrar em contato pelas 
redes sociais já citadas.

amigos. Inclusive, pessoas de ou-
tros estados e até outros países es-
tão participando também”.

Para o pastor, mesmo quando 
este momento mais complicado da 
crise passar, o mundo não voltará a 
ser como antes. As relações serão 
mudadas, relações pessoais, de tra-
balho, a forma de interação entre 
as pessoas. “Tudo vai mudar. Creio 
que precisaremos nos adaptar à 
nova realidade que ainda é incerta. 
Mas uma coisa é certa: Deus conti-
nua sendo Deus e é soberano sobre 
tudo e todos. Podemos ter perdido 
o controle, mas Deus não”.

De acordo com pastor Léo 
China, assim como o restante do 
mundo, a Igreja Batista Getsêmani 
enxerga este um momento muito 
complicado, sem precedentes e que 
sentimentos de angústia, ansiedade 
e tristeza estão invadindo o cora-
ção de muitas pessoas. Porém, crê 
que Deus tem um propósito em 
tudo isso. “Apesar de tanta dor, 

Neste momento de tan-
tas incertezas, pastor Léo 
China aproveita o espaço no 
JORNAL DO BURITIS para 
deixar uma importante men-
sagem aos leitores. “O Salmo 
46 diz que Deus é refúgio e 
fortaleza, socorro bem pre-
sente na hora da angústia. Vi-
vemos um momento de gran-
de angústia, mas em Deus 
encontramos força e consolo. 
Somente em Deus podemos 
confiar e buscar refúgio. Ele 
tem guardado nosso coração 
e nos livrado de todo o mal. 
Deus é a resposta para nos-
sos questionamentos. Creia 
em Deus e a sua paz nos 
guardará”. 

Palavra de esperança

Por meio das redes sociais 
PASTOR LÉO CHINA consegue 
pregar a palavra aos seus fiéis

Cultos sem público, mas com
 muito AMOR E ESPERANÇA

A médica veterinária Mariela 
Bossi e o estudante de veterinária 
Matheus dos Santos se conheceram 
na faculdade. O namoro começou 
há cerca de 10 meses e, de lá pra 
cá, não se desgrudam. A expectativa 
em relação ao primeiro Dia dos Na-
morados juntos era muito grande e 
o anúncio da pandemia acabou pro-
vocando uma frustração inicial. Po-
rém, decidiram que, com as devidas 
precauções, é possível, sim, manter 
o relacionamento próximo.

Mariela mora em uma repúbli-
ca na Rua Líbero Leone, enquanto 
Matheus também divide o aparta-
mento com outros estudantes na 
Rua Stella Hanriot. A proximidade 
foi um ponto a favor do casal. A 

veterinária está com suas ativida-
des suspensas. Já o estudante, que 
está cursando o último período, 
está em aulas on-line e permanece 
com seu estágio em uma clínica 
do Buritis. Desta forma, ele acaba 
tendo de tomar mais cuidados ao ir 
encontrar a amada.

“Com a quarentena, o Matheus 
acabou vindo pra minha casa passar 
a maior parte do tempo e às vezes 
vamos pra casa dele pelo fato de os 
colegas que moram lá terem volta-
do para suas cidades de origem. Es-
tamos usando máscaras todo o mo-
mento que saímos de casa e o pote 
de álcool em gel virou a principal 
acessório a ser levado ao sair, mais 
que celular”, brinca a veterinária.

Mas, apesar de estarem juntos, a 
vida do casal sofreu uma importante 
mudança. Apreciadores da noite do 
Buritis, Mariela e Matheus tiveram 
que mudar a rotina. “Saíamos muito 
para ir aos bares e restaurantes aqui 
do bairro. Agora, com eles fechados, 
e, principalmente para evitar pos-
síveis contágios, estamos ficando o 
tempo inteiro dentro de casa. A gente 
tem assistido mais filmes e muitas 
lives. Nos finais de semana normal-
mente estamos comprando umas 
cervejas e petiscos para assistir algu-
ma live e dar uma distraída”, conta o 
universitário.

Para o Dia dos Namorados, o 
casal ainda vive a incerteza de como 
estará a nossa vida na data. No en-

tanto, a única coisa que garantem é 
que irão passar o dia 12 juntos. “Vai 
ser especial, assim como qualquer 
momento em que estamos um com 
o outro”, diz Mariela. “Alguma sur-

presa vou preparar para ela. É nos-
so primeiro Dia dos Namorados. 
Nosso encontro vai estar repleto 
de amor, não importa a situação”, 
completa Matheus.

O PIJAMA virou a roupa de encontro do casal 
de NAMORADOS durante a quarentena


