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PÁG. 3

O comércio de bairro, sem dúvidas, foi um dos segmentos da economia mais atingidos pela crise causada pelo novo 
Coronavírus. Com isso, se antes já era importante que os moradores prestigiassem o seu comércio local, agora esta opção 
se tornou imprescindível para a sua sobrevivência. Buscando estimular essa compra, um grupo de empresários do Buritis 
se uniu e criou uma campanha para fomentar as vendas no bairro. O #FIQUENOBURITIS  nasce com a expectativa de que 
a comunidade abrace a ideia e que o nosso bairro continue sendo referência na capital por oferecer um comércio forte.

Os fins de semana no Buritis têm sido repletos de adrenalina. Isso porque uma turma muito animada 
resolveu reviver uma das brincadeiras mais divertidas da infância de quem já passou dos 30. Os encontros 
de carrinhos de rolimã têm feito a alegria de toda a família, principalmente em tempos de pandemia, 
em que a garotada está encontrando nos aparelhos eletrônicos a solução para combater a ansiedade.

Um pai que 
supera qualquer 
barreira

O homem que tem dúvidas 
se irá dar conta de ser um bom 
pai, especialmente diante de 
tantas adversidades que encon-
tramos nos dias atuais, a histó-
ria de um pai do Buritis mos-
tra que sim. Basta dar ao filho 
o principal em sua vida: amor. 

Alessandro é cadeirante, mas 
isso nunca foi empecilho na 
criação dos filhos gêmeos, hoje 
com quatro anos. Pelo contrá-
rio, é um fator que lhe dá ainda 
mais motivação para ser o “me-
lhor pai do mundo”.

PÁG 5

Diversão para 
toda a família
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Em nossos mais de 16 anos de 
trajetória, um dos principais eixos 
da linha editorial do JORNAL DO 
BURITIS foi estimular e incenti-
var o nosso morador a consumir 
no comércio do bairro. Em quase 
200 edições – vamos alcançar essa 
expressiva marca em setembro 
próximo – foram dezenas e de-
zenas de reportagens mostrando 
a variedade e, principalmente, 
a qualidade do nosso comércio. 
Hoje, podemos dizer com tran-
quilidade que o Buritis possui 
um dos principais centros de 
compras da capital mineira.

São centenas de lojas de ves-
tuário feminino, masculino e in-
fantil, shopping center e diversas 

É AQUI QUE EU COMPRO
galerias, um cardápio variado de 
bares e restaurantes e uma grande 
rede de serviços que dão ao nos-
so morador o privilégio de não ter 
que sair do bairro para quase nada. 
É o que a gente chama de uma ci-
dade dentro de Belo Horizonte. E, 
mesmo com a pandemia, muita 
gente ainda continua investindo no 
bairro como uma excelente opção 
para ter o seu próprio negócio.

O grande problema é que 
Belo Horizonte foi uma das pri-
meiras cidades grandes a fechar 
o comércio e muito provavel-
mente será a última a voltar. Até 
o fechamento desta edição, no 
dia 3 de agosto, não havia sido 
anunciada ainda a previsão para 

ao menos o retorno de algumas 
atividades que sentiram o gosti-
nho de ficar abertas por algumas 
semanas e depois tiveram nova-
mente que fechar as suas portas.

Apesar da mobilização de di-
versas entidades representativas do 
comércio, em especial a Câmara 
de Dirigentes Lojistas, que é presi-
dida pelo morador do bairro, Mar-
celo de Souza e Silva, a Prefeitura 
ainda não conseguiu encontrar 
uma saída para a reabertura gra-
dual do comércio. A promessa de 
criação de leitos suficientes para 
enfrentar a doença não foi cumpri-
da pelo prefeito. Estamos às vés-
peras de mais uma importante data 
comemorativa do comércio – o 

Dia dos Pais – e as lojas que mais 
vendem neste período estão de 
portas fechadas – vestuário e cal-
çados. É um prejuízo irreparável.

Está surgindo – é motivo até 
de nossa reportagem principal – 
um movimento que incentiva o 
consumo dos moradores aqui mes-
mo no bairro. Estamos falando do 
#FiquenoBuritis. Mesmo com a 
maioria do comércio de portas 
fechadas, é possível fazer as com-
pras perto de casa. Mais do que 
nunca, para a gente ajudar na so-
brevivência desse belo patrimônio 
do bairro, que é a variedade do 
nosso comércio, vamos precisar 
prestigiar os nossos vizinhos.

Muitas lojas renomadas, gran-

des redes de atuação no território 
nacional, estavam já preparadas 
para as vendas por meio digital. 
No entanto, essa não era a reali-
dade da imensa maioria dos pe-
quenos e médios negócios. Com a 
pandemia, agora que muitos estão 
tendo que se virar durante a crise 
para entrar no comércio On-Line. 
Portanto, se existe uma forma de 
ajudar esse pequeno a sobreviver é 
dar preferência a ele. Mesmo ainda 
não estando de forma mais ade-
quada no mundo digital, certamen-
te ele poderá atender ao seu pedi-
do. Você, que nos últimos cinco 
meses ouviu tanto o FiqueemCasa, 
agora na hora de comprar vai mais 
um pedido: #FiquenoBuritis.

Cartas | E-mails | Comentários | Sugestões

FALTA DE EDUCAÇÃO
Precisamos da ajuda de vocês. 

Estamos situados na Rua José He-
metério de Andrade com Rua Gua-
má. Somos um condomínio com 
nove blocos. Porém, em plena pan-
demia, pelo fato da Rua Guamá ter 
uma vista muito bonita seja de dia 
ou a noite, as pessoas estão aglo-
merando e ainda por cima fazendo 
uso de drogas, bebidas, funk e 
produzindo muito lixo. Gosta-
ríamos de saber se seria possí-
vel uma reportagem sobre esse 
assunto para que as autoridades 
tomassem atitudes para que esses 
fatos não ocorram mais.

Débora Santos
Moradora

REPÚDIO
Em tempos de isolamento so-

cial estou gostando de ver o pesso-
al registrando e abrindo o comér-
cio não essencial. Estamos vendo 

as portas pseudo-fechadas (aquele 
jeitinho tosco). Lembraremos e 
divulgaremos todos estes comér-
cios quando as coisas começarem 
a se regularizar.

Ricardo Fonseca

NOVA GASOLINA
Semana passada a Petrobrás 

anunciou que disponibilizará uma 
“nova” gasolina para o consumi-
dor. A empresa destacou que um 
dos principais fatores alterados 
pela nova medida é a densidade 
por litro de gasolina. O padrão 
mínimo é 715 kg/m³. Isso signifi-
ca que cada litro de gasolina deve 
pesar, no mínimo, 715 gramas. A 
densidade é muito significante no 
rendimento e na eficiência do mo-
tor. Segundo a Petrobrás, a mudan-
ça deve facilitar a fiscalização e 
melhorar o rendimento dos carros 
e motos. Em suma, o consumidor, 
ao abastecer com a nova gasolina 
vai levar mais massa de combustí-

vel por litro, o que significa mais 
energia em um único litro e faz 
com que o consumo seja menor. 
Agora cá para nós: quanta balela 
né? Primeiramente quem irá fisca-
lizar se ali dentro da bomba real-
mente tem a nova gasolina? Já es-
tamos acostumados a comprar gato 
por lebre. Do jeito que o brasileiro 
é “premiado” essa gasolina terá 
é mais água em sua composição. 
Este é o país do caça-níquel.

Alan Bastianetto
Morador

RECUPERAÇÃO
A necessidade do isolamento 

social para prevenir a propagação 
do coronavírus mudou os rumos 
de muitas escolas particulares. 
Embora ainda não haja um núme-
ro consolidado do impacto dessa 
crise mundial no setor, de acordo 
com estimativas da Federação 
Nacional das Escolas Particula-
res, cerca de 10% das instituições 

voltadas para o público infantil 
encerraram suas atividades. Em 
outros casos, embora tenham in-
vestido em sistemas para as aulas 
à distância, muitas delas ainda 
apertaram um pouco mais seus 
orçamentos para conceder des-
contos nas mensalidades e man-
ter a clientela. Com a retomada 
das aulas presenciais previstas 
em breve por vários governos, 
as escolas, de modo geral, vão 
ter que investir para cumprir as 
exigências de protocolos  sanitá-
rios e pedagógicos. O fato é que 
diante da atual crise, muitas delas 
já estão com um passivo acumu-
lado de difícil solução. Por isso, 
a recuperação judicial poderá ser 
uma solução viável seja para sal-
vaguardar  a escola de uma falên-
cia ou para poder reestruturar o 
passivo existente, com proposta 
de pagamento diferenciada dos 
contratos originais. 

Claudio Serpe
Advogado
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Retomada

Se uma pesquisa for feita jun-
to aos moradores do Buritis per-
guntando a eles o que mais gos-
tam no bairro, uma grande parte 
das respostas, provavelmente, 
será: aqui tem de tudo! No entan-
to, se para que o comércio local 
continuasse tendo de “tudo” já 
era importante que os moradores 
consumissem no bairro, agora, 
após a crise provocada pela pan-
demia, esta ação se tornou im-
prescindível. Buscando mobilizar 
o segmento, alguns empresários 
se uniram e acabam de lançar a 
campanha #FIQUENOBURITIS.

Formado, neste primeiro mo-
mento, por oito estabelecimentos, 
a maioria deles ligado ao setor 
de alimentos, o #FIQUENOBU-
RITIS irá, nesta ação inicial, 
distribuir milhares de vouchers 
no bairro, que vão contar com 
descontos e promoções nos esta-
belecimentos participantes. Uma 
forma de divulgar a marca das 
lojas e provocar nos moradores o 
interesse em fazer suas compras 
por aqui.

Proprietário do Kinoko, res-
taurante de comida japonesa, 
Cássio Lira foi o idealizador da 
campanha. Há mais de quatro 
meses trabalhando apenas com 
delivery, viu que era hora de fa-
zer alguma ação para que o mo-
rador faça suas compras no bairro 
e, principalmente, que opte em 
fazer suas compras no Buritis 
quando o comércio tiver a libe-
ração da Prefeitura para reabrir 
as portas. “Eu comentei com um 
primeiro empresário, ele gostou, 

#FIQUENOBURITS
Comerciantes do bairro se unem em campanha para vencer a crise

chamou outro e assim foi se de-
senvolvendo até chegarmos a 
esse número de oito. Mas esta 
não é uma campanha engessada. 
Muito pelo contrário. Quere-
mos que ela dê muito certo, que 
mais empresários participem e 
que ela se estenda por tempo in-
determinado”.

Thony Medeiros é sócio-pro-
prietário da Padaria Pão da Ser-
ra. Segundo ele, apesar de seu 
estabelecimento ser considerado 
como essencial e, por isso, não 
ter tido a necessidade de fechar 
as portas, suas vendas tiveram 
uma significativa queda em virtu-
de do número menor de circula-
ção de pessoas na rua. “Acredito 
que com essa campanha iremos 
estimular que as pessoas saiam 
de casa e venham conhecer nos-
sos produtos, especialmente 
quem mora em áreas distintas à 
da padaria no bairro”.

Proprietário da Rede Açaí, 
Bruno Miranda foi obrigado a fe-
char as portas para o atendimento 
presencial. Apesar de ter tido um 
bom desempenho com o delivery, 
as vendas caíram de forma subs-
tancial. Para ele, o #FIQUENO-
BURITIS será importante para 
trazer esse cliente de volta. “Mais 
que uma propaganda era preciso 
que fossemos mais agressivos, 
no bom sentido, para estimular 
a compra. Serão grandes promo-
ções e tenho certeza que o mora-
dor vai aderir. Estou ansioso pelo 
lançamento”.

Hélio Júnior, dono do frigo-
rífico Cruzeiro do Sul, revela que 

topou entrar na campanha com 
o intuito de divulgar sua marca. 
Com mais pessoas trabalhan-
do juntas as chances de sucesso 
crescem muito. “Interessante que, 
mesmo tendo estabelecimentos 
que vendem o mesmo tipo de 
produto, não nos consideramos 
adversários. O Buritis tem espa-
ço para todos. Se sozinho eu iria 
conseguir distribuir mil vouchers, 
em conjunto minha marca vai es-
tar em mais de cinco mil. Uma 
mão ajudando a outra”.

Porém, em nada irá adiantar 
esta ação dos comerciantes se o 
morador não “comprar a ideia”. 
Após esse período de quarentena, 
a concorrência do comerciante 
de bairro com as grandes redes 
se tornará ainda mais desleal. As 
promoções estão sendo feitas, 
mas dentro de suas possibilida-
des. Sobreviver se tornou a pala-
vra de ordem. Felizmente, tudo 
indica que muitos moradores do 
Buritis entenderão a sua respon-
sabilidade e irão prestigiar o co-
mércio local.

Para a analista de logística 
Fernanda Lima, moradora na Rua 
Tito Guimarães, a iniciativa será 
apenas um incentivo a mais nas 
compras do seu dia a dia. Consu-
midora assídua do comércio do 
Buritis recebeu com entusiasmo 
a notícia da campanha. “Eu só 
compro aqui no bairro. Os pro-
dutos são de extrema qualidade e 
com preço justo. Com esta cam-
panha vai incentivar ainda mais a 
minha compra”.

Outro ponto interessante da 

mais o comércio local”.
Proprietário da distribuidora 

de bebidas Mapabeer, que fica 
localizada no vizinho Estrela 
D’alva, Otávio de Lima aderiu 
ao #FIQUENOBURITIS justa-
mente com o intuito de dissemi-
nar o nome da sua loja por toda a 
região do bairro e assim fomentar 
as suas vendas. “Estou muito en-
tusiasmado. Acredito que a mi-
nha marca irá chegar em todos os 
cantos do bairro. Nesse momento 
de grave crise ter o seu nome re-
conhecido é fundamental para so-
breviver no mercado”.

Como diz o slogam da 
campanha: “Você já ficou em 
casa! Agora é hora de você, 
sua família e amigos voltarem 
em nossas lojas, bares e restau-
rantes”. Cada empresa partici-
pante ficou com a decisão de 
como será a sua oferta e como 
irá distribuir seus vouchers. 
Em breve teremos mais novi-
dades sobre a campanha e va-
mos divulgar nas redes sociais 
do JORNAL DO BURITIS. 

campanha, segundo Fernanda, será 
a possibilidade de conhecer mais 
opções que existem no comércio 
do bairro. “Eu já sabia que aqui tem 
tudo, mas a campanha poderá me 
indicar onde tem aquele produto e, 
quem sabe, com um preço melhor. 
Acredito que vai fortalecer ainda 

MORADOR APROVA

EMPRESÁRIOS mostram muita CONFIANÇA no sucesso da campanha 

FERNANDA recebeu com entusiasmo 
a notícia da ação dos comerciantes

THONY acredita 
que a campanha 
vai estimular os 

moradores a irem 
às compras

Para CÁSSIO, 
chegou a hora do 
comércio do bairro 
se mobilizar para 
continuar forte
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Variedades 

Se depender da força de von-
tade dos moradores, a praça da 
Rua Stella Hanriot tem tudo para 
se tornar um dos locais mais agra-
dáveis para se frequentar no Buri-
tis. Depois da grande ação no ano 
passado, com a instalação de brin-
quedos novos, bem como a pintura 
dos espaços e o plantio de flores, 
tudo feito com recursos próprios, 
o jardim da praça agora vem rece-
bendo uma “manutenção” diária de 
alguns moradores. Além de regar, 
eles se dedicam ao cuidado e ao 
plantio de novas mudas no espaço.

O administrador Felipe Krauss 
conta que tem uma história com a 
praça. Há 20 anos se mudou com 
os pais para a Stella Hanriot e viu 
a praça nascer. Depois se casou e 
mudou de bairro. No entanto, es-
tava prestes a procurar um novo 
local para morar quando estourou a 
pandemia. Com a dificuldade de ir 
atrás de um novo imóvel nesse mo-
mento, decidiu voltar a morar com 
os pais por um tempo. Isolado em 
casa, com o filho Luís, de 5 anos, 
encontrou na praça o lugar ideal 
para frequentar.

Observando o estado abando-
nado em que estavam os jardins 
quis ajudar de alguma forma. A 
primeira ação foi regar. Depois 

O espírito de solidariedade 
do Buritis permanece em alta 
durante esse período delicado da 
pandemia. Acompanhando uma 
campanha nacional da rede, a 
SUPERA Buritis iniciou no mês 
de julho o “Dia S”, quando os 
profissionais da escola doam o 
seu dia de trabalho para arrecada-
rem junto à comunidade roupas, 
alimentos, produtos de higiene 
pessoal e limpeza, que posterior-
mente serão repassados a quem 
tanto necessita nesse momento.

Gestora-pedagógica da SU-
PERA Buritis, Lorrany Amaral 
destaca que o objetivo da escola é 
fazer com que seus alunos superem 
desafios, não só cognitivos, mas 
também socioemocionais. Desde 
que souberam da iniciativa da rede, 
começaram a trabalhar junto aos 
estudantes temas como empatia e 
bom-humor, para que, quando che-
gasse o momento, estivessem bem 
inteirados com a proposta. "Fomos 
preparando o terreno. A maioria se 
mobilizou e a resposta foi muito 
positiva. Teve aluno que fez cam-
panha de arrecadação até no prédio 
onde mora. Isso é muito legal".

A primeira edição do "Dia S" 
aconteceu nos dias 24 e 25 de ju-
lho. O bom resultado fez com que 
a diretoria da escola do Buritis ga-
rantisse a realização contínua da 
campanha. "No dia da campanha 

FAZENDO SUA PARTE
Moradores juntos em prol de jardim de praça

foi plantar algumas mudinhas. 
Mal sabia ele que sua iniciativa 
iria despertar a vontade de aju-
dar de mais pessoas. “Eu acredito 
que bons exemplos são seguidos. 
O espaço público é de todos. É 
meu, é seu. Eu acredito de ver-
dade nisso. Mais pessoas estão se 
conectando. Está muito bacana”.

O empresário Nicolas Lovi-
solo, também morador na Stella 
Hanriot, foi o primeiro a valori-
zar a ação de Felipe e se pronti-
ficou a ajudar. Já trouxe mudas, 

ajuda na rega e juntos fizeram 
uma espécie de isolamento da 
área, para que o jardim não fosse 
mais destruído. “A maior dificul-
dade aqui é com os donos de cães 
que deixam os animais invadirem 
o jardim e cavarem a terra, além 
de fazer coco. Depois que isola-
mos o espaço, as flores renasce-
ram em poucos dias. Está ficando 
muito legal”, diz ele, que fre-
quenta o local diariamente com a 
filha Diana,  de 7 anos.

A assistente social Danisa 

Moreira é moradora na Cônsul 
Walter. Sempre passeia com seus 
cães na praça da Stella Hanriot e 
assim que viu a ação quis contri-
buir na conservação do jardim. 
Com um pensamento ainda mais 
abrangente, decidiu doar mudas 
de árvores frutíferas para serem 
plantadas no local. “Eu moro no 
condomínio que dá acesso à mata 
que existe aqui no fundo da pra-
ça. Quero plantar essas árvores 
tanto na praça quanto nessa área 
verde. Acredito que, além da be-
leza natural e da sombra, as árvo-
res frutíferas poderão alimentar 
os animais silvestres da região 
e serão mais um atrativo para os 
frequentadores, que poderão sa-
borear as frutas”.

Para Felipe, se cada um fizer 
a sua parte, a praça irá sobreviver 
sem a necessidade de uma gran-
de intervenção por parte do poder 
público. “É respeitar os espaços. 
As crianças respeitam o espaço 
delas, os cães o deles, as pessoas 
catam seus lixos. Eu já varri essa 
praça várias vezes. Não tenho 
vergonha nenhuma em dizer isso. 
Quem não se sente bem em var-
rer pode ajudar doando sacos de 
lixo. Cada um fazendo um pouco 
nos tornamos enormes”.

--

SUPERA BURITIS LANÇA 
CAMPANHA SOCIAL

duas pessoas chegaram a nos ligar 
interessadas em se matricular na 
escola. Normalmente sou eu quem 
ligo para elas. Não tenho dúvidas 
de que energia positiva gera energia 
positiva. Vamos continuar ajudando 
enquanto pudermos", diz o diretor 
Nicodemos Cardoso.

A campanha da rede Supera 
é realizada em parceria com ins-
tituições de caridade e ONGs lo-
cais. No Buritis, o trabalho foi ali-
nhado com a ASPRAMI - Projeto 
da Melhor Idade - e também a Pa-
róquia Santa Clara de Assis. "Es-
sas instituições são do bairro e co-
nhecem muito bem a realidade das 
famílias carentes da região e, com 
certeza, darão o melhor destino às 
doações", explica Nicodemos.

As ações do "Dia S" aconte-
cem toda terceira sexta e sábado 
do mês. A realizada em julho con-
tou com o apoio da Drogamaxi, 
que abriu suas portas para servir 
como mais um ponto de recolhi-
mento. Mais informações a respei-
to da campanha podem ser obtidas 
no Intagram @superabhburitis e 
facebook/Supera Buritis. Telefone 
de contato: 9 8465-1584.

Todos aqueles que ajudarem 
com doações participarão de uma 
experiência SUPERA, tendo a 
oportunidade de conhecer de perto 
a metodologia de ginástica para o 
cérebro na prática. 

Nicolas e Felipe receberam com muita 
alegria AS MUDAS doadas por Danisa

Em pouco tempo 
sob os cuidados 

dos moradores os 
jardins da praça 
começaram a 

ganhar cor

NICODEMOS e LORRANY agradecem a participação da comunidade no Dia S
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Sempre disposto a brincar com 
os filhos, cuidar dos afazeres do dia 
a dia, ajudar nas tarefas da escola. 
Ao descrevermos esta cena logo 
vem à mente um paizão jovem, 
com saúde para dar e vender. Po-
rém, a história que iremos contar 
de um pai do Buritis que faz tudo 
isso é bem diferente. Alessandro 
Fernandes, além de ter tido os gê-
meos Max e Anne (04) depois dos 
quarenta anos de idade, ainda tem 
uma particularidade em sua vida. 
Ele é paraplégico. Há 14 anos, após 
sofrer um acidente de moto, Ales-
sandro teve constatada uma lesão 
medular C7, que compromete os 
membros superiores, tronco e mem-
bros inferiores. Mas esta infelicida-
de não fez com que ele desistisse de 
levar uma vida plena e muito menos 
o tirou o sonho de ser pai.

Desde que a esposa Giovana 
anunciou a gravidez, Alessandro já 
deixou bem claro que ele iria tomar 
frente de vários cuidados dos fi-

EXEMPLO DE SUPER PAI
Morador do Buritis comprova que nenhuma deficiência 

do mundo é capaz de conter o amor de um pai  
lhos. Até porque foi ele quem tanto 
insistiu para que o casal tivesse os 
bebês. A recusa inicial da esposa em 
nada tem a ver com a sua deficiên-
cia. Pelo contrário, sabia que o ma-
rido seria um grande pai. Seu medo 
era que ela não fosse uma boa mãe, 
já que nunca se deu muito bem com 
crianças. "Eu a avisava, se for para 
ter, temos que ter agora, o relógio 
biológico está rodando. Até que a 
convenci e partimos para a insemi-
nação. No início poderiam ter vindo 
três, confesso que eu ia adorar, mas 
vieram a Anne e o Max, que muda-
ram as nossas vidas. Eu já era um 
alucinado por crianças e minha es-
posa, como eu também já previa, se 
tornou uma mãezona".

E como havia prometido desde 
que as crianças nasceram, Alessan-
dro é mesmo um pai super presente. 
Adaptou seu apartamento para que 
pudesse participar de todas as fases 
dos filhos. Quando bebês era ele 
quem acordava de madrugada para 

ir ao quarto das crianças alimen-
tar e trocar as fraldas. "Eu ajeitei o 
quarto de uma forma que eu entrava 
com a cadeira, os pegava no berço 
e levava até o trocador. Até uma es-
pécie de placa criei para que eu pu-
desse os colocar no meu colo. Com 
planejamento e força de vontade é 
possível se adaptar a qualquer situa-
ção. Criar filho não é fácil, mas não 
é a cadeira o desafio".

A cadeira de rodas sempre fez 
parte da vida das crianças. Inclusi-
ve, elas começaram a andar segu-
rando no equipamento e iam "em-
purrando" o papai. Morador na Rua 
José do Patrocínio Carneiro, um dos 
momentos mais divertidos do dia 
atualmente acontece quando os três 
vão na cadeira de rodas para a esco-
la, que fica na Tereza Mota Valada-
res. "Quando eu chego na escolinha 
tenho que levar os coleguinhas de-
les para dar uma volta na cadeira. 
Para eles, que ainda não sabem das 
tristezas da vida, ter um pai com 

"carrinho" é fantástico. Vamos ver 
como será o comportamento no fu-
turo".

Desde quando sofreu o acidente 
Alessandro deixou bem claro que ia 
ter a sua independência. Foi morar 
sozinho, comprou um carro adap-
tado. Esta sua capacidade fez com 
que Giovana nunca duvidasse do 
seu sucesso como pai. "Eu sempre 
soube que ele seria um grande pai. 
Tem força de vontade, perseverança 
e muito amor. Únicas características 
que um pai de verdade precisa ter".

A prova da versatilidade que 
um pai de um menino e uma me-
nina deve ter são as respostas das 
crianças ao serem perguntadas so-
bre o que mais gostam de fazer com 
o papai. "Adoro jogar vídeo-game 
e assistir Fórmula 1", diz Max. "Eu 
gosto quando ele brinca de Barbie 
comigo", responde Anne. "Você 
viu? Tem que fazer de tudo né (rsrs) 
. É o maior barato", diz um pai mais 
do que feliz.

O contato de muitos pais 
do Buritis com os filhos sofreu 
uma grande mudança a partir do 
anúncio do isolamento social. 
O home office se tornou uma 
realidade. Apesar de tra-
balhar com Tecnologia da 
Informação (TI), o arquite-
to Michael Costa diz que o 
trabalho remoto nunca foi 
uma realidade na empre-
sa onde atua. Morador na 
Avenida José de Oliveira 
Vaz, Michael atravessa em 
torno de 20 quilômetros 
todos os dias para voltar 
para casa. Sempre sofria 
por perder horas no trânsito 
e chegar cansado para, fi-
nalmente, encontrar o filho 
Davi, de 4 anos.

PAI EM CASA NO “NOVO NORMAL”O anúncio da pandemia e a 
necessidade das crianças fica-
rem o tempo todo em casa me-
xeu ainda mais com a vida do 
casal. Apesar de estar em casa, 
a engenheira civil Giovana 
está trabalhando em regime de 
home office e por isso não pode 
dar toda a atenção aos filhos. 
Então, ficou para Alessandro 
auxiliar nas tarefas da escola e 
até mesmo criar atividades edu-
cativas para entreter as crian-
ças. “As atividades são tão ba-
canas que acabei por divulgá-las 
em vídeos no YouTube, tanto para 
eu ter  como recordação como tam-
bém para que outros pais pudessem 
fazer com seus filhos. A página “o 
pai moderno” tem sido um sucesso 
que me surpreendeu”.

Alessandro trabalhava como 
servidor público estadual. Há cer-
ca de um ano se aposentou por in-
validez, mas não foi por causa da 
deficiência física. O morador do 

Buritis tem dores crônicas muito 
fortes e assim era impossível se-
guir trabalhando. “Sinto muitas do-
res todos os dias. Tento ao máximo 
não passar esse sentimento para as 
crianças. É o sorriso delas que me 
deixa forte para enfrentá-las”.

Além da página no YouTube, 
os vídeos de Alessandro também 
podem ser vistos no Instagram 
@paimoderno

MUDANÇA COM A PANDEMIA

Com a nova realidade de tra-
balho em casa diz que está viven-
do uma mistura de sentimentos, 
pois se de um lado há a ansiedade 
pelo futuro desconhecido, com in-

certezas quanto à segurança tanto 
sob a ótica da saúde quanto da 
economia, por outro está tendo a 
rica oportunidade de ver o filho 
crescer. “Vê-lo acordar, preparar 
seu alimento, conversar e brincar 
com ele. Tudo isso está sendo 
muito prazeroso e gratificante. 
Ao mesmo tempo posso entender 
o que minha esposa passava dia-
riamente, por ter largado o tra-
balho para cuidar dos primeiros 
anos dele”.  

Mesmo em casa, o arquite-
to fala da dificuldade em, muitas 
vezes, ter de passar uma jornada 
inteira em reuniões e ver o filho 
louco por sua atenção e tendo que 
entender “na marra” o porquê de 
seu pai estar ao lado dele, mas tão 
distante. “É bem difícil, mas sinto 

que nossa ligação nunca esteve 
tão grande. É muito bom ouvi-
-lo falando “que eu sou amigo 
dele”. Na ausência dos cole-
guinhas da escola, acredito que 
estou conseguindo de alguma 
forma diminuir o impacto do 
distanciamento social na vida 
dele. O Dia dos Pais esse ano 
realmente será mais especial”.

 Sobre o futuro, o pai do 
Davi segue cheio de esperanças, 
de que o “novo normal” possa 
permitir chegar em uma equa-
ção equilibrada. Em que possa 
ter as experiências ricas do tra-
balho colaborativo no mesmo 
espaço físico, mas que tenha 
dias mais flexíveis, trabalhando 
de casa, e extraindo o melhor 
dos dois modelos.

Relação de MICHAEL E DAVI se 
fortaleceu com a maior presença do pai

ALESSANDRO faz questão de contar sua história 
de superação e, especialmente, de amor à família

Especial

O PAIZÃO tem criado atividades 
para entreter os filhos na quarentena
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Pets

Em toda a nossa trajetória de 
mais de 16 anos de história, a cau-
sa pet tem feito parte da linha edi-
torial do JORNAL DO BURITIS. 
Em todas as edições buscamos 
apresentar um tema de interesse 
em favor dos nossos amigos pelu-
dos. Na maioria das vezes, claro, 
retratando ações aqui do nosso 
bairro. Contudo, desta vez, iremos 

ATO DE AMOR
Conheça a história do grupo que resgata animais no Arrudas

Miltinho CGE, é o coordenador do 
grupo. De acordo com ele, o resulta-
do obtido nesses quatro anos de traba-
lho é muito satisfatório, uma vez que 
conseguiram resgatar praticamente 
100% dos animais cujo socorro foi 
solicitado. “Nesses anos já resgata-
mos algo em torno de 130 animais 
do leito do ribeirão, que, sem dúvida, 
estavam condenados à morte”.

E, dentre esses mais de cem 
resgates realizados, alguns fica-
ram marcados na memória do 
grupo. Um deles é do cãozinho 
Dimas, que foi visto dentro do 
Arrudas na altura do Boulevard 
Shopping, região leste da cidade. 
. Miltinho e mais um resgatista 
entraram no ribeirão para fazer o 
resgate. Porém, de repente come-

A história do Dimas APOIO
 Mesmo contando com cerca 

de 80 colaboradores, que con-
tribuem com a doação de R$10 
mensais, o dinheiro ainda é pou-
co para custear as despesas com 
o acolhimento dos animais com 
consultas veterinárias, exames, 
medicamentos, vacinas, transpor-
te, castração e pagamento de lar 
temporário. “A população pode 
contribuir com nosso trabalho, di-
vulgando, ajudando com lar tem-
porário e financeiramente, uma 

falar de um trabalho excepcional 
que é realizado em prol dos ani-
mais em situação de rua de toda a 
capital. Vamos contar um pouco da 
história do Grupo de Resgate de 
Animais Rio Arrudas.

Como o próprio nome indica, 
o grupo trabalha no resgate de ani-
mais que estão às margens ou até 
mesmo dentro do Ribeirão Arrudas.

Animais que na maioria das vezes 
são abandonados covardemente.
Criado há cerca de quatro anos, a 
equipe de voluntários conta com 
seis resgatistas na linha de frente e 
mais seis pessoas que dão o supor-
te no pós-resgate. No caso, correr 
atrás de clínicas, lares temporários, 
castração e adoção dos animais.

O marceneiro Milton Junio, o 

çou a chover muito forte e o Ar-
rudas começou a encher rápido. 
Os voluntários tiveram que sair 
às pressas e se esconder dentro do 
shopping. “Eu comecei a chorar, 
pensando no cachorrinho sendo 
levado pela correnteza e tentan-
do sobreviver. Os meninos vendo 
meu desespero saíram na chuva e 
correram para a beira do ribeirão 

e, para surpresa de todos, viram 
o animal tentando nadar para so-
breviver e gritaram: ele está aqui. 
Eu na mesma hora pensei: Deus 
viu meu desespero e me deu ou-
tra oportunidade. Na mesma hora 
corri e pulei no Arrudas junto com 
meu amigo”.

Com a chuva, a água estava na 
altura da cintura dos resgatistas. 

Como era noite, o resgate era ainda 
mais difícil, pois não havia ilumina-
ção. O cãozinho era de cor escura e 
Miltinho não conseguia enxergá-lo. 
Quando olhou para cima, todos que 
estavam se escondendo da chuva no 
shopping correram para a passarela 
que fica em frente e começaram a 
mostrar onde o animal estava. Mes-
mo assim não dava para alcançá-lo 
por causa da distância.

“Mas aí eu acho que ele nos viu 
e tentou arriscar a nadar até a gen-
te. Só que a correnteza estava forte 
demais. Ele foi levado. Todo mundo 
começou a gritar pra gente. Eu subi 
em uma mureta que tem lá dentro e 
o avistei sendo levado pela corren-
teza. Pensei: Deus, abençoe minhas 
mãos para que eu consiga pegá-lo. 
Quando chegou mais próximo eu 
estiquei meu braço com a rede que 
tinha e consegui resgatá-lo e jogá-
-lo para dentro da mureta, onde a 
água estava baixa. Na mesma hora 
o meu amigo pulou em cima dele e 
eu também. Começamos a chorar e 
agradecer a Deus por termos con-
seguido salvar o cachorrinho, que 
demos o nome de Dimas. Essa é só 
uma de várias histórias emocionan-
tes de resgate dentro do Arrudas”.

vez que um animal retirado lá de 
dentro do ribeirão gera um custo 
muito alto pra gente até a adoção. 
Qualquer quantia é bem vida. Os 
bichinhos agradecem”.

Além disso, o grupo faz cam-
panhas de adoção e castração de 
animais, envolvendo a comunidade 
nas questões relativas à proteção 
animal, cuja área é de responsabi-
lidade do Estado, mas que, infeliz-
mente, não recebe a atenção mere-
cida pelos órgãos governamentais. 
“O objetivo é não deixar que ne-

nhum animal morra lá 
dentro do Arrudas e, 
posteriormente, fora 
de lá”.

Mais informações 
a respeito do grupo po-
dem ser obtidas pelas 
redes sociais facebook/
resgatedeanimaisrioar-
rudasbh e Instagram @ 
resgatedeanimaisrioar-
rudasbh e @miltinhoc-
ge. Doações podem ser 
feitas na conta da Cai-
xa Econômica Federal: 
00015215-0 / agência 
4157 / operação 013.
Se você pode contri-
buir, ajude. A causa é 
muito nobre. 

Voluntários arriscam suas próprias vidas em PROL DOS ANIMAIS

MOMENTOS FELIZES de alguns resgates de Miltinho. Na primeira foto com o Dimas, ator dessa emocionante história
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Painel 

A pandemia provocada pelo 
novo Coronavírus refletiu em vá-
rias atividades econômicas na nos-
sa capital. Um dos exemplos mais 
significativos foram as academias 
de ginástica, que tiveram suas ati-
vidades totalmente interrompidas 
desde o mês de março, após a pu-
blicação do Decreto da Prefeitura, 
que proibiu o seu funcionamento. 
Na tentativa de sensibilizar o poder 
público municipal e o comitê ges-
tor de combate ao Coronavírus, o 
empresário Gutemberg Stenner, o 
Guto, proprietário da Academia A+ 
do Buritis, tem tomado frente em 
diversas discussões a respeito do 
tema e apresentado propostas por 
considerar que, além da questão 
econômica, as atividades físicas 
na verdade seriam um fator impor-
tante no combate à doença, já que 
melhoram o sistema respiratório e 
cardiovascular.

De acordo com Guto, ao se ver 
diante de um cenário de completo 
“abandono” pelas autoridades e 
pelo Conselho Federal de Educa-
ção Física (CREF) – percebeu que 
era preciso, por parte dos próprios 
empresários, mostrar para as auto-
ridades que academias, quadras de 
esportes, ou qualquer espaço que 
desenvolva a prática da atividade 
física orientada por um profissional 
é um serviço essencial e fundamen-
tal, que promove a saúde e diminui 

Proprietário de academia do Buritis lidera 
manifesto para setor voltar a funcionar

o número de pessoas nos hospitais. 
Dizer isto, mas sempre destacando 
que toda a prática deve ser adapta-
da, com protocolos específicos de 
segurança, respeitando esse terrível 
momento que estamos vivenciando. 
“Abracei essa causa vendo todo o 
sofrimento dos donos de academias, 
dos profissionais e também da ne-
cessidade da população em geral 
que precisa cuidar da saúde”.

Para obter mais sucesso na sua 
causa, o empresário do Buritis foi 

orientado a criar associações para 
a defesa coletiva da classe. Desta 
forma decidiu criar duas associa-
ções: a dos Empresários Atingidos 
pela Pandemia e a dos Profissio-
nais de Atividade Física. “Impetrei 
várias ações coletivas, reivindican-
do o direito de trabalhar, a isenção 
dos impostos por parte da prefeitu-
ra pelo tempo parado, a devolução 
de valores pagos ao conselho re-
gional, dentre outras ações”.

Entre as ações já realizadas, 

Guto destaca sua participação em 
uma audiência pública na Câ-
mara Municipal de BH, quando 
apresentou o protocolo de funcio-
namento para academias e argu-
mentou sobre todos os problemas 
enfrentados pelo setor e as pos-
sibilidades e necessidades de um 
funcionamento consciente. “Tive 
contato direto com os vereadores 
e o secretário acreditando ter su-
cesso com as decisões do prefei-
to. Estou pressionando para que 
o CREF se mobilize de alguma 
forma, que nos auxilie e que não 
seja tão omisso”, indaga.

Os empresários do setor de 
academias de BH já estão há mais 
de 130 dias sem trabalhar. Guto 
garante que irá seguir apelando, 
pressionando e mobilizando via 
redes sociais, imprensa e mesmo 
pessoalmente junto a manifesta-
ções, para que o comércio de for-
ma geral e seus empregados consi-
gam sobreviver. “O comércio que 
não morreu (ainda) está no CTI, e 
a luta vai ser grande para o comer-
ciante se reerguer.  Teremos que 
brigar por isenção fiscal, por faci-
lidades de financiamento e incen-
tivos do setor público. Eu não vou 
parar de brigar e não vamos acei-
tar calados todo esse descaso com 
os empresários e os trabalhadores. 
Precisamos trabalhar e ter retoma-
da a nossa dignidade”, finaliza.

E o empenho do empresário do 
Buritis já deu resultado. Desde o 
fim do mês de julho ele conseguiu 
na justiça o direito de reabrir as 
portas de uma de suas academias, 
localizada no Coração Eucarístico. 
Guto está seguindo um protocolo 
de segurança que garante a prática 
das atividades físicas dos seus alu-
nos dentro da total segurança. “Foi 
uma grande vitória, mas eu não 
quero apenas essa vitória pessoal. 
Espero que meus colegas também 
adquiram esse direito na justiça, 

enquanto o prefeito Kalil segue 
nos impedindo de trabalhar”.

No último pronunciamento da 
Prefeitura, referente à reabertura 
do comércio não essencial em Belo 
Horizonte, antes do fechamento 
dessa edição, realizado no dia 31 
de julho, foi informado que ainda 
não há uma data definida para que 
isso ocorra. Contudo, quando isto 
acontecer a reabertura das acade-
mias está programada apenas para 
a Fase 3, a última. E sem data para 
acontecer.

Na justiça

O Bom na Bola Bom na Vida 
não para de inovar em suas ações 
sociais. Por meio de recursos do 
Edital 01-20, durante esse período 
de pandemia, o projeto social do Bu-
ritis irá oferecer aos prestadores de 
serviços comunitários, associados e 
comunidade em geral, a oportunida-
de de aproveitar o tempo para apren-
der ou aperfeiçoar as técnicas de ra-
ciocínio e lógica com jogos de mesa 
e tabuleiro, como dama, dominó, xa-
drez e sudoko. Interessados podem 

se inscrever enviando mensagem 
para o WhatsApp 994182761 (Fa-
biana) ou 997912605 - 988591211 
(Karlinhos) ou pelo email bomnabo-
labomnavida@gmail.com.

Carlos Vasconcelos, o Karli-
nhos, idealizador do projeto, diz que 
esta nova atividade foi criada graças 
à parceria com a Vara de Execuções 
Penais de BH - Setor de Fiscalização 
de Penas Substitutivas e TJMG -, que 
vem desenvolvendo desde abril deste 
ano o Projeto Bom Conviver Bem, 

melhorando ainda mais as atividades 
para ressocialização de cidadãos. Um 
bom exemplo a ser seguido por insti-
tuições públicas e privadas.

O Bom na Bola Bom na Vida 
tem conseguido impactar a vida de 
centenas de crianças e adolescen-
tes de todas as carências em alguns 
bairros de Belo Horizonte, ajudan-
do famílias e escolas na formação 
de melhores cidadãos. Karlinhos 
atribui o reconhecimento e êxito do 
trabalho, que já conquistou vários 

prêmios desde 2014,  à mobiliza-
ção de muitas parcerias trissetoriais 
que foram consolidadas nos últimos 
anos, principalmente a partir de 
2016 quando vem potencializando 
os ODS - Objetivos de Desenvolvi-
mento Sustentável da Agenda 2030 
da ONU - nas ações de conscienti-
zação e sensibilização das pessoas e 
instituições. Importantes para ajudar 
o país nas políticas públicas, sendo 
que o cumprimento das metas dos 
ODS está seriamente ameaçado. 

BORA JOGAR XADREX

GUTO não esconde sua REVOLTA com as 
decisões do prefeito Alexandre Kalil (PSD) Alunos estão realizando suas atividades com TOTAL SEGURANÇA
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Educação

A necessidade do isolamento 
social, provocada pela pandemia 
do novo Coronavírus, obrigou que 
muitas atividades intensificassem 
ou mesmo iniciassem os serviços 
on-line. Se para uns a situação foi 
um desafio difícil de ser superado, 
para outros foi uma importante 
evolução do trabalho. Este foi o 
caso do Atelier Thayna Carneiro. 
Assim que começou a circular a 
notícia da pandemia a escola de 
artes do Buritis já estava em pro-
cesso de expansão de unidades e 
formulando um curso através do 
mundo virtual. A quarentena adiou 
os planos da inauguração das no-
vas unidades, mas a realização do 
curso on-line foi uma surpresa al-
tamente positiva.

Até pouco tempo se falásse-
mos em aulas de desenho e pintura 
à distância, muitas pessoas diriam 
que isto seria impossível, afinal, a 
presença do professor ao lado do 
aluno é fundamental para o seu 
desenvolvimento. Contudo, os 
tempos mudaram e o ensino tam-
bém evoluiu. Desde que foi anun-
ciada a quarentena, o atelier ficou 
apenas uma semana fechado. A 
proprietária e professora Thayna 
Carneiro e os demais professores 
se prontificaram a fazer as adap-
tações necessárias para que os 
alunos pudessem se manter ativos 
durante esse período.

“Muitas pessoas me disseram: 
não vai dar certo, você não vai sa-
ber o que a pessoa está sentindo. 
De fato, com a aula on-line pre-
ciso muito que os alunos digam 
o que estão sentindo. Porém, esse 
também foi um ponto muito posi-
tivo, uma vez que muitos se retra-
íam nos seus sentimentos. Agora, 
falam abertamente, com total con-
fiança”, comenta.

Escola de artes do Buritis faz 
sucesso com ensino on-line

As aulas remotas primeiro fo-
ram passadas aos adultos, depois 
aos adolescentes e, por fim, às 
crianças, pois elas têm mais difi-
culdades com o on-line, até mesmo 
na questão de manterem a concen-
tração. “Se por um lado a aula à 
distância perde pela falta do con-
tato físico, por outro ganha em au-
tonomia. Os alunos estão mais cen-
trados no trabalho. Estão adorando, 
tanto que quando atraso um minuto 
para começar a aula já começam a 
me cobrar”, relata Thayna.

CRESCIMENTO

E o que parecia impossível 
aconteceu. De acordo com Thayna 
Carneiro, em vez de perder alu-
nos com o anúncio da pandemia, 
seu atelier tem conquistado novos. 
Muitas pessoas que sempre tive-
ram o desejo de fazer uma aula de 
pintura, desenho, mas não tinham 
tempo, agora têm. Além disso, fa-

zer arte pode servir como uma te-
rapia ocupacional para os adultos 
e, no caso das crianças, uma forma 
de entretê-las dentro de casa. “A 
procura foi impressionante. Até tive 
que recusar alguns alunos porque os 
professores não teriam como orien-
tá-los. Sem contar os alunos que 

Aos poucos, alguns segmentos 
da sociedade têm a possibilidade 
de retomar suas atividades. Uma 
das maiores expectativas das pes-
soas é em relação ao reinício das 
aulas presenciais nas escolas. Na 
rede particular de ensino de Belo 
Horizonte, existe uma força-tarefa 
para que isso aconteça o quanto 
antes. Nesse sentido, o Sindicato 
das Escolas Particulares de Mi-
nas Gerais (Sinep/MG), em par-
ceria com a Associação Mineira 
de Epidemiologia e Controle de 
Infecções (Ameci), elaborou um 
protocolo que objetiva nortear as 
instituições de ensino da rede pri-
vada para o retorno às aulas. Ape-
sar de não haver uma data para a 
volta do período letivo, a categoria 
mobilizou-se nos últimos meses 
para a criação do documento, a fim 
de que as unidades se organizem 
com antecedência.

O protocolo do SINEP/MG é 
opcional, ou seja, as escolas não 
têm obrigação de segui-lo. Cada 
instituição deve adaptar o docu-
mento conforme suas possibilida-
des econômicas, mas o protocolo 
dos órgãos oficiais este sim deve 
ser seguido. No Buritis, a diretora 
do SEB Unimaster garante que a 
instituição está pronta para receber 
seus alunos com total segurança. 
“É importante ressaltar que, no 

SEB/Unimaster pronto para 
volta às aulas com segurança

cumprimento da missão do grupo, 
o respeito ao outro é fundamental. 
Os planos de contingência para a 
reabertura das unidades do SEB 
correspondem a um cuidado de 
redução sustentada da transmissão 
da Covid-19. Portanto, visa-se à 
proteção de professores, de colabo-
radores e, sobretudo, ao bem-estar 
dos estudantes, que é a principal 
preocupação da equipe. Tanto as-
sim que o protocolo de retomada 
das atividades presenciais foi chan-
celado pela equipe de um renovado 
hospital do país”, explica a direto-
ra-geral Eliane Maria Veloso.

De acordo com a diretora, o 
plano de biossegurança e da vigi-
lância em saúde das escolas SEB 

Apesar de a escola ser um dos 
locais mais importantes para a 
interação social, Eliane salienta 
que, neste período de pandemia, 
a conscientização de todos em 
relação ao protocolo de distancia-
mento social será o diferencial na 
vivência dos alunos, das famílias 
e dos educadores para evitar a 
proliferação do vírus e promover 
a continuidade do processo de 
aprendizagem. “A união de cui-
dados é a semente para podermos 
vencer e ultrapassar os obstácu-
los sociais e econômicos trazidos 
por essa situação. A prevenção é o 
nosso maior cuidado”.

AULAS ON-LINE

Enquanto não há a permissão 
para a retomada das aulas presen-
ciais, o colégio SEB Unimaster, 
sensível a essa situação extraor-
dinária, não tem medido esforços 
para cumprir integralmente suas 
obrigações legais e contratuais, 
mediante o oferecimento de con-
teúdo on-line aos alunos. “Sem 
dúvida, 2020 está sendo um ano 
difícil para todos, pois o que se 
vive não é o que foi sonhado. 
No entanto, a nossa equipe fez o 
melhor e, agora, está pronta para 
o retorno de seus colaboradores, 
professores, queridos alunos e fa-
miliares”, diz Eliane.

n Criação de planos de retorno 
e de boas práticas de biosse-
gurança chancelados por um 
órgão competente;

n divulgação do plano de retor-
no e de boas práticas de bios-
segurança para todos os cola-
boradores, alunos e famílias 
SEB. Assim que autorizado 
o retorno, haverá divulgação 
aos alunos e aos familiares;

n adequação de procedimentos 
para higienização e desinfec-
ção de todas as áreas do es-
paço escolar;

n adoção de procedimentos para 
casos suspeitos de Covid-19 
no ambiente escolar;

n destinação de área de isola-
mento para casos suspeitos 
de Covid-19;

n disponibilização de equipe 
de trabalho para acompanha-
mento pedagógico

n projeto socioemocional para 
os alunos;

n prestação de orientações para 
a gestão do trabalho e para 

a garantia da saúde de toda 
nossa equipe, com o objetivo 
de assegurar a proteção da 
vida e a redução dos riscos 
de exposição e transmissão;

n alteração e adequação dos es-
paços das escolas;

n elaboração de protocolos junto 
aos fornecedores (cantina, es-
cola de esportes, dentre outros);

n realização de pesquisa com os 
pais sobre o retorno;

n realização de pesquisa com 
os alunos sobre o estudo 
híbrido;

n reelaboração do calendário 
escolar, garantindo o cumpri-
mento da carga horária míni-
ma exigida a cada segmento 
e adequando e atendendo as 
legislações estaduais e muni-
cipais;

n elaboração de mapas para in-
tervenções pedagógicas ne-
cessárias e de revisão geral 
de conteúdos pedagógicos;

n extensão de monitoria para os 
estudantes.

Adequações 
nas unidades

corresponde a boas práticas relati-
vas à prevenção, ao controle, à mi-
tigação ou à eliminação de riscos 
inerentes às atividades que possam 
interferir ou comprometer a qua-
lidade de vida e a saúde humana. 
Desse modo, a gestão escolar es-
tará vigilante, mapeará os riscos e 
atuará de maneira proativa. “Para 
isso, foram traçadas estratégias 
práticas, como a elaboração de 
um mapa de riscos biológicos e 
a utilização de EPI´s específicos 
para este momento. No entanto, a 
principal atitude preventiva, nes-
se contexto, é a conscientização 
das famílias, a fim de que todos 
permaneçam saudáveis”, acres-
centa a direção.

já vivem de arte e que agora estão 
com mais tempo para produzir e as-
sim ter mais rendimentos”.

Para se ter uma ideia do suces-
so das aulas on-line no atelier do 
Buritis, a empresária diz que com 
essa ferramenta tecnológica teve 
a possibilidade de dar aulas para 
alunos de outras cidades, estados 
e até países. “Estamos dando aulas 
para alunos que moram no Japão. 
Outros que estudavam na Escola 
Americana e tiveram que voltar 
para os Estados Unidos, mas não 
quiseram parar de ter as aulas co-
migo. Pra gente está sendo bem le-
gal. Ver que estamos fazendo a di-
ferença na vida de muitas pessoas 
nesse momento tão complicado”.

Ainda de acordo com Thayna 
Carneiro, com esse novo momen-
to aprendeu que o presencial não é 
insubstituível. Porém, a competên-
cia, sim. Por isso, é preciso poten-
cializar suas atividades a cada dia. 
“Estamos ansiosos para reabrir as 
portas, estar perto dos nossos alu-
nos, mas não tenho dúvidas que as 
aulas on-line chegaram para ficar. 
É o novo normal”.

De acordo com Eliane, diretoria não tem MEDIDO ESFORÇOS 
para garantir o retorno às aulas dentro do protocolo

THAYNA CARNEIRO tem 
se surpreendido com 
a dedicação de seus 
alunos nas aulas remotas

SENSIBILIDADE nos traços é mantida mesmo à distância
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Meio Ambiente 

O trecho do cruzamento entre 
a Avenida José de Oliveira Vaz e 
Rua Doutor Javert Barros, no Bu-
ritis II, até pouco tempo atrás era 
um mero desconhecido da grande 
maioria dos moradores do bair-
ro e região. Contudo, após uma 
importante intervenção, liderada 
por uma moradora, o local tem 
se tornado uma ótima opção para 
caminhadas e passeios, além de 
outras atividades ao ar livre.

Quando as vias citadas foram 
construídas, uma área verde foi 
mantida e foi transformada em 
uma espécie de praça. Um local 
bastante agradável às margens 
de um morro. No entanto, sem 
nenhum cuidado, a área acabou 
se tornando uma extensa mata 
fechada, ideal para presença de 
marginais e usuários de drogas. 
Cena que deixava inquieta a apo-
sentada Rosemeire Martins.

Rosemeire é moradora de um 
condomínio na Avenida Sena-
dor José Augusto, que também dá 
acesso à Rua Javert Barros. Há 11 
anos residindo no local, não podia 
mais conviver com aquela situa-
ção. Então, há cerca de três anos, 
decidiu que iria fazer algo. “Eu co-
mecei a limpar a área com minhas 
próprias mãos. Pintei o meio-fio. 
Foi assim que deu início à transfor-
mação desse espaço”.

Apesar de satisfeita com o 
resultado, a aposentada precisa-
va de ajuda. Via a necessidade de 
mais pessoas engajarem na causa. 
Assim, procurou o apoio da as-
sociação dos moradores (ABB) 
e do poder público municipal. 

Thaís Brasileiro  - advogada

Seu 
Direito

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

Ação de moradora 
transforma área 
verde do bairro

“Através da ABB consegui a ma-
nutenção da área com jardineiros. 
A associação também vai realizar 
novas pinturas no meio-fio. Já a 
coordenadoria da Regional Oeste, 
além de ter mandado fazer uma 
grande limpeza no último dia 1º 
de julho, já me prometeu colocar 
uma nova iluminação no local 
e irá tentar instalar aparelhos de 
uma academia da cidade, além de 
bancos e brinquedos”.

E a prova de que a ação de 
Rosemeire deu muito certo é a 
presença constante de pessoas 
fazendo bom uso do espaço. A 
chef de cozinha Nelma Bernardes 
é um grande exemplo. Moradora 
no vizinho Palmeiras, conheceu 
o local de forma despretensiosa e 
logo o escolheu para as suas ca-
minhadas diárias. “Eu estava pas-
sando por aqui, só para conhecer 
mais do bairro, e me deparei com 

essa área bonita, com a rua bem 
asfaltada, segura com a presen-
ça da polícia. Vi que seria uma 
ótima opção para fazer minhas 
caminhadas e desde então estou 
sempre aqui”.

De acordo com Rosemeire, ou-

vir comentários como o de Nelma a 
motivam cada vez mais para seguir 
lutando pela melhoria da área verde. 
“Tem uma placa aqui que está toda 
furada de tiro. Uma prova de como 
era isso aqui. Já hoje tem até porta 
saquinho para as pessoas colherem 
as fezes dos cães, que eu nem sei 
quem colocou. Uma mudança clara 
de cenário e, principalmente, de ocu-
pação, que muito me emociona”.

Ainda de acordo com a apo-
sentada, com as novas constru-
ções imobiliárias que vêm sur-
gindo na região, a tendência é 
que o local seja cada vez mais 
utilizado pela população do Bu-
ritis. “A pista de caminhada da 
Henrique Badaró Portugal não 
comporta mais tanta gente. A so-
lução será buscar por novas áreas 
para atividade física ao ar livre. 
Tenho certeza que esta será uma 
delas”, finaliza. 

Um movimento que já vinha acontecendo desde 2017, ano da reforma 
trabalhista no país, implantação do regime de teletrabalho em várias empre-
sas, agora na pandemia ficou mais forte e virou quase uma regra, sendo a 
exceção a prestação de serviços pessoalmente nas atividades consideradas 
essenciais e autorizadas pelo governo local para funcionarem, bem como 
para aqueles profissionais ditos da “linha de frente”.

Em razão da pandemia, o distanciamento social virou medida de saúde 
pública e as empresas precisaram se adequar imediatamente. O governo, na 
tentativa de conter a contaminação em massa da população brasileira, bem 
como minimizar os impactos econômicos causados pela pandemia, editou 
medida provisória (MP n.° 927/2020) regulamentando alguns aspectos das re-
lações de trabalho, dentre eles, a possibilidade de implantação quase imediata 
do teletrabalho nas empresas, afastando algumas regras mais rígidas impostas 
pela Consolidação das Leis Trabalhistas – CLT (arts. 75-A a 75-E).

Pois bem, feita esta pequena introdução, vamos direto ao ponto. Vemos uma 
certa confusão na hora de nomear e até qualificar a forma da prestação de serviços 
agora no período da quarentena. Uns falam em home office, outros em trabalho 
remoto e vários utilizam a nomenclatura que está na CLT, o teletrabalho.

Só que existem diferenças jurídicas importantes nesses institutos e pen-
sando nisso é que as empresas devem se adequar e utilizar não só a forma 
correta de ajuste contratual com os empregados, mas também a nomencla-
tura adequada ser utilizada.

Home office é basicamente o trabalho prestado pelo empregado direto 
de sua residência, no ambiente doméstico, no seu lar. O seu caráter é provi-
sório e as atividades desempenhadas quase sempre são as mesmas das exe-
cutadas se estivesse no local de trabalho dentro da empresa. As condições 
e cláusulas contratuais ficam mantidas, como exemplo, salário, jornada de 
trabalho, intervalos para almoço e descanso, bem como a subordinação e 
fiscalização do cumprimento do horário.

Já o teletrabalho é aquele executado de qualquer lugar do mundo, com 
a utilização dos meios de tecnologia e da informação, possibilitando que 
o trabalhador execute as suas tarefas no horário que melhor lhe aprouver, 
bem como sem subordinação e/ou fiscalização do cumprimento da jornada. 
Nessa modalidade é necessário o ajuste contratual por escrito entre empresa 
e trabalhador, com prazo mínimo de 15 dias entre o ajuste e o início efetivo 
da prestação do serviço na modalidade teletrabalho. Como não há controle 
da jornada, o trabalhador não tem direito ao pagamento de horas extras. O 
trabalho remoto seria um gênero do qual o teletrabalho faz parte.  

Agora que não restam mais dúvidas sobre a diferença entre os institu-
tos, utilize a forma correta de ajuste com o seu trabalhador, verificando caso 
a caso, sobre as novas formas e possibilidades de prestação dos serviços, 
principalmente agora com o fim da vigência da medida provisória 927 de 
2020 (caducou e perdeu sua eficácia desde 20/07/2020). 

Na dúvida, sempre consulte um profissional da sua confiança. 

Você sabe a diferença entre 
home office e teletrabalho?

ROSEMEIRE fala com orgulho da mudança de cenário do espaço após sua atuação

NELMA conheceu a área e 
hoje nem imagina fazer suas 
caminhadas em outro lugar
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Por Dentro do Bairro 

??

?

Você sabe quem foi

?

Você sabe quem foi

A rua Clementino Viana Dotti começa na Avenida Profes-
sor Mário Werneck, faz esquina com a Rua Stella Hanriot e termina 
na Rua Cônsul Walter. Ela fica na parte alta do bairro e tem cerca 
de 400 metros. Mas quem foi Clementino Viana Dotti para ter o 
seu nome eternizado no Buritis?

“Uma estrela”, disseram lá pelos anos 20. Nascido na cidade 
de Sabará, no dia 30 de julho de 1904, sempre foi um homem de 
múltipla atividade, se despontando como jornalista e fomentador às 
artes e à cultura da cidade de Belo Horizonte.

Clementino produziu vários artistas famosos de outrora, como 
Tito Scippa, Erna Sack, Bidu Sayão, Joracy Camargo e até Procó-
pio Ferreira. Durante nove anos, dirigiu a Empresa de Cinemas e 
Teatros de Minas Gerais e depois foi diretor do jornal “Folha de 
Minas”. Incansável, assessorou a diretoria da Real Aerovias Bra-
sil e foi, por duas vezes, secretário municipal de Turismo e diretor 
de Turismo da Hidrominas. Sem falar que foi, inclusive, chefe de 
cerimonial do então governador Magalhães Pinto. Um homem que 
valia por muitos!

Cidadão Honorário de Belo Horizonte e da histórica Ouro 
Preto foi também agraciado com a Medalha Almirante Tamanda-
ré, da Marinha Brasileira, com as medalhas Santos Dumont e da 
Inconfidência, do governo do Estado e com o Grão-Colar do Pa-
lácio das Artes, o qual teve grande empenho em sua construção. 
Nada mais justo!

Agora, o fato mais impressionante da vida de Clementino Via-
na Dotti foi o de ele ter sido galã de um dos primeiros filmes roda-
dos no Brasil: “Canções de Primavera”, em 1923. Estrela! Clemen-
tino foi casado com Maristela Tristão e com ela teve dois filhos: 
Atílio e Ilma. Os filhos lhe deram quatro netos: Atílio, Patrícia, 
Cláudia e André.

Clementino faleceu no dia 11 de julho de 1984, aos 80 anos. 
No dia seguinte foi enterrado no cemitério Parque da Colina. Se-
gundo reportagem publicada no jornal Estado de Minas, na época, 
“os amigos , artistas e jornalistas que o acompanharam à sepultura 
lembram-se de Clementino Dotti, grande figura humana, que dei-
xou importante trabalho em prol das artes e da cultura como pou-
cos vão deixar, contribuindo decisivamente para o crescimento de 
Minas Gerais”.

Se você não sabia agora sabe quem foi Clementino Viana Dotti.

CLEMENTINO 
VIANA DOTTI

A espera enfim terminou! Os 
católicos do Buritis podem, a 
partir desse mês de agosto, vol-
tar a acompanhar as missas pre-
sencias na Igreja de Santa Clara 
de Assis. A pandemia fez com 
que as missas presenciais fossem 
suspensas desde março. No en-
tanto, a volta ainda requer mui-
tos cuidados com a saúde e, por 
enquanto, nem todos poderão 
acompanhar as celebrações.

A Arquidiocese de Belo Ho-
rizonte decidiu que cada igreja 
iria avaliar sua capacidade de 
reabertura. Esta deveria estar em 
sintonia com as autoridades sani-
tárias, em sentido de cooperação 
e cidadania, podendo assim fazer 
seus serviços celebrativos, forma-
tivos e atendimento às pessoas. 
Na igreja do Buritis, inicialmente 
será retomada apenas a missa das 
08h30 do domingo. A celebração 
será limitada a 30 pessoas, sendo 
20 delas pertencentes às pequenas 
fraternidades e mais dez que reti-
rarem ingressos na secretaria da 
paróquia. "Gradativamente iremos 
anunciando a abertura de outros 

Missas presenciais estão
de volta no Buritis

horários, bem como o aumento 
no número de pessoas. Tudo vai 
depender da situação que nossa 
cidade vai estar no combate ao 
vírus", esclarece o Padre Jorge Al-
ves Filho.

Apesar do número limitado 

Na edição de julho do 
JORNAL DO BURITIS des-
tacamos o trabalho realizado 
pela associação de moradores 
(ABB), que criou uma réplica 
da antiga placa com o nome do 
bairro, que fez muito sucesso 
por aqui anos atrás. Contudo, 
esta nova placa ainda não se 
encontra exposta para aprecia-
ção dos moradores e visitantes. 
Ao contrário da primeira, que 
ficava em um terreno na Rua 
Stella Hanriot, para esta a ABB 
organiza uma eleição para que 
os moradores escolham o local 
em que mais desejam que ela 
seja instalada. A votação segue 
durante este mês de agosto. Ela 
é on-line e está disponibilizada 
no APP SOU MAIS BURITIS 
e também por link da internet 
no site da associação.

Os locais que estão 
na disputa são:
1 - Rua José Rodrigues Pereira 

na entrada do bairro próximo 
à Raja Gabaglia;

2 - Avenida Professor Mário 
Werneck com Rua José Ro-
drigues Pereira, em frente ao 
supermercado Verdemar;

3 - Avenida Professor Mário 
Werneck com Rua Marco 
Aurélio de Miranda, no en-
troncamento na Praça Aroldo 
Tenuta;

4 - Avenida Professor Mário 
Werneck dentro do Parque 
Aggeo Pio Sobrinho.

Votação 
para 

instalação 
de placa 

prossegue

Celebrações 
on-line

Devido ao número limitado de 
pessoas, Padre Jorge informa que as 
missas transmitidas de forma on-line 
permanecerão. Ele ressalta o bom 
resultado obtido com as celebrações 
remotas junto aos fiéis. “A gente já 
fazia algumas transmissões on-line, 
por isso, quando houve a sua neces-
sidade, foi muito tranquila a adap-
tação. A resposta dos fiéis foi muito 
boa, tanto no que diz respeito às mis-
sas, quanto das mensagens litúrgicas 
que postava diariamente. Era muito 
bom acompanhar os comentários”.

Durante o período de suspensão 
das missas, a paróquia intensificou 
seus trabalhos assistenciais, fazendo 
doações a famílias carentes, que se 
tornaram ainda mais necessitadas 
com a crise. “A comunidade do 
Buritis, mais uma vez, demonstrou 
a sua preocupação com o social e 
contribuiu para que muitas famí-
lias se mantivessem vivas durante 
esse período difícil”, ressalta o pá-
roco. Ainda de acordo com Padre 
Jorge, celebrações como casamen-
tos e batizados seguem sendo rea-
lizadas, contudo, com uma orienta-
ção especial. 

de pessoas, esta retomada já tem 
um grande significado para o pá-
roco. Em 25 anos de sacerdócio, 
Padre Jorge conta que nunca ha-
via ficado distante de seus fiéis. 
"Era um sentimento de constran-
gimento ter que pedir para as 

pessoas ficarem afastadas. Sem-
pre estive junto a elas. O meu 
sentimento agora é de alegria 
comparado ao primeiro dia que 
coloquei a batina. Eu sinto falta 
do meu povo. Esse é o sentido 
do sacerdócio", afirma.

PADRE JORGE comemora a volta do contato direto com seus fiéis

2

3

4

1
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Saudosismo

Quem tem mais de 30 anos 
e teve a oportunidade de ter uma 
infância com mais liberdade, pro-
vavelmente tem no corpo algu-
mas cicatrizes originadas de uma 
das brincadeiras mais divertidas 
e emocionantes da época. Descer 
ladeiras a bordo de um carrinho 
de rolimã. Os carrinhos, feitos de 
madeira com rolamentos de aço 
como rodinhas, eram pura adre-
nalina e uma diversão garantida. 
Porém, com o passar dos anos, a 
brincadeira foi sumindo. As ruas 
repletas de veículos e o avanço 
da tecnologia foram os principais 
inimigos. No entanto, pelo menos 
aqui no Buritis, esta brincadeira 
ressurgiu e tem atraído cada vez 
mais participantes.

Há cerca de dois anos o mo-
rador da Avenida Senador José 
Augusto, Estevam Lins, teve a 
ideia de voltar a andar de carrinho 
de rolimã. Queria que a filha Bea-
triz, hoje com 4 anos, sentisse um 
pouco da emoção da brincadeira 
que marcou sua infância. Com os 
conhecimentos de AutoCAD que 
possui decidiu então construir um 
carrinho, encontrar uma rua segura 
no bairro e apresentá-la à brinca-
deira. Mal sabia que, assim como 
ele, muitos outros pais do Buritis 
também iriam abraçar a ideia. Toda 
vez que ia levar a filha - e ele tam-
bém - para descer de rolimã, alguém 
o abordava e demonstrava interesse 
em participar. Daí nasceu a ideia de 
promover encontros no bairro. “Co-
mecei a andar na pista da Henrique 
Badaró Portugal, mas o único local 
indicado para descer lá é um cruza-
mento que é muito movimentado. 
Então, estava perigoso. Encontramos 
essa avenida, a José de Oliveira Vaz, 
que é uma descida muito tranquila, 
ideal para andar”.

Os encontros acontecem, nor-
malmente, nas manhãs de sábado. 

A pandemia provocou mudanças 
profundas na sociedade e, consequen-
temente, nas empresas e profissionais 
de diversas áreas. As especulações 
quanto a essas mudanças no mundo 
do trabalho, nas profissões e tam-
bém a aceleração da transformação 
digital estão ainda mais em voga. 
De olho nessa tendência, o UniBH, 
em parceria com o PRAVALER 
– maior fintech de soluções finan-
ceiras para a educação, promoveu 
no último dia 17 de julho o projeto 
Ressignificando Carreiras. O even-
to, 100% digital e gratuito, contou 
com quase 14 mil inscritos e de-
bateu o atual cenário do mercado 
de carreiras, sem perder a visão do 
futuro, traçando um panorama de 
como os impactos causados pela 
pandemia do novo Coronavírus in-
fluenciarão os próximos anos, além 
de ajudar candidatos a se prepara-
rem para esta nova era.

Com apresentação do escritor 
Marcelo Tas, o Ressignificando 
Carreiras contou com uma equipe 

INFÂNCIA “RAIZ”
Buritis promove encontros de carrinhos de rolimã

Hoje, em torno de 30 pessoas de 
todas as idades participam. A em-
presária Clara Braga, moradora na 
Rua Ernani Agrícola, é um exem-

plo de que a brincadeira é para 
todas as faixas etárias. Já desceu 
a ladeira com as filhas de 7 e 9 
anos e até com a mãe de 60 anos. 
“É uma experiência libertadora. As 
meninas chegam exaustas em casa. 
Quando eu saio com os carrinhos, 
as pessoas passam e comentam. 
Quem está de carro buzina. Des-
perta o interesse mesmo”.

Uma das grandes responsáveis 
pelo sucesso do encontro de carri-
nhos de rolimã no Buritis é a em-
presária Isabella Morais, sócia-pro-
prietária da Padaria Pão da Serra. 
Como o seu empreendimento fica 
na Henrique Badaró conhecia Este-
vam desde que iniciou a brincadei-
ra com a filha. Achou muito legal 
e decidiu participar com as filhas, 
as gêmeas Elisa e Laura, de 5 anos.

De acordo com Isabella, as fi-
lhas idênticas são uma atração na 
sua padaria. Com o início do iso-
lamento, muitos pais lhe pergun-
taram como estava fazendo para 
conter a energia das garotinhas. 
Então, respondia: as levo para 

andarem de carrinho de rolimã. 
Logo, se interessavam e pergunta-
vam onde aconteciam os encontros 
e como poderiam participar. “Além 

UNIBH PROMOVE EVENTO DIGITAL SOBRE CARREIRAS

Estevam estava sem 
trabalhar desde que Bea-
triz nasceu, quando deixou 
a gerência de uma fábrica 
de ração. Ao construir o 
carrinho, que é bem mais 
moderno e seguro do que 
aqueles da sua infância, 
muitas vezes feitos de cai-
xotes de madeira, viu uma 
oportunidade de transfor-
mar o hobby em profissão. 
Assim, toda vez que chega 
uma pessoa interessada 
em participar do encontro, 
mas não tem o carrinho, 
oferece o produto. “Nin-
guém vai ficar sem brincar. 
Comecei devagar e hoje já 
possuo uma linha extensa. 
São carrinhos para todos os 
tamanhos, acolchoados, se-
guros, e agora ainda posso 
plotá-los”.

A plotagem dos car-
rinhos até valeu um fato 
interessante na vida de 
Estevam. Dois de seus tra-
balhos foram alusão aos 
carros da Lótus e McLaren, 
pilotados por Ayrton Senna 
na Fórmula 1. Ao postar as 
imagens no seu Instagram 
começou a ser seguido por 
Galvão Bueno. “Nossa, 
achei muito legal. Ele não 
quis ficar conversando, 
mas já foi um grande in-
centivo para eu seguir meu 
trabalho”.

Além de levar seus 
produtos nos encontros, 
quem tiver interesse em co-
nhecer o trabalho de Este-
vam também pode acessar 
o Instagram @carrinho _
de_rolima e @bh1carrinho-
derolima.    

Oportunidade

de interação para esclarecimento 
de dúvidas dos participantes so-
bre cursos, metodologias e demais 
informações sobre graduação. Os 
participantes da live ainda garanti-
ram matrícula promocional no va-
lor de R$ 49 para este semestre.

Luciano Cacace, diretor de 
Marketing e Comercial da Ânima 
Educação, grupo composto por Uni-
BH e Una, diz que o evento mobili-
zou diversas cidades onde as Insti-
tuições da Ânima estão presentes, 
incluindo, claro, Belo Horizonte. "O 
número de inscritos superou nossas 
expectativas. Em três horas e com um 
roteiro muito bem elaborado por nos-
sas equipes, conseguimos uma jorna-
da em que os alunos puderam saber 
um pouco mais sobre cursos, car-
reiras e as novidades do mercado de 
trabalho. Foi possível debater e expor 
qual papel de empregadores e empre-
gados; e de educadores e empreende-
dores nesse contexto atual.”

De acordo com Cacace, o Res-
significando Carreiras representa 

um marco para a Ânima Educação. 
“Foi a primeira vez que fizemos um 
evento coordenado com todas as ins-
tituições, colocando em evidência 
nosso propósito educacional. Os par-
ticipantes continuarão contando com 
condições exclusivas para prosseguir 
com seus sonhos, certos de onde re-
alizar sua graduação e de qual curso 
escolher. Nosso objetivo agora é con-
tinuar munindo esses alunos de todas 
as informações e conteúdos possíveis, 
para que eles sigam acreditando no 
futuro, mantendo vivo o objetivo de 
cursar uma graduação e contribuir 
com nosso país”, destaca.

Além da apresentação do escritor 
Marcelo Tas, o evento contou com 
mais convidados especiais, como So-
fia Esteves, psicóloga e fundadora da 
DMRH, maior empresa de consulto-
ria de RH do Brasil, Ricardo Salvato, 
Head Comercial e de Desenvolvi-
mento de Negócios do PRAVALER, 
e Daniel Castanho, Presidente do 
Conselho de Administração e um dos 
fundadores da Ânima Educação. 

de divertido, fazer bem para a saú-
de e para a coordenação motora, 
andar de carrinho de rolimã é uma 
atividade muito segura neste mo-
mento, uma vez que as pessoas não 
precisam ficar próximas”.

Isabella brinca que levar as 
crianças para andar de carrinho de 
rolimã tem sido um pretexto para 
muitos pais também entrarem na 
brincadeira. “Tem muitos que che-
gam aqui e descem antes dos filhos 
(rsrs). Nestes tempos difíceis, ter 
uma distração saudável como essa 
pode fazer muita diferença na vida 
das pessoas”.

E o encontro do Buritis tem ga-
nhado fama. Não são apenas mora-
dores do bairro que participam da 
brincadeira. O representante comer-
cial Herbert Melo e a esposa Giova-
na trouxeram o filho Bernardo, de 5 
anos, para descer com seu carrinho 
na avenida do bairro. E o caminho 
foi longo. Eles são moradores no 
bairro União, que fica na região 
nordeste de Belo Horizonte.

Apesar da distância, os pais di-
zem que vale muito à pena o esfor-
ço. “Tirar as crianças do celular, do 
vídeo-game, é algo muito difícil. 
Então, quando o Bernardo me pede 
para levá-lo para andar de carrinho 
de rolimã, de forma alguma posso 
negar”, diz Herbert. “Ver o quanto 
ele está interessado é muito legal. 
O Bernardo mesmo escolhe os 
adesivos que prega no carrinho. 
Está muito empolgado e isso passa 
pra gente”, completa Giovana.

Voltar da descida arrastando os carrinhos é outra GRANDE DIVERSÃO DA BRINCADEIRA

ESTEVAM foi o principal
 idealizador do encontro

Manhãs de sábado de ISABELLA E 
AS FILHAS agora estão reservadas 
para andar de carrinhos de rolimã

Os PAIS DE BERNARDO vieram de 
longe trazer o filho para brincar 

com seu carrinho no Buritis

Com quase 14 mil inscritos, o RESSIGNIFICANDO CARREIRAS 
superou todas as expectativas dos organizadores
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Parabéns

Enquanto as incertezas em 
relação às consequências da Co-
vid-19 ainda rondam a economia, a 
construção civil parece ter seguido 
na contramão. O setor, pelo menos 
no que se refere a Belo Horizonte, 
comemora indicadores e aposta 
em um segundo semestre promis-
sor. De acordo com o Censo Imo-
biliário do Sindicato da Indústria 
da Construção Civil do Estado de 
Minas Gerais (Sinduscon-MG), 
nos primeiros cinco meses de 2020 
tanto as vendas quanto os lança-
mentos de imóveis novos cresce-
ram na capital. As vendas passa-
ram de 1.234 de janeiro a maio de 
2019, para 1.371 no mesmo perí-
odo deste ano, o que corresponde 
a uma elevação de 11,10%. Já os 
lançamentos registraram incre-
mento de 32,51%, ao passar de 889 
para 1.178 nos primeiros meses de 
2020. O Buritis, bairro que sempre 
se destacou na capital pelo cresci-
mento imobiliário, comprova esse 
aquecimento do setor. 

O mercado imobiliário está 
mostrando sua relevância na vida 
das pessoas em plena crise causada 
pela pandemia do novo Coronaví-
rus. Refletindo sobre as novas prio-
ridades de consumo e com a ne-
cessidade de ficar mais tempo em 
casa, as pessoas perceberam que 
o imóvel é um investimento muito 
importante. Não é supérfluo, não 
é bem de consumo, é um investi-
mento para a vida!

Ter qualidade onde vive, ter 
conforto ambiental, se sentir bem e 
ter prazer em curtir o seu lar, tem 
feito as pessoas buscarem outros 
perfis de imóveis até então esque-
cidos. A necessidade de mais espa-
ço para montar seu escritório com 
privacidade e organização para se 
trabalhar em casa também é uma 
necessidade consolidada para os 

Neste mês de agosto se celebra 
uma das profissões que têm no Buritis 
o seu maior mercado na capital mi-
neira. No dia 27 se comemora o Dia 
Nacional do Corretor de Imóveis.

O corretor é o profissional im-
prescindível na cadeia do setor 
imobiliário. É o principal elo entre 
as pessoas e seu grande sonho: a 
conquista da casa própria. O Bu-
ritis, há alguns anos, chegou a ser 
considerado o maior canteiro de 
obras da América Latina. Portanto, 
lugar ideal para a presença desses 
profissionais. Um deles é Edmar 
Faria, que, além de apresentar as 
melhores ofertas do bairro, tam-
bém escolheu o Buritis para morar.

Edmar tem uma longa expe-
riência como corretor de imóveis. 
Entrou para o mercado imobiliário 
em janeiro de 1975, com 17 anos 
de idade, para trabalhar como offi-
ce boy na empresa Ulisses Imóveis, 
que na época era a maior imobiliá-
ria de Belo Horizonte. Logo depois 
que ingressou na empresa foi para a 
área de despachante imobiliário. De 
lá saiu três anos depois e montou 
seu próprio escritório de assessoria 
imobiliária, prestando serviço para 
várias empresas do ramo e cons-
trutoras. No ano de 1999 foi traba-
lhar com um amigo como consultor 
imobiliário e hoje continua no mer-
cado de forma autônoma.

moradores do Buritis.
Gabriela Lara, sócia-pro-

prietária da Solimob Netmó-
veis, diz que, no início da pan-
demia, nos meses de março e 
abril, o mercado imobiliário 
no Buritis chegou a sofrer uma 
queda de aproximadamente 
50% na procura de imóveis 
e oportunidades de compra e 
venda. Porém, já no mês de ju-
lho, a procura aumentou de for-
ma considerável, em torno de 
425%. "As pessoas estão mais 
entusiasmadas em mudar de lar, 
mais decididas e mais seguras. 
A política econômica com a 
queda de juros também contri-
bui. Considerando as últimas 
três décadas, a taxa de juros dos 
bancos para financiar um imó-
vel é a mais baixa da história. 
Tem que aproveitar mesmo", 
diz ela, ressaltando que os lan-
çamentos de novos empreendi-
mentos também seguem em alta 
no bairro. 

Ainda de acordo com Ga-

Agosto se comemora o 
Dia do Corretor de Imóveis

Para o corretor, todo trabalho é 
desafiador. Porém, o mercado imo-
biliário é uma área bastante diferen-
te das outras, uma vez que envolve 
altas quantias de dinheiro e um 
grande sonho, seja o de comprar a 

O atual momento de pandemia 
também causou grande impacto na 
vida do corretor de imóveis. Segun-
do ele, no primeiro momento que 
ouviu a notícia foi aquele susto e a 
incredulidade no que estava aconte-
cendo. O medo de ser infectado. O 
lado obscuro de ficar enclausurado 
dentro de casa. Entretanto, a reali-
dade agora é bem diferente.

“Neste período de aproxima-
damente dois meses foi o caos, 
tanto pessoal quanto profissional. 
Porém, após passar o grande susto 
veio a acomodação dos anseios e 
tomando todos os cuidados voltar a 
trabalhar em home office (que para 
mim será para sempre) e atender 
os clientes que começaram a voltar 
timidamente ao mercado. Hoje, no 

entanto, estamos vivendo um pe-
queno boom. Já estou habituado à 
pandemia e torcendo para que ela 
passe o mais rápido possível e que 
se consiga uma vacina eficaz, para 
podermos voltar ao “novo nor-
mal”, que jamais será  como antes. 
Mas sairemos mais fortes e mais 
solidários, pensando mais no pró-
ximo”, acredita.

Após mais de 30 anos traba-
lhando na zona sul de Belo Hori-
zonte, Edmar mudou os rumos de 
sua vida. Após um divórcio, não 
só começou a trabalhar no Buritis, 
como também decidiu se mudar 
para o bairro. Na época, início dos 
anos 2000, achava que era um bair-
ro muito longe de tudo, que talvez 
não obtivesse tanto sucesso. Con-

tudo, pouco tempo depois seu olhar 
mudou completamente. “Hoje sou 
apaixonado pelo Buritis porque, 
além de ser um bairro jovem, tem 
tudo que se precisa para viver. É 
como uma cidade do interior, mas 
com a vantagem de ser ao lado de 
tudo, com toda a infraestrutura para 
se viver bem”, revela o morador na 
Rubens Caporali Ribeiro.

primeira casa própria ou mesmo fa-
zer um up grade no imóvel que já 
possui. “O maior desafio que tenho 
todos os dias é encontrar o imóvel 
que o cliente está buscando. Para 
isto tenho que estar alinhado com 
seu pensamento, seus anseios e sua 
capacidade financeira de compra”.

A forma do corretor de imóveis 
trabalhar, assim como muitas ou-
tras profissões, foi mudando com o 
passar dos anos. Hoje, o chamado 
mercado 4.0 faz com que o corretor 
tenha de agir de forma totalmente 
diferente do que fazia no passado. O 
cliente agora quer ser entendido e é 
necessária a empatia entre o profissio-
nal e ele. Caso contrário, jamais con-
seguirá efetivar uma venda. “A única 
dificuldade que vejo é exatamente 
acertar estes detalhes. O mercado 
sempre teve, tem e terá seus altos e 
baixos, mas temos que estar aptos a 
nos adaptar”, comenta Edmar.

O Buritis na sua vida

IMPACTO DA QUARENTENA

Setor imobiliário 
no Buritis permanece 
aquecido na pandemia

briela, com essa vulnerabilidade 
na economia mundial, os imó-
veis voltam a mostrar sua soli-
dez. "Diferente de investimen-
tos em bolsas e ações, que são 
voláteis, os imóveis estão aí, se 
mantendo firmes em questão de 
valor monetário, sendo sempre 
necessário para a vida das pes-
soas, e investimento seguro para 
renda de aluguel".

Outra curiosidade do setor 
imobiliário do Buritis nesse pe-
ríodo é a procura por imóveis de 
um padrão mais alto. A pande-
mia alegrou os proprietários de 
coberturas e áreas privativas que 
sentiam dificuldade em vender 
seu imóvel há algum tempo. "Só 
nos primeiros 20 dias de julho, as 
vendas de coberturas equivalem 
a 60% dos contratos assinados 
na Solimob e 25% do período de 
março no início da pandemia até 
hoje. Como comparação, no pri-
meiro semestre do ano passado 
não havíamos vendido nenhuma 
cobertura na empresa". 

Mercado 

Segundo GABRIELA, maior tempo em casa fez as pessoas 
verem o quanto é importante ter um imóvel mais confortável

EDMAR FARIA está na
 profissão há mais de 40 anos


