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200
VEZES QUE O BAIRRO 

FALA MAIS ALTO

Um lar para os 
cães abandonados

PÁG. 5 PÁG. 7

Inovação
Loja do Buritis muda 
conceito em venda 
de produtos de cama, 
mesa e banho

PÁG. 4

O Buridogs acaba de 
lançar mais uma importante 
ação em prol dos cães em 
situação de rua do Buritis e 
região. O grupo voluntário 
está fabricando casinhas, 

feitas com material reciclá-
vel, para abrigar estes so-
fridos animais. Além de um 
teto, na casinha os cães ain-
da são tratados com comida 
e água fresca.

Buritis instala primeira 
“Estação Higienizadora” 

de Belo Horizonte

A pandemia provocada 
pela contaminação do Co-
ronavírus despertou a aten-
ção de todo o mundo sobre 
os cuidados que devemos 
ter com a higiene pessoal. 
Pensando em facilitar a vida 
dos moradores do Buritis, 
três empreendedores, em 
parceria com a ABB, insta-

laram a primeira “Estação 
Higienizadora” de Belo Ho-
rizonte em dos pontos mais 
movimentados do bairro, a 
pista de cooper da Henrique 
Badaró. Agora, ao utilizarem 
o espaço, os frequentadores 
poderão lavar as mãos com 
água e sabão em um equipa-
mento totalmente seguro.

Aos poucos o comércio 
de Belo Horizonte come-
ça a sair do “coma” com 
o anúncio da reabertura 
gradual de vários setores 
da economia. No Buritis, 
a expectativa era enorme 
pela possibilidade do re-
torno às atividades e os 

Reabertura do comércio 
faz bairro renascer

comerciantes esperam 
que os moradores voltem 
a consumir no bairro. Em 
contrapartida, garantem 
a qualidade no serviço de 
sempre aliada à total se-
gurança da saúde de seus 
clientes e funcionários.

Curtindo 
as belezas 
do Buritis

Trânsito
Diretor da BHTrans 
faz uma análise da 
atual situação no 
Buritis

PÁG. 6

Verde
Crianças são 
estimuladas a fazer 
projetos ambientais 
durante a pandemia 

PÁG. 9

Relaxamento
Meditação para 
crianças é tema 
de novo livro de 
moradora do bairro

PÁG. 11

O JORNAL DO BURITIS alcança mais um marco em sua história. O maior periódico de bairro da capital mineira celebra a expressiva marca de 200 EDIÇÕES 
publicadas de forma ininterrupta. Um orgulho não só para os seus colaboradores, mas de todos os moradores, que sabem que podem contar com suas páginas para 
saber tudo o que acontece na comunidade onde vivem e também terem voz e visibilidade em suas ações. PÁG. 3

PÁG. 11
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MEIO AMBIENTE
Gostei muito de ler na última 

edição do JORNAL DO BURITIS 
a reportagem que contou a histó-
ria da moradora que está transfor-
mando uma área verde do bairro 
que fica no trecho entre a Avenida 
José de Oliveira Vaz e Rua Doutor 
Javert Barros, no Buritis II. Lá, até 
pouco tempo atrás, era um mero 
desconhecido da grande maioria 
dos moradores do bairro e região, 
mas agora tem se tornado uma óti-
ma opção para caminhadas e pas-
seios, além de outras atividades ao 
ar livre. Precisamos de mais pesso-
as assim, parabéns pela iniciativa e 
acho, sinceramente, que esta área 
verde deve levar o nome dela.

Inácia Santiago
Moradora

REABERTURA
Quem teve a oportunidade de 

sair na sexta-feira, dia 4 de setem-
bro, para verificar a reabertura dos 
bares e restaurantes teve uma óti-
ma surpresa. A maioria dos estabe-

lecimentos do Buritis estavam com 
os clientes e o melhor de tudo, sem 
aglomeração. Era nítida a felicida-
de no rosto das pessoas que pude-
ram assentar em uma mesa de bar/
restaurante e vivenciar este mo-
mento histórico após cinco meses 
de fechamento. Que as pessoas te-
nham consciência e que os estabe-
lecimentos se ajustem a essa nova 
realidade.  Viva a capital mundial 
dos bares, viva BH.

Antônio Melaço
Morador

SETEMBRO AMARELO
A Advocacia-Geral da União 

(AGU) deu início à campanha Se-
tembro Amarelo – Sua Vida tem 
Valor. Combater o estigma relacio-
nado ao adoecimento mental, cons-
cientizar as pessoas de que o suicí-
dio existe e é um problema de todos 
e divulgar informações sobre os fa-
tores de risco e de proteção relacio-
nados a esse problema de saúde pú-
blica são os objetivos da campanha. 
A prevenção do suicídio não é algo 

simples. No entanto, quanto mais se 
conhece e se compreende quais os 
principais fatores de proteção e de 
risco, mais possibilidades temos de 
dar a devida atenção com vistas à 
prevenção. Por isso, é preciso falar 
sobre o tema de forma consciente e 
esclarecedora.

Segundo a Organização Mun-
dial da Saúde (OMS), estima-se 
que 90% dos casos de suicídio 
poderiam ser evitados. A partir da 
década de 1990, a Organização 
Mundial da Saúde (OMS) passou 
a considerar o suicídio um proble-
ma de saúde pública e incentivou 
a criação de planos nacionais para 
sua prevenção.

Dulciana Elis Zanatta

MAIS ACIDENTES?
A Mobilização Nacional dos 

Médicos e Psicólogos Especialistas 
em Trânsito lamenta a aprovação, 
pelo Senado, do PL 3267/2019, 
que flexibiliza regras do Código 
de Trânsito Brasileiro (CTB) e que 
provocará o aumento no número 

de acidentes e mortes nas ruas e 
rodovias brasileiras. Durante todo 
o trâmite do PL, especialistas em 
Medicina de Tráfego e Psicologia 
do Trânsito se uniram para aler-
tar os legisladores sobre o risco de 
afrouxar normas que contribuíram 
para que o Brasil reduzisse ao lon-
go das décadas o número de mor-
tes. Médicos e psicólogos iniciaram 
uma campanha de esclarecimento 
baseada em estatísticas e dados 
científicos, e conquistaram o apoio 
de cinco senadores, que apresenta-
ram emendas para manter o prazo 
de renovação da Carteira Nacional 
de Habilitação (CNH) a motoristas 
de veículos pesados, uma medida 
que ajuda a evitar acidentes graves, 
mas que não foi suficiente.

Adriano Alkimim
Psicólogo 

PANDEMIA
Se os últimos meses soaram 

difíceis para o trabalhador, que 
acompanhou de perto o índice do 
desemprego subir por consequência 

da quarentena imposta pelo coro-
navírus, o período foi e é ainda uma 
chance de se reinventar. Não à toa, 
o momento também tem sido de 
muita ousadia, coragem e gente se 
aventurando no empreendedorismo, 
criando soluções bastante oportu-
nas para o momento que vivemos 
ou até apostando em redes de fran-
quias, que se apresentam como uma 
opção segura com menos riscos e 
custos, em alguns casos, até redu-
zidos. São inúmeros casos positivos 
de pessoas e empresas que cres-
ceram na crise. O importante é ter 
uma boa ideia e aprimorá-la para 
que os riscos sejam menores.

Márcia Cristina Souza

SEMANA BRASIL
Olha a oportunidade. A 2ª edi-

ção da Semana Brasil vai até o 
próximo dia 13 de setembro e está 
criando uma expectativa de vendas 
para os lojistas da capital mineira. 
Considerando que os setores de 
comércio e serviços foram um dos 
mais impactados pela pandemia da 
Covid-19, e amargou grandes pre-

juízos, essa ação surge como espe-
rança para quem enfrentou longos 
meses de portas fechadas. Com 
descontos de até 70%, a expectati-
va é de aquecimento do comércio, 
especialmente o e-commerce.

Em Belo Horizonte, a Câma-
ra de Dirigentes Lojistas (CDL/
BH) vem mobilizando seus mais 
de 12 mil associados a aderirem ao 
programa. Empresas do comércio 
de diferentes setores, como ali-
mentação, eletrônicos e eletrodo-
mésticos, computadores, móveis, 
produtos de higiene e limpeza, 
cosméticos, nutrição e material 
esportivo já aderiram à campanha. 
Com o tema “Todos juntos com se-
gurança pela retomada e o empre-
go”, a campanha também mostra 
que tem consciência de que o mo-
mento exige responsabilidade dos 
varejistas, e que os cuidados adota-
dos com a saúde dos consumidores 
e empregados nos últimos meses 
devem seguir como prioridade. 
O conteúdo pode ser acessado no 
site: www.cdlbh.com.br

Cristina Reis

Setembro de 2020. Difícil en-
contrar algum motivo para fazer 
qualquer tipo de comemoração. 
Quase 130 mil pessoas mortas por 
um vírus implacável. Economia em 
frangalhos, com 9,7% de queda do 
PIB no segundo trimestre do ano. 
Hoje temos aproximadamente 13 
milhões de brasileiros desempre-
gados. Aqui em Belo Horizonte a 
situação está pior ainda. Durante a 
pandemia, mais de 114 mil pessoas 
perderam o emprego e cerca de 15 
mil empresas fecharam definitiva-
mente suas portas. Um caos. Vamos 
precisar de muito trabalho para su-
perar todas essas adversidades.

NO RUMO CERTO
Porém, em nosso Buritis te-

mos algo que pelo menos mere-
ce um justo registro. O JORNAL 
DO BURITIS chega à edição de 
número 200, um marco bastante 
significativo em se tratando de um 
veículo de comunicação de bairro. 
São 16 anos e seis meses de vida 
intensa, período em que consegui-
mos mostrar para Belo Horizonte e 
para os nossos próprios moradores 
que por aqui há muito mais do que 
tragédias, catástrofes e desastres.

Desde o início, definimos um 
rumo a tomar. Sem deixar de mos-
trar os problemas do bairro, muitos 
deles ajudamos a resolver na con-

dição de porta voz da comunidade, 
optamos por dar espaço àquelas 
notícias que a grande mídia prefe-
re ignorar. E está valendo muito a 
pena trilhar por esse caminho de 
mostrar o lado positivo do bairro, 
porque, como se diz na gíria, “san-
gue bom por aqui é mato”.

Veja, por exemplo, nesta edição 
de setembro mostramos a iniciativa 
pioneira de moradores do bairro que 
criaram uma estação higienizadora 
para ajudar na prevenção ao Corona-
vírus. O equipamento foi instalado na 
Rua Henrique Badaró Portugal – a da 
pista de cooper - em regime experi-
mental e certamente vai ser colocado 

em outros lugares de Belo Horizonte.
Outra notícia boa mesmo em 

tempos de pandemia vem do Buri-
dogs, um grupo de moradores que 
há cerca de um ano se dedica a so-
correr animais abandonados. Des-
ta vez a reportagem mostra mais 
uma iniciativa do grupo, que está 
construindo casas para cães em si-
tuação de rua. Se você andar pelo 
bairro e se deparar com algumas 
casinhas coloridas para cães não 
hesite em ajudar. O Buridogs é for-
mado por pessoas que trabalham 
de forma voluntária e precisa mui-
to de apoio para conseguir manter 
o seu objetivo de oferecer ajuda 

para nossos amigos de quatro patas 
que estão em dificuldades.

Enfim, conseguimos chegar a 
200 edições mostrando notícias 
boas. Fatos relevantes que melho-
raram a vida do bairro e valorizam 
o trabalho de pessoas que se depen-
desse da grande imprensa ficariam 
eternamente anônimas. O bairro tem 
problema? Tem roubos? Assaltos? 
Conflitos? Claro que sim. Não vive-
mos em uma ilha. Mas fizemos uma 
opção muito clara: divulgar aquilo 
que é positivo e que serve de exem-
plo para a nossa sociedade. Noticiar 
aquilo que pode inspirar as pessoas a 
fazerem o bem sem olhar a quem. 
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Especial

 A edição de setembro de 2020 
traz uma marca histórica para o 
JORNAL DO BURITIS. Este peri-
ódico chega ao expressivo número 
de 200 edições publicadas de for-
ma ininterrupta. Nos últimos 200 
meses fizemos com que os nossos 
moradores conhecessem melhor 
o bairro. Fizemos centenas de re-
portagens que só foram publicadas 
aqui, em especial as excelentes ini-
ciativas promovidas pelos nossos 
moradores em favor de causas co-
letivas. Elas não foram publicadas 
em nenhum outro veículo da gran-
de mídia, que só se interessa pelo 
bairro quando acontece alguma tra-
gédia por aqui. Provamos que no-
tícia boa também dá audiência. A 
cada edição fomos conquistando o 
que é primordial em um veículo de 
comunicação: credibilidade. Para 
ressaltarmos esse momento espe-
cial iremos mostrar como o JB foi 
importante para o desenvolvimento 
dos principais projetos voluntários 
do Buritis.

O Bom na Bola Bom na Vida 
é, sem dúvida, o maior projeto so-
cial do Buritis. Tanto que já há al-
guns anos ele não é mais apenas do 
bairro. Seus trabalhos esportivos/
educacionais também são realiza-
dos no Salgado Filho, Estrela D’al-
va, Palmeiras e Conjunto Flávio 
Marques Lisboa, no Barreiro. E 
algumas ideias já estão sendo es-
truturadas para acontecerem tam-
bém em outras cidades de Minas. 
Porém, para onde ele for, o Buritis 

JB chega à edição 200 consolidando
a posição de porta voz do bairro

e o JORNAL DO BURITIS estarão 
sempre com ele.

O Bom na Bola Bom na Vida 
nasceu há cerca de 11 anos. À épo-
ca, o JB tinha apenas cinco anos 
de existência. Suas histórias se 
entrelaçam. Ambos cresceram e 
se enraizaram juntos. Carlos Vas-
concelos, o karlinhos, fundador do 
projeto, se recorda com emoção 
o início desta parceria. “Era só o 
projeto do Karlinhos e o jornal 
acreditou. Abriu suas páginas para 
mim desde o início. Sempre com 
muita verdade, respeito e com o 
único intuito de que esta ideia des-
se certo. O Bom na Bola se trans-
formou a partir de 2014 e o JOR-

Há 5 anos surgia no Buritis a 
Asprami - Associação ao Projeto a 
Melhor Idade. O projeto começou 
com o objetivo de promover a con-
vivência entre nossos moradores 
por meio de atividades físicas e ou-
tras criadas para integração da nos-
sa comunidade. Atualmente, já são 
mais de 350 participantes. Além 
disso, tem como intuito arreca-
dar fraldas geriátricas para doar a 
pessoas carentes que estão acama-
das. No início, apenas três pessoas 
eram atendidas, hoje já são 35. E o 
JORNAL DO BURITIS também 
foi importante para este crescimen-
to da associação.

Miriam Reis, idealizadora da 
Asprami, diz que o jornal foi peça 
importante para que a associação 
alcançasse esse sucesso. Através 
das páginas do JB a entidade se 
tornou conhecida e fez com que 
mais pessoas integrassem à causa, 
tanto com participação nas ativi-
dades no UniBH, quanto na doa-
ção de fraldas e outros donativos 
para famílias carentes. “O projeto 
Asprami não só integrou pessoas 
como também proporcionou vários 
reencontros, pessoas que moravam 
na mesma rua e não se encontravam 
há anos. Pessoas que estudaram 
juntas, trabalharam juntas e nunca 
mais tinham se conhecido. O JOR-
NAL DO BURITIS foi o nosso por-
ta voz oficial”, relata Miriam.

E a contribuição do JORNAL 
DO BURITIS com os projetos so-
ciais abrange todas as diretrizes. 
Se tem um morador querendo fazer 
o bem, lá estamos nós apoiando a 
causa. Gracielle Torres é a funda-
dora do projeto Proteja seu filho 
na Internet, que combate a pedofi-
lia e pornografia infantil nas redes 
sociais. Leitora assídua do JB, fala 

NAL DO BURITIS pode dizer, 
sem qualquer modéstia, que foi um 
dos grandes responsáveis por este 
feito”.

Nos últimos anos, o projeto so-
cial do Buritis ganhou importantes 
prêmios, entre eles o reconhecido 
“Bom Exemplo”, criado pela Rede 
Globo. Em uma analogia muito 
sincera, Karlinhos diz que o jornal 
merecia uma conquista semelhan-
te. “Deveria existir o bom exemplo 
para o jornalismo e o JB é muito 
merecedor. E não estou falando 
apenas do bem que ele fez para o 
meu projeto, mas, como morador, 
ressalto o bem que ele faz para 
toda a comunidade do bairro”.

JUNTO DA MELHOR IDADE

AÇÕES EM PROL DAS 
CRIANÇAS E DA FAMÍLIA

do orgulho em ter o apoio do peri-
ódico nos seus trabalhos.

“É um dos poucos jornais de 
bairro que eu tenho a assiduidade e 
o prazer de ler. Porque a linha edito-
rial do jornal sabe equilibrar muito 
bem matérias de interesse público, 
publicidade dirigida local e boas 
iniciativas que partem de morado-
res do bairro. Através dele podemos 

conhecer novos comércios que estão 
inaugurando no bairro e ao mesmo 
tempo conhecer projetos voluntários 
e boas iniciativas de moradores”.  

Além da campanha contra a 
pedofilia e pornografia infantil na 
internet, Gracielle também con-
tribui com o projeto de lazer “Do-
mingo a Rua é Nossa” e com a pre-
venção ao suicídio, por meio das 

campanhas do Setembro Amarelo. 
De acordo com ela, o JB sempre 
abriu espaço para todos eles. “O 
jornal ainda fez questão de divul-
gar todas as premiações com as 
quais fui agraciada pelos projetos 
nos últimos anos. Uma valorização 
e carinho muito especial. Recebam 
o meu agradecimento e admiração 
pelo profissionalismo”!

KARLINHOS está preparando seu NOVO PROJETO, o “Bora Correr, Bora Caminhar”, 
e não tem dúvidas de que o JB estará junto com ele nessa empreitada

MIRIAM sempre guarda com muito carinho os momentos 
especiais que viveu e que foram registrados pelo JORNAL

GRACIELLE ressalta o quanto é importante para um projeto 
do bairro ter DESTAQUE nas páginas do JORNAL DO BURITIS
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Novidade

Uma loja de enxoval elegan-
te e agradável, com excelência 
em produtos, não precisa ser 
reflexo de altos preços. Foi a 
partir desse perfil que nasceu a 
Casa Gomes - Moda Casa e Pre-
sentes, loja conceito inaugurada 
no Buritis em dezembro passa-
do. A marca traz um novo for-
mato de atendimento em cama, 
mesa e banho. O imóvel foi 
construído desde o chão pensan-
do na qualidade do atendimento 
ao cliente. São ambientes bem 
iluminados, aconchegantes, es-
paçosos, climatizados e aroma-
tizados. Além disso, a loja con-
ta com profissionais altamente 
qualificados, e o principal, com 
as marcas mais conceituadas do 
mercado como Altenburg, Kars-
ten e AcquaAroma, comerciali-
zadas a preços muito acessíveis. 
“Quando imaginamos a loja que-
ríamos oferecer esse atendimen-
to diferenciado, mas com preços 
que coubessem no bolso. Muita 
gente até desconfia. Acha que são 
preços inacessíveis. Mas têm que 

Loja do Buritis traz nova experiência em 
venda de produtos de cama, mesa e banho

vir aqui e conhecer. Temos des-
de uma toalha simples de rosto a 
R$9,90 até as de fio egípcio. Vai 
do desejo e da demanda do clien-
te. A experiência que se tem aqui, 
aliada ao preço, não se encontra 
em nenhum outro lugar de BH”, 
garante a sócia-proprietária Taís 
Oliveira Gomes.

A Casa Gomes trabalha com 
produtos voltados para todas as 
idades, desde crianças a idosos. A 
linha infantil se destaca com pro-
dutos antialérgicos e com dese-
nhos que fazem a alegria da garo-

tada. “Atendemos muitas famílias 
e sempre a satisfação é total. Ape-
sar de vendermos produtos com 
grande durabilidade e vida útil, os 
clientes sempre voltam para com-
prar uma outra coisa e assim vão 
deixando a casa linda e confortá-
vel como queriam ou presentean-
do os que amam”.

A amplitude da loja propor-
cionou a decoração de alguns es-
paços que fazem toda a diferença 
para o cliente na hora da compra. 
Nos fundos, uma mesa posta para 
que ele possa entender como vai 
ficar a sua em casa e ver os dife-
renciais dos produtos. À frente, 
um quarto para que possa sentir 
toques e texturas das colchas, len-
çois e, principalmente a experi-
mentação dos travesseiros, esses 
últimos inclusive são grandes des-
taques da Casa Gomes, segundo 
Taís. “A nossa linha de travessei-
ros é incrível. Tem de tudo. Pena, 
fibra, NASA, sensação látex. Va-
riedade em densidade, altura, for-
mato e valor. Eu sempre digo, o 
melhor travesseiro é o ideal para 
o seu corpo. É chegar, experimen-
tar todos e ver aquele que melhor 
atende. Lembrando que o traves-
seiro certo é qualidade de sono, 
consequentemente qualidade de 

vida e saúde”.
Recém aberta, mal sabiam os 

empreendedores da Casa Gomes 
sobre as grandes dificuldades que 
iriam encontrar pela frente. Lo-
calizada à Rua Rubens Caporali 
Ribeiro, 864, logo em janeiro a 
loja foi muito afetada pelas fortes 
chuvas que atingiram a região. 
Cerca de dois meses depois teve 
o anúncio da pandemia e as por-
tas tiveram de ser fechadas.

Foi um período de muita ten-
são, sem saber como seria pos-
sível continuar. No entanto, de 

acordo com a empresária, a con-
fiança no serviço que prestava 
e, especialmente, o acolhimento 
dos habitantes do Buritis, fo-
ram fundamentais para seguir e, 
surpreendentemente, encontrar 
soluções que não imaginavam. 
“Quando a chuva entrou na loja, 
moradores do edifício aqui de 
frente vieram nos avisar e de-
monstrar preocupação. Pessoas 
que não conhecíamos. Depois 
muitos dos vizinhos começaram 
a fazer pequenas compras, mes-
mo sem precisar, com o intuito 

de nos ajudar mesmo. Demons-
trações de carinho que jamais 
irei esquecer e que mostram que 
estamos mesmo no caminho cer-
to. Sem contar as vendas on-li-
ne. Os clientes confiam tanto no 
nosso produto que nos fazem en-
comendas sem a necessidade de 
vir à loja experimentar. O boca a 
boca fez toda a diferença nesses 
cinco meses”.

Com a reabertura gradual do 
comércio, a Casa Gomes prati-
camente inicia a sua proposta de 
atendimento. Toda a qualidade 
já citada agora está incrementa-
da com um atendimento seguro. 
Além de álcool gel à disposição 
de clientes e funcionários em 
todos os pontos da loja, a todo 
o momento há a desinfecção do 
piso e, assim que um produto é 
tocado, ele passa por um proces-
so de higienização e secagem que 
pode durar até 72 horas antes de 
voltar ao mostruário. “Sabemos 
que trabalhamos com um produ-
to em que o toque é fundamental, 
por isso, tomamos todas as medi-
das de segurança para os nossos 
clientes e funcionários. Eu mes-
ma estou sempre aqui na loja e 
prezo pela saúde”.

A Casa Gomes está obede-
cendo o horário de funcionamen-
to do comércio exigido pela Pre-
feitura de BH, de segunda a sexta 
das 11h às 19h, porém, o cliente 
pode fazer sua compra no dia e 
hora que desejar pelo delivery, 
que se mostrou um sucesso nos 
últimos meses. Basta ligar nos 
telefones 3327-7005 ou 98463-
7145. Ou ainda é possível fazer o 
pedido pelo Instagram @casago-
mesenxovais. O site e-commer-
ce será lançado ainda esse mês: 
www.casagomesenxovais.com.br

Casa Gomes foi totalmente planejada para oferecer um atendimento de excelência ao seu cliente

ACOLHIMENTO DOS MORADORES à loja foi a certeza que 
TAÍS precisava para ver que está seguindo o caminho certo

Ao entrar na loja o CLIENTE recebe 
toda a ATENÇÃO que merece
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Boa Ideia

O Buritis mais uma vez mos-
trou que está à frente em suas 
ações. O bairro é o primeiro, e por 
enquanto único, de Belo Horizon-
te a disponibilizar um higienizador 
comunitário. O equipamento, feito 
de fibra e composto basicamente 
por três pias com água e sabão que 
são acionadas por pedais, encon-
tra-se instalado na pista de cooper 
da Rua Henrique Badaró Portugal, 
um dos locais de maior movimen-
tação de pessoas no bairro.

Uma das principais ações de 
prevenção ao Coronavírus é a 
higienização das mãos, principal-
mente com água e sabão. Contu-
do, quando estamos na rua, fazer 
esta higienização fica mais difí-
cil. Afinal, não existem pias es-
palhadas por aí. Na verdade, não 
existia. Pensando em oferecer 
uma solução para esse problema, 
três amigos se uniram e projeta-
ram o equipamento, que denomi-
naram de “estação higienizado-
ra”, e o Buritis foi  contemplado 
com sua instalação experimental.

Morador no bairro, o turis-
mólogo Gustavo Zschaber é um 
dos empreendedores que criaram 
a estação higienizadora. A esco-
lha pelo Buritis para instalação 
foi a forma que encontrou para 
contribuir com a comunidade 
onde reside. “Eu via o quanto 
o Buritis estava sendo atingi-
do pela pandemia e queria fazer 
algo para ajudar no combate à 
doença. Espero que dê certo e 
que todos os outros bairros da 
cidade também possam contar 
com o equipamento”.

A instalação do equipamento 
contou com a parceria da Asso-
ciação de Moradores. Para não 
depender do poder público, o dis-
positivo foi instalado na calçada 

Nova ferramenta contra a Covid-19
Lavatório comunitário é instalado em pista de cooper do bairro

Moradora na Rua Rubens 
Caporali Ribeiro, a psicóloga 
Cássia Ramos passeia pela pista 
diariamente com a filha Izabe-
la, de dez anos. Ela ficou muito 
satisfeita com a instalação da 
estação higienizadora. “Ficou 
muito legal. Espero que ou-
tras destas sejam instaladas no 
bairro. Higienizar as mãos vai 
ser uma ação que fará parte do 
nosso dia a dia mesmo após 
a pandemia. Uma lição para 
vida toda”.

O engenheiro civil Cláu-
dio Alexandre, morador na Rua 
Francisco Fernandes dos San-
tos, sempre faz suas corridas na 
pista da Henrique Badaró. Foi 
uma surpresa muito positiva se 
deparar com o lavatório comu-
nitário. Em nome de todos os 
“atletas” da pista ele agradeceu 
aos responsáveis pelo empreen-
dimento. “Ao invés de deitar no 

Comunidade agradece

mesmo para empresas. “Recen-
temente, instalamos um em uma 
mineradora e seus proprietários 
já foram avaliados positivamen-
te como empresa que se preo-
cupa com a saúde dos funcio-
nários. Quem sabe uma grande 
empresa não pode até mesmo 
bancar a instalação em espaços 
públicos e colocar sua marca no 
equipamento. Seria muito baca-
na. Lembrando que este é um 
dispositivo de baixo custo, ins-
talação e manutenção”.

Para dar mais sustentabi-
lidade ao projeto, foi criada a 
empresa Higi – N, que também 
está instalada no Buritis, na Rua 
Sebastião Stokler, 140. Mais in-
formações a respeito do trabalho 
podem ser obtidas pelo telefone 
9 8430 7471 e também pelo site 
higi-n.ind.br.

problema eles buscaram uma so-
lução. Um grande exemplo. E que 
bom que veio do meu bairro”.

De acordo com Gustavo, a 
ideia é levar o dispositivo para 
diversos bairros da cidade e até 

que pertence ao condomínio Spa-
zio Eco Vitta, que ainda está co-
laborando com a ligação da rede 
de água. A ABB, em contraparti-
da, se comprometeu a cuidar da 
calçada e os jardins.

“ESTAÇÃO HIGIENIZADORA” é 
feita de fibra e tem baixo custo 

de instalação e manutenção, 
garante GUSTAVO 

CÁSSIA e a filha IZABELA ficaram bem mais tranquilas em frequentar a 
pista, ao saberem que agora têm como manter as mãos limpas no local

Em nome de todos os corredores da pista, CLÁUDIO 
AGRADECEU a iniciativa dos empreendedores
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Análise

Nos últimos anos é notório o 
desenvolvimento do Buritis. Além 
da continuidade do seu crescimen-
to populacional, o bairro se fortale-
ceu em inúmeras áreas, tais como 
o comércio, os serviços educacio-
nais e as opções de lazer e gastro-
nômicas. Para a grande maioria, o 
Buritis é visto como o lugar ideal 
para se morar. Só não podemos di-
zer que ele é ideal para todos, por-
que em um aspecto o nosso bairro 
ainda continua com uma fama in-
digesta. “Ah, o Buritis? Nossa ali 
o trânsito não anda”. Infelizmente 
uma realidade, mas que não é um 
“privilégio” nosso. Todos os luga-
res de grande crescimento demo-
gráfico vivem com esse problema. 
Porém, as autoridades públicas não 
podem deitar sobre esse fato e não 
se preocuparem em buscar uma 
solução que, pelo menos, amenize 
o problema. Durante o mês de se-
tembro se celebra a Semana Nacio-
nal do Trânsito. Sempre um bom 
motivo para discutirmos como está 
o trânsito no Buritis.

Diretor de sistema viário da 
BHTrans, José Carlos Ladeira as-
sume a dificuldade para melhorar 
a fluidez do trânsito do Buritis. 
De acordo com ele, o bairro não 
foi projetado para ter a sua alta 
verticalização. Além disso, o cres-
cimento considerável no núme-
ro de usuários do bairro, ou seja, 
pessoas que não moram aqui, mas 
estão no Buritis diariamente, com-
plica ainda mais esta mobilidade 
no trânsito. “Aqui temos escolas, 
universidades, grandes empresas. 
Tudo isso faz com que muitas 
pessoas venham de outros bairros 
para cá todos os dias. Sem contar 
suas opções de lazer como bares, 
restaurantes, casas de shows e ci-
nema. É um número muito alto 
de veículos para circular dentro 
de um bairro que foi projetado 
para ser residencial”.

Setembro é mês de olhar com 
atenção para o nosso trânsito

Em relação a um dos maiores 
problemas no bairro, que são as 
vans que estacionam em fila dupla 
em frente às universidades e es-
colas, o diretor lamenta a falta de 
força de fiscalização do órgão. “A 
BHTrans não tem poder de multar. 
Para esse problema, que é de or-
dem educacional, a única solução é 
atingir o bolso. Infelizmente, quan-
do os motoristas de van vêem os 
nossos agentes, simplesmente ig-
noram a sua presença. Mas eu não 
quero que eles sejam multados. O 
meu desejo é que eles se conscien-
tizassem e mudassem de atitude”.

No entanto, apesar das difi-
culdades, José Carlos garante que 
ações realizadas pelo poder públi-
co já estão interferindo positiva-
mente no trânsito do Buritis. Nos 
últimos meses, algumas das princi-
pais vias do bairro receberam nova 
pavimentação.  Antes, a Avenida 
Mário Werneck também havia pas-
sado por uma grande revitalização, 
em especial no ponto que fica em 
frente ao supermercado Supernosso, 
e ganhou nova sinalização. “A nova 
sinalização na avenida mais movi-

mentada do Buritis deu maior flui-
dez ao trânsito e, o principal, mais 
segurança aos pedestres”, relata.

Há alguns anos, a associação de 
moradores do bairro elaborou um 

Prevista no Código de Trânsito 
Brasileiro (CTB), a Semana Nacio-
nal do Trânsito é comemorada anu-
almente entre os dias 18 e 25 de 
setembro. O objetivo é conscienti-
zar a sociedade, com vistas à inter-
nalização de valores que contribu-
am para a criação de um ambiente 
favorável ao atendimento de seu 
compromisso com a valorização da 
vida focando o desenvolvimento 
de valores, posturas e atitudes, no 
sentido de garantir o direito de ir e 
vir dos cidadãos.

Todos os anos a Semana ganha 
um tema principal para ser traba-
lhado. Para 2020, o escolhido foi 
“Perceba o risco, proteja a vida”. A 
BHTrans se fará presente em todos 
os cantos da cidade com apresen-
tações dos profissionais que fazem 

projeto denominado de “Anel do 
Buritis”. Nele, foram elaboradas 
várias alterações que poderiam me-
lhorar o trânsito do bairro. Apesar 
de o poder público municipal ter 
recebido o projeto, muito pouco do 
que consta nele saiu do papel. De 
acordo com José Carlos, o projeto 
de fato é interessante, no entanto, 
privilegia apenas os motoristas. 
“Se a ideia principal do projeto, 
que é a implantação do anel, fosse 
estabelecida, os usuários de ônibus 
teriam uma grande dificuldade. Os 
pontos ficariam muito distantes. 
Não podemos resolver um proble-
ma e criar outro”.

O diretor volta a ressaltar que 
a segurança do pedestre é a maior 
preocupação da Empresa de Trans-
portes e Trânsito de Belo Horizonte. 
“As pessoas têm que entender que 
a sua comodidade não pode sobres-
sair ao bem da comunidade. Uma 
frase que não canso de dizer é: com 
vida eu não negocio”.

SEMANA DO TRÂNSITO
parte do Circo Trânsito Legal. No 
Buritis, uma ação está programada 
para acontecer na Avenida Mário 
Werneck no dia 23 deste mês, uma 
quarta-feira. “É muito legal. De uma 
forma criativa e divertida, os nossos 
palhaços mostram algumas situações 
simples, mas que são fundamentais 
para a segurança no trânsito”.

O Brasil é um dos países com 
mais acidentes de trânsito, onde 
morrem por ano aproximadamente 
40 mil pessoas. Algumas das maio-
res causas de acidentes são o exces-
so de velocidade, a embriaguez e o 
uso do celular enquanto a pessoa di-
rige.É essencial o ensino de atitudes 
de respeito, precaução e responsabi-
lidade no trânsito, para que as esta-
tísticas alarmantes de acidentes nas 
estradas possam mudar.

Diretor da BHTrans garante que ações recentes 
melhoraram a FLUIDEZ DO TRÂNSITO no bairro

Já está pavimentada a nova 
faixa de entrada no bairro na 
Rua José Rodrigues Pereira 
para os motoristas que vêm 
da Avenida Barão Homem de 
Melo. Ela chega  como uma 
grande solução para melhorar 
a fluidez no tráfego de um dos 
principais gargalos de trânsito 
do Buritis. A obra foi anunciada 
ainda no início de 2019. Con-
tudo, somente em maio desse 
ano ela começou a sair do pa-
pel. Porém, os trabalhos foram 
praticamente paralisados por 
um tempo e a obra, apesar de 
parecer simples, ainda não foi 
concluída.

A grande dificuldade encon-
trada estava sendo a da substi-
tuição dos postes de energia que 
existem no local. No entanto, 
tudo indica que ela agora está 
próxima de ser finalizada. “Te-
mos um prazo para efetuar a 
obra até o dia 15 de setembro. 

FAIXA NA 
JOSÉ RODRIGUES: 

AGORA VAI
A Cemig e as empresas de tele-
fonia e internet já ajustaram os 
postes e estão se movimentando 
para nos liberar o espaço e aí 
sim a instalação da nova faixa 
ser finalizada”, diz José Carlos 
Ladeira, diretor da BHTrans.

Ainda segundo o diretor, a 
nova faixa na José Rodrigues 
Pereira irá minimizar o pro-
blema de congestionamento 
no local. A expectativa é que a 
nova passagem reduza em 40% 
a fila de carros na via que, em 
condições normais, chega a 250 
metros no horário de pico da 
manhã, das 6h45 até as 8h30. 
“Com a nova faixa de entra-
da teremos duas com acesso à 
Avenida Raja Gabáglia, que é 
o principal destino dos moto-
ristas que buscam a zona sul e 
região central da cidade e uma 
faixa livre à direita para quem 
segue sentido BR 356”, finali-
za José Carlos.   
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Painel

Após meses de grande expecta-
tiva, a maior quarentena do mundo, 
a reabertura gradual do comércio 
em Belo Horizonte finalmente está 
acontecendo. Ainda longe do que os 
comerciantes desejam, essa iniciati-
va já fez com que o cenário do Bu-
ritis se modificasse. Se antes o bairro 
estava irreconhecível, “cinza, “mor-
to” como muitos moradores diziam, 
agora ele já começa a ganhar cor 
com sua movimentada vida de volta.

A Prefeitura anunciou que a 
partir do dia 6 de agosto a capital 
mineira poderia avançar para a fase 
1 da flexibilização com a reabertura 
de shoppings centers, salões de be-
leza, galerias de loja e do comércio 
varejista e atacadista. Dias depois 
foi confirmada a reabertura de aca-
demias, alguns parques da cidade e, 
por fim, a permissão para que bares 
e restaurantes pudessem funcionar 
aos fins de semana. Atentos a to-
dos os passos que eram dados pelo 
poder público municipal, os em-
presários do Buritis abriram suas 
portas respeitando todas as exi-
gências de segurança da saúde.

Maior centro comercial do 
Buritis, o Paragem é referência 
em reabertura com segurança. 
Além de totens com álcool gel es-
palhados por toda a sua estrutura, 
o Paragem delimitou a entrada no 
número de pessoas - tendo em to-
das elas a temperatura aferida na 
entrada -, bem como a distância 
em que podem ficar uma das ou-
tras, seja na praça de alimentação 
ou até mesmo dentro das lojas e 
estacionamento. “Eu não tenho 
dúvida que um cliente que vem 
aqui está totalmente seguro, bem 
diferente se ele optar em fazer uma 
compra no Centro de Belo Horizon-
te, por exemplo, dividindo as calça-
das com centenas de outras pessoas. 
A fiscalização da Prefeitura veio 
aqui uma vez e não fez um adendo 
sequer ao trabalho que fizemos, tan-
to que nem voltaram mais”, lembra 
Weverton Jorge, administrador do 
centro comercial.

Porém, o Paragem não se desta-
ca nesse momento apenas por zelar 
pela saúde dos seus frequentadores. 

BURITIS VOLTA A PULSAR
Apesar de ainda com restrições, reabertura do comércio faz bairro retomar sua vida

Assim que foi anunciada a pandemia 
e a suspensão das atividades, a dire-
toria do centro comercial mostrou 
ser uma grande parceira dos lojis-
tas. A cobrança de alugueis foi sus-
pensa e os comerciantes ainda tive-
ram 50% de desconto na cobrança 
do condomínio. “Nós entendemos 
a dor deles. Demonstramos desde o 
início que faríamos o possível para 

pois iniciou as vendas online, que 
foi o que deu sobrevida à sua loja. 
Agora, com a reabertura das portas 
espera que, aos poucos, as pessoas 
comecem a ganhar confiança para 
saírem de casa e fazer compras. “O 
nosso movimento aqui na loja está 
em torno de 60% do normal. Segui-
mos com a venda online, que está 
sendo importante, uma vez que os 
clientes ainda não podem experimen-
tar as roupas. Nesse momento esta-
mos trabalhando para arcar com os 
custos. Acredito que as vendas para o 
Natal é que serão o boom da retoma-
da do comércio, mas é muito bom já 
ver o Buritis ganhando vida”.

Em relação aos moradores do 
bairro, o empresário faz questão de 
ressaltar o incentivo dado por eles 
neste período complicado. “Dava 
para perceber que algumas vezes a 
compra online era feita para contri-
buir com a sobrevida da loja. Fora 
as inúmeras mensagens de apoio 
que recebi desde que tive de fechar 
as portas. Isso não tem preço”.

Um dos últimos setores a ganhar 
até o momento a permissão para re-
tomar as atividades, as academias de 
ginástica também precisam seguir um 
protocolo rígido de segurança da saú-
de para poder funcionar. Mesmo com 

Apesar de terem a permissão 
para seguir trabalhando com o de-
livery e entrega na porta, o setor 
de bares e restaurantes também foi 
muito prejudicado com a proibição 
do atendimento presencial. A possi-
bilidade de voltar a receber esse pú-
blico, mesmo com grandes restrições 
de segurança da saúde, foi recebida 
com entusiasmo pelos empresários 
do setor no Buritis.

Sócio-proprietário do restau-
rante Sabor Mineiro, Ulisses Alves 
explica que foi o delivery que man-
teve o seu estabelecimento durante 
os últimos meses. Inclusive, o servi-
ço foi tão fortalecido que, se de um 
lado teve de reduzir funcionários no 
atendimento, por outro aumentou a 
contratação de motoboys. “Ter a cer-
teza da fidelidade de muitos clientes 
do Buritis foi o ponto positivo que 
pude tirar de toda esta situação tão 
complicada”.

Bares e restaurantes

Ulisses diz que a volta, apesar 
de ainda com restrições, já está 
sendo muito positiva. De acordo 
com ele, está atendendo em torno 
de 70% do público normal. “Ainda 
estamos encaminhando, mas já é 
um momento de comemorar”.

Academias
as dificuldades, só de terem a oportu-
nidade de trabalhar já foi uma notícia 
muito feliz para os empresários. Gu-
temberg Stenner, proprietário da A+, 
foi um dos principais líderes do setor 
na luta pela retomada do trabalho. In-
clusive, ganhou na justiça o direito de 
abrir uma de suas academias.

De acordo com ele, o momento 
é de comemorar, mas esse foi apenas 
o primeiro passo dessa nova reali-
dade a ser enfrentada. “A verdade é 
que ainda tem um medo da popula-
ção em geral. Não somente as aca-
demias, mas todos os setores estão 
levantando bem devagar. O povo 
tem que voltar a movimentar nossa 
economia e a gente faz nossa parte 
oferecendo um serviço de qualidade 
e segurança. Não podemos ficar em 
casa, a vida tem que andar. Vamos 
caminhando, mas sabemos que a es-
trada vai ser difícil. É preciso muita 
luta, já que a “porrada” que toma-
mos foi muito grande”.

ajudá-los. Muitos até 
vieram nos agradecer. 
Tenho certeza que de-
pois de todo esse perí-
odo complicado voltare-
mos ainda mais fortes”, 
diz Weverton, ressaltan-
do ainda que essa con-
fiança passada aos co-
merciantes fez com que 
o Paragem fosse pro-
curado para locação de 
três novas lojas mesmo 
durante a pandemia. “Foi 
algo surpreendente. Essa 
foi a maior prova que 
poderíamos ter sobre a 

força do Paragem e de que acerta-
mos em todas decisões”.

No comércio de rua a expec-
tativa também era grande quanto à 
retomada das vendas após a parali-
sação provocada pelo Coronavírus. 
Proprietário da loja de roupas Wit-
ch Class, Rodrigo Melgaço conta 
que ficou os primeiros 15 dias com 
as portas totalmente fechadas. De-

ESTRUTURA montada no PARAGEM garante 
a TOTAL SEGURANÇA de todos os seus 
frequentadores, garante WEVERTON

MAIOR MOVIMENTAÇÃO de pessoas nas ruas após reabertura do 
comércio é o primeiro sinal de que a vida está voltando ao normal

ULISSES comemora a volta 
do atendimento presencial 

no seu restaurante  

Apesar dessa conquista, GUTEMBERG 
diz que a luta pelos direitos dos 

empresários está apenas começando
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Em Alta

Neste mês de setembro se co-
memora o dia de um profissional 
muito especial para a grande maio-
ria dos moradores do Buritis que 
são apaixonados pelos animais. No 
dia 9 se celebra o Dia do Médico 
Veterinário. Mais que uma profis-
são, ser veterinário é uma vocação. 
Cuidar de pacientes que não fa-
lam, que fogem, que mordem, que 
aprontam a maior bagunça e ainda 
assim ser totalmente apaixonado 
por eles é digno de grande admira-
ção por todos nós.

Bruno Antunes é médico vete-
rinário, professor no UniBH. Está 
na profissão há 11 anos. De acordo 
com ele, fazer veterinária foi uma 
decisão que tomou durante a ado-
lescência. Quando criança sem-
pre teve uma paixão por todos os 
animais sejam cães, gatos, peixes, 
aves e equinos. Seus pais brigavam 
com ele, pois toda vez que via um 

Muitos candidatos a médico 
veterinário ficam preocupados se 
vão conseguir realizar o curso de-
vido à grande sensibilidade com 
os animais. Durante a graduação, 
os alunos são preparados para de-
senvolverem habilidades emocio-
nais que permitem atuar de forma 
racional e ética. Um ponto funda-
mental para o sucesso desta gradu-
ação é a escolha assertiva do lugar 
onde você irá estudar. “Procure 
instituições que estão atualizadas 
com os modelos de aprendizado 
e que possuem infraestrutura de 
qualidade e projetos que permitem 
a vivência prática e constante do 
aluno. A medicina veterinária não é 

Ele cuida do seu melhor amigo
Em setembro se comemora o dia do médico veterinário

cão abandonado ou um passarinho 
na rua, arrumava um jeito de le-
var para casa. Os cavalos eram os 
animais que mais chamavam aten-
ção e, embora tenha sido criado na 
zona urbana, sempre ia ao parque 
de exposição para ver os cavalos. 
“Lembro que quando eu tinha 15 
anos, estava saindo do meu colé-
gio quando encontrei um cavalo de 
carroça abandonado perto da casa 
dos meus pais. Fiquei cuidando 
deste cavalo por várias semanas. 
Todos os dias no trajeto da escola 
eu visitava esse animal. Foi naque-
le momento que constatei que iria 
fazer medicina veterinária”.

Durante o curso, Bruno se 
apaixonou por diversas áreas da 
profissão, desde a clínica médica 
de grandes animais, a caprinocul-
tura, aos cuidados com os pets e 
a produção animal, principalmen-
te aves.

Para os futuros profissionais
apenas a clínica médica de peque-
nos animais, mas envolve habilida-
des e competências voltadas para 
animais de grande porte, animais 
de produção, produtos de origem 
animal, medicina preventiva, saú-
de única e agronegócio. Conhecer 
todas essas áreas é importante para 
ter um leque maior de possibilida-
des de atuação”, detalha Bruno.  

O Dia do Médico Veterinário 
é comemorado em 9 de setembro 
porque foi nessa data, em 1933, 
que o então presidente do Brasil, 
Getúlio Vargas, assinou o Decreto 
Lei nº 23.133, que regularizou a 
profissão e o ensino da medicina 
veterinária no país.

Para o médico veterinário, um 
dos maiores desafios da profissão 
é conseguir separar o lado profis-
sional do pessoal. É natural desta 
profissão uma paixão muito grande 
pelos animais e que os leva muitas 
vezes a se doar integralmente. “Falo 
que o médico veterinário vive, ama, 
se apaixona, chora e se diverte tra-
balhando. Essa não é uma profissão 
que tem um horário de início e tér-
mino da sua jornada. Pacientes, em 
diversas situações, todos os dias e 
horários da semana, aparecem nos 
momentos mais inesperados e esta-
mos sempre querendo ajudá-los”.

Outro desafio é conseguir der-
rubar alguns mitos que existem na 
sociedade. Hoje com as redes so-
ciais, muitas pessoas que não são 
formadas e não possuem domínio 

MAIORES DESAFIOS
técnico, divulgam informações e 
conteúdos incorretos que se dis-
seminam rapidamente. O médico 
veterinário é o profissional com 
domínio de informações técnicas 
e científicas da saúde, da nutrição 
e do bem estar dos animais. Além 
disso, atuam em prol da saúde pú-
blica, seja por meio da produção e 
pela segurança de produtos de ori-
gem animal, ou também por meio 
da elaboração, o desenvolvimento 
e a aplicação de programas de me-
dicina preventiva para o homem.

Muito engajado na profissão, 
Bruno ressalta a necessidade de 
uma legislação mais eficiente con-
tra fake news e atuações técnicas 
que não são providas de formação 
na área. “Isso iria fortalecer demais 
essa profissão”.

Como a maioria dos veterinários, foi a paixão pelos 
animais que motivou BRUNO a escolher a profissão

O sindico é o representante 
legal do condomínio e, por for-
ça de lei, é seu dever praticar 
os atos necessários à defesa dos 
interesses da coletividade, bem 
como evitar a prática de atos que 
afetem o sossego, a segurança e 
a saúde dos moradores. E nesse 
momento de exceção, de pande-
mia, compete ao síndico a ado-
ção de medidas que zelem pela 
saúde de todos. Então, esse é o 
fundamento jurídico que justi-
fica as ações restritivas tomadas 
pelo síndico. “Contudo, essas 
medidas devem ser tomadas sem 

Gestão profissional da função se mostrou cada vez 
mais fundamental na administração do condomínio

não haja aglomeração de pessoas, 
higienização adequada e cons-
tante das áreas, sem esquecer das 
medidas por todos já conhecidas, 
como utilização do álcool em gel 
e distanciamento social.

Com relação às obras nas 
unidades privativas, deve ser de-
finido um horário reduzido para 
sua realização, visando minorar os 
impactos naqueles que estão exer-
cendo suas atividades laborais em 
sistema de home office. “A pala-
vra chave nesse momento é bom 
senso, para que todos os interesses 
sejam compatibilizados”, conclui.Os síndicos, desde o início da 

pandemia, vivenciam momentos 
de muita apreensão e pressão por 
parte dos moradores. A determi-
nação de isolamento social pelos 
órgãos de saúde, objetivando o 
combate ao Coronavírus, fez com 
que muitos gestores condominiais 
adotassem medidas restritivas no 
edifício, como a proibição da rea-
lização de obras nas unidades pri-
vativas ou a limitação da circulação 
de pessoas e até mesmo a proibição 
de uso das áreas comuns, a fim de 
se evitar aglomerações. Mas essas 
decisões, tidas por alguns como ar-
bitrárias, impactaram bastante o dia 
a dia dos condomínios e o síndico 
passou a ser alvo de questionamen-

tos constantes por uma ala de mora-
dores, contrários a tais limitações. 
E para dificultar o exercício de suas 
atribuições, constatou-se um au-
mento vertiginoso de conflitos entre 
vizinhos, gerados, em especial, pela 
violação ao sossego. O síndico pas-
sou, então, a ser um notável media-
dor de conflitos.

Outro desafio enfrentado pelos 
síndicos foi a manutenção da saúde 
financeira do condomínio. Com as 
famílias tendo que permanecer em 
isolamento, houve um considerá-
vel das despesas com os serviços 
básicos. Também se fez necessária 
a aquisição, em maior volume, de 
materiais de limpeza para a maior 
adequação de higiene das áreas co-

A pandemia também 
alterou a dinâmica das as-
sembleias condominiais. A 
necessidade de isolamento 
social fez com que as reu-
niões presenciais, nos mol-
des tradicionais, fossem 
contraindicadas. E, nesse 
contexto, foi publicada a 
Lei 14.010/20 permitindo a 
realização das assembleias 

exageros, sem autoritarismo, res-
peitando as particularidades de cada 
edificação, compatibilizando-as com 
a realidade da região ao qual o con-
domínio se encontra inserido. Cada 
condomínio vivencia uma realida-
de que lhe é própria, exigindo que 
as medidas sejam analisadas caso a 
caso”, diz o advogado.

Inúmeros condomínios já estão 
flexibilizando as medidas adotadas 
no início da quarentena. E se essa 
for a opção da coletividade, devem 
ser estabelecidas regras rígidas de 
utilização das áreas comuns, com o 
agendamento de horários, para que 

muns, ao mesmo tempo em que se 
verificou, em alguns edifícios, uma 
diminuição de receita, gerada pela 
elevação dos índices de inadim-
plência das taxas condominiais. 
Nesse cenário, houve a necessida-
de de o síndico readequar as contas 
do condomínio, atuando na repac-
tuação de contratos com prestado-
res de serviços, visando a susten-
tabilidade financeira da edificação.

Somada a todas as responsabi-
lidades que já recaiam sobre o sín-
dico, outras foram criadas durante 
a pandemia, como a publicação da 
Lei 23643/20, que impôs a ele o 
dever de comunicar as autoridades 
policiais a ocorrência, ou o indício 
de ocorrência, nas dependências 
do condomínio, de violência do-
méstica e familiar contra mulher, 
criança, adolescente ou idoso ou 
a Lei 23.646/20, que determinou 
aos síndicos que informassem às 
autoridades de saúde a presença de 
condôminos que testaram positivo 
ou que estejam com suspeita da 
Covid-19. “Fato é que a pandemia 
demonstrou que a gestão condomi-
nial tem se tornado cada vez mais 
complexa e, por essa razão, a fi-
gura do Síndico Profissional, que 
antes era uma tendência, sedimen-
tou-se como uma nova realidade, 
fazendo com que inúmeros condo-
mínios optassem por uma gestão 
profissional”, comenta Fábio Bar-
letta Gomes, advogado especialista 
em Direito Condominial.

O que pode e o que não pode

Realização de assembleias
condominiais em âmbito virtu-
al. De acordo com Fábio Barlet-
ta, a experiência tem mostrado 
que esse novo formato será uma 
realidade, inclusive no período 
pós-pandemia, tendo em vista a 
grande aceitação por parte dos 
moradores.

“Um problema crônico nos 
condomínios, que era a baixa 
participação dos moradores nos 

assuntos de interesse coleti-
vo, está sendo gradualmente 
solucionado, uma vez que 
as assembleias virtuais têm 
tornado as deliberações mais 
céleres e objetivas, com me-
nos atritos e com a partici-
pação de um percentual cada 
vez mais elevado de morado-
res, democratizando, assim, 
a tomada de decisões”.  

FÁBIO BARLETTA GOMES, advogado 
especialista em Direito Condominial 

PANDEMIA AUMENTA AS 
RESPONSABILIDADES DOS SÍNDICOS

Assim que foi anunciada a 
reabertura gradual do comércio 
em Belo Horizonte, a CDL/BH 
firmou uma parceria com o Ins-
tituto Hermes Pardini onde os 
lojistas associados da entida-
de terão até 40% de desconto 
nos testes para o Covid 19. O 
objetivo da parceria, segun-
do a CDL/BH é verificar se 
trabalhadores que retornam 
agora para os comércios estão 
contaminados com a doença. 
Os resultados estarão libera-

dos em 24 horas.
A entidade voltou a citar 

a importância da testagem no 
combate à pandemia e agrade-
ceu o apoio do laboratório. “Es-
tamos preparados para apoiar 
os comerciantes, inclusive os 
pequenos negócios nesta reto-
mada, com atenção aos cuidados 
para enfrentamento da Covid-19 
e toda segurança possível para 
funcionários e clientes”, afirmou 
o vice-presidente do Hermes 
Pardini, Alessandro Ferreira.

CDL/BH e Hermes 
Pardini fazem parceria 

para realização de 
exames da Covid-19

n TESTE SOROLÓGICO COVID-19, ANTICORPOS 
IGG: indicado para pacientes com histórico de sintomas 
ou contato com caso confirmado há mais de 20 dias da data 
da coleta do exame. O anticorpo da classe IgG, na grande 
maioria dos casos, é detectado no organismo após 20 dias 
do início dos sintomas, no caso de infecção por Covid-19.

n TESTE SOROLÓGICO COVOD-19 - IgG e IgM: in-
dicado para pacientes com suspeita de Covid-19 com 14 
ou mais dias de sintomas. Realiza a detecção de anticorpos 
das classes IgG e IgM produzidos pelo organismo após a 
infecção pelo novo Coronavírus. 

n TESTE SOROLÓGICO RÁPIDO COVID-19 - IgG e 
IgM: indicado para pacientes sintomáticos na fase tardia, 
após 14 dias do início dos sintomas. Realiza a identificação 
qualitativa de anticorpos IgM e IgG para avaliação tardia 
de soroconversão em pacientes com Covid-19 confirmada 
ou suspeita.

Entenda a indicação 
de cada tipo de teste
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O anúncio da quarentena e a 
consequente suspensão das aulas 
tem sido um grande desafio para 
os pais. É preciso encontrar al-
ternativas para entreter de forma 
saudável os filhos dentro de casa. 
Neste sentido um projeto na região 
do Buritis surgiu como uma boa 
solução. Durante o período da pan-
demia, o Projeto Cercadinho Vivo 
e Ponte Queimada elaborou um 
programa de educação ambiental 
para que as crianças pudessem de-
senvolvê-lo em seus lares.

O objetivo do trabalho era cul-
tivar mudas para serem plantadas 
às margens dos córregos Cercadi-
nho e Ponte Queimada, que pas-
sam pelo Buritis e outros bairros 
da nossa região. As crianças plan-
taram suas mudinhas em casa. Fi-
zeram vídeos e fotos do processo 
de desenvolvimento. Como maté-
ria prima fizeram uso de material 
descartável, como embalagens de 
iogurte e leite, e também planti-

Projeto educacional busca manter 
crianças próximas ao meio 

ambiente durante a pandemia
nhas que já tinham no seu quintal 
e cozinha.

Após o cultivo das mudas, os 
pais deixaram as plantas na porta da 
escola Vida Verde, que fica no vizi-
nho bairro Havaí. A equipe do pro-
grama recolheu e já as plantou no 
jardim da Rua Raul Mourão, esquina 
com Rua Henrique Badaró Portugal, 
que fica próxima ao Ponte Queima-
da, bem como às margens do córre-
go. “Elas foram plantadas no fim de 
agosto. Tinham mudas variadas, mas 
a que achei mais interessante foi a 
peixinho, que decora o ambiente, é 
comestível e ainda pode trabalhar o 
toque, uma vez que é macia como 
pelo de um urso”, explica a ambien-
talista Carla Magna, coordenadora 
dos projetos, que ressalta ainda que o 
jardim da Raul Mourão estava viran-
do um ponto de descarte de lixo até a 
intervenção.

De acordo com Carla, desde o 
início da pandemia buscou ter um 
olhar especial para as crianças e em 

Ponte Queimada. Comprar mudas 
para toda esta extensão seria um in-
vestimento muito alto, que o proje-
to não pode arcar. “Com as doações 
o projeto caminha devagar, mas 
com muito envolvimento da comu-
nidade. Plantamos também flores e 
girassois. Tem que estar sempre re-
plantando. É um trabalho contínuo. 
Assim,vamos fazendo uma educa-
ção ambiental e retirando alguns 
lixões. Nós criamos um projeto 
maior, porém, estamos aguardando 
uma resposta da Regional Oeste e 
da Prefeitura de BH”.

Por fim, a coordenadora ga-
rante que a preservação dos cór-
regos, desde a sua nascente até 
a Avenida Tereza Cristina, ajuda 
em vários sentidos: na preserva-
ção da água, contribui para evitar 
enchentes, ocupações desordena-
das, preservação da mata, melho-
ra a saúde local e a autoestima de 
quem reside próximo. 

A natureza do décimo terceiro salário é salarial e em resumo po-
demos dizer que ele foi instituído lá em 1965 como uma forma de 
substituir, nas datas festivas de final de ano, as cestas de alimentos, 
conhecidas como cestas natalinas.

O pagamento é efetuado para todos os empregados no regime 
de contratação da CLT, exceto para aqueles que são dispensados 
por justa causa. 

Todo ano é a mesma coisa, à medida que o segundo semestre 
vai avançando a expectativa quanto ao recebimento dessa verba vai 
aumentando, tanto por parte dos empregados, quanto pelos empre-
gadores e, principalmente, pelo mercado de consumo. É tradicio-
nalmente um momento da economia girar e o mercado dar aquela 
respirada e se (re) aquecer.

Esse ano não será diferente, mas acredito que será ainda maior 
a expectativa em razão das dificuldades econômicas alcançadas por 
grande parte da população, das empresas, enfim, da sociedade como 
um todo, em razão da pandemia do COVID-19.

Sendo assim, nada melhor do que se preparar financeiramente 
para os pagamentos que estão se aproximando, planejando e execu-
tando medidas de organização de caixa para quando novembro che-
gar. Junto com o mês de novembro vem a conhecida primeira parce-
la do 13° salário (que pode ser paga em parcela única e integral até 
30/11) ou o pagamento em duas parcelas (uma entre 1° de fevereiro 
e 30/11 e outra até 20 de dezembro). Fique atento: é sempre bom 
lembrar que se as datas limites caírem em um domingo ou feriado, o 
pagamento deve ser antecipado para o último dia útil anterio. 

Agora uma pergunta que ainda não temos como responder é a 
seguinte: como ficará o pagamento do décimo terceiro salário da-
queles empregados que estarão com o contrato de trabalho suspen-
so quando da exigência do pagamento da verba? A MP que tratou 
da suspensão é omissa neste sentido, mas a boa notícia é que ainda 
temos 60 dias para encontrarmos uma solução jurídica. E, você, em-
presário, tem razoável tempo para configurar e/ou reconfigurar o seu 
caixa para realizar os pagamentos. 

Se precisar de aconselhamento jurídico não deixe de consultar 
um profissional habilitado, sempre tendo em mente que problemas 
jurídicos sempre existirão, mas que cabe a você implantar um am-
biente de baixos riscos de demandas judiciais, atuando sempre de 
forma preventiva. Pense nisso!

13° salário está se 
aproximando e é hora 

de pensar: você já fez o 
caixa da sua empresa?

como poderia mantê-las próximas 
ao meio ambiente. Neste primeiro 
momento, os alunos da escola Vida 
Verde foram os escolhidos para o 
trabalho. “A Vida Verde é uma es-
cola toda sustentável, tem terreiro 
de terra, lindo! E eles apoiam di-
versos projetos de educação am-
biental. Fizeram parte do bloquinho 
ecológico que saiu no Buritis e con-
tribuem com o nosso projeto am-
biental de preservação dos córregos 
Cercadinho e Ponte Queimada”.

A ambientalista se diz mui-
to satisfeita com o resultado e que 
este foi apenas o início de um gran-
de trabalho. “As crianças mantive-
ram uma atividade prazerosa, desde 
plantar, filmar e até cantar. Vejo o 
quanto elas querem proteger a na-
tureza. Que se sentem importante 
por participar. Não tenho dúvida 
que serão futuros ambientalistas”.

No total, são 14 quilômetros de 
córrego entre o Cercadinho Vivo e 

Todos os dias CARLA vai à praça da Raul Mourão 
para CUIDAR DAS MUDINHAS que foram plantadas
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Por Dentro do Bairro 

??

?

Você sabe quem foi

?

Você sabe quem foi

PROTÁSIO DE 
OLIVEIRA PENNA

A avenida Protásio de Oliveira Penna tem início na rua Mar-
co Aurélio de Miranda, faz esquina com as ruas Doutor Célio An-
drade, José do Patrocínio Carneiro e Francisco Fernandes dos San-
tos e termina na rua Alessandra Salum Cadar. Ela tem cerca de 500 
metros, possui pista dupla e parte da via é utilizada para atividades 
físicas por moradores da região. Há, inclusive, equipamentos da aca-
demia a céu aberto no início da avenida. Mas quem foi Protásio de 
Oliveira Penna para ter seu nome gravado numa avenida do Buritis?

Nascido em Curvelo, no dia 3 de maio de 1898, cidade encra-
vada bem no centro do Estado de Minas Gerais, Protásio de Olivei-
ra Penna era filho de João Camilo de Oliveira Penna e de América 
Lima Penna. Desde cedo já mostrava um homem inteligente e já em 
sua juventude administrava terras em Contria, distrito de Corinto, 
próximo a Curvelo, onde chegou a ser grande fazendeiro.

Entrando na fase adulta de sua vida, Protásio conquistou tam-
bém o cargo de sócio e diretor da Empresa Mineira de Carnes, além 
de ter sido diretor da Associação Comercial de Belo Horizonte no 
início da década de quarenta. Exemplo de retidão e firmeza de cará-
ter, tinha grande prestígio e trânsito entre os principais homens pú-
blicos da época.

Foi amigo de Milton Campos, de Pedro Aleixo e de outros gran-
des nomes da política mineira. Desprendido de coisas materiais, par-
ticipou da Associação dos Amigos da Santa Casa de Misericórdia de 
Belo Horizonte, instituição que muito ajudou e que em troca prestou 
a ele, em momento de seu velório, a seguinte homenagem: seu corpo 
foi exposto à visitação no Salão Nobre do hospital.

Com sua esposa, Regina Alvim Penna (filha de outra grande fi-
gura de Minas, o senador Cesário Alvim), Protásio de Oliveira Pen-
na teve os seguintes filhos: Maria América, casada com Affonso 
Vianna de Paula; Christiano, casado com Leda Mello Penna; João 
Camilo, casado com Vera Prates Penna; Célia, casada com Irajá Ro-
drigues; Jaime; Maria Lúcia, casada com Francisco de Souza Vian-
na; e Narcisa, casada com Renato Santos Pereira.

O “Cavalheiro do Sertão”, como bem o definiu seu filho João 
Camilo, Protásio de Oliveira, que também era descendente em linha 
direta do “Varão das Alterosas”, o ex-presidente Afonso Penna, de 
quem é sobrinho-neto, faleceu no início da década de 1980, aqui em 
Belo Horizonte, deixando 19 netos e 15 bisnetos. Se você não sabia, 
agora já sabe quem foi Protásio de Oliveira Penna.

Na edição de agosto do JOR-
NAL DO BURITIS, apresentamos 
o #FIQUENOBURITIS, ação ins-
tituída por alguns empresários do 
bairro com o objetivo de fomentar 
a economia local nesse momento 
de reabertura gradual do comércio. 
Após algumas semanas de estudos, 
as primeiras ações foram colocadas 
em prática. Agora, a expectativa é 
que os moradores do bairro abra-
cem a causa e contribuam para que 
o comércio local continue forte.

Quem acessa o bairro pela 
Rua José Rodrigues Pereira deve 
ter percebido a placa de Led ins-
talada na Avenida Barão Homem 
de Melo próximo ao encontro 
com a Raja Gabaglia. Desde o 
início deste mês, o painel ilu-
minado desperta a atenção dos 
motoristas para a campanha co-
mercial. Além disso, foi dada a 
largada para a principal ação do 
grupo: a distribuição de vouchers 
promocionais entre os nove esta-
belecimentos participantes.

Para Cássio Lira, proprietário 
do restaurante de comida japone-
sa Kinoko e principal idealizador 
do #FIQUENOBURITIS, este é 
o grande momento da campanha. 
Os comerciantes irão observar 
como será a aceitação do público 
em relação ao que está sendo fei-
to. “A reabertura gradual do co-
mércio será um termômetro para 
sabermos como irá andar a ação. 
Acredito muito no sucesso. Afinal 
já oferecemos excelentes produtos 
com preços muito bons. Com as 

#FIQUENOBURITIS 
dá o pontapé nas 

ações promocionais
promoções estaremos proporcio-
nando ainda mais oportunidades 
para a compra”.

Apesar de nos últimos me-
ses o pedido ter sido para que o 
morador ficasse em casa, agora 
ele pode frequentar alguns luga-
res porque a sua segurança estará 
garantida, garante Cássio. “Aqui 
no meu restaurante, como nos de-
mais empreendimentos do bairro, 
a preocupação com a saúde dos 
clientes é total. No Kinoko até 
implantamos um moderno ser-
viço de higienização. O cliente 
poderá saborear sua refeição sem 
qualquer receio”.

O #FIQUENOBURITIS não 
foi criado com uma data de térmi-
no. Ele irá durar enquanto estiver 
agradando a todas as partes. O su-
cesso entre os comerciantes já está 
sendo comprovado com a procura 
de mais empresários para fazerem 
parte da campanha no futuro. Ago-
ra, fica a expectativa em relação à 
adesão dos clientes. “Comerciantes 
que não estão nessa primeira ação 
viram a reportagem no JORNAL 
DO BURITIS, ficaram muito in-
teressados e já me procuraram 
querendo fazer parte do grupo nas 
próximas ações. Tenho certeza 
que o sucesso também será visto 
nas vendas”.

Cada comerciante decidiu qual 
tipo de promoção iria oferecer no 
voucher. No caso do Kinoko, por 
exemplo, com a apresentação do 
panfleto, na compra de R$50 o 
cliente ganha uma bebida. 

Desde o último mês de 
julho, a Associação do Bair-
ro Buritis (ABB) está com 
uma votação aberta para de-

Escolha do local de instalação de nova 
placa do Buritis chega à reta final

PLACA DE LED anunciando a campanha já 
vem chamando muito a atenção no bairro

Os empresários WALLACE ALVES e CÁSSIO LIRA, 
dois dos nove integrantes desta primeira campanha

Mário Werneck com Rua Marco 
Aurélio de Miranda, próximo à 
Praça Aroldo Tenuta, e o próprio 

Parque Aggeo Pio Sobrinho, 
onde a placa se encontra nes-
se momento.

finir o local onde a nova placa 
com o nome do bairro será ins-
talada. E a primeira etapa da en-
quete foi encerrada neste último 

mês de agosto. Pelo app SOU 
MAIS BURITIS dois pontos do 
bairro foram os mais votados pe-
los moradores e agora seguem 
na disputa final.

E a competição foi acirra-
da. De acordo com a diretoria 
da ABB, até o momento, o mais 
lembrado foi o “Mirante da Rua 
José Rodrigues Pereira”, que 
recebeu 47% dos votos. Em 
segundo lugar está a praça de 
encontro da Avenida Professor 
Mário Werneck com José Rodri-
gues Pereira, próximo ao Uni-
BH, que contou com 40% dos 
votos.

Neste mês de setembro, a as-
sociação de moradores irá pro-
mover uma eleição com as duas 

opções para ver qual será a gran-
de vencedora. Porém, desta vez, 
os eleitores terão mais opções 
de plataformas para votarem. 
Além do aplicativo, a enquete 
também será realizada no Face-
book e Instagram da ABB. Basta 
acessar a página da associação,  
localizar a postagem e registrar 
seu voto.

Esta última etapa de vota-
ção ficará aberta até o dia 31 
de outubro. Até a data, a placa 
ficará exposta no Parque Aggeo 
Pio Sobrinho. Assim que ele for 
reaberto, os moradores terão a 
oportunidade de conhecê-la.

Além das opções finalistas, 
também estavam na disputa o 
ponto de encontro da Avenida 

Estamos no mês da campanha 
do Setembro Amarelo. Mês de fa-
lar sobre um tema cercado de pre-
conceito e medo, mas que precisa 
ser abordado para que possamos 
quebrá-los e assim fazer chegar 
orientação, esclarecimento e es-
perança a quem precisa de ajuda. 
Vivemos um momento ímpar na 
história da humanidade onde a 
solidão tomou conta dos lares de 
muitas pessoas que vivem sozi-
nhas, especialmente idosos; onde 

a overdose de informação gerou 
uma angústia quase opressora e a 
velocidade de acontecimento dos 
fatos gerou mudanças profundas e 
abruptas na sociedade.

Desde 2017, a moradora Gra-
cielle Torres integra a campanha 
do Setembro Amarelo unindo es-
forços junto à Associação Brasi-
leira de Psiquiatria divulgando o 
conteúdo da campanha, levando 
informações esclarecedoras sobre 
o tema mas também reconfortan-

tes. “O tema que idealizei para 
esse ano foi “Desmistificando o 
Suicídio” pois quero através de 
quatro temas que serão discuti-
dos durante as quatro semanas do 
mês de setembro, derrubar tabus, 
desconstruir conceitos equivoca-
dos e quebrar preconceitos. Tra-
go esclarecimento, mas também 
exemplos de pessoas que estão 
se superando e ajudando outros 
a superarem esta fase difícil pela 
qual estamos passando”. 

Trabalhando desta forma é 
possível vencer o medo e o pre-
conceito que cercam os profis-
sionais que se dedicam à área de 
saúde mental, como psiquiatras e 
psicólogos, pois são eles que lhe 
abrirão o caminho para curar não 
só o corpo, mas também a alma, 
recuperando-lhe a capacidade de 
enxergar com clareza a situação, 
seja ela qual for, e tomar decisões 
conscientes e seguras fortalecendo 
sua autoestima. “Junte-se a nós e 

venha se informar, acalmar o co-
ração, clarear a mente e descobrir 
que há suporte, há esperança, há 
amor e há ajuda profissional para 
orientar aqueles que mais preci-
sam. Vamos quebrar o preconceito 
e salvar vidas”! 

Você só pode prevenir uma si-
tuação se estiver preparado para 
ela. Para acessar a campanha me 
siga no instagram: 

@admgracielletorres
Site: www.gracielletorres.adm.br

CAMPANHA SETEMBRO AMARELO: PREVENÇÃO AO SUICÍDIO

Mirante da Rua José Rodrigues Pereira

Avenida Professor Mário Werneck com José Rodrigues Pereira
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Movimento

O período de quarentena trou-
xe diversos desafios às famílias. 
Um dos mais complicados talvez 
seja para quem tem crianças pe-
quenas em casa, devido à neces-
sidade de encontrar formas para 
entretê-las e aliviar a ansiedade. 
Buscando contribuir com esses 
pais, a professora Andréa Pietra, 
moradora do bairro, decidiu criar 
um canal no YouTube sobre técni-
cas de meditação infantil. A ideia 
deu tão certo que acabou também 
virando um livro, lançado neste 
último mês agosto.

“Meditação Infantil com 
Andréa Pietra” leva o mesmo 
nome do canal da pedagoga no 
YouTube. O livro consiste em 
cartões onde um adulto lê em 
voz alta para a criança ou outra 

Quem é “rato de academia” 
sofreu muito nos últimos meses 
sem poder  fazer as suas atividades 
físicas diárias, uma vez que os es-
tabelecimentos estavam fechados 
em Belo Horizonte desde o mês de 
março, como medida de contenção 
ao avanço do novo Coronavírus na 
capital.  Porém, uma solução en-
contrada por muitas pessoas para 
manterem o corpo saudável tem 
sido a realização de exercícios ao ar 
livre. E essa novidade tem trazido 
outros benefícios, além do cuidado 
com o corpo. No Buritis, essa nova 
realidade tem proporcionado a al-
guns moradores conhecerem me-
lhor seus vizinhos e ainda explorar 
pontos do bairro que, talvez, nem 
soubessem que existiam. Um exem-
plo é o grupo que tem se encontra-
do para fazer uma trilha pela cadeia 
montanhosa no bairro.

Uma das entradas da Serra do 
Curral fica no final da Rua José He-
metério Andrade. Local já conheci-
do por alguns moradores, mas que 
poderia ser muito mais utilizado. É 
esse o desejo do grupo!

Os moradores se conheceram 
ao utilizar a nova escadaria da Rua 
Juruena para realizarem atividades 
físicas. A interação foi tão forte que 
decidiram expandir seus encontros 
para além dos degraus. “O Esca-
dão do Buritis já faz parte da nossa 
vida, agora vamos conhecer outros 
pontos do nosso bairro”, diz a pro-
fessora de balé Luciana Veloso.

Ela se mudou para o Buritis há 
cerca de oito anos. Apesar dos enor-

Conhecer a interação das 
pessoas que moram, estudam 
e ou trabalham no Buritis com 
música, formando uma rede de 
interação por meio da arte. Este 
é o objetivo do Mapa Sonoro, 
projeto de extensão realizado 
pelo curso de Música Popular e 
Gestão de Carreira do UniBH, 
que foi lançado no último mês 
de julho.  Por meio de um ques-
tionário, 82 pessoas do bairro 
participaram do primeiro passo 
da iniciativa, que foi identificar 
o ecossistema musical dessa par-
te pulsante de Belo Horizonte.

Joana Boechat, coordena-
dora da pesquisa, explica que o 
Mapa mostra quem são os mú-
sicos amadores e profissionais 
do Buritis, onde estão e o que 
fazem. “Além disso, ele permi-

te mapear as escolas de música, 
os bares que recebem cantores, 
casas de shows, lojas de equipa-
mentos musicais, estúdios e tudo 
o que está relacionado a esse 
universo”.

A coordenadora destaca que 
a iniciativa é aberta à participação 
de toda a comunidade. “Qualquer 
pessoa que tiver relação com a 
música e com o Buritis pode con-
tribuir. Todos os dados serão dis-
ponibilizados em nosso perfil para 
viabilizar o acesso às informações 
para o maior número de pessoas 
possível”.

O Mapa Sonoro contará 
com uma versão personalizada 
no My Maps do Google e estará 
disponível no perfil do projeto, 
no Instagram https://www.insta-
gram.com/mapasonoroburitis/.

O questionário on-line está 
disponível no link do Paisagens 
Sonoras, ação integrante ao projeto 
Mapa Sonoro, em parceria com a 
Battito Música e Desenvolvimento.

O Paisagens Sonoras é uma 
plataforma de podcasts, no 
Spotfy, com seis episódios que 
exploram a relação da música 
com cinco dos 17 Objetivos de 

Desenvolvimento Sustentável 
da ONU, cujas metas são para 
2030. “Buscamos mostrar como 
a música pode contribuir para 
estes objetivos sustentáveis. 
Nosso intuito é destacar que essa 
forma de arte não é só entreteni-
mento e que ela pode contribuir 
para o desenvolvimento da so-
ciedade”, afirma Joana.

Paisagens Sonoras

Confira os episódios em: https://linktr.ee/Paisagens_Sonoras   

Projeto do UniBH 
mapeia a cadeia 

musical do Buritis

mes edifícios que dominam o bairro, 
sempre observou com atenção as áre-
as verdes existentes por aqui. Mora-
dora na Rua José Hemetério Andrade 
a trilha não é nenhuma novidade para 
ela, mas queria que essa beleza fosse 
usufruída por mais pessoas. Apro-
veitou o grupo para lançar a ideia e a 
resposta foi imediata. “Todos ficaram 
muito empolgados. Então, começa-
mos a marcar alguns horários de en-
contros e fomos desbravar a mata, e o 
principal, admirar a linda paisagem”.

A atividade física ao ar livre es-
timula não só a perda de peso e a re-
dução no risco de doenças. Ela traz 
mais flexibilidade e disposição ao 

corpo, além de prevenir uma série de 
problemas emocionais como estresse 
e ansiedade, que aumentaram muito 
durante esse período de isolamento 
social. “A trilha é mesmo incrível. 
Além do contato com a natureza, 
fauna e flora, ao chegarmos no topo 
temos um pôr do sol maravilhoso e a 
vista impressionante da grandeza do 
nosso bairro. Nos traz uma paz inte-
rior enorme”, diz Luciana.

AMIZADES
Ainda de acordo com a pro-

fessora de balé, além das amizades 
criadas com o Escadão do Buritis, 
durante a caminhada na serra acaba 
conhecendo outros moradores que 
também estão fazendo a trilha. “Se 
tem algo de positivo para tirar des-
sa pandemia foi essa oportunidade 
de conhecer mais pessoas. O Buritis 
normalmente é um bairro dormitó-
rio. As pessoas estão sempre com 
pressa. Com esse descanso forçado 
estamos podendo conhecer os nossos 
vizinhos”, ressalta.

A trilha na Serra do Curral é 
segura e dura cerca de 30 minutos. 
Mesmo quem não tem o costume 
de realizar atividades físicas conse-
gue realizá-la sem problemas, assim 
como crianças. “Essa é apenas uma 
área verde do Buritis a ser conheci-

Desbravando o Buritis

da. Queremos conhecer muito mais”, 
completa Luciana.

O advogado Roberto Startling 
de Pádua é um dos moradores do 
bairro que topou o desafio. De 
acordo com ele, aproveitou cada 
momento do encontro. “Só mes-
mo em uma cidade tão única como 
Belo Horizonte poderia haver um 
bairro com características tão dife-
renciadas como esse nosso Buritis. 
Imaginar que a apenas 20 minutos 
de caminhada de sua casa, você 
pode chegar a um lugar tão des-
lumbrante e singular como este, é 
incrível! O Buritis, um bairro com 
vida própria e provido de todas as 
comodidades urbanas tem também 
lazer ecológico garantido para toda 
a família”, finaliza.

MORADORA DO BAIRRO LANÇA LIVRO
QUE ENSINA CRIANÇAS A MEDITAREM

pessoa relaxarem. Segundo a auto-
ra, a ideia do canal e do livro veio 
com as dificuldades que estamos 
enfrentando com todo este distan-
ciamento social. “A angústia e a 
ansiedade tomam conta tanto do 
adulto quanto da criança. Por este 
motivo é necessário meditar e criar 
um momento para o relaxamento. 
O lúdico, a criatividade, a imagina-
ção faz parte de todo o processo”.

Moradora na Rua Eli Seabra Fi-
lho, Andréa garante que a meditação 
infantil é uma prática que vale muito 
a pena, uma vez que reduz a hipe-
ratividade, trabalha a auto-estima, 
melhora o desempenho escolar, esti-
mula a concentração e foco, alivia o 
estresse, além de trabalhar o cogniti-
vo da criança. “É um misto de leve-
za trazendo a reflexão de volta”.

De acordo com a profes-
sora, a meditação consiste em 
repousar o corpo e aquietar a 
mente para perceber a consci-
ência. É um momento de pra-
zer, de pensar no positivo, de 
agradecer por tudo que tem e 
pelo que virá. Esta experiên-
cia ajuda a criança a aprender 
sobre si mesma. “O princípio 
da verdade e da vida. Procuro 
aproximar a prática do universo 
infantil por meio da ludicidade 
e da criatividade”.

A criança deve fazer a me-
ditação sempre com os olhos 
fechados, acompanhadas de 
um adulto. Depois de uma pri-

meira meditação ela pode fazer 
a prática escutando e aprecian-
do as imagens. “Você precisa 
se concentrar na respiração, no 
relaxamento e no final da me-
ditação você estará mais leve, 
mais tranquilo, se sentindo 
mais feliz. Meditação é treino, 
é concentração. São técnicas de 
relaxamento que acalmam tanto 
a criança quanto os pais”.

Devido à pandemia, o lan-
çamento presencial do livro não 
foi realizado. Meditação Infan-
til com Andréa Pietra pode ser 
adquirido pelas contas no Insta-
gram da escritora: @meditaan-
drea e @andreapietratorres. 

Aprendendo a meditar

Iniciativa

Luciana não esconde a 
empolgação em estar criando um 

grupo forte de amizade de pessoas 
que querem desfrutar tudo de 

bom que o bairro oferece

Com poucos minutos de CAMINHADA pela serra é
 possível observar a linda PAISAGEM do nosso Buritis

O advogado ROBERTO STARLING topou o desafio 
de desbravar a serra e ainda levou as FILHAS com ele

JOANA 
BOECHAT 
acredita que o 
resultado do 
projeto será 
importante 
para todos os 
profissionais 
da música do 
Buritis

LANÇAMENTO do livro aconteceu de 
forma virtual no último dia 31 de agosto
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Exemplo

Os cãezinhos em situação de 
rua do Buritis estão tendo uma vida 
menos sofrida. Uma iniciativa do 
grupo Buridogs tem instalado ca-
sinhas em alguns pontos do bairro, 
com direito a água e ração, para 
abrigar os animais, especialmente 
nesses dias de frio. O desejo é que 
todos eles ganhem um lar. Enquanto 
isso não é possível, pelo menos foi 
encontrada uma forma de oferecer 
a eles um pouco mais de conforto e 
acolhimento.

Integrante do Buridogs, Denisa 
Moreira ficou com a responsabili-
dade de produzir as casinhas. Elas 
são sustentáveis, elaboradas com 
caixinhas de tetra pak. “Foi uma 
união de duas grandes paixões: os 
cães e o trabalho sustentável. Para 
mim o lixo é rico. Já faço trabalho 
sustentável há muitos anos. As ca-
sinhas ficaram sensacionais e os 
animais estão tendo um porto se-
guro para se proteger”.

Até o momento foram instala-
das casinhas na praça da Rua Stella 
Hanriot e na pracinha que fica no 
encontro da rua Moisés Kalil com 
Avenida Deputado Cristovam Chia-
radia. Moradora na Cônsul Walter, 
Denisa ficará responsável em man-
ter a casinha da Stella Hanriot. Já a 
casinha da Moisés Kalil, será moni-
torada por importantes parceiros.

O vigilante Magno Pereira e a 
empresária Flávia dos Santos es-
tão no local diariamente. Eles se 
comprometeram a relatar ao grupo 
qualquer interferência que venha a 
surgir na casinha. “Eu gosto muito 
de cachorro. Vou ficar de olho para 
que a casinha fique sempre segura”, 
diz o vigilante. “Eu acho que não só 
seres humanos, mas também os ani-
mais merecem um lugar digno para 
ficar. Parabéns ao grupo pela inicia-
tiva e podem sempre contar comi-
go”, completa a empresária.

Além dos olhares dos profis-
sionais, a casinha também será 
monitorada pela protetora Patrícia 

Para quem busca o vestido ideal 
para fazer bonito em uma festa ou no 
casamento, na região do Buritis exis-
te o local certo. Trata-se do ateliê de 
Maria José Camargo, localizado na 
Rua Mário Coutinho, no nosso bair-
ro vizinho Estoril. Com mais de 60 
anos dedicados à alta costura Maria 
José nem pensa em largar a profis-
são, pois não faltam força de vonta-
de e disposição para continuar costu-
rando os sonhos de muita gente.

Maria José começou a trilhar 
sua história aos 12 anos de idade, 
quando começou a trabalhar com a 
tia costureira na cidade mineira de 
São Gotardo. Desde pequena era 
apaixonada pelos vestidos glamoro-
sos. Os detalhes de cada peça cha-
mavam sua atenção. Sempre atenta 
às tendências da moda, inclusive 
de outros países, estava à frente do 
seu tempo. Em épocas bem diferen-
tes às de hoje, que as informações 
e imagens estão na palma da mão, 
comprava as poucas revistas que 
existiam e fazia cursos. “Eu amava 
o que fazia e, por isso, sempre me 
preocupei em fazer o melhor. Ao 
longo da minha vida trabalhei com 
grandes estilistas. Assim fui “costu-
rando” a minha própria história”.

 No currículo de Maria José 
Camargo está a criação de vestidos 
para representantes da alta socie-
dade mineira. Uma de suas clien-

Mãos que costuram 
ARTE E BELEZA

tes, por exemplo, era a ex-primeira 
dama do Estado, Latife Haddad 
Pereira dos Santos, esposa de Fran-
celino Pereira, que governou Minas 
Gerais de 1979 a 1983 e também 
foi senador da república.

Aos 23 anos Maria José se mudou 
para Belo Horizonte. Na capital iria 
dar sequência ao seu grande trabalho. 
Sete anos depois decidiu abrir seu pró-
prio atelier. Mesmo com o imediatis-
mo dos dias de hoje, acredita que a alta 
costura nunca será deixada de lado. 
“Muita gente opta por aquela roupa 
que vem pronta, até da China. Contu-
do, quem veste uma peça exclusiva, 
que passou por várias provas, sabe 
bem a diferença. Busco entender o 
desejo da cliente. Tenho coragem para 
dizer que um vestido não iria ficar le-
gal. Isso faz toda a diferença no final”.

Mesmo tendo perdido as contas 
de quantos vestidos já costurou, Ma-
ria José garante que cada peça pro-
duzida é uma emoção nova, princi-
palmente quando vê a expressão de 
felicidade no olhar da cliente. “Algu-
mas chegam a chorar. Não tem pre-
ço. Não é só uma roupa. É autoesti-
ma. Uma mulher que é reconhecida 
por estar bem vestida se torna uma 
mulher muito mais feliz”.

AMIZADE
Como a vida é feita de novos 

momentos todos os dias, a costureira 

acabou fazendo uma grande amizade. 
Há cerca de um ano, uma estudante 
de design de moda bateu em sua por-
ta. Disse que era uma grande admi-
radora e perguntou se podia acompa-
nhar seu trabalho. A resposta foi: “só 
fica olhando”.

No início ela ficou mesmo “só 
olhando”. Depois começou a varrer 
uns panos, ajudar com os alfine-
tes. A amizade foi nascendo e hoje 
Valdete Santos se orgulha em dizer 
que trabalha ao lado de sua mestra. 
“Eu me emociono só em pensar. A 
Maria José é minha Coco Chanel. 
Aprendo com ela não só a costura, 
mas o olhar para o glamour, para o 
chique. Ela é única”.

Alcançar esse status é somen-
te com muito amor e dedicação. 
Maria José Camargo ama o que 
faz. Ela costura quando está feliz, 
costura quando está triste, costura 
quando deveria estar de folga. “No 
dia em que meu irmão morreu, eu 
costurei o dia inteiro. Aqueles pa-
nos e linhas amenizavam a minha 
dor. É minha terapia. O dia que 
não puder mais costurar estarei 
morta”, brinca.

O Ateliê Maria José Camargo 
trabalha com vestidos para todos os 
tipos de festas e também de noivas. 
Para conhecer mais sobre o traba-
lho, basta acessar No Instagram: @
ateliermjcamar e @atelie_velaje_.

Buridogs fabrica 
casinhas para cães 
em situação de rua

Carneiro. Moradora na Cristovam 
Chiaradia, Patrícia é apaixonada 
pela causa animal e já faz muitos 
trabalhos voluntários no dia a dia. 
Se depender dela, a casinha estará 
sempre abastecida com água e ra-
ção. “Eu já colocava os alimentos 

aqui, mas era uma casinha de ma-
deira feia. Dava até uma má im-
pressão. Agora, com essa casinha 
linda, vai dar ainda mais gosto 
vir aqui e colocar o alimento e a 
água. Eu estou emocionada, de 
verdade”.

Para efetivar uma ação como essa 
é preciso muito apoio. Desde a doação 
das caixinhas tetra pak à fabricação 
das casinhas. Neste aspecto o Burido-
gs ganhou a grande ajuda de Walda 
Edna, ela que é moradora no vizinho 
Betânia. Além de abrir as portas de sua 
oficina para receber a montagem das 
casinhas, Walda ainda colaborou na 
fabricação. Ela também tem uma his-
tória linda na causa animal. “Eu amo 
muito os animais, inclusive, realizo já 
há algum tempo o bazar solidário “É 
bom e do bem”, que tem toda a verba 
revertida para pessoas que abrem as 
portas de suas casas para abrigar cães 
abandonados. Eu sou uma também. 
Ajudo a fazer essas casinhas com mui-
to amor e carinho”. 

Para se ter uma ideia do esforço 
que é feito para fabricar as casinhas 
dos cães, segundo Denisa, a instalada 
na pracinha da Moisés Kalil gastou 

Grande apoio
mais de 120 caixas de suco. Sem 
contar a fita adesiva. Neste momen-
to, a maior necessidade de doação é 
de fita adesiva - espessura de 35mm 
x 100m - e água sanitária ou cloro 
para lavar as caixinhas. Um ponto 
de apoio no bairro para receber as 
doações foi montado no Depósito 
Ataíde (Av. Professor Mário Erne-
ck, 3100). “Agora é ver se vai dar 
certo. Sabemos que os moradores 
do Buritis gostam muito de cachor-
ro e eu acredito muito no sucesso 
desta iniciativa. Nossos amiguinhos 
de quatro patas agradecem!”.

Para mais informações a res-
peito do projeto, basta acessar no 
Instagram: @denisamoreira19 e 
@afmansur. Quem quiser conhe-
cer um pouco mais dos trabalhos 
de Walda e do seu marido Walter, 
basta acessar o Instagram @me-
canicawalter e @waldaednag.

Encanto

MARIA JOSÉ CAMARGO agora conta com o apoio da amiga VALDETE na produção de suas glamorosas peças

Fabricar as casinhas juntou duas paixões de 
DENISA: os cães e o trabalho sustentável


