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PÁG. 6
PÁG. 9

Rosa
Moradora que já 
enfrentou o câncer 
fala da importância 
da prevenção

PÁG. 5

Diversão 
para 
educar

No céu
Morador tem o 
privilégio de ganhar 
a vida admirando as 
belezas de Minas

PÁG. 7

Saúde
Estação higienizadora 
é sucesso e ganha 
segunda unidade 
no bairro

PÁG. 8PÁG. 8

Um grupo de moradores do 
Buritis e região comemorou o 
Dia da Árvore (21 de setem-
bro) da melhor forma possí-
vel: plantando. Os voluntários 
se organizaram e fizeram um 
grande plantio de árvores florí-
feras e frutíferas em uma praça 

que fica às margens do Córre-
go Ponte Queimada no bairro. 
Pessoas de todas as idades par-
ticiparam da ação que, além do 
enorme bem ao meio ambiente, 
ainda serviu como um impor-
tante momento de diversão e 
para fazer novas amizades.

Principal centro comercial do Buritis, o Paragem 
celebra 15 anos de inauguração no próximo dia 26 de 
outubro. Uma rica história que se consolidou juntamente 
com o momento de maior crescimento do nosso bairro. 
Difícil imaginar que a menos de duas décadas o local de 
maior movimentação do Buritis era um lugar sem grandes 

construções, com terreiros que tinham até criações. Pois 
bem, um empreendedor enxergou todo o potencial do bairro 
e viu aqui o lugar ideal para um shopping. Isso quando 
shoppings em bairros de Belo Horizonte quase inexistiam. 
Parceiros compraram a ideia e hoje o centro comercial não 
para de crescer e oferecer o melhor serviço aos moradores.

Dia da Árvore é lembrado 
no Buritis com grande ação

15 anos de 
consolidação 
no bairro

O NOSSO PARQUE DE VOLTA

Depois de quase oito meses com os portões fechados para visitantes, o Parque Aggeo Pio Sobrinho, 
enfim, foi reaberto. As fortes chuvas que atingiram o Buritis no fim de janeiro e o anúncio da pandemia no 
mês de março forçaram o fechamento do Aggeo durante todo este tempo. A volta, apesar de ainda com grandes 
restrições sanitárias, foi bastante comemorada pelos moradores, que têm no parque um lugar especial para curtir 
a natureza e confraternizar com familiares e amigos. Além disso, o tempo sem visitação foi importante para a 
realização de algumas ações, como por exemplo, o plantio de um novo jardim.

PÁG. 3

Heróis
Equipe do UniBH 
vai ao Pantanal 
para auxiliar no 
resgate de animais  

PÁG. 4
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A pandemia do Coronavírus 
ainda não deu o menor sinal de 
que está terminando. Todos os dias 
milhares de pessoas ainda continu-
am morrendo em todo o mundo. 
A todo momento pipocam notícias 
sobre uma possível vacina contra 
essa maldita doença. Quem conhe-
ce um pouco o ramo farmacêutico 
sabe como é a guerra comercial 
para se aprovar um produto novo 
no mercado. Ainda mais uma vaci-
na que vai beneficiar praticamente 
toda a população do planeta, es-
timada atualmente em quase 8 bi-
lhões de pessoas.

Epidemiologistas mais expe-
rientes preveem que, na melhor das 

QUE BOM TE VER DE NOVO
hipóteses, a descoberta da vacina 
acontecerá somente em 2021. As-
sim mesmo porque todo o mundo 
científico do planeta está debruçado 
sobre este objetivo. Entre a desco-
berta, a produção e a distribuição 
ainda há um longo caminho a per-
correr. Até chegar na ponta é impos-
sível fazer qualquer previsão. Quem 
estiver fazendo, é puro chute. Mais 
ou menos parecido com esses epi-
demiologistas aqui no Brasil, em 
especial em Belo Horizonte.

Mas não deixou de ser uma 
enorme alegria ver boa parte do 
comércio voltar a funcionar, de-
pois de enfrentar a maior quaren-
tena do mundo. Belo Horizonte foi 

a primeira grande cidade a fechar e 
a última a abrir. No meio desse ca-
minho, alguém errou, e muito. Não 
foram poucos os empreendimentos 
que não deram conta de segurar a 
barra por tanto tempo fechado. E, 
com isso, milhares de trabalhadores 
perderam seus empregos. Foi um 
grave erro separar economia e saú-
de no enfrentamento da pandemia.

Porém, aqui no Buritis, mesmo 
com o comércio, os bares e restau-
rantes ainda sofrendo restrições 
de funcionamento, foi muito bom 
voltar a ver o bairro pulsando. Foi 
emocionante ver novamente canto-
res e artistas se apresentando para 
um público ávido por reencontrar 

amigos. Ver as academias, que fi-
caram quase seis meses fechadas, 
voltando a abrir as portas para 
proporcionar mais saúde e entre-
tenimento para as pessoas. Ver as 
pessoas tomando suas cervejas nas 
calçadas de nossos bares.

A gente estava com saudade do 
bairro. De tanto ficar em casa, vi-
mos o tanto que gostamos da nossa 
segunda casa. O bar, o restaurante, 
o shopping, a academia, a loja, o 
prestador de serviço. Nosso Buritis 
é privilegiado. Tem tudo. A pande-
mia certamente serviu para a gente 
valorizar ainda mais o nosso bair-
ro. Muita gente trabalhando por 
aqui mesmo, sem precisar se deslo-

car como sardinhas em lata nestes 
ônibus lotados que tomaram conta 
de Belo Horizonte.

Mesmo com a felicidade desse 
gradual retorno da vida considerada 
“normal”, ainda precisamos alertar 
para procedimentos básicos que não 
podem deixar de acontecer. Há dois 
comportamentos que são simples de 
adotar. Usar a máscara é um deles. 
Não vamos facilitar, gente. Usar a 
máscara protege não apenas a pes-
soa, mas o outro. É quase que um 
ato de amor. E também não vamos 
nos expor com aglomerações.  Mais 
do que nunca, é hora de dar exem-
plo para que a gente possa sobrevi-
ver a esta pandemia. 

TELEMEDICINA
O serviço de telemedicina qua-

se foi regulamentado no Brasil em 
2019, mas acabou sendo revogado 
pelo Conselho Federal de Medici-
na. A prática somente foi autoriza-
da em caráter de emergência com 
o início da pandemia, tendo como 
foco principal evitar a ida das pes-
soas a consultórios e hospitais. 
Após meses de utilização, existe a 
expectativa de que a regulamenta-
ção venha no pós-pandemia, mas 
isso ainda depende dos órgãos de 
classe e do Congresso Nacional. 
Apesar de ser uma ferramenta im-
portante de acesso à saúde, a prá-
tica não substitui a consulta pre-
sencial, sendo mais indicada para 
situações como gestão de doen-
ças crônicas, consulta de retorno, 
prescrição de remédios, análise 
de exames e atendimento inicial 
para triagem. Com o retorno gra-
dual das atividades, começam a 
surgir queixas de pacientes de pla-

nos de saúde que não conseguem 
agendar consultas presenciais, e 
têm se deparado com a opção da 
telemedicina, vendida como ideal. 
Tal alegação é que a medida é pre-
ventiva, para assegurar a integri-
dade da saúde dos médicos e dos 
pacientes, evitando a dissemina-
ção e o contágio pelo coronavírus. 
Porém, o atendimento presencial é 
um direito do beneficiário. Portan-
to, cuidado!

Mercês da Silva Nunes
Especialista em Direito Médico

TEMPERATURA
As altas temperaturas vêm 

castigando a população do país 
nas últimas semanas. A sensação 
de desconforto causada pela bai-
xa umidade do ar traz indisposi-
ção, falta de apetite, sensação de 
boca seca e muito calor. Tempe-
raturas extremas não fazem bem 
para a saúde e é recomendada 
hidratação constante, uso de rou-

pas leves e evitar exposição ao 
sol entre 10h e 16h. Além destes 
cuidados básicos, precisamos 
ficar atentos a outros sinais do 
corpo, pois em dias extrema-
mente quentes como os que esta-
mos passando elevam o risco de 
complicações por doenças car-
diovasculares, em especial para 
aqueles que já apresentam algum 
problema cardíaco. Se a pessoa 
notar que está com os batimen-
tos cardíacos acelerados, dor no 
peito, dor de cabeça ou tontura, 
é importante procurar ajuda mé-
dica, pois estes sintomas aliados 
ao forte calor podem indicar um 
risco de infarto ou AVC. Quando 
a temperatura ambiente está ele-
vada, a pressão arterial pode cair 
e a frequência cardíaca aumen-
tar, é essa combinação eleva as 
chances de uma pessoa que tem 
problemas cardíacos apresentar 
um quadro de saúde mais grave.

Augusto Vilela
Cardiologista

ELEIÇÕES
Com a proximidade das Elei-

ções Municipais, este ano adiadas 
para novembro (15/11), uma das 
maiores preocupações dos eleitores 
é manter a segurança na hora da 
votação em ambientes que costu-
mam contar com filas e aglomera-
ção. Sabemos que é possível exer-
cer a cidadania e comparecer às 
seções eleitorais mantendo atenção 
redobrada às medidas de segurança 
e higiene das mãos. Assim como o 
documento de identidade, a más-
cara e o frasco de álcool gel não 
podem ser esquecidos no domingo 
eleitoral. A orientação é para man-
ter o equipamento de proteção fa-
cial o tempo inteiro no rosto e só 
retirar quando estiver de volta em 
casa. Já as mãos devem ser higie-
nizadas no momento de chegada, 
após a assinatura do caderno de 
votação e antes e depois do conta-
to com a urna. Levar sua própria 
caneta junto com a “cola eleitoral” 

também é boa opção. Outra reco-
mendação é manter a distância de 
pelo menos um metro de outros 
eleitores e dos mesários, além de 
não consumir bebidas e alimentos 
no local. Também é importante 
evitar levar acompanhantes, mes-
mo crianças pequenas, e, no retor-
no, lembrar de higienizar as cartei-
ras, objetos e o aparelho celular, se 
utilizado durante o período na rua.

Daniela Bergamasco
Infectologista

Alzheimer
A doença de Alzheimer é um 

transtorno neurodegenerativo 
que, geralmente, atinge pessoas 
com mais de 65 anos e afeta as 
funções cognitivas, como a me-
mória do paciente. A doença é 
grave e cada vez mais comum na 
sociedade, sendo a grande res-
ponsável por mais da metade dos 
casos de demência.

Segundo a Alzheimer’s Dise-

ase International (ADI), organiza-
ção mundial de suporte aos porta-
dores da doença e seus familiares, 
cerca de 36 milhões de indivíduos 
são portadores da enfermidade no 
mundo e as projeções apontam um 
crescimento de 85% de casos até 
2030. Por isso, em 2017, a Orga-
nização Mundial da Saúde (OMS) 
aprovou um Plano de Ação Glo-
bal, adotado por 194 países, para 
combater a doença e ressaltar a 
necessidade urgente de respostas 
por parte da saúde pública em rela-
ção ao cuidado e apoio às pessoas 
com demência. Devido a condição 
grave da doença, o apoio familiar 
é fundamental para quem possui 
Alzheimer. Mas ser cuidador pode 
ser uma tarefa difícil e frustrante 
que exige estrutura familiar para 
atender o paciente e garantir quali-
dade de vida, carinho e atenção de 
modo a tornar o cuidar um ato de 
puro amor.

Milena Torquato
Moradora
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RÔMULO PROMETE que a ABB irá fazer grandes
 investimentos para deixar o Aggeo ainda mais agradável

Um Presente

Parque Aggeo de volta para os moradores

A volta do Parque Aggeo 
Pio Sobrinho não foi apenas 
importante para os moradores 
terem de volta um espaço para 
lazer e confraternização. Foi 
dentro do parque que nasceu, há 
cerca de 11 anos, o projeto so-
cial mais importante do Buritis 
e que hoje já é realizado em ou-
tros bairros de Belo Horizonte: 
o Bom na Bola, Bom na Vida. 
Presente no dia da reabertura, 
o idealizador do projeto, Carlos 
Vasconcelos, o Karlinhos, este-
ve no local apenas para recep-

cionar as pessoas e agradecer 
aquele momento. “É uma gran-
de felicidade. Um renascimento. 
Eu valorizo muito esse espaço e 
quero agradecer a cada funcio-
nário que trabalhou intensamen-
te aqui desde a ocorrência das 
fortes chuvas. Meu desejo era 
cumprimentar e agradecer cada 
um pessoalmente. Esta é uma 
grande vitória”.

Presidente da Associação do 
Bairro Buritis (ABB), Rômulo 
Belfort também não escondia 
a felicidade pela reabertura do 
parque. Recentemente, a asso-
ciação adotou o parque, mas 
por tudo o que aconteceu, infe-
lizmente, ainda nada pôde ser 
feito no local. Ele espera que, 
em breve, possa ser coloca-
do em prática todos os projetos 
que foram elaborados. “Ainda 
não posso divulgar nada, mas o 
morador pode ter certeza que o 
parque que adora vai ficar ainda 
melhor. Neste momento a única 
coisa que peço é que frequentem 
o local obedecendo todas as exi-
gências dos protocolos de segu-
rança” conclui.

Quem for visitar o Aggeo vai 
perceber que os jardins foram 
totalmente revitalizados e novas 
flores plantadas. Apenas a grama 
que ainda não está verdinha, mas 
com a chegada do período chu-
voso este cenário irá mudar em 
breve.

A visitação ao Parque Aggeo 
pio Sobrinho, bem como todos 
os demais parques públicos de 
BH, acontece somente mediante 
inscrição no site: prefeitura.pbh.
gov.br/fundacao-de-parques-e-
-zoobotanica/parques.

Importante 
também para as 

instituições

Após meses de expectativa, 
enfim, os moradores do Buritis ti-
veram de volta a oportunidade de 
frequentar o espaço público mais 
querido do bairro. No dia 19 de 
setembro os portões do Parque 
Aggeo Pio Sobrinho foram rea-
bertos para os visitantes. Apesar 
de ainda com muitas restriçõe, a 
simples possibilidade de passar 
alguns minutos dentro do parque 
já foi uma grande conquista para 
muitos moradores.

O ano de 2020 realmente foi 
muito complicado para o Aggeo. 
No fim de janeiro as fortes chuvas 
que atingiram o Buritis causaram 
grande estrago no parque, o que 
fez com que as visitas fossem sus-
pensas para a revitalização. Próxi-
mo da reabertura houve o anúncio 
da pandemia e os portões permane-
ceram fechados. O anúncio da rea-
bertura, mais do que o benefício de 
utilizar o espaço, parece ter trazido 
de volta um pouco da esperança de 
que dias melhores virão.

“É muito grande a emoção. 
A sensação que eu tenho é que as 
pessoas estão respirando melhor, 
e não digo isso apenas pelo clima 
verde do parque, mas pelo fato de 
que a vida está renascendo. Uma 
energia boa. Acredito que em um 
momento de tantas dificuldades na 
saúde, a reabertura do Parque Ag-
geo significa a promoção da saú-
de”, ressalta a gerente de parques 
das regionais Oeste e Barreiro, 
Edanise Guimarães Reis.

Para Edanise, este período sem 
os parques, sem o contato com a 
natureza, deverá mudar a visão de 
muitas pessoas sobre o cuidado 
com o meio ambiente. “Ouvi his-
tórias de gente se emocionando 
com uma semente sendo semeada. 
Aquele plantio do feijãozinho no 
algodão tão comum da infância 
de muitos. Algo tão simples, mas 

que as pessoas se esqueceram. Eu, 
como uma militante da causa do 
meio ambiente há 30 anos, estou 
achando fantástico”.

E a família Buritis não perdeu 

tempo. Assim que ouviu a notícia 
de que o Aggeo Pio iria reabrir 
Marcos Vinícius Alves fez a ins-
crição dele, da esposa Andreia e 
dos filhos Tiago (09) e Maria Clara 
(02). Morador da Rua Pedro Na-
talício de Morais, o médico tem 
o parque como o “quintal de sua 
casa”. Para ele, esse é um momen-
to de muita alegria e reflexão.

“É um sentimento de grati-
dão. De ver que as coisas estão 
voltando ao normal. Tenho cer-
teza que, de agora em diante, 
vamos cuidar com muito mais 
zelo do que é importante”. O fi-
lho Tiago aproveitou o momento 
para fazer uma de suas atividades 
preferidas. Andar de patins no 
parque. “Eu sempre vim muito 
aqui no parque. Já joguei bola no 
projeto do Karlinhos e hoje adoro 
andar de patins aqui. Estou muito 
contente com a reabertura do par-
que”.

O funcionário público Elias 
Brito foi outro morador que, as-
sim que soube da abertura das 
inscrições, garantiu a vaga para 

a família passar uma hora no 
parque. Ao lado da esposa Maria 
Aparecida e dos filhos Eduar-
do (12) e Daniele (7) aproveitou 
uma manhã de sábado que há 
tempos não vivia. “A gente co-
meça a dar valor ao que não dá-
vamos. O parque sempre esteve 
aqui à disposição e nunca agra-
decemos por isso. Quando fomos 
privados de visitá-lo pudemos 

sentir o quanto ele é importante. 
Ficou uma lacuna. Quem bom 
que esta lacuna está se fechan-
do”, diz o morador da Rua Célio 
de Andrde.

E não foram apenas os mora-
dores do Buritis que curtiram a 
volta do Aggeo. Moradora no Es-
trela D’alva, Eliane Oliveira veio 
até o parque para fazer uma das 
coisas que mais aprecia: meditar. 
De acordo com a analista de sis-

Desde o dia 19 de setembro PARQUE AGGEO teve a PERMISSÃO da Prefeitura para receber público

ELIAS E FAMÍLIA não esconderam a 
felicidade em voltar ao parque

Para acessar o parque os visitantes precisam 
passar por um PROTOCOLO DE SEGURANÇA

Família de MARCOS VINÍCIUS considera o 
Aggeo como o “quintal de casa”

EDANISE trabalhou intensamente 
para entregar o parque da melhor 

forma aos frequentadores

ELIANE agradece por ter de volta 
a possibilidade de fazer suas 

meditações perto da natureza

temas, por ser asmática ficou seis 
meses isolada, mas não deixou 
de fazer sua meditação. Contudo, 
fazer a atividade dentro de casa e 
ao ar livre tem uma grande dife-
rença. “Meditar para mim é vida. 
Dentro de casa você não capta a 
energia da natureza, do sol, pás-
saros, da água. Me sufocava. A 
gente tem que agradecer a Deus 
o que a natureza dá para a gente 
todos os dias”.

Somando estragos causados pelas chuvas e início da pandemia, principal 
espaço público de lazer do bairro ficou fechado por cerca de oito meses
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Queimadas 

As queimadas não são um pro-
blema que está distante de nós. 
Uma ação criminosa e irrespon-
sável quase resultou em tragédia 
no Buritis. Na noite do dia 03 de 
outubro foi ateado fogo em uma 
área verde no bairro, que fica pró-
xima à saída para o Anel Rodoviá-
rio. Em pouco tempo a chama se 
alastrou e chegou a atingir o bar 
Deu Praia, que fica localizado na 
região. Apesar do grande susto 
e do corre-corre, felizmente não 
houve feridos. No bar apenas um 
quiosque de telhado de piaçava foi 
atingido pelas chamas.

O Corpo de Bombeiros foi 
acionado e usou água e abafado-
res para conter fogo. Através de 
imagens de câmeras de seguran-
ça de um posto de combustíveis 
que fica na região, a Polícia Ci-
vil irá tentar identificar o autor 
do incêndio.

UniBH envia voluntários ao Pantanal
para atuar no resgate da fauna

Nas últimas semanas, o Brasil 
acompanha com extrema comoção a 
destruição que o fogo tem causado na 
região Centro-oeste do país, sobretu-
do na área que cobre o Pantanal. De 
janeiro a setembro, quase 2,5 milhões 
de hectares foram destruídos pelas 
chamas, vitimando a fauna silvestre 
daquele bioma. O Brasil não conta 
com programas federal e estaduais 
para o resgate de animais em incên-
dios florestais e essa iniciativa de sal-
vamento e cuidado acaba ficando nas 
mãos de voluntários, que se mobili-
zam para minimizar os efeitos devas-
tadores desse tipo de evento.

Visando contribuir de forma efe-
tiva para salvar os animais atingidos, 
o UniBH enviou ao Pantanal três 
membros de seu Grupo de Resgate 
Animal, composto pelo professor 
do curso de Medicina Veterinária, 
Aldair Woyames, e por duas alunas 
recém formadas pela instituição: 
Daniele Cristine de Oliveira Freitas 
e Paloma Ambrosio de Almeida. O 
Grupo foi convocado pelo Conselho 
Regional de Medicina Veterinária 
do Estado de Minas Gerais (CRMV-
-MG), a pedido do Conselho Regio-
nal de Medicina Veterinária do Esta-
do do Mato Grosso (CRMV-MT).

Os voluntários do UniBH fi-
caram no Pantanal por cerca de 
30 dias. O professor e patologista 
veterinário Aldair Woyames, vice-
-presidente da Sociedade Mineira 
de Medicina Veterinária, já atuou 
em diversas frentes de resgate, 
como na tragédia de Brumadinho 
e nas enchentes que atingiram 
Belo Horizonte e região metro-
politana no início deste ano. Sua 
experiência abriu caminho para 
o convite feito pelo executivo do 
Mato Grosso. Daniele e Paloma, 
que já trabalhavam com Woyames 
no Grupo de Estudos em Patolo-
gia (GEPAT) e no Grupo de Res-
gate de Animais do UniBH, foram 
convidadas pelo docente e aceita-
ram prontamente a missão.

Apesar dos grandes esforços, 
Woyames destacou que o número 
de animais resgatados, infelizmen-
te, não foi tão alto, mas que cada 
ser vivo salvo representa uma vida 
silvestre recuperada. “Temos mui-
tos óbitos, porém, cada vida valeu 
muito a pena! Tentamos recuperar 
esses animais de todas as maneiras 
possíveis. Estivemos concentrados 
também em prover alimento e água 
à fauna sobrevivente, percorrendo 
toda a rodovia Transpantaneira (MT-
060). Além do resgate, realizamos o 
mapeamento dos locais onde esses 
animais estavam concentrados”.

Nas últimas semanas de ajuda 
emergencial, o grupo trabalhou no 
Parque Estadual das Nascentes do 
Rio Taquari e fez um mapeamento de 

todas as áreas do parque: aquelas que 
estão com áreas de queimada, de tran-
sição e as que não estão queimadas 
também. “Colocamos comidas para 
os animais, fizemos resgates quando 
encontramos. Os alunos trabalharam 
comigo de forma intensa, superando 
as temperaturas muito altas e umida-
de baixa. E nosso trabalho foi esse, 
sair todo dia bem cedo para procurar 
os animais, fazer o mapeamento de 
onde eles estavam, a distribuição dos 
alimentos aos que estavam passando 
por necessidades. Ficamos muito feli-
zes e motivados em poder contribuir 
com esse projeto, é muito gratifican-
te”, ressalta o professor.

De acordo com Breno Mourão, 
coordenador do curso de Medicina 
Veterinária do UniBH, a iniciativa 

da Expedição Pantanal vai ao encon-
tro da responsabilidade social que 
uma Instituição de Ensino Superior 
tem para com a sociedade. “Nossa 
atuação vai além da educação em 
si, com foco também na inserção 
social em todos os níveis. Dentro da 
nossa expertise, tentamos contribuir 
com a sociedade brasileira no que 
for possível, com as ferramentas le-
gais necessárias e disponíveis. É um 
orgulho fazer parte de um trabalho 
tão significativo, como é o resgate e 
a recuperação da fauna deste impor-
tantíssimo bioma brasileiro, que é o 
Pantanal”, conclui. A ação do Uni-
BH contou com o aporte do governo 
mato-grossense, do Corpo de Bom-
beiros e da Secretária de Meio Am-
biente do Estado do Mato Grosso.

INCÊNDIO NO BAIRRO

Foto / Paula Martins

Vários moradores registraram as CHAMAS
 se ALASTRANDO pela mata do bairro
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O professor ALDAIR E as ex-alunas DANIELE e PALOMA. Equipe enviada 
pelo UniBH para contribuir no resgate aos animais do Pantanal

Cada ANIMAL SALVO era comemorado como 
uma GRANDE VITÓRIA por parte dos resgatistas
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Saúde

O mês de setembro é muito 
importante para quem milita a fa-
vor das pessoas com Alzheimer. 
A campanha Setembro Roxo visa 
aumentar a conscientização sobre 
a demência e diminuir o estigma 
ainda associado a essa condição. 
Setembro é um tempo de ação, de 
movimento mundial conjunto para 
propor mudanças e também para re-
fletir sobre o impacto do Alzheimer 
em toda a sociedade. No Buritis, o 
tema foi e é muito debatido, uma 
vez que temos aqui no bairro um 
dos únicos grupos de apoio à doen-
ça em Belo Horizonte, o GAFA.

No entanto, neste ano de 2020 
não só o mês de setembro, mas des-
de que foi declarada a pandemia do 
Coronavírus em março, o trabalho 
de informação junto às famílias com 
portadores da doença de Alzheimer 
foi intensificado. O que em um pri-
meiro momento poderia ter significa-
do um distanciamento do tema, com 
a impossibilidade dos encontros pre-
senciais, na verdade acabou encurtan-
do as distâncias. Por meio das redes 
sociais, as orientações foram passadas 
a um maior número de pessoas.

Criador do GAFA, o engenhei-
ro civil Eduardo Moreira, filho de 
portadora de Alzheimer, expli-

“Vamos conversar 
sobre demência”

Busca por informações sobre doença de 
Alzheimer cresce durante a pandemia

ca que, em virtude da pandemia, 
muitos familiares se viram ainda 
mais presentes na vida da pessoa 
portadora da doença. O convívio 
se tornou em tempo integral e, na 
maioria das vezes, sem a ajuda de 
um profissional. “De repente, era 
preciso lidar com a situação. E 
uma das alternativas foi a busca 
por informação nas redes sociais. 
Estas pessoas viram da pior forma 
como estavam despreparadas para 
enfrentar a doença”.

Além de fortalecer as informa-
ções divulgadas nas páginas do grupo 
no Facebook e Instagram, Eduardo 
promoveu algumas lives do GAFA 
pelo YouTube. O retorno não pode-
ria ter sido mais satisfatório. Teve 
a oportunidade de debater o tema 
com grandes profissionais, além de 
pessoas que moram longe de Belo 
Horizonte e falaram sobre suas reali-
dades. “Teve um jovem de 22 anos, 
por exemplo, morador na cidade de 
Frutal, que cuida da avó com Alzhei-
mer. Ele expôs como é ser um jovem 
e ter de lidar com a demência. O que 
me deixou muito empolgado é que 
sei que são os jovens os agentes trans-
formadores sociais e que muitos estão 
engajados na causa”.

Ainda de acordo com o criador 

do GAFA, a população brasileira 
está ficando mais velha, conse-
quentemente os casos de Alzhei-
mer deverão ter um crescimento 
considerável nos próximos anos. É 
preciso ter as informações neces-
sárias agora para saber como lidar 
com a situação no futuro, caso ela 
surja. “Eu já falei com meus filhos 
e netos. Aprendam como trabalhar 
com a doença porque se ela me 
atingir vocês saberão como lidar”.

O Setembro Roxo é uma campa-
nha internacional, coordenada pela 
Alzheimer’s Disease International 
(ADI). Nos últimos anos, a entida-
de tem aderido como lema a frase: 
“Vamos conversar sobre demên-
cia”. “Temos que tirar o estigma de 
que Alzheimer é aquela doença que 
as pessoas esquecem das coisas. 
Ela é muito abrangente e é preciso 
que quem está próximo saiba como 
agir. Como já disse várias vezes, a 
intenção do GAFA é trabalhar pelo 
bem-estar das famílias, mas prin-
cipalmente lutar para dar uma vida 
melhor ao portador da doença”.

Para acompanhar os vídeos no 
YouTube faça a busca por GAFA 
Apoio Alzheimer. No Instagram @
gafa_apoio_alzheimer. Na página 
do Facebook/GAFA.

Ao acompanhar uma tia 
para um exame de mama, no 
ano de 2008, a moradora do 
Buritis Heloiza Piló aprovei-
tou a ocasião e também pediu 
ao médico para fazer o exa-
me, já que teria que retornar 
alguns meses depois para re-
alizar o seu. Infelizmente, o 
resultado testou positivo para 
grau 4. Imediatamente, Heloi-
za começou a ler sobre tudo 
no Google e constatou que 
era um câncer. Não falou com 
os filhos, só com o marido 
e sem choros. Chegando ao 
consultório logo foi falando 
ao médico, “se tiver de fazer 
quimioterapia, vou já cortar o 
cabelo”. O médico pediu para 
olhar as mamografias e riram 
juntos porque ele a pediu para 
trabalhar em sua sala de espe-
ra para conversar com os pa-
cientes, pois o seu astral não 
era de uma pessoa que estava 
com câncer. É com esse astral 
que a nossa moradora da Er-
nani Agrícola segue até hoje 
lidando com todos os mo-
mentos da vida e é um gran-
de exemplo para falarmos do 
Outubro Rosa.

Após a consulta, Heloiza 

terminação e sem mimimis. Meus 
filhos e agora netas aprenderam 
que não podemos desesperar por 
nada. O que tem de ser, será”.

foi para casa e no almoço de 
domingo comunicou aos filhos 
e genro que estava com câncer, 
mas que era para ficarem tran-
quilos, pois iria vencer esta do-
ença. Não queria ninguém cho-
rando e nem a acompanhando. 
Se precisasse pediria ajuda. “Ia 
sozinha fazer os exames e sem 
medo, sempre confiante. Logo 
depois da cirurgia o meu médi-
co já indicou uma fisioterapeu-
ta e uma massagista para fazer 
drenagem no meu braço. Mar-
quei também a radioterapia, 33 
sessões, também ia sozinha fa-
zer. Criamos um grupo “Amigas 
do Câncer”. Fomos a 1° turma 
no hospital Mater Dei a inaugu-
rar o aparelho novo que havia 
chegado”.

Heloiza começou a fazer a 
radioterapia em agosto e termi-
nou em outubro daquele ano. 
Neste período, aprendeu que ter 
o pensamento positivo sempre, 
fé em Deus e nunca desespe-
rar é o melhor remédio. “Tudo 
na vida tem um porquê. Nada é 
por  acaso. Viver a vida a cada 
dia bem vivido é o meu lema. 
Sabendo que existem situações 
piores e que também são supera-
das com amor, fé em Deus, de-

No OUTUBRO ROSA, 
moradora conta sua 
história de superação

Uma guerreira: 
Heloiza ressalta a 
importância da prevenção e de 
enfrentar a doença de frente 
caso ela surja na sua vida

Heloiza destaca a importância de campa-
nhas como o Outubro Rosa, para despertar nas 
mulheres os cuidados com a sua saúde. “É se 
prevenir, não ter medo de ir ao médico, enfren-
tar com fé, determinação, com atitude positi-
va sempre e se amar, se respeitar em primeiro 
lugar. Ah! E nunca ter medo de falar a palavra 
câncer. Você fala e sai de você, vai embora”.

E a luta da moradora contra a doença não 
parou por aí. Em 2010 teve constatado um cân-
cer de língua - linfoma de malte. Retirou e fi-
cou livre até 2013 quando teve câncer de pele, 
que até hoje, faz acompanhamento a cada três 
meses. “Sou muito grata pela vida e irei bata-
lhar por ela sempre. E sempre com um grande 
sorriso”.

IMPORTÂNCIA DO EXAME

LIVES realizadas pelo GAFA no YouTube possibilitaram DEBATER O ALZHEIMER 
com grandes profissionais, além de pessoas que moram longe de Belo Horizonte
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 Comemoração

Pode parecer clichê, mas 15 
anos não são 15 dias. Neste tempo, 
o Paragem transformou a vida de 
muita gente. Deu oportunidade para 
que profissionais trabalhassem e 
se estabelecessem. Formaram uma 
grande família. Gilson de Oliveira e 
José Carlos de Souza hoje prestam 
serviços no setor de manutenção do 
centro comercial. Contudo, já passa-
ram por todos os setores e conhecem 
cada pedacinho do lugar. No caso de 
José Carlos até antes da inauguração.

“Eu trabalhei nas obras de fun-
dação do Paragem. É um orgulho 
ver este empreendimento robusto e 
saber que faço parte da sua história. 
Tenho grandes amigos aqui. Se de-

PARAGEM 15 ANOS

O centro comercial mais im-
portante do Buritis comemora, no 
próximo dia 26 de outubro, 15 anos 
de fundação. O Paragem é mais um 
dos tantos orgulhos do nosso bairro. 
Uma referência no que diz respeito 
à compra de produtos e espaço de 
entretenimento e convivência. Nesta 
reportagem, o JB vai contar um pou-
co dessa rica história que se entrela-
ça com o crescimento do bairro.

Quem passa hoje pela região 
mais movimentada e valorizada do 
Buritis dificilmente imaginaria que 
há menos de 20 anos era possível 
encontrar no local até criação de 
porcos. Só mesmo uma pessoa de 
visão poderia vislumbrar naquele 
espaço um local para um grande 
investimento. A construção de um 
shopping, então, uma verdadeira 
loucura. Mas foi isso que o empre-
endedor Marcelo Mourão fez.

Sempre atento à movimentação 
imobiliária, Marcelo teve a per-
cepção do crescimento vertical do 
Buritis. Com uma localização privi-
legiada, de fácil acesso à região cen-
tro/sul, sabia que em poucos anos o 
bairro teria o seu boom imobiliário. 

Era preciso facilitar a vida dessas 
pessoas, oferecendo a elas o que 
necessitavam bem perto de casa. Fo-
ram três projetos alterados até a de-
cisão final, em um planejamento que 
durou 18 meses. O dia 26 de outubro 
de 2005 foi um marco na história do 
bairro. ”Eu conheci o Buritis em 
1985. Em 88 voltei aqui e adquiri 
alguns terrenos. No meio da déca-
da de 90 teve início o crescimento 
demográfico que se consolidou uma 
década depois, 
tendo o bairro 
sido apresentado 
como o maior 
canteiro de obras 
da América La-
tina. O Paragem 
a c o m p a n h o u 
esse crescimen-
to levando aos 
moradores opor-
tunidade e entre-
tenimento”.

Nesses 15 
anos, o centro 
comercial passou 
por três impor-
tantes momentos. 

A inauguração em 2005; a amplia-
ção de lojas em 2012 e a grande 
revitalização interna e da facha-
da em 2018. “Shopping em zona 
residencial de Belo Horizonte a 
gente conta nos dedos. Lançar o 
empreendimento em um bairro 
em construção e ainda investir em 
grandes reformas é um orgulho 
muito grande e vamos seguir esta 
linha. O Paragem nunca irá parar 
no tempo”.

Para que o arrojado empreen-
dimento alcançasse o seu objetivo 
era preciso o apoio de quem tivesse 
experiência. Assim, poucos meses 
após a inauguração, surgiu o convi-
te para que Weverton Jorge entrasse 
para a equipe administrativa do Pa-
ragem. À época do convite, Wever-
ton estava finalizando o serviço de 
implantação do Pátio Savassi. Antes 
já havia trabalhado no BH Sho-
pping, entre outros grandes centros 
comerciais da capital. Eram mais 
de 20 anos de experiência. Prestes 
a abandonar o segmento, aceitou o 
convite para contribuir na implanta-
ção do Paragem.

A princípio, previa um traba-
lho de no máximo dois anos. Mas 
a coisa foi engrenando e hoje já 
são quase 15 anos de parceria. 
“Foi um desafio que me cativou. 
Ver o crescimento do Buritis e po-
der participar daquela evolução era 
algo muito marcante. Contribuímos 
com a chegada de grandes marcas 
ao Paragem, como Lojas America-
nas e Cineart, entre outras. Sempre 
buscando o que morador do bairro 
e região solicitava e assim iremos 
continuar”, garante o administrador.

Outra grande parceria para o 
sucesso do Paragem é a de empre-
sários que decidiram investir naque-
le sonho. Alguns deles, inclusive, 
seguem nesta parceria 15 anos de-
pois e celebram a importante marca 
igualmente. “Eu cheguei aqui seis 
meses após a inauguração. Já tra-
balhava com venda de lingerie e vi 
neste ponto um local ideal para in-
vestir. A resposta se foi um sucesso? 
Basta ver que estou aqui até hoje e 
não saio por nada”, comenta Déia 
Rabelo, proprietária da Na Pelle.

Sócio-proprietário da Momo, 
Danilo Guerra conta que um pouco 
antes da inauguração do Paragem 
percorria o Buritis à procura de um 
lugar para abrir mais uma unidade 

Principal centro comercial do Buritis celebra marca 
histórica com a garantia de que grandes novidades virão

da confeitaria. Quando se deparou 
com a obra viu que era o ponto ide-
al, tanto em localização quanto em 
estrutura oferecida. Uma parceria 
que já dura 15 anos. “No começo 
foi um pouco difícil. Precisávamos 
nos mostrar para o bairro. Mas, aos 

poucos, o bairro foi nos aceitando e 
nos enraizamos aqui. Sempre com a 
administração do Paragem nos aju-
dando. Com a chegada do UniBH, 
do COP e da MRV nosso público 
cresceu e nos consolidamos no bair-
ro junto com o Paragem”.

IMPORTANTES PARCERIAS

pender de mim não saio daqui nun-
ca”. Já Gilson destaca tudo o que o 
Paragem proporcionou em sua vida. 
“Entrei aqui com 24 anos, um jo-
vem que ainda não tinha nada. Hoje 
tenho minha casa, construí minha 
família, tudo graças ao Paragem. É a 
minha casa. É assim que eu defino o 
Paragem”, finaliza.

PARTE 
DA VIDA

GILSON E JOSÉ CARLOS 
construíram parte de suas vidas 

dentro do Paragem e consideram o 
local como um verdadeiro lar

DEIA acreditou na proposta desde 
o início e até hoje  sua loja é uma 
das marcas do centro comercial

WEVERTON chegou ao 
PARAGEM para ficar 

dois anos e não saiu mais
PARAGEM se tornou REFERÊNCIA, não só no Buritis mas em toda região, de qualidade de serviços e entretenimento

Até hoje MARCELO se espanta com a coragem que 
teve em investir na construção de um shopping em 

um bairro que ainda dava seus primeiros passos
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Perfil 

Poder apreciar toda a beleza 
do Buritis lá do céu é algo indes-
critível. Porém, se para a maioria 
dos moradores isto é bastante raro, 
para um em especial é um privi-
légio diário. Eduardo Barbatti, o 
Dudu, é piloto de helicóptero e tra-
balha como repórter aéreo da Rede 
Record Minas. Sobrevoa os ares 
da capital mineira todos os dias e, 
claro, nunca deixa de dar uma pas-
sadinha para admirar as maravilhas 
do Buritis. À reportagem do JB ele 
conta um pouco desta sua carreira 
que, sem dúvida, é uma das melho-
res que poderia ter escolhido para 
sua vida.

Eduardo é natural da cidade de 
Petrópolis, região serrana do Rio 
de Janeiro. Há nove anos se mudou 
para Belo Horizonte para trabalhar 
para a emissora de TV. A paixão 

Um vizinho nas alturas
Morador do bairro se destaca como repórter aéreo em Minas

pela aviação surgiu em sua vida 
ainda muito novo. Lembra que aos 
seis anos de idade fez uma viagem 
ao nordeste do país com seus pais. 
Na época, os passageiros podiam 
visitar a cabine do avião, e eles 
foram. Foi amor à primeira vista. 
Desde então, ser piloto nunca mais 
saiu da sua cabeça.

Apesar de ter sempre sonha-
do com aviões, na hora de esco-
lher o curso profissional foi para 
o helicóptero. Estudou e começou 
a trabalhar no Rio até que veio a 
oportunidade de vir trabalhar com 
reportagem aérea aqui em BH. 
“Me mudei para cá muito novo, 
com 19 anos. Minha vida pessoal e 
profissional ganhou forma por aqui 
e hoje não me vejo retornando para 
o Rio ou morando em qualquer ou-
tro lugar que não aqui. Um caso de 

amor mesmo. Por essa cidade e, 
principalmente, pelo Buritis”, res-
salta o morador na Avenida Protá-
sio de Oliveira Pena.

Quanto à escolha em ser repór-
ter aéreo, Dudu diz que no início 
foi um pouco complicado. O pro-
duto final vendido não era mais o 
vôo em si, mas imagens e infor-
mação, o que, segundo ele, muda 
completamente a dinâmica do vôo. 
“São mais pessoas em contato co-
nosco, mais coisas acontecendo, 
mais fluxo de informação. Porém, 
contei com um bom treinamento 
e bons amigos para me adaptar a 
esse trabalho”. 

MUITAS HISTÓRIAS
Após nove anos dedicados à 

reportagem aérea em Minas muitas 
são as ocorrências que o morador 

do Buritis já fez cobertura. Aci-
dentes, operações policiais, des-
lizamentos, alagamentos, muitos 
destes inclusive aqui no bairro. 
“Eu estava aqui quando o prédio 
desabou no Buritis, até perto da 
minha casa, em 2012. Acompa-
nhamos os alagamentos e desliza-
mentos das últimas chuvas desse 
ano. Acidentes na Mário Werneck. 
Cobramos e depois viemos acom-
panhar o recapeamento de várias 
ruas no bairro. Tudo isso é parte 
do trabalho”.

Hoje, mais do que informar e 
mostrar a realidade para quem está 
em casa, o piloto diz que seu traba-
lho é cobrar mudanças e despertar 
consciências. “São novas maneiras 
de pensar para que as pessoas pen-
sem e cobrem por si também, inde-
pendente de qualquer coisa”. 

Das várias coberturas que já 
fez, Dudu garante que a do aciden-
te da barragem de Brumadinho foi 
a de maior destaque. A reportagem 
daquela tragédia acabou lhe dando 
projeção no cenário nacional e até 
mesmo menções honrosas pela con-

AS MARCAS DE BRUMADINHO
tribuição com o bem-estar social.

“Aquela imagem que vocês 
viram de casa, do helicóptero do 
bombeiro baixinho na lama res-
gatando uma vitima, foi feita do 
nosso helicóptero. Eu e meu ci-
negrafista fomos os primeiros da 

imprensa a chegar ao local e le-
vamos tudo o que acontecia aqui 
pertinho, do outro lado da serra. 
Encontramos pessoas perdidas 
em trilhas e demos auxílio aos 
bombeiros, o que nos rendeu um 
certificado de honra  ao mérito 

no Batalhão de Operações Aére-
as. Também fomos condecorados 
com a medalha Marechal Deo-
doro da Fonseca pela Ordem dos 
Cavaleiros da Inconfidência Mi-
neira pelos serviços prestados à 
sociedade”.

JUNTO DA COMUNIDADE
O helicóptero da Record Minas 

decola pertinho aqui do Buritis, no 
Olhos D’água. O nosso bairro está 
na reta de pouso e decolagem. “En-
tão, sempre que olharem para cima 
e verem um helicóptero azul e com 
câmera em baixo pode ter certeza 
que algo está acontecendo na cida-
de ou região metropolitana e que 
estarão bem informados sempre”.

Em caso de alguma sugestão, 
problema na rua ou próximo que 
gostariam que ganhasse uma maior 
visibilidade para que seja resolvi-
do, Dudu diz que basta lhe procu-

rar no Instagram @dudubarbatti 
que ele vai conversar diretamente 
com o morador e tentar ajudar de 
alguma forma. “Informar de ma-
neira clara e verdadeira será sem-
pre nossa missão nos ares de BH. 

Fazer a diferença para nós e para 
quem nos assiste está no nosso 
sangue. É um prazer poder desfru-
tar dessa vizinhança e colaborar de 
alguma forma para que a vida aqui 
seja ainda melhor”, conclui.

Pelos importantes serviços prestados na cobertura da tragédia de Brumadinho, Dudu 
recebeu o CERTIFICADO DE HONRA AO MÉRITO no Batalhão de Operações Aéreas

Apesar de fazer parte 
da sua rotina, o piloto 

do Buritis nunca se 
cansa de admirar a 

beleza do pôr do sol 
do nosso bairro
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 Painel

O conturbado trânsito do Bu-
ritis viveu um momento bem di-
ferente no último dia 23 de se-
tembro. Ao invés de buzinas e 
xingamentos, o que se ouvia eram 
gargalhadas. Em comemoração à 
Semana Nacional do Trânsito, a 
BHTrans, por meio do Circo Tran-
sitando Legal, realizou uma ação 
educativa, e muito divertida, junto 
aos pedestres e motoristas que pas-
savam pela Avenida Professor Má-
rio Werneck. O objetivo da campa-
nha foi alertar para comportamentos 
de risco e situações perigosas, e in-
centivar a adoção de atitudes mais 
responsáveis no trânsito. 

Os palhaços, ou melhor “a 
equipe de educadores da Empresa 
de Transporte e Trânsito de Belo 
Horizonte”, utilizando de mími-
cas, abordavam os pedestres e os 
orientavam a realizar uma travessia 
segura. De uma forma bem des-
contraída, as pessoas recebiam as 
importantes dicas que vão garantir 
a sua segurança no trânsito.

Campanha da SEMANA 
DO TRÂNSITO realiza 

divertida ação no Buritis

Gerente  de Educação para a 
Mobilidade  da BHTrans, Maria 
Augusta de Vasconcellos acom-
panhou de perto toda a ação rea-
lizada no Buritis. De acordo com 
ela, as pessoas sempre são muito 
receptivas em campanhas educa-

tivas, principalmente, quando a 
abordagem é realizada de forma 
tão divertida. “A figura de um 
personagem propicia que as dicas 
de segurança sejam passadas de 
forma lúdica e divertida, gerando 
empatia com o pedestre”.

O morador do Buritis tem 
sido um privilegiado quando o 
assunto é atendimento odontoló-
gico. Desde que foi inaugurado, o 
Centro de Odontologia Avançada 
e Estética, como o nome mesmo 
indica, não para de investir em 
tecnologia com o intuito de ofe-
recer o melhor serviço aos seus 
pacientes. O mais recente foi a 
compra do mais moderno scan-
ner da Invisalign, o iTero 5D. O 
aparelho, com custo superior a 
R$200 mil, em poucos segundos, 
gera uma imagem interativa em 
cinco dimensões tirando seis mil 
fotos por segundo e gerando ima-
gens em 4K. Só existem algumas 
unidades disponíveis em BH, sen-
do esta da clínica do Paragem o 
primeira e única do Buritis.

A utilização do iTero 5D 
no dia a dia traz velocidade nos 
atendimentos, facilita a comuni-
cação entre dentista e paciente, 
permitindo explicações mais 
claras e ilustrativas da realidade 
de maneira instantânea. Além 
disso, ele elimina o risco de dis-
torção do registro das arcadas 
do paciente, muito comum no 
fluxo de moldagem tradicional e 
na criação dos modelos na fase 
laboratorial no momento de va-
zamento do gesso. “O dentista 
ao usar a tecnologia do iTero 
ainda consegue um aperfeiço-
amento de seus procedimentos 
clínicos, uma vez que tendo 
imagens 3D do que está sen-
do realizado é possível ter uma 
visão mais crítica e apurada de 
seu trabalho”, explica a orto-
dontista do Centro, Marina Tito.

 Há quase 20 anos na profis-
são, Marina sempre acompanhou 
de perto a evolução tecnológica 
na ortodontia. De acordo com 
ela, a chegada do iTero é mais 
um marco no atendimento. “A 
vantagem do paciente ao usar o 

CLÍNICA ODONTOLÓGICA do 
bairro investe em avançado 

aparelho de scanner

scanner é uma consulta mais tran-
quila, sem o desconforto da ânsia 
que a massa de moldagem provoca, 
o gosto ruim na boca e a sujeira que 
faz na face do paciente. Além da se-
gurança de estar livre dos raios emi-
tidos pelos aparelhos de raio-x”.

Outra grande vantagem é a re-
dução no tempo do procedimento. 
Com a utilização do moderno apa-
relho, o tempo estimado para a fina-

lização do processo é, em média, 
40% menor ao tradicional. “Eu 
costumo dizer que é possível se 
programar ao fazer a opção por 
esse procedimento. Uma noiva, 
uma festa de 15 anos. As pacien-
tes conseguem ter um resultado 
muito mais rápido e, sem dúvi-
das, estarão exuberantes, com um 
lindo sorriso, naquele momento 
especial”, comenta a ortodontista.

A alta tecnologia de scanner 
faz com que o iTero 5D seja im-
portante para os mais diversos 
procedimentos odontológicos, não 
somente estéticos. “O escanea-
mento completo da arcada dentária 
auxilia na detecção de cáries ainda 
no seu início, por exemplo. Isto 
sem o uso de radiação”, ressalta a 
ortodontista. Diretora do Centro de 
Odontologia Avançado e Estética, 
Alexandra Aguilar reitera que por 
todas essas vantagens que foram 

citadas decidiu pelo alto investi-
mento na aquisição do scanner. “A 
utilização do iTero no dia a dia do 
cirurgião dentista é fundamental 
para o aumento da produtividade 
do consultório. O aparelho é o par-
ceiro ideal para o crescimento sus-
tentável da clínica”.

A clínica fica localizada no 
segundo piso do Paragem (Ave-
nida Mário Werneck, 1360). Te-
lefones de contato 98480-4592 
e 3370-7721.

Além da estética

DRA MARINA destaca a alta 
performance adquirida no 

procedimento odontológico 
com a utilização do scanner

Mesmo fazendo “PALHAÇADAS”, a equipe mostrou a cada 
cidadão a sua importância para um TRÂNSITO SEGURO no bairro

O Hospital Maternidade Sofia Feld-
man é uma instituição filantrópica que 
mantém 187 leitos exclusivamente des-
tinados para atendimento pelo Sistema 
Único de Saúde (SUS). Trata-se de uma 
das principais referências no país na as-
sistência materno-infantil. Além do aten-
dimento à população de Belo Horizonte, 
atende a mais de 300 municípios em 
todo o estado de Minas Gerais, sendo a 
maior parte de suas pacientes, mulheres 
em situação de vulnerabilidade social.

Ele foi o primeiro em Minas Gerais 
a receber o título de “Hospital Amigo da 
Criança”, em 1995. Incentiva o aleita-
mento materno e as boas práticas da aten-
ção perinatal e desenvolve estratégias de 
humanização voltadas à integralidade do 
cuidado. Todo este trabalho transformou 
o hospital em uma referência internacio-
nal quando o assunto é maternidade.

Projeto Afeto busca doações para 
mães do hospital Sofia Feldmann
Ação capitaneada pela Fundação CDL vai realizar a entrega nesta 

sexta-feira, dia 09, em comemoração ao Dia das Crianças
O Projeto Afeto, criado pela 

Fundação CDL, braço social da 
Câmara de Dirigentes Lojistas de 
Belo Horizonte (CDL/BH), em par-
ceria com a CDL Jovem e a Rádio 
CDL 102.9, entra na reta final de 
arrecadações de produtos de higiene 
pessoal e itens de enxoval para as 
mulheres que deram à luz na mater-
nidade Sofia Feldman, localizada na 
região nordeste da capital.

A entrega das arrecadações 
será nesta sexta-feira, dia 09, em 
comemoração ao aniversário da 
Fundação CDL (dia 10) e ao Dia 
das Crianças (Dia 12). São acei-
tos itens para recém-nascido como 
manta, roupas de bebê, toucas, lu-
vas, meias, toalhas. Dentre os pro-

dutos de higiene pessoal, a maior 
necessidade de arrecadação é de 
sabonete adulto e infantil, absor-
vente e fralda.  

As doações podem ser feitas 
nos mais de 15 postos de coleta 
espalhados pela capital, montados 
em estabelecimentos comerciais, 
restaurantes, sorveterias e postos 
de combustível.

Segundo o presidente em exer-
cício da CDL/BH, José Angelo de 
Melo, o objetivo do Projeto Afeto 
é acolher e apoiar mulheres no mo-
mento da maternidade, fortalecen-
do o vínculo afetivo entre mães e 
filhos e, dessa forma, promover 
qualidade de vida, amparo, aco-
lhimento e bem estar nos momen-

1 – CDL/BH – Av. João Pinheiro, 495 – Boa Viagem
2 - Óticas Centro Visão – Unidades
      Av. Getúlio Vargas, 1415, Savassi, R. Paracatu, 388, Barro Preto,   
      Av. Brasil, 674, Santa Efigênia, R. Tamoios, 367, Centro
3 - Ótica Visão Real - Avenida Getúlio Vargas, 668 / Loja 06 - Savassi
4 - Oraldent - Avenida Brasil, 1930 - Funcionários
5 - Churrascaria Bonanza - Rod. BR 040. Km. 08
6 - Mundo Animal Pet Shop – Av. Guarapari, 1263 - Santa Amélia
7 - Espaço Herbalife – Rua Araguari, 1685/505 - Santo Agostinho
8 - Lets Alfajor - Rua Catete, 44 – Barroca
9 - Van Gogh Papelaria - Av. Cel José Dias Bicalho, 187 - São Luís/Pampulha

10 - Posto Vip - Avenida Prudente de Morais, 303 – Cidade Jardim
11 - Sorvete Salada - Rua Alagoas, 1212 - Savassi
12 - Lojas Líder Colchões – Unidades:
       R.José Rodrigues Pereira, 1.276 - Buritis, R. Luiz Paulo Franco, 564 - Belvedere
13 - Loja Líder Interiores - R. Grão Mogol, 678 - Sion
14 - Loja Premium Colchões – Unidades:
      Av.Sinfrônio Brochado, 688 - Barreiro, Rua Platina, 1.186 - Prado
15 - Loja Clorophila Brasil - Rua Miguel Mendonça, 78 - Santa Mônica

Sobre o 
Sofia Feldman

Estação higienizadora 
ganha segunda unidade

Há cerca de um mês, os fre-
quentadores da pista de cooper da 
Rua Henrique Badaró Portugal 
estão contando com um impor-
tante equipamento na luta contra 
a Covid-19 no Buritis. Por meio 
da ação de empreendedores do 
bairro, foi instalado no local um 
higienizador comunitário feito de 
fibra e composto basicamente por 
três pias com água e sabão que são 
acionadas por pedais. A intenção 
era que, obtendo o resultado espe-
rado, o equipamento pudesse ser 
colocado em outros pontos de Belo 
Horizonte. E este retorno positivo, 
de fato, aconteceu. Tanto que uma 
segunda unidade acaba de ser ins-
talada no bairro. Desta vez, no Par-
que Aggeo Pio Sobrinho.

Gustavo Zschaber é um dos 
empreendedores que criaram a “es-
tação higienizadora”. De acordo 
com ele, desde o início a aceitação 
do equipamento por parte dos mo-
radores foi muito grande. Inclusive, 
sempre destacaram o orgulho em 
ver moradores do bairro se preo-
cupando com o bem-estar social. 
“Eles tiveram a percepção de que 
tinham pessoas realmente preocu-
padas em reduzir os números do 
Coronavírus no Buritis, que durante 
muito tempo foi apontado como o 
bairro com o maior número de in-
fectados em Belo Horizonte”.

Por se tratar de uma primeira 
instalação, o Buritis também serviu 
como avaliação do funcionamen-
to da estação. E, segundo Gustavo, 
importantes mudanças foram defini-
das. Uma delas foi o ajuste da pres-
são da água. A outra, uma atenção 
à acessibilidade. A partir de agora, 
os equipamentos, em vez de pedais, 
serão acionados por sensores. “Da 
forma como foi criado um cadeiran-

te não tinha como ter acesso. Pelo 
sensor de presença todas as pessoas 
poderão fazer o uso das pias”.

SUCESSO
O sucesso da estação higieni-

zadora foi tamanho que a empresa 
Higi-N, criada para dar sustentação 
à fabricação do equipamento, tem 
recebido pedidos de grandes em-
presas, além de shoppings e até mu-
seus. No Buritis, uma nova unidade 
acaba de ser instalada no Parque 
Aggeo Pio Sobrinho. “O local foi 
escolhido por se tratar de um ponto 
com bastante movimento e, princi-
palmente, a presença das famílias, 
de crianças a idosos. Acredito que 
vai ser muito bem utilizada”.

Além desses pedidos para ins-
talações, o trabalho também foi 
reconhecido no Desafio Brasileiro 
de Inovação em Turismo. A idéia 
dos moradores do Buritis ficou en-
tre as seis finalistas, sendo a única 
de Minas Gerais, em uma disputa 
que contou com quase 800 inscri-
ções em todo o país. “Foi muito 

Com a “ESTAÇÃO 
HIGIENIZADORA”, 
frequentar o Parque Aggeo 
ficou ainda mais seguro

bacana. A competição é realizada 
pelo Ministério do Turismo do 
Brasil e tem como objetivo mos-
trar como que uma start-up pode 
ajudar a construir o futuro do tu-
rismo”, explica Gustavo, que é tu-
rismólogo de formação.

tos do pré-natal e do pós-parto às 
gestantes, às mães e às crianças 
recém-nascidas. Em maio desse 
ano a CDL/BH realizou outra ação 
com as mães que tiverem seus fi-
lhos na maternidade Sofia Feld-
man. Foram doadas 16 toneladas 
de alimentos. “O objetivo é apoiar 
as famílias que se encontram em 
vulnerabilidade social, especial-
mente neste momento de crise pro-
vocada pelo novo Coronavírus”, 
explica o presidente em exercício 
da CDL/BH.

As doações podem ser reali-
zadas até esta quinta-feira, dia 08, 
nos seguintes endereços: (data su-
gerida, em função das doações se-
rem realizadas na sexta-feira)

Postos de coleta da campanha do Projeto Afeto:
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Meio Ambiente 

Thaís Brasileiro  - advogada

Seu 
Direito

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

A reforma trabalhista, promulgada pela Lei n. 13.467 de 13 de 
julho de 2017, além de várias mudanças, trouxe um conceito novo 
para o já conhecido dano moral. A matéria recebeu tratamento espe-
cífico através dos artigos 223-A e seguintes e agora fala-se em dano 
extrapatrimonial.

A partir deste dispositivo, o trabalhador OU a empresa-empre-
gador só terá direito à indenização por dano extrapatrimonial nos se-
guintes casos: ato lesivo que cause dano por uma AÇÃO ou OMIS-
SÃO que, ofenda a esfera MORAL ou EXISTENCIAL da pessoa 
FÍSICA ou pessoa JURÍDICA.

Então, a par dessas hipóteses literais apresentadas pelo novo dispo-
sitivo da CLT, os titulares exclusivos do direito à reparação terão seus 
bens juridicamente tutelados, como por exemplo, no caso do trabalha-
dor, a honra, a imagem, a saúde, entre outros. No caso da pessoa jurí-
dica, a marca, o nome, o segredo empresarial, entre outros.

Contudo, convém destacar que ainda é possível cumular pedidos de 
indenização por danos extrapatrimoniais com indenização por danos ma-
teriais decorrentes do mesmo ato lesivo (lucros cessantes, por exemplo).

Antes não existiam critérios para a aplicação do dano moral pelo 
Juiz, agora a CLT trouxe 12 critérios, conforme previsto no artigo 223-
G. Isso traz mais segurança jurídica na hora da aplicação, pois não re-
cairá sob a discricionariedade do Juiz.

O ponto mais controvertido da mudança, na minha opinião, é a 
limitação dos valores a serem recebidos em caso de condenação por 
dano extrapatrimonial, como por exemplo, caso se considere a ofensa 
de natureza leve, a indenização será de até 3x o último salário contra-
tual do ofendido. Para o caso do dano extrapatrimonial sofrido pela 
pessoa jurídica o parâmetro é o mesmo, mas considerando-se o salário 
do trabalhador ofensor.

Particularmente tenho algumas críticas quanto às mudanças trazidas 
pela reforma trabalhista neste aspecto, pois (i) o que para alguns é con-
siderado ofensa leve, para outros é grave, ou de natureza média e assim 
sucessivamente; (ii) e em caso de falecimento do trabalhador, o dano 
se encerraria com a sua morte, ou a sua família poderá ter o direito a 
receber a indenização por dano extrapatrimonial (chamado dano moral 
em “ricochete”)? Certamente aspecto que gerará discussão no âmbito 
da Justiça do Trabalho.

Essas são algumas das questões a serem enfrentadas em causas 
que envolvam dano moral, hoje pela literalidade da lei – dano extra-
patrimonial, por ato que atinja os bens jurídicos tutelados dos traba-
lhadores e das empresas.

Ficou com alguma dúvida? Não deixe consultar um profissional ha-
bilitado. Até breve.

Como ficou o dano moral 
na Justiça do Trabalho

O Dia da Árvore não passou 
despercebido no Buritis. Em ho-
menagem à data, um grupo de mo-
radores da região se reuniu para 
fazer o plantio de mudas às mar-
gens do Córrego Ponte Queimada. 
A ação teve como principal objeti-
vo reflorestar a área para preservar 
a mata ciliar, impedindo erosões, 
melhorando a qualidade da água e 
evitando enchentes. Além disso, a 
boa ocupação do espaço também 

busca conter a ação de pessoas que 
descartam lixo no local. No total, 
20 pessoas, entre adultos e crianças, 
participaram da ação que resultou 
no plantio de 13 árvores entre flo-
ríferas e frutíferas como goiabeiras, 
acerola, amoras e limoeiros.

Maria Sther Moreira é bióloga e 
especialista em educação ambiental. 
Moradora no vizinho Havai, conhece 
a região há mais de 40 anos, quando 
ainda nem existia o Buritis. De acor-

do com ela, trabalhos comunitários 
como esse, de educação ambiental, 
preservação, saneamento básico e 
menor consumo ou consumo cons-
ciente são de grande importância para 
nossa sobrevivência. “Eu comecei 
na causa ambiental na década de 80, 
quando quase ninguém falava sobre 
isso. Na região tinham mais nascen-
tes que tem hoje, infelizmente. A po-
pulação tem que entender que sem 
água, sem áreas verdes, a nossa vida 

seria comparada aos desertos e ou 
não existiria”. Em um momento em 
que a questão da saúde pública está 
tão em voga, Maria Sther ressalta a 
importância de lutarmos pela melho-
ria do serviço de saneamento básico. 
“É preciso mostrar para todo mundo 
que a cada um real investido em sane-
amento, economizamos quatro reais 
em saúde pública”.

Morador na Henrique Badaró 
Portugal, o artesão Cléber Santana 
não somente participou do plantio 
como também fez questão de doar 
uma escultura para que fosse coloca-
da na área. A garça esculpida por ele 
fez o maior sucesso, especialmente 
junto à garotada. “Foi muito legal 
ver a reação das pessoas, principal-
mente das crianças que são a nossa 
grande preocupação. Temos que 
cuidar agora para garantir o futuro 
delas. Esse projeto é para o bem da 
comunidade, um estilo de vida sau-
dável para as pessoas e a natureza”. 
A próxima ação do grupo ambienta-
lista será colocar plaquinhas com os 
nomes das árvores e organizar uma 
oficina de minhocário para melhoria 
da qualidade da terra.

Moradores promovem 
ação em homenagem 

ao DIA DA ÁRVORE

O ARTESÃO CLÉBER fez o 
maior sucesso ao doar uma 
garça de cerâmica para ser 
exposta no localA TURMA não se importou em suar e sujar a roupa de terra para deixar o ESPAÇO REPLETO DE MUDAS

Para a bióloga e educadora ambiental MARIA STHER, ações 
como esta fazem toda a diferença para nossa sobrevivência
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Por Dentro do Bairro 

??

?

Você sabe quem foi

?

Você sabe quem foi

JOSÉ DO 
PATROCÍNIO 
CARNEIRODepois de enfrentarem a 

maior quarentena do mundo, os 
músicos de BH viram a autori-
zação para a volta das apresen-
tações ao vivo nos bares e res-
taurantes da capital mineira no 
último dia 19 de setembro como 
uma grande vitória. Impedidos 
de trabalhar, muitos profissio-
nais passaram por sérias dificul-
dades. Alguns organizaram suas 
lives, com as quais conseguiram 
alguma remuneração, via pa-
trocínio. Mas a imensa maioria 
teve que desempenhar outras 
atividades para se manter duran-
te a quarentena. 

Com o retorno da música ao 
vivo as noites do Buritis, sem 
dúvida, estão muito mais agra-
dáveis. O bairro é referência na 
presença de bares e restaurantes 
e muitos deles oferecem o pra-
zer das apresentações musicais. 
Um lugar muito especial é o 
Canto de Mainha, uma vez que, 
além de proprietário, Diogo Me-
deiros também é músico, por 
isso, sempre valorizou o traba-
lho dos artistas.

Ao longo dos últimos seis 
meses, o Canto de Mainha se 
reinventou. Impedido de receber 
os clientes à noite, fortaleceu o 
atendimento de almoço por meio 
do delivery. Funcionários exerce-
ram novas funções, fornecedores 
se tornaram parceiros e, o prin-
cipal, o público abraçou a ideia. 
“Desde quando inauguramos o 
restaurante sempre tivemos como 
objetivo formar uma grande fa-
mília, um círculo de amizades. 
E o que aconteceu durante esse 
período difícil foi uma prova cla-
ra de que conseguimos alcançar 
esse objetivo. Nesse momento eu 
quero agradecer demais a cada 
um deles, clientes, colaboradores 
e fornecedores por terem manti-
do o restaurante vivo e sem a de-
missão de ninguém”.

Diogo não esconde a emoção 
ao lembrar o primeiro dia em que 
voltou a poder tocar no seu res-
taurante. “Aquele momento, eu, 
como músico, vendo e vivendo 
o que muitos amigos estavam 

Músicos do Buritis 
se emocionam com a 

volta aos palcos

passando, não sei explicar, foi in-
descritível o que estava sentindo. 
Não tem uma palavra que defina 
o que passou em meu coração. 
A minha primeira apresentação 

para ele, acabou tendo muito in-
teresse político por trás. “A gen-
te fica meio chateado porque vê 
politicagem em tudo. Acho que 
poderíamos ter passado de uma 
forma mais branda. O Canto de 
Mainha já estava preparado para 
receber o público com total se-
gurança há algum tempo. Mas, 
agora é bola pra frente. É erguer 
as mangas e tentar recuperar o 
prejuízo”.

Moradora da Rua Engenheiro 
Aluísio Rocha, Geisa Andrade 
solta sua bela voz na noite de BH 
há 16 anos. Mesmo nos momen-
tos mais difíceis, nunca ficou 
tanto tempo sem estar no palco 
junto ao seu público. Conside-
ra este momento como um novo 
recomeço. Muito feliz, mas que 
ainda requer cuidados. “Desde o 
início sabíamos que seríamos os 
primeiros a parar e um dos últi-
mos a retornar. O momento che-
gou e o sentimento é de alegria, 
mas também de cautela. Muitos 
estabelecimentos e profissionais 
do setor não resistiram ao perío-
do inativo, e os que se mantive-
ram ainda estão contabilizando 
as perdas”.

De acordo com Geisa, para 
os artistas o isolamento foi um 
período de aprendizado, quan-
do tiveram de se reinventar para 
sobreviver. Novas formas de se 
conectar com o público surgiram 
como as lives, os drive ins, as 
parcerias. Entretanto, essas mo-
dalidades, apesar de suprirem um 
pouco a necessidade de produzir 
e capitalizar, não trouxeram um 
elemento essencial para quem 
trabalha com música: o contato 
com o público.

“O retorno aos palcos é uma 
continuação desse aprendizado, 
requer uma retomada conscien-
te e responsável. Mas estamos 
vivos e ansiosos por fazer o que 
produzimos de melhor: propor-
cionar alegria e criar momentos 
inesquecíveis. Nos vemos em 
breve”. Para conhecer um pou-
co mais do trabalho artístico da 
nossa moradora basta conferir o 
Instagram: @geisaandradeoficial.

A Rua José do Patrocínio Carneiro começa na Avenida 
Protásio de Oliveira Pena, corta as Ruas Laura Soares Carneiro e 
Francisco Fernandes dos Santos e termina na Rua Esmeraldo Bo-
telho. Ela tem cerca de 300 metros e é uma rua um pouco íngre-
me. Mas quem foi José do Patrocínio Carneiro para ter o seu nome 
eternizado no Buritis?

 Ele nasceu no dia 28 de junho de 1902 em Patrocínio do Mu-
riaé, Minas Gerais. Seus pais, Januário Laurindo Carneiro e Etel-
vina Arreguy Carneiro, eram proprietários de indústrias de vinho 
e sabão. Passou toda a sua infância em Patrocínio junto com suas 
irmãs, Moreninha e Santinha, também já falecidas. 

Casou-se com dona Laura Soares Carneiro e lá tiveram o pri-
meiro filho, Januário. Nove anos depois se mudaram para Belo 
Horizonte, mais precisamente para o Bairro Serra onde nasceram 
os outros dois filhos: Esther e Emanuel. Aqui na capital José 
do Patrocínio trabalhou na Casa Belas Artes e mais tarde na 
Caixa Econômica Federal. Dona Laura e “Seu” José, como era 
chamado, criaram os filhos no berço cristão, dando a eles en-
sinamentos definitivos quanto à existência de um ser superior, 
ao qual se deve submissão, e ensinava sempre que “o próximo 
é igual a nós mesmos”.

 José do Patrocínio era uma pessoa extremamente caridosa, 
otimista, alegre e comunicativo. Foi vicentino durante toda sua 
vida. Freqüentava o Convento dos Padres Dominicanos, na Ser-
ra, o que possibilitou adquirir vasta cultura religiosa. Como Vi-
centino, fez “voto de pobreza”, portanto levava uma vida muito 
simples. “Seu” José tinha uma paixão imensa por Belo Hori-
zonte. Amava visitar o Parque Municipal, a Feira de Amostras 
e a cidade Ozanan. 

De personalidade hospitaleira, reunia todos os domingos, 
amigos e familiares para um tradicional almoço mineiro. E como 
mineiro nato que era não abria mão de um bom “tutu com torres-
mo” e um “frango ao molho pardo”. A sobremesa preferida era o 
manjar branco com calda de ameixa. Ele foi um exemplo de força 
e coragem e grande incentivador do filho Januário Carneiro para 
fundar a Rádio Itatiaia. 

Participava sempre de eventos políticos e era considera-
do por todos uma pessoa muito solidária e humana. A história 
do Buritis ter uma rua em sua homenagem é porque quando o 
bairro estava sendo construído, seu filho Januário comprou dois 
apartamentos aqui. 

O então vereador José Lino de Souza Barros, em 10 de novem-
bro de 1987, pleiteou a inserção do nome de José do Patrocínio 
Carneiro como uma rua do bairro. Por votação unânime na Câmara 
Municipal, o projeto de lei número 4880 para homenagear José do 
Patrocínio Carneiro foi aprovado. 

Sua esposa, Laura Soares Carneiro, também tem uma rua que 
leva seu nome aqui no Buritis que foi aprovado no mesmo proje-
to de lei. José do Patrocínio morreu no dia 16 de junho de 1957 
aos 55 anos. A causa ‘mortis’ foi câncer de pulmão. Se você não 
sabia agora sabe quem foi José do Patrocínio Carneiro. GEISA SE REINVENTOU durante a pandemia, mas nada 

se compara a estar no palco de frente para o público

DIOGO não conseguiu segurar a emoção 
quando voltou a tocar em seu restaurante

ofereci a todos eles”.
Apesar da felicidade em po-

der voltar a trabalhar, o músico 
e empresário apenas lamenta o 
rumo que a situação levou, que, 
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Educação

A pandemia do Coronavírus 
atingiu todos os setores da nossa 
sociedade. No entanto, para alguns 
o impacto parece ter sido muito 
maior e, dependendo do momen-
to, irreversível. Este é o caso de 
jovens que irão prestar o Enem. 
Eles tiveram suas rotinas altera-
das e sonhos adiados por conta do 
isolamento social. Por acreditar no 
poder transformador da educação 
e para reduzir os impactos negati-
vos gerados nas vidas desses estu-
dantes, o grupo Ânima Educação, 
do qual faz parte o UniBH, lançou 
o “Com Você no Enem”, que tem 
como objetivo oferecer dicas de 
conteúdos digitais gratuitos para 
estudantes do ensino médio de se-
tembro a janeiro de 2021.

O primeiro encontro foi reali-
zado no dia 12 de setembro, com 
um aulão on-line divertido e cheio 
de conteúdo. Os estudantes tive-
ram aulas de Ciências da Nature-
za, Matemática e suas tecnologias. 

Uma ótima notícia para 
quem é apaixonado por poesias. 
O poeta Pedro Ramalho, mora-
dor do nosso Buritis, acaba de 
lançar o seu quarto livro. “Pás-
saro Urbano” reúne 40 poemas 
dos quase dois mil que fazem 
parte do seu cancioneiro. Ante-
riormente, Pedro já havia lança-
do “Simplesmente”, volumes I 
e II, e “Poesias Infinitas”.

 Retirar 40 poesias de um 
contingente de quase duas mil 
não foi tarefa nada fácil, conta o 
poeta. Contudo, segundo ele, ter 
essa dificuldade é muito melhor 
do que a de não ter de onde ti-
rar. Apesar de a maioria de suas 
poesias falar de sentimento, 
“Pássaro Urbano” também traz 
temas de introspecção, natureza 
e até política.

O título escolhido para o li-
vro é o nome da primeira poesia 
que está nele. Narra a história 
de um pássaro preso na gaio-
la e que quando foi solto vol-
tou para onde morava. Porém, 
lá não era mais verde, estava 
cheio de concreto. A partir dali 
começa a conversar com outros 
pássaros que residem na região. 

“COM VOCÊ NO ENEM”
Plataforma gratuita do UniBH vai preparar jovens para o exame

Para que a experiência de ensi-
no-aprendizagem fluísse e fosse 
descontraída, as aulas foram inter-
caladas com música, que é reco-
nhecida por muitos pesquisadores 
como uma espécie de modalidade 
que desenvolve a mente humana 
e promove o equilíbrio, propor-
cionando um estado agradável de 
bem-estar, facilitando a concentra-

ção e o desenvolvimento do racio-
cínio. A trilha sonora foi regada a 
Jota Quest, Cássia Eller, Cidadão 
Quem, Iron Maiden, Tim Maia, en-
tre outros.

Os candidatos puderam revi-
sar os principais assuntos previstos 
para cair no exame, tendo contato 
com dicas e orientações de profes-
sores experientes em preparatórios 

e cursinhos pré-vestibulares. “Esta-
mos muito felizes em proporcionar 
esta oportunidade aos candidatos 
que farão o Enem em janeiro. Nos-
sa expectativa é atingir um público 
ainda maior nas próximas trans-
missões e contribuir para a prepa-
ração do maior número possível de 
estudantes. Oferecemos uma pro-
posta diferenciada, com metodo-
logia que foca fluidez e descontra-
ção, sem abrir mão do conteúdo de 
qualidade. Fica nosso convite para 
que os candidatos contem com 
mais essa opção de capacitação e 
façam bonito no exame, em janei-
ro”, destaca Eduardo França, dire-
tor do Campus Buritis do UniBH.

Marina Guedes, diretora de 
Marketing do UniBH, destaca que 
é preciso garantir que os jovens 
tenham acesso à educação de qua-
lidade e condições para ingressar 
no ensino superior. “Sabemos da 
importância e do poder transfor-
mador da educação, por isso não 

podemos deixar que os estudantes 
interrompam os seus sonhos por 
falta de oportunidade. Estimular a 
troca de conhecimento e oferecer 
o que há de melhor no ensino foi 

uma das formas que encontramos 
para incentivar uma geração de 
jovens criativos, inovadores e que 
terão que transformar sua própria 
realidade”.

PRÓXIMOS 
ENCONTROS
Os demais encontros 

serão realizados nos dias 31 
de outubro e 21 de novem-
bro, das 14h às 17h, e estão 
previstas também pílulas 
de conhecimento semanais 
com as principais referên-
cias de Enem no país e dois 
simulados, sendo um em 
novembro e outro e janei-
ro, antes das provas, como 
forma de apoiar os estu-
dantes na preparação para 
o exame.A inscrição é gra-
tuita e pode ser realizada 
pelo site: www.comvoce-
noenem.com.br.

“Não falar sobre um só tema é 
mais difícil. Seria mais tranquilo 
escolher apenas um, mas não faço 
assim, gosto de entregar ao meu 
leitor essa diversidade”.

Pedro Ramalho escreve com o 
desejo de transmitir algo ao leitor. 
Para ele, a poesia é como se fosse 
um texto criativo e artístico. Poesia 
é arte e cultura, como a música, a 
pintura. É passar para o ser humano 
o diferente no normal. O poeta vê o 
belo em toda parte e busca despertar 
no ser humano esta sensibilidade. 
”Infelizmente, o homem tem virado 
um pouco máquina. Os sentimen-
tos têm sido abafados. Ao ler poesia 
você desenvolve sua sensibilidade e 
enxerga as coisas com outros olhos. 
Aflora os sentidos. O cheiro das flo-
res, a cor de uma árvore”.

Para o morador Da Rua Pedro 
Natalício de Morais, não existe 
segredo para compor tantas po-
esias. Gosta de dizer que a inspi-
ração vive em todo o lugar, está 
apenas à espera do seu poeta. 
“Minha mente é bastante criativa, 
meu corpo é que já não consegue 
acompanhar tanto. Mas, por en-
quanto, vou produzindo cada vez 
mais”, brinca.

“Pássaro Urbano” pode ser ad-
quirido diretamente com o poeta 
através do telefone 9 9577 5439 
ou ainda na livraria Leitura do 
Paragem. O valor é de R$25. Se 
pedir a entrega em casa o custo 
passa a R$30 pela taxa dos Cor-
reios. “Como eu brinco é o valor 
de dois chopes e você tem na ca-

beceira da cama uma inspiração 
para o resto da vida. A poesia, 
diferente do livro textual, a gen-
te sempre relê. E dependendo da 
fase que você está em sua vida 
enxerga as estrofes de outra for-
ma. Se fizer o pedido diretamente 
comigo ainda podemos nos en-
contrar e trocar grandes ideias”.

POETA DO BAIRRO LANÇA QUARTO LIVRO
Propagar a cultura
Pedro Ramalho é um apaixonado pela arte e cultura em 

todas as suas formas. Seu grande sonho é que as pessoas ti-
vessem o maior acesso possível às artes. Um projeto que 
gostaria de desenvolver aqui no Buritis seria encontros ao ar 
livre para promoção da cultura. Seja leitura de poesias, apre-
sentações musicais e teatrais, de pinturas. Até mesmo o palco 
já teria escolhido. A praça de arena Aroldo Tenuta. “Imagina 
uma tarde/noite de sexta-feira as pessoas indo naquele belo 
lugar acompanhar apresentações culturais e outras tendo ali a 
oportunidade de mostrarem seus talentos. Quem sabe o Buri-
tis ficaria famoso na capital por ser um bairro que desenvolve 
a arte”, finaliza.

De acordo com PEDRO RAMALHO, “Pássaro Urbano”, além de 
sentimento, traz ainda temas de introspecção, natureza e até política

BANDA APROVASSOM deu o ritmo para que os alunos
pudessem estudar dentro de um clima de total descontração

EDUARDO FRANÇA garante que 
todos da coordenadoria do UniBH 
estão felizes em proporcionar esta 
oportunidade aos candidatos que 
farão o Enem 
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Especial 

Desde que foi declarada a pan-
demia do novo Coronavírus a pala-
vra de ordem dos profissionais dos 
mais diversos setores tem sido rein-
ventar. E se tem uma classe que teve 
de assumir esta nova responsabilida-
de foi a dos professores. Do dia para 
a noite eles saíram das salas de aula 
e foram transmitir conhecimento de 
suas casas. Uma mudança radical e 
esforço fora do comum para garan-
tir a aprendizagem aos seus alunos. 
Também por isso e por tudo o que o 
professor significa, é a profissão das 
profissões, que devemos aplaudir 
ainda mais esses mestres no dia que 
é dedicado a eles: 15 de outubro.

 Ana Maria Horta, moradora 
na Rua Engenheiro Aluísio Rocha, 
é professora há 27 anos. Ela conta 

que a paixão por lecionar vem des-
de a infância. Quando criança gos-
tava de dar aulinhas para as primas, 
colocava todas sentadinhas e bem 
quietinhas em uma sala da casa da 
avó, onde aproveitava um quadro 
negro “bem pequeno” que a tia usa-
va. “Acredito que me inspirei nesta 
tia, que era professora. Quando fui 
escolher um curso para o vestibular, 
não tive dúvida que começaria com 
um curso de licenciatura”.

Depois de quase três décadas 
de profissão, Ana Maria fala sobre 
o grande desafio em ter de se rein-
ventar e passar a dar aulas de casa. 
Entre erros, dificuldades e acertos, 
diz que foi se adaptando ao novo 
dia a dia. O mais desafiador era criar 
estratégias de aprendizagem on-line 

que mantivessem os alunos motiva-
dos, pois não foi uma opção, mas, 
sim, uma situação emergencial que 
não houve tempo para a formação 
de professores e alunos.

“Todos nós nos adaptamos à 
nova realidade educacional, causa-
da pela pandemia, principalmente 
encaixar o trabalho no ambiente 
doméstico. Foi difícil encaixar tra-
balho, estudo, lazer e descanso no 
mesmo ambiente e com as mesmas 
ferramentas, televisão, computador 
e celular. Mas, mais uma vez, ven-
cemos”, comemora.

VALORIZAÇÃO
Ninguém nega a importância 

da educação, mas nem todos fa-
zem as contas do que precisa ser 

feito. Não há boa educação sem 
bons professores. E não há bons 
professores que estejam desmo-
tivados. O primeiro passo para 
discutir uma educação melhor é a 
valorização do professor. Isso pas-
sa por salário e planos de carreira. 
Mas o cotidiano da sala da aula, 
as condições de trabalho e as pos-
sibilidades de formação também 
devem ser vistos de perto. Aper-
feiçoar a formação profissional dos 
professores e a sua valorização são 
medidas de suma importância em 
qualquer esforço visando melhorar 
a qualidade da educação. “Nossa 
luta é justa. Reivindicar valorização 
é reivindicar educação pública de 
qualidade para as presentes e próxi-
mas gerações”.

O contexto da pandemia trou-
xe novos hábitos para as famílias e 
desafios para o varejo local. Na ro-
tina familiar com crianças em casa, 
pais em home office, distanciamen-
to de familiares e colegas, todo 
o esforço e cuidados foram dire-
cionados para a proteção de to-
dos. Com isso, escolas e parques 
fechados trouxeram a demanda 
de lazer, educação e brincadeiras 
para dentro de casa. Quem ganhou 
com esta nova realidade foram as 
lojas de brinquedos, que passa-
ram a ser opções de diversão não 
apenas para crianças, mas para 
toda a família. Nessa onda de 
crescimento de demanda e ven-
das que o Dia das Crianças pro-
mete ser uma data marcante para 
o mercado de brinquedos.

Supervisora da loja de brin-
quedos Estripulia, no Paragem, 
Renata Gonçalves, a Guru do 
Brinquedo, espera ter um Dia das 

PROFESSOR MERECE AINDA MAIS APLAUSOS PELO SEU DIA

Comércio de brinquedos com boas 
expectativas para o Dia das Crianças

Crianças igual e até um pouco 
melhor que o de 2019. Um dos 
motivos, segundo Renata, é que 
“a família voltou a brincar junto, 
por isso estão vendendo muitas 
opções de jogos e quebra-cabeças 
que garantem a diversão de quem 
está em casa”.

A tendência de crescimento fez 
com que fornecedores e lojistas se 
preparassem fortemente para a data 
que marca a diversão da garotada. 
Lançamentos e ofertas prometem 
deixar pais e filhos enlouquecidos 
com as novidades. Opções para to-
das as idades já estão disponíveis 
nas vitrines das lojas.

E outra novidade desse mo-
mento foi o rápido amadurecimen-
to da presença digital das lojas de 
brinquedos. Com portas fechadas, 
elas tiveram que direcionar todo o 
fluxo de atendimento para canais 
digitais e o resultado surpreendeu 
a todos. Segundo Guru, a empre-

sa está operando em todas as 
frentes para oferecer acesso 
facilitado e rápido do consumi-
dor ao produto. “A venda pela 
internet e pelo Whatsapp tam-
bém representa uma fatia con-
siderável desse movimento de 
consumo”, completa a supervi-
sora da Estripulia.

SEGURANÇA
E na hora de comprar o 

brinquedo é importante tomar 
alguns cuidados para garantir 
que a diversão não se torne 
um momento de perigo. Guru 
dos Brinquedos fala sobre o 
que deve ser verificado na 
hora de escolher o presente 
de 12 de Outubro. “O primei-
ro cuidado é observar a faixa 
etária do brinquedo. Fabrican-
tes seguem normas específi-
cas que consideram não só o 
desenvolvimento da criança, 

mas também sua tendência 
a levar o brinquedo à boca, 
destacar partes etc. Por isso, 
verificar essa informação é 
tão importante”. Guru também 
destaca a importância de adul-
tos supervisionarem a brinca-
deira. “Mesmo com produtos 
apropriados, crianças são cai-
xinhas de surpresa. Devem 
sempre ter nossa atenção, para 
não incluir outros objetos na 
brincadeira que possam ma-
chucá-la.”

Um terceiro ponto de 
atenção é o cuidado em evi-
tar produtos piratas. Por não 
terem a obrigatoriedade de se-
guir as normas dos órgãos de 
fiscalização, nem sempre eles 
são seguros. Podem oferecer 
partes pequenas que se desen-
caixam com facilidade, pon-
tas, arestas e outros detalhes 
com potencialidade para ferir 

nossas crianças. Quando a criança 
tem menos de três anos de idade, 
convém evitar cordões, cordas e 
fitas. Sobretudo se estiverem pró-
ximas do berço. Assim, elimina-
mos o risco de enrolar um desses 
materiais no corpinho do pequeno 
ou da pequena.

Ainda com foco na segurança, 
os brinquedos que exigem pilhas e 
baterias merecem atenção. “Eles 
são projetados para não deixarem 
pilhas e baterias à mão das crian-
ças com facilidade. Há frequen-
temente um parafuso a ser desen-
caixado, coberto ou escondido no 
brinquedo. É essencial que o adul-
to se certifique de ter colocado a 
pilha ou bateria corretamente e de 
fechar o compartimento. De prefe-
rência, longe dos olhos da criança, 
para não instigar a curiosidade. 
Esse cuidado, somado à supervi-
são, garante que o brinquedo seja 
pura diversão”.

Com a pandemia, BRINQUEDOS se tornaram 
ainda mais importantes por ajudar a manter 

as crianças entretidas em casa, conta RENATA 
GONÇALVES, a Guru do Brinquedo

Após quase três décadas lecionando, ANA MARIA se 
viu diante de um novo desafio ao dar aulas on-line


