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PÁG. 9

Fundamental
Campanha luta pela 
ampliação do teste do 
pezinho na rede pública

PÁG. 6 

Em um mundo em que tudo está tão gran-
dioso, mal percebemos que alguns gestos sim-
ples podem fazer muita diferença na vida das 
pessoas. A pequena ação de uma família do 
Buritis, mais do que a atenção, está desper-
tando um sentimento de paz e harmonia entre 
muitos moradores. Laura Spinola e as filhas 
Beatriz e Bella decidiram construir placas co-
loridas com frases positivas e instalar em al-
guns pontos do bairro. A repercussão tem su-
perado as expectativas.

Fechado
Últimas lojas do 
Espaço Buritis encerram 
suas atividades

PÁG. 7

Entregue
Após muito tempo de 
espera, nova faixa na José 
Rodrigues é instalada

PÁG.  10

Caridade
ABB proporciona um 
Dia das Crianças 
especial em aglomerado

PÁG. 11

A construção de uma uni-
dade do Burger King no Buri-
tis tem despertado sentimentos 
opostos junto aos moradores do 
bairro. Apesar da satisfação em 
ver um grande empreendimento 
sendo oferecido à comunidade, 
existe a preocupação do impacto 
que ele pode causar ao já caóti-

co trânsito do bairro. Segundo a 
Prefeitura, o alvará para constru-
ção do BK foi concedido seguin-
do todas as exigências. Portanto, 
a obra segue em ritmo acelerado. 
Agora, cabe ao morador esperar 
para ver se entre estas “exigên-
cias” está um projeto para a flui-
dez do trânsito no local.

Obra do Burger King 
preocupa moradores Palavras 

que trazem 
conforto

Homenagem 
ao Dia 
do Diretor

O BURITIS 
NAS URNAS

Durante mais de uma década o JORNAL DO BURITIS tem falado sobre a importância de o morador transferir o seu voto para uma 
das seções do bairro. Além de mais comodidade no dia do pleito, ter um número expressivo de eleitores votando no Buritis dá ainda 
mais força ao bairro em busca de benefícios junto ao poder público. Nas eleições municipais de 2020 seremos quase 24 mil “vozes” 
e, sem dúvidas, teremos participação decisiva na escolha dos nossos representantes pelos próximos quatro anos. PÁGS. 4 e 5
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A pandemia do Coronavi-
rus praticamente acabou com 
o debate nas eleições deste 
ano. Desde 2016, a legislação 
eleitoral cometeu um crime 
contra a democracia no país. 
Impôs uma série de restrições 
que limita o debate. Hoje, os 
candidatos mal sequer podem 
se apresentar para a popula-
ção. Foi proibido carro de som, 
pintura em muro, cavaletes, 
standartes, faixas, out-doors já 
eram proibidos, telemarketing, 
anúncio em sites. E ainda re-
duziram a campanha para ape-
nas 45 dias. Imagine só: defi-
nir o futuro de uma cidade em 
menos de dois meses. Só para 
vocês terem uma noção, um 

MAIS PESO ELEITORAL
simples projeto de lei de nome 
de rua demora mais de dois me-
ses para ser aprovado na Câma-
ra Municipal. Enfim, hoje dis-
cutir os temas relevantes para a 
cidade durante a campanha está 
extremamente difícil. As pesso-
as às vezes nem sabem que vão 
ter eleições.

A pandemia piorou ain-
da mais este quadro. Quando 
um simples aperto de mão se 
transforma em risco de vida 
e uma pequena reunião pode 
ser considerado um ambiente 
de contaminação da doença, a 
campanha eleitoral deste ano 
de 2020 está passando prati-
camente despercebida. Está 
restrita ao horário eleitoral gra-

tuito, com uma audiência cada 
vez menor, e às redes sociais. 
O fato é que a grande maio-
ria dos candidatos e candi-
datas que estão disputando a 
prefeitura é desconhecida da 
população. Somente o atual 
prefeito tem um grande nível 
de conhecimento. Os demais 
a população quase não conhe-
ce e vai ter pouca oportuni-
dade de conhecer porque até 
mesmo os tradicionais debates 
foram cancelados. Somente a 
Band realizou o dela no início 
da campanha. Todas as demais 
emissoras cancelaram. O fato 
é que a eleição em Belo Hori-
zonte este ano entrará para a 
história como a mais sem gra-

ça de todas.
Ao menos aqui no Buritis 

temos uma boa notícia. Desde 
quando o JORNAL DO BURITIS 
foi fundado, em 2004, sempre 
fizemos campanha para que os 
moradores transferissem o títu-
lo eleitoral para cá. Tínhamos 
um bairro muito habitado, mas 
com poucos eleitores votando 
aqui. A cada eleição fomos re-
forçando este pedido e os mo-
radores aderiram à ideia. Nesta 
eleição, vamos aumentar em 
quase 40% o número de elei-
tores que vão votar no bairro. 
Em 2018 eram 17.106 e agora 
teremos 23.886 eleitores vo-
tando nas urnas do Buritis, con-
forme reportagem publicada na 

página 5. Isso significa ter mais 
peso eleitoral na hora de fazer-
mos nossas reivindicações jun-
to ao poder público.

A reportagem publicada na 
página 5 desta edição mostra 
todos os detalhes da votação no 
bairro. Apesar da pandemia, de 
eventuais aglomerações no dia 
da eleição, é importante que as 
pessoas exerçam o seu dever 
em nossa democracia. Sigam 
o exemplo da nossa moradora 
Maria Natalina de Carvalho, que 
mesmo com 80 anos de idade, 
já sem a obrigação de votar, vai 
fazer questão de no dia 15 de 
novembro depositar o seu voto 
nas urnas. É o exercício da cida-
dania em sua máxima plenitude.

NOVEMBRO AZUL
Você sabia que 90% dos casos 

de câncer de próstata têm cura na 
fase inicial. Considerada uma do-
ença da terceira idade, o câncer de 
próstata ocorre em 75% dos casos 
no mundo a partir de 65 anos de 
idade. Entretanto, o seu rastrea-
mento deve ser feito a partir dos 45 
anos por todos os homens. Para os 
pacientes negros ou com histórico 
familiar da doença, os exames pre-
cisam ser realizados a partir dos 40 
anos de idade. Estimativas do Inca 
(Instituto Nacional de Câncer José 
Alencar Gomes da Silva) apontam 
o registro de 65.840 novos casos 
em 2020, colocando este tumor 
como o segundo em mortalidade. 
O aumento do diagnóstico e a me-
lhoria na qualidade dos sistemas de 

informação no país são fatores que 
contribuíram para o crescimento 
nas taxas de incidência no Brasil. 
O exame que avalia a quantidade 
do antígeno prostático específico, 
conhecido como PSA, faz parte 
de uma primeira avaliação com o 
especialista. O toque retal é outro 
procedimento, ainda muito estigma-
tizado pelos homens. Mas é preci-
so lembrar que o exame é rápido e 
fundamental para o diagnóstico. Ele 
permite que o médico perceba se há 
nódulos ou tecidos endurecidos.

Ramon Andrade de Mello
Oncologista clínico

ESTUPRO É ESTUPRO
A consideração de inocência 

pela Justiça de Santa Catarina do 
empresário André de Camargo 

Aranha, acusado de estuprar a jo-
vem catarinense Mariana Ferrer, 
de 23 anos, durante uma festa em 
2018, é abominável. O advogado 
do empresário, durante o julga-
mento, humilhou Mariana. Es-
tupro culposo não existe. Cadeia 
em todos.

Carlita Soares
Moradora

MAU HÁLITO
As máscaras têm sido nossas 

aliadas na prevenção do corona-
vírus e o acessório deve permane-
cer por mais algum tempo como 
medida de segurança, bem como 
o afastamento social. Mas nem o 
distanciamento entre as pessoas e 
o uso do EPI é desculpa para des-
cuidar dos hábitos de higiene. A 

Associação Brasileira de Pesqui-
sas dos Odores Bucais informou 
que quatro em cada dez brasileiros 
têm halitose e a dúvida que fica é: 
o que causa o mau hálito? A maior 
parte dos problemas de mau hálito 
se associa à sujeira na língua, re-
gião onde o acúmulo de bactérias 
produz uma cor esbranquiçada ou 
amarelada, além do odor carac-
terístico. Para tratar essa causa, a 
pessoa deve usar um limpador es-
pecífico, que consegue remover os 
restos de alimento ao pressionar 
o órgão responsável pelo paladar 
em movimentos de trás para fren-
te. A má alimentação também é 
uma das causadoras. Pessoas que 
ficam sem comer por um período 
superior a cinco horas, tendem 
apresentar o odor, motivo que 

justifica o mau hálito ao acordar. 
Para contornar a situação, não 
deixe de fazer uma refeição no 
período entre três e quatro horas e 
mantenha-se hidratado.

Paulo Zahr
Dentista e presidente da 

OdontoCompany

BONS VENTOS
O IBGE divulgou a Pesquisa 

Industrial Mensal (PIM) que mos-
tra que a produção da indústria na-
cional avançou 2,6% em setembro, 
na comparação com agosto. É a 
quinta alta mensal seguida, elimi-
nando as perdas de 27,1% acumu-
ladas em março e abril, quando o 
setor registrou o patamar mais bai-
xo devido ao distanciamento social 
adotado para controle da pande-

mia. Com o resultado de setembro, 
em conjunto com os avanços dos 
quatro meses anteriores, a produ-
ção industrial superou em 0,2% o 
patamar pré-pandemia, em feve-
reiro. Passados os meses de março 
e abril e com a flexibilização das 
medidas de distanciamento social, 
o setor industrial foi recuperando, 
mês a mês, aquele patamar. Em re-
lação a setembro de 2019, a indús-
tria cresceu 3,4%, interrompendo 
dez meses de resultados negativos 
seguidos nessa comparação. Com 
isso, o setor industrial recuou 7,2% 
no acumulado do ano. Já nos úl-
timos 12 meses, a produção da 
indústria caiu 5,5%, indicando de-
saceleração na trajetória de perdas 
iniciada em março.

André Macedo
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Preocupante 

A chegada de um grande em-
preendimento é sempre motivo de 
muita comemoração por parte dos 
moradores. Afinal, além do serviço 
oferecido, valoriza a região onde 
moram e ainda pode significar a 
abertura de novos empregos, que 
nos últimos tempos se tornou 
algo ainda mais essencial devido 
ao momento de crise que estamos 
vivenciando. Contudo, todos es-
tes benefícios não podem se im-
por sobre o bem-estar da comu-
nidade. Antes de ser instalada, a 
empresa precisa analisar todo o 
cotidiano da região e tomar me-
didas para gerar o menor impacto 
possível, seja em questões am-
bientais ou mesmo do dia a dia, 
como é o caso do Burger King, 
que está chegando ao Buritis. 
Localizado dentro do UniBH, no 
encontro da Avenida Mário Wer-
neck com José Rodrigues Perei-
ra – antigo Espaço Boulevard -, 
o empreendimento, se não contar 
com uma obra para escoamento 
do tráfego de veículos, irá causar 
um impacto muito sério no local, 
que já é um dos mais complica-
dos do  trânsito do bairro.

Já antevendo o problema que 
a instalação do BK pode causar 
ao trânsito do Buritis, a reporta-
gem do JORNAL DO BURITIS 
buscou informações sobre a obra. 
Não estamos trabalhando contra 
a instalação do empreendimento, 
apenas buscamos saber se no pro-
jeto existe algum planejamento 
para não impactar ainda mais o 
trânsito na região.

Em contato com o UniBH, a 
diretoria da instituição de ensi-
no informou que, “como sempre 
e em toda situação, houve e há 
um cuidado com os moradores 
do bairro. Esta obra, bem como 
todas as que possuem este porte 

Cheiro de mais problemas no trânsito
JB cobra explicações sobre impacto que obra do BK pode causar ao trânsito do Buritis

na cidade, necessita de prévia au-
torização para execução, através 
de liberação de alvará por parte 
da Prefeitura. Portanto, todas os 
requisitos legais têm sido cum-
pridos”. A instituição ainda fez 
questão de salientar que, “du-
rante a obra, a via pública ou as 
calçadas não têm sido obstruídas, 
o que vai ao encontro de todas as 
normas legais exigidas”.

Já a Prefeitura de Belo Hori-
zonte, que forneceu o alvará para 
a construção do empreendimento, 
se limitou a dizer que a obra “não 
se enquadra no critério de impac-
to descrito pela Lei 9.959/2010, 
condição que exigiria a avaliação 
do impacto do trânsito no local. 
Porém, conforme previsto no 
Novo Plano Diretor, os conselhos 
municipais de Política Urbana e 
de Meio Ambiente poderão con-
vocar qualquer empreendimento 
ou conjunto de empreendimentos 
em instalação, construção, am-
pliação ou funcionamento para 
avaliação de impactos, com o 
objetivo de estabelecer medidas 
para a mitigação deles”.

Em contato com a BHTrans, 
para saber se estão atentos ao 
impacto no trânsito que o empre-
endimento pode causar, inclusive 
bem próximo à sua sede, que fica 
localizada na Avenida Engenhei-
ro Carlos Goulart, o órgão apenas 
informou que o “UniBH está em 
processo de licenciamento am-
biental, onde todos os equipa-
mentos que pertencem a sua área 
serão avaliados. Nesse processo, 
vários estudos serão realizados, 
incluindo os estudos de impac-
to no trânsito da região. É nessa 
etapa que serão propostas medi-
das para redução dos impactos 
do empreendimento na trânsito 
da região”.

Associação 
se pronuncia

Como representante 
dos moradores do bairro, 
a ABB garante que está 
atenta à situação e já co-
brou respostas a respeito 
da obra. Além de presi-
dente da associação, Rô-
mulo Belfort também in-
tegra a CRTT - Comissão 
Regional de Transportes 
e Trânsito. Segundo ele, 
foi enviado um documen-
to oficial para a Regional 
através do CRTT e a res-
posta obtida também não 
foi satisfatória. Foi infor-
mado que a obra estava 
licenciada pela Prefeitura 
e as contrapartidas estipu-
ladas estavam sendo cum-
pridas. A BHTrans, por 
sua vez,disse que não tinha 
poder algum para barrar, 
muito menos a associação 
de moradores. “Foi a Pre-
feitura que liberou. O al-
vará foi expedido. Então, 
infelizmente agora a gente 
tem que aguardar começar 
a funcionar e ver os pro-
blemas que irão surgir e 
mitigar. Apontamos até o 
problema que pode surgir 
para os usuários de ôni-
bus, uma vez que temos 
pontos naquela região. 
Mas, agora é paciência. 
Vamos torcer para dar 
tudo certinho”. EMPREENDIMENTO fica no encontro da Avenida Mário Werneck com a

Rua José Rodrigues Pereira, um dos locais mais movimentados do bairro

Obra de construção do BURGER KING segue em ritmo acelerado
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Eleições 

No próximo dia 15 de 
novembro os quase dois mi-
lhões de eleitores de Belo 
Horizonte (1.956.410) irão 
às urnas para escolher quem 
irá administrar a capital de 
todos os mineiros pelos pró-
ximos quatro anos. E o que 
não vai faltar desta vez são 
opções. Isso porque a ci-
dade terá 15 postulantes ao 
cargo, um recorde histórico. 
Antes deste ano, o pleito 
com maior número de op-
ções foi o último, em 2016, 
com 11 candidatos. Desde a 
redemocratização do Brasil, 
em 1985, a média de can-
didatos por eleição para a 
Prefeitura de BH é de 6,7. 
A eleição com o menor nú-
mero foi justamente naquele 
ano, com dois nomes: Sérgio 
Ferrara (PMDB, atual MDB) 
e Maurício Campos (PFL, 
atual Democratas), ambos já 
falecidos. Caso haja necessi-
dade de um segundo turno, 
as eleições estão marcadas 
para o dia 29 também deste 
mês. Por causa da pandemia 
do novo Coronavírus, o plei-
to teve de ser adiado, já que 
o Tribunal Superior Eleito-
ral (TSE) previa o primeiro 
turno para 4 de outubro e o 
segundo para 25 do mesmo 
mês. Conheça a lado os 15 
candidatos à Prefeitura de 
Belo Horizonte.

CHEGOU A HORA
Belo-horizontinos se preparam para eleger seu novo prefeito

Áurea Carolina 
(Psol)

Bruno Engler 
(PRTB)

Cabo Xavier 
(PMB)

Fabiano Cazeca 
(Pros)

João Vitor Xavier 
(Cidadania)

Alexandre Kalil 
(PSD)

Lafayette Andrada 
(Republicanos)

Luísa Barreto 
(PSDB)

Marcelo Souza e Silva 
(Patriota)

Marília Domingues 
(PCO)

Nilmário Miranda 
(PT)

Professor Wendel Mesquita 
(Solidariedade)

Rodrigo Paiva
 (Novo)

Wadson Ribeiro
 (PCdoB)

Wanderson Rocha 
(PSTU)
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Eleições

O Buritis terá um papel fun-
damental nas eleições municipais 
de 2020. O nosso bairro teve um 
crescimento de quase 40% no seu 
número de eleitores se compara-
do às últimas eleições realizadas 
há apenas dois anos. De 17.106 
eleitores aptos a votar na disputa 
de 2018, o bairro passou a contar 
com 23.886 para este ano. Mais 
do que o importante número de 
jovens do bairro que completou a 
maioridade, este aumento consi-
derável também é fruto da trans-
ferência do local de votação por 
parte de muitos moradores, uma 
campanha que sempre foi abor-
dada pelo JORNAL DO BURI-
TIS desde quando foi fundado 
em 2004. Votar no bairro é mui-
to mais cômodo e seguro. Ainda 
mais em tempos de pandemia em 
que quanto menos ficarmos ex-
postos na rua melhor.

Para comportar esse maior nú-
mero de eleitores, novas seções 
foram abertas no Buritis pela 332ª 
Zona - a qual pertence o bairro - 

O BURITIS NO PLEITO DE 2020
Bairro finalmente comprova seu crescimento superando a marca de 20 mil eleitores

PANDEMIA exige novos procedimentos para o eleitor
Antes de sair de casa para 

votar, o eleitor deve verificar o 
seu local de votação. Essa che-
cagem pode ser feita por meio 
do aplicativo e-Título, na op-
ção onde votar (baixe agora, no 
Google Play ou na App Store), 
ou pelo Portal do TSE. Além da 

máscara, se possível, cada elei-
tor deve levar sua própria caneta 
para assinar o caderno de vota-
ção e levar anotados os nomes e 
números dos candidatos (a “cola 
eleitoral”) para votar o mais rá-
pido possível. A Justiça Eleitoral 
orienta que, de preferência, o elei-

tor não leve crianças nem acom-
panhantes para o local de votação.

Uma importante novidade é 
que, neste ano, o tempo de votação 
foi ampliado em uma hora e come-
çará mais cedo: o horário será das 
7h às 17h. Porém, o horário das 7h 
às 10h é preferencial para maiores 

de 60 anos. Os demais eleitores 
não serão proibidos de votar neste 
horário, mas devem, se possível, 
comparecer a partir das 10h, res-
peitando a preferência.

Para garantir maior segu-
rança ao eleitor, nos locais de 
votação, o uso de máscara será 

obrigatório, e o eleitor será 
orientado a manter uma distân-
cia mínima de um metro de ou-
tras pessoas e evitar qualquer 
contato físico. Não será permi-
tido se alimentar, beber ou fazer 
qualquer atividade que exija a 
retirada da máscara.

nos últimos anos. Hoje elas são 
62, dividas em quatro locais de 
votação. Na Newton Paiva (Rua 
Paulo Piedade Campos, 420) te-
mos seis seções que recebem 
2.716 eleitores; no Colégio Uni-
master (Rua Engenheiro Alberto 
Pontes, 75) são oito seções com 
3.624 eleitores; na Escola Ame-
ricana (Avenida Professor Mário 
Werneck, 3301) são mais 16 se-
ções com 7.569 eleitores; e por 
fim o UniBH (Avenida Professor 
Mário Werneck, 1685), maior 
ponto de votação do Buritis, com 
22 seções e 9.977 eleitores.

A estudante Sarah Jennifer 
Silva acabou de fazer 18 anos e 
irá votar pela primeira vez. Por 
querer fazer o melhor para sua ci-
dade, a jovem que ainda nem se 
formou no Ensino Médio, leva o 
voto muito a sério e isto faz com 
que um misto de sentimentos pai-
re por sua cabeça: nervosismo, an-
siedade e responsabilidade. “Lem-
bro de conversar sobre as eleições 
com uma amiga que também vai 

votar pela primeira vez e nós duas 
sentimos essa grande responsa-
bilidade nas mãos. À medida que 
fui crescendo e amadurecendo 

percebi a importância que é exer-
cer a cidadania através do voto. 
É muito difícil encontrarmos al-
guém que fale bem da política no 

Brasil, principalmente na época 
de eleição. Por isso busquei me 
informar bem sobre os objetivos 
de cada candidato, seus respecti-

Ao entrar em sua respectiva se-
ção eleitoral, o eleitor deverá ficar 
em frente à mesa respeitando a dis-
tância de pelo menos um metro. O 
eleitor deverá exibir o seu documen-
to ao mesário à distância, esticando 
os braços em direção a ele. Caso o 
mesário não consiga fazer a identifi-
cação, ele poderá pedir que o eleitor 
dê dois passos para trás e abaixe ra-

pidamente a máscara.
Após digitar os dados, o mesá-

rio vai ler em voz alta o nome do 
eleitor. Se o nome estiver correto, 
o eleitor poderá guardar seu docu-
mento e limpar as mãos com álcool 
em gel para assinar o caderno de 
votação. Se precisar do compro-
vante de votação, o eleitor deverá 
solicitar ao mesário.

Quando a urna for libera-
da, o eleitor seguirá para 
a cabine de votação para 
digitar o número dos 
candidatos a prefeito e 
a vereador. Após vo-
tar, deverá limpar no-
vamente as mãos com 
álcool em gel e sair 
da seção.

vos partidos e corri das fake news. 
Portanto, acredito que fiz a esco-
lha por candidatos compromissa-
dos com a nossa cidade”, explica 
a moradora da Rua Doadora Elia-
ne Stancioli.

Ao contrário da jovem estu-
dante, a professora aposentada Ma-
ria Natalina de Carvalho já poderia 
fazer a opção de não votar. Ela 
completou 80 anos de idade e, se-
gundo a lei brasileira, há dez já não 
teria mais esta obrigação. Contudo, 
Dona Natalina faz questão de ir às 
urnas. Moradora na Rua Eli Seabra 
Filho, diz que votar em candidatos 
que acredita serem honestos e mais 
comprometidos para a melhoria de 
vida da população é uma contri-
buição que faz ao nosso país. “Às 
vezes a gente se decepciona, é ver-
dade. Mas, sempre procuro acom-
panhar os noticiários sobre política 
em busca de definir o melhor voto. 
A esperança é a última que morre, 
não é mesmo? Continuo acredi-
tando em uma política em prol do 
nosso povo”.

PASSO A PASSO DENTRO DA SEÇÃO

A estudante SARAH JENNIFER e a aposentada MARIA NATALINA: representantes de duas gerações 
totalmente distintas, mas que têm a mesma visão de compromisso e responsabilidade na hora de votar

LOCAL
  NÚMERO DE 

        ELEITORADO  SEÇÕES

COLÉGIO UNIMASTER 8 seções 3624

ESCOLA  AMERICANA 16 seções 7569

NEWTON PAIVA 
- UNIDADE BURITIS 6 seções 2716

UNIBH  22 seções 9977

TOTAL 52 23886



6 Novembro de 2020

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

Primordial 

Imagine você, mulher, mãe. 
Ao amamentar seu filho, acre-
ditando que está dando a ele o 
alimento para a vida, mas na ver-
dade está fazendo um mal para a 
saúde da criança, destruindo seus 
neurônios aos poucos. Uma dor 
que não dá para mensurar e que, 
infelizmente, muitas mães brasi-
leiras passam diariamente sim-
plesmente por uma falta de aten-
ção do poder público.

O importantíssimo teste do 
pezinho feito em recém-nasci-
dos é capaz de detectar inúmeras 
doenças como, por exemplo, a 
Acidúria Glutárica, que ocasiona 
a perda dos neurônios através do 

Teste do pezinho ampliado: vale 
a pena você lutar por esta causa

Se com a assinatura da peti-
ção, oferecer o teste vira lei, mui-
ta gente questiona o porquê de ele 
ainda não ser fornecido. De acor-
do com a jornalista, pelo simples 
fato de o “povo de Brasília” não 
saber fazer conta. “Acham que 
tudo é muito caro. O instituto já 
tem tudo na ponta do lápis. Em 
dois anos e meio que trocar essas 
máquinas a conta já estará paga. 
É muito mais barato fazer o exa-
me, detectar a doença, do que 
tratar uma criança com sequelas. 
Quem cuida do Theo é o SUS. 
Está gastando uma fortuna com 
ele e eu faço questão. A minha 
dor emocional não tem como 
pagar, mas essa conta financeira 
vai. E quantos Theos temos Bra-
sil afora? São 5 mil crianças to-
dos os anos no país que nascem 
com doenças que o teste deveria 
rastrear e não rastreia”.

Apesar de sua indignação pelo 
SUS não oferecer o teste do pezi-
nho ampliado, Larissa Carvalho 
não coloca a culpa do que aconte-
ceu com seu filho apenas no poder 
público. A falta de informação às 
gestantes por parte dos profissio-
nais que fazem sua assistência 
também é muito criticada pela jor-
nalista. Ela está fazendo um traba-
lho junto às sociedades mineira e 
brasileira de pediatria, obstetrícia e 
enfermagem, com o intuito de for-
talecer a divulgação da existência 
dos testes ampliados, por enquan-
to, na rede particular.

“Essa mãe tem que ser alertada 
que existe o teste na rede particular. 
Nem todas vão poder pagar, mas 
ela tem que saber. Eu nunca soube, 
sou mãe de dois filhos, tia de 11 so-
brinhos, e na minha casa, na minha 
família, ninguém sabia. Falta infor-
mação por parte de todos os profis-
sionais que acompanham a mãe em 
toda a sua gestação”.

Todos os grandes laboratórios 
oferecem o teste do pezinho am-
pliado. No entanto, nem mesmo 
eles, os mais interessados econo-
micamente, conseguem passar a 
informação para as famílias, diz 
a jornalista. “Qual laboratório faz 
publicidade desse teste? As equi-
pes que trabalham no balcão não 
informam. Ouço muitos pais que 
saem dos laboratórios, das clíni-
cas sem saberem do teste, porque 
não há a informação. É preciso ter 
treinamento nos hospitais, nos la-
boratórios. Se o pediatra da famí-
lia não informar, que estes locais 
mantenham um médico disponível 
para orientação. O pacote de 25 a 
30  doenças é suficiente”.

A petição do Instituto Viras 
Raras, que visa incluir a versão 
ampliada do exame no Sistema 
Único de Saúde, está disponível 
pela internet (www.pezinhono-
futuro.com.br). Faça parte desta 
grande campanha!

leite materno. Porém, este diag-
nóstico é possível desde que seja 
realizado o teste do pezinho am-
pliado, que detecta entre 25 e 30 
doenças.

O teste que atualmente é ofe-
recido pelo SUS descobre apenas 
seis doenças. A jornalista da Rede 
Globo Minas, Larissa Carvalho, 
passou por este drama. O filho 
Theo desenvolveu graves proble-
mas neurológicos devido à Aci-
dúria Glutárica. Apesar da imen-
sa dor, decidiu que sua história 
serviria de inspiração e luta para 
que uma mudança acontecesse na 
atenção às gestantes. Ela é a gran-
de divulgadora da petição do Ins-

tituto Vidas Raras, que luta pela 
ampliação do teste do pezinho em 
toda a rede do SUS.

No último dia 6 de outubro, a 
Prefeitura de São Paulo anunciou 
que o teste do pezinho será am-
pliado na cidade, possibilitando 
o diagnóstico não mais de apenas 
seis doenças, mas de 47. Em Mi-
nas Gerais, o governador Romeu 
Zema sancionou em janeiro deste 
ano uma lei assegurando o direito 
ao teste ampliado a todas as crian-
ças nascidas no Estado.

No entanto, ainda falta a sua 
regulamentação e, assim, até hoje 
as famílias seguem sem a assis-
tência.  “Se a gente conseguir um 
milhão de assinaturas da petição 
não vamos depender de Câmara 
Federal, de Senado, de Ministério 
da Saúde. Com um milhão vira 
lei. O Ministério da Saúde é obri-
gado a oferecer”, explica Larissa.

FALTA DE INFORMAÇÃO

A jornalista mineira LARISSA CARVALHO é a maior protagonista
 na luta pela ampliação do teste do pezinho no país

Se o Instituto Vidas Raras conseguir um milhão de assinaturas em 
sua petição, o TESTE DO PEZINHO AMPLIADO na rede pública vira lei

BárBara Dutra

Carol SalgaDo
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Administração do ESPAÇO BURITIS não quis 
informar qual será o destino do valorizado terreno

Comércio

O Paragem completou 15 anos 
de fundação neste último mês de 
outubro. E, assim como tem feito 
desde a sua inauguração, está sem-
pre atento ao que o mercado exige. 
Além da chegada de novas marcas, 
o centro comercial mais importante 
do Buritis agora também está vol-
tado para a prestação de serviços e 
oferecer ainda mais entretenimento 
ao público.

Quem tem o costume de fre-
quentar o Paragem já deve ter per-
cebido que algumas obras estão 
sendo realizadas no centro comer-
cial, mais precisamente na área 
dos fundos, que dá acesso à Rua 
Vitório Magnavacca. Uma nova fa-
chada, moderna, está sendo criada 
no local. Quando estiver pronta, o 
Paragem passará a ter duas entra-
das para o público: a tradicional 
pela Mário Werneck e uma segun-
da pela Magnavacca. “A gente per-
cebeu que o Paragem demandava 
uma nova entrada para dar mais 
conforto e comodidade aos clientes 

Paragem com novidades na
estrutura e na prestação de serviços

viços como conserto de 
roupas, uma gráfica, um 
chaveiro. Queremos tra-
zer até mesmo uma uni-
dade dos Correios para 
cá. Tenho certeza que 
assim iremos preencher 
uma grande lacuna”.

E o Paragem se pre-
para para ter um espaço 
muito especial voltado 
para as mulheres. No pri-
meiro andar, onde já exis-
te uma unidade da Deep 
Depilação e Estética, uma 
Natura e uma L’acqua 
di Fiori, agora também 
irá contar com uma loja 
de cosméticos Orange e 
uma unidade do salão de 
beleza Socila. “Elas esta-
rão lado a lado. A mulher 
terá em um só lugar todo 
o atendimento que preci-
sa para ficar maravilhosa. 
Da depilação ao perfu-
me”, comenta Weverton.

A decisão da Prefeitura de 
fechar o comércio de Belo Hori-
zonte por mais de cinco meses de-
cretou, infelizmente, a falência de 
milhares de empresas na capital. 
No entanto, um lugar em especial 
do Buritis já vinha sofrendo mui-
to tempo antes do fechamento do 
comércio. O Espaço Buritis, lo-
calizado em uma das áreas mais 
valorizadas da região - Professor 
Mário Werneck, 1550, bem em 

frente ao UniBH -, que nasceu 
com a expectativa de ser o cen-
tro comercial mais importante do 
bairro, encerrou suas atividades 
neste último mês de outubro. A la-
vanderia Quality foi a última em-
presa a deixar o local.

Já há alguns anos o Espaço Bu-
ritis vinha perdendo suas lojas gra-
dativamente. O fechamento da área 
de alimentação, um dos locais mais 
frequentados do centro comercial, 

foi um sinal claro de que o empre-
endimento estava em queda.

Na edição de abril de 2019, o 
JORNAL DO BURITIS já havia 
mostrado a situação do fechamen-
to de diversas lojas do local. A 
ideia da administração, à época, 
era de que uma conhecida rede 
de supermercados abrigasse boa 
parte das instalações, o que, até o 
momento não se concretizou.

Em contato novamente com a 

administração, desta vez a única 
informação fornecida à nossa re-
portagem é que ainda não foi de-
finido um destino para a valori-
zada área que, agora, já podemos 
dizer, abrigou o Espaço Buritis. 
No entanto, como foi a própria 
administração que solicitou a en-
trega das últimas lojas tudo indi-
ca que já existe, sim, um projeto 
para o local, mas que ainda não 
foi divulgado.

ESPAÇO BURITIS CHEGA AO FIM
Lamentavelmente, previsão do JB aconteceu

e, por isso, apostamos no investi-
mento”, explica o administrador 
Weverton Jorge.

Mas as novidades no Paragem 
não ficam apenas do lado de fora. 
O centro comercial, além de contar 
com novas lojas, como uma uni-
dade da renomada linha de moda 

infantil Alphabeto, se prepara para 
uma mudança no seu atendimen-
to. Além do comércio varejista, o 
Paragem também será destaque na 
prestação de serviços. “Observa-
mos esta carência do morador do 
Buritis. Eles querem um local para 
atendê-los em determinados ser-

Loja de outlet de produtos natalinos é uma das novidades 
nesse fim de ano no Paragem, anuncia WEVERTON

Chegada da loja de moda infantil ALPHABETO é 
mais uma grande conquista do centro comercial

ENTRETENIMENTO
Já na área de entre-

tenimento, o centro co-
mercial do Buritis pro-
grama para a segunda 
quinzena deste mês de 
novembro a inaugura-
ção de uma franquia da 
SNIPER. Inicialmente 
planejada para março, a 
inauguração teve de ser 
adiada devido à pande-
mia. Agora, de acordo 
com o administrador, ela 
está pronta para aten-
der ao público do Buri-
tis. “É um espaço onde 
adultos e crianças simu-
lam operações policiais 
com armas de pressão e 
projéteis de plástico. Os 
tiros são contra alvos do 
cenário, nunca contra 
oponentes, o que deixa 
a diversão totalmente 
segura. É pura alegria e 
adrenalina”.
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Celebrações

Depois do alerta para as 
mulheres no Outubro Rosa, 
neste mês é a vez de alertar 
os homens da importância dos 
exames preventivos contra o 
câncer de próstata na campa-
nha Novembro Azul. Quando 
diagnosticado precocemente, 
o câncer de próstata possui 
chances de cura de até 90%. 
Por isso, neste período há um 
esforço da comunidade médica, 
imprensa e sociedade no sen-
tido de informar a população, 
ressaltar a importância do diag-
nóstico precoce e alertar sobre 
possíveis sinais e sintomas.

Morador no Buritis, o mé-
dico-urologista Thiago Evange-
lista Vianna considera essencial 
a realização da campanha.  Na 
profissão há 13 anos, diz que 
tem acompanhado de perto a re-
dução no preconceito por parte 
de muitos homens para com o 
exame de toque, e o Novembro 
Azul tem papel fundamental 
nesse ponto. “Existe entre os 
homens uma resistência muito 
maior em cuidar da saúde, es-
pecialmente quando se trata de 
questões ligadas ao órgão sexu-
al. Porém, esse preconceito vem 

Novembro Azul: 
tempo de despertar nos homens 

a preocupação com a saúde

- Sensação de que a bexiga não esvaziou 
completamente e persiste a vontade de urinar.

- Dificuldade de iniciar a passagem da urina.
- Dificuldade de interromper o ato de urinar.
- Urinar em gotas ou jatos sucessivos.
- Necessidade de fazer força para manter o jato 

de urina.
- Necessidade premente de urinar imediatamente.
- Sensação de dor na parte baixa das costas ou 

na pélvis (abaixo dos testículos).
- Problemas em conseguir ou manter a ereção.
- Sangue na urina ou no esperma   

(esses são casos muito raros).
- Dor durante a passagem da urina.
- Dor quando ejacula.
- Dor nos testículos.
- Dor lombar, na bacia ou no joelhos.
- Sangramento pela uretra.

Principais sintomas que merecem uma consulta médica:

diminuindo muito nos últi-
mos anos, mas, ainda assim, 
existem homens que se recu-
sam a fazer o exame da prós-
tata, atrasando um possível 
diagnóstico precoce”.

De acordo com Dr Thia-
go, o câncer de próstata é a 
segunda principal causa de 
morte por câncer em ho-
mens, atrás apenas do cân-
cer de pulmão. Um em cada 
nove homens será diagnos-
ticado com câncer de prós-
tata durante sua vida. Hoje, 
o exame anual da próstata 
é indicado em todos os ho-
mens acima dos 50 anos, e a 
partir dos 45 anos naqueles 
com fatores de risco - pa-
rentes de 1º grau diagnostica-
dos com câncer de próstata e 
indivíduos negros. “O exame 
preventivo se faz tão impor-
tante porque, na fase inicial, 
a doença não costuma apresentar 
sintomas. Eles aparecem mais 
nos estágios avançados, quando 
o tratamento pode já não ser mais 
efetivo”.

Dois exames são indispen-
sáveis para essa avaliação: PSA 
e o toque retal, que juntos apre-

sentam uma sensibilidade su-
perior a 95%. “Felizmente ob-
servamos cada vez mais nos 
consultórios homens em busca 
dessa avaliação e preocupados 
em cuidar de sua saúde”, des-
taca o morador da Rua Enge-
nheiro Alberto Pontes.

Segundo urologista, HOMENS estão cada 
vez mais CONSCIENTES da importância 
de fazer os exames e campanha tem 
papel fundamental nesta mudança

No próximo dia 20 de novem-
bro, o Brasil celebra o Dia Nacio-
nal da Consciência Negra. A data, 
criada inicialmente em 2003 para 
servir como um momento de refle-
xão sobre o preconceito contra o 
negro em nossa sociedade, nunca 
esteve tão em destaque como ago-
ra, devido aos sérios acontecimen-
tos de 2020, que fizeram com que 
grandes manifestações à respeito 
da forma como a pessoa de cor 
negra é tratada fossem vistas em 
várias partes do mundo, levan-
tando a bandeira do Black Lives 
Matter - em português Vidas Ne-
gras Importam.

No Buritis, a data será lem-
brada pelo Bom na Bola Bom na 
Vida por meio da campanha “BH 
sem preconceito - BH sem racis-
mo”. Durante toda a semana do 
dia 20 serão divulgadas mensa-
gens, textos e flyers para reflexão 
e conscientização das pessoas,  
potencializando o propósito da 
criação do Dia Nacional da Cons-
ciência Negra.

“A data foi criada especial-
mente para conscientização, refle-
xão e valorização da importância 
da cultura e do povo africano para 
formação da identidade nacional, 
facilmente comprovada na mú-
sica, dança, religião, culinária e 
tantas outras. Ao longo do tempo 
vem cumprindo seus objetivos, 
ressaltando pontos importantes 
como racismo,  luta pelos direi-
tos dos negros, da injustiça social, 
etc. Não se trata de uma simples 
data para satisfação, mas que pre-
cisa ser sempre lembrada, divul-
gada para seguirmos adiante sem 

Vidas Negras 
Importam

Dia da Consciência Negra será lembrado no Buritis

preconceitos, nem discriminação”, 
destaca o idealizador do projeto, 
Carlos Vasconcelos, o Karlinhos.

Segundo Karlinhos, o movi-
mento iniciado contra a discrimi-
nação racial e suas injustiças dé-
cadas atrás vem gradativamente se 
expandindo, fortalecendo a causa 
e a bandeira levantada por grandes 
líderes mundiais, como Martín Lu-
ther King e Nelson Mandela.

O movimento Vidas Negras 
Importam retrata a gravidade da 
situação e dos horrores sofridos 

pelos negros em todo o mundo, 
fruto da pobreza de espírito de 
muitas pessoas que se conside-
ram superiores. “As dores têm 
sido sofridas por crianças,  jovens, 
idosos. É hora dos excluídos por 
intolerância unirem suas vozes 
para dizer não! Basta! Os gestos 
e punhos cerrados de celebridades 
internacionais no esporte, cultu-
ra, política e outros segmentos, é 
um grande começo. Eu tenho um 
imenso prazer e satisfação em 
ser negro”.

No próximo dia 20 de novembro o “BH sem preconceito - BH 
sem racismo” irá lançar o Concurso do Lema da Campanha para 
2021, cujo resultado será divulgado no dia 5 de dezembro - aniver-
sário dos 11 anos de fundação do Bom na Bola Bom na Vida.

PROMOÇÃO

KARLINHOS não esconde o orgulho em ser negro 
e é um militante dos DIREITOS PELA IGUALDADE
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Painel

Thaís Brasileiro  - advogada

Seu 
Direito

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

O universo corporativo já vinha passando por uma profunda transformação 
com a revolução tecnológica de dados e acesso remoto a eles de qualquer parte do 
mundo, contudo, agora, a realidade é de total uso desses para continuar trabalhan-
do e mantendo diversas empresas em pleno funcionamento. Só que de casa, tendo 
em vista o necessário distanciamento social que a pandemia ainda nos exige. 

Existem pontos ótimos, mas também há atributos que podem nos colocar 
em situações de estresse profissional, além da dose incomum que a situação de 
pandemia já esteja proporcionando.

Dentro deste contexto, fiz um check list do que considero importante para 
um ambiente de trabalho saudável, de qualidade e sadio na modalidade home-
-office. Esses itens foram elaborados de forma preventiva trabalhando com a 
conformidade (compliance) que deve permear as relações de trabalho, ainda 
que a distância.  
1 - Organização – fundamental para o sucesso do trabalho remoto. O local fí-

sico (ambiente, mesa, computadores, telefones, etc) limpo ajuda a obter um 
melhor grau de concentração. Imagine uma cabeça já cheia de processos 
mentais em andamentos que logo no início do dia (ou expediente, dependen-
do do momento que você iniciará a sua jornada de trabalho em casa) se de-
para com uma pilha de papéis sem destino em cima da mesa? Isso em nada 
contribui para a fluidez do trabalho. Quanto mais organizado e limpo, mais 
produtivo você se tornará. 

2 - Disciplina – outra peça fundamental, pois sem disciplina não se alcança re-
sultados. Isso em qualquer esfera das nossas vidas, não é mesmo?! Não seria 
diferente no desafio do trabalho remoto. Pelo contrário, estar no ambiente 
doméstico nos exige uma disciplina além do comum. 

Assim, cumpra efetivamente a sua jornada de trabalho, com início e tér-
mino, além das pausas legais necessárias para realizar o seu trabalho remoto. 
Informe aos seus familiares e demais moradores sobre a sua agenda do dia. 
Respeitar as pausas significa que você cuida das necessidades fisiológicas do 
seu organismo, fazendo da sua jornada de trabalho não só uma entrega pro-
dutiva, mas também saudável. 

3 - Metas de produtividade – estabelecer metas diárias será o seu norte para al-
cançar os resultados necessários. Certamente a sua organização e disciplina 
citados acima te ajudarão a cumprir as metas e você ficará tranquilo ao final 
de um dia de trabalho. E saberá previamente o que fazer no próximo dia até 
a conclusão da tarefa estipulada em meta. 

4 - Desconexão – poderia ficar contraditório com a ideia do que seja o trabalho 
remoto, mas é também de extrema importância você se manter desconectado 
enquanto não terminar determinada tarefa. 

5 – Disponibilidade – ser disponível no trabalho remoto, principalmente em 
tempos de pandemia, te exigirá resiliência. Isso não significa que você de-
verá estar a todo tempo pronto para responder, para falar ou se mostrar onli-
ne, seja pelo telefone, aplicativos de mensagens e tudo mais que te conecta 
instantaneamente com outras pessoas, colegas de trabalho, chefes, mas sim 
estar disponível para executar a tarefa até a sua conclusão alinhado com os 
propósitos da empresa empregadora.
Os 5 passos poderão te ajudar a trabalhar com qualidade e ser produtivo, 

mesmo em tempos de pandemia. Mas, não se esqueça que para uma política 
de home office de sucesso, porém, é necessário uma mudança de paradigma de 
liderança e mentalidade corporativa, pois não podemos nos esquecer da saúde 
mental do trabalhador. Somos todos seres humanos. Não somos máquinas, mas 
podemos e devemos fazer uso delas para aumentar nossa produtividade e con-
tinuar trabalhado em nossos projetos, processos e conquistas de novos clientes.

Na dúvida sempre consulte um profissional habilitado para orientação. Até breve. 

5 passos para um home 
office de qualidade

Nos últimos meses, o JOR-
NAL DO BURITIS tem dado 
muito destaque ao trabalho dos 
professores, que bravamente tive-
ram de se reinventar após o anún-
cio da pandemia e o consequente 
isolamento social. Da sala de aula, 
eles foram obrigados a lecionar 
de dentro das suas casas, aliando 
o trabalho com a atenção à famí-
lia e com os afazeres da casa em 
um só ambiente. Porém, no setor 
educacional o professor não foi o 
único que teve a sua vida virada 
de cabeça para baixo da noite para 
o dia. O diretor da escola também 
se viu jogado inesperadamente a 
um novo mundo. As novas diretri-
zes a seguir eram um grande de-
safio, mas com muita competên-
cia, também souberam lidar muito 
bem com a situação. Portanto, 
nada mais justo que fazer uma 
homenagem a esses profissionais, 
que comemoram o seu dia em 12 
de novembro.

Diretora do SEB/Unimaster, 
Eliane Veloso relata com detalhes 
toda a mudança que ocorreu em 
seu dia a dia. A pandemia acele-
rou as mudanças esperadas pela 
sociedade contemporânea e al-
terou o papel de todos os profis-
sionais, inclusive o dos gestores 
educacionais. Hoje, a comunica-
ção é mais rápida, mais frequente. 
As tecnologias, de forma geral, 
permitem uma interação mundial 
como nunca foi possível imagi-
nar. Diante do isolamento, a in-
ternet reafirma-se como meio de 
comunicação, no qual milhões de 
indivíduos, em qualquer lugar ou 
momento, comunicam-se todos 
os dias, ligados em rede, partici-

pando efetivamente de inúmeras 
atividades. Estas, por sua vez, res-
significaram a noção de agir: pro-
cessos limitados pelo espaço-tem-
po físico tornaram-se atemporais, 
urgentes e múltiplos em um cená-
rio totalmente virtual.

“Nossos estudantes, ainda 
que distantes fisicamente, preci-
savam ser ouvidos – porque essa 
geração sabe inovar com toda 
naturalidade –, mas não podiam 
nem podem perder seu espaço 
de protagonista na construção 
do seu conhecimento. O gestor, 
então, precisou concretizar o 
aumento do fluxo de iniciativas 
para implantação de espaços tec-
nológicos que constituíssem for-
mas genuínas de comunicação, 
de aprendizagem e de convivên-
cia social”, diz a diretora.

Segundo Eliane, hoje é pos-
sível perceber que esse ambiente 
tem sido consolidado de maneira 

significativa, sem possíveis retor-
nos. A adaptação de cada escola 
implicou ações em relação às suas 
estratégias de continuidade e à 
sua organização pedagógica. “No 
Unimaster, nosso DNA já permitia 
práticas com diferentes recursos 
tecnológicos no cotidiano esco-
lar. Por causa disso, nossos alu-
nos foram vencedores, criativos, 
construtores e protagonistas desta 
história que os acompanhará para 
toda a vida. Nossa rotina já con-
templava uso de lousas interati-
vas, além de aplicativos sociais, 
pedagógicos e educacionais. O 
que fizemos foi adequar e ampliar 
a forma de comunicação entre to-
dos da comunidade escolar. Sendo 
assim, o contato com a tecnologia 
passou a ser parte importante da 
rotina de casa não como dispo-
nibilidade de equipamento, mas 
como serviço para todos, amplian-
do as possibilidades de construção 

e, portanto, de boas mixagens. 
Portanto, o modelo educacional 
teve que, embora forçadamente, 
respeitar as exigências do mundo 
do trabalho na era tecnológica. 
Por isso, nossos educadores con-
seguiram integrar a geração on-li-
ne”.

Atualmente, já vivenciamos 
a era da inteligência artificial no 
que se refere à elaboração de dis-
positivos que simulem a capaci-
dade humana de raciocinar, per-
ceber, tomar decisões e resolver 
problemas, enfim, a capacidade 
de ser inteligente. O que move a 
educação é o afeto, sendo o edu-
cador afetado pela arte da lapida-
ção do estudante o qual, por sua 
vez, está, a todo tempo, conectado 
com o mundo. Essa relação é uma 
aliada da aprendizagem, se bem 
aproveitada. Por conseguinte, não 
se pode perder de vista que o de-
senvolvimento de competências e 
habilidades dos nativos digitais é 
essencialmente tecnológico. “Es-
pera-se que a escola atual consti-
tua-se como uma arquitetura de 
contextos pedagógicos nos quais a 
comunicação altere o fazer dela e 
possa trazer o distante para perto. 
Foi o que fizemos aqui no SEB. 
Além disso, nossos ambientes 
educacionais devem, ao mesmo 
tempo, levar o aprendizado para 
um mundo aberto, permitindo, as-
sim, a formação de uma sociedade 
caracterizada por infinitas trocas 
significativas, visando à operação 
e à dinamização dos valores edu-
cacionais. Flexibilidade é a neces-
sidade desta era. Tanto na gestão 
quanto na estruturação da prática 
pedagógica”, salienta Eliane.

Diretor também se reinventa 
para lidar com a realidade 

da educação on-line

ELIANE contou com todo o apoio da comunidade escolar 
do COLÉGIO UNIMASTER para desempenhar o melhor 
serviço na direção durante este período da pandemia

Após meses de incertezas devi-
do à pandemia do novo Coronavírus, 
aos poucos, a vida está retomando 
à sua rotina. No entanto, para muita 
gente essa adaptação ao chamado 
“novo normal” não será nada fácil, 
principalmente no que se refere à 
saúde mental.

Neste contexto, a ginástica para 
o cérebro surge como uma impor-
tante aliada no desenvolvimento das 
habilidades cognitivas e socioemo-
cionais – como memória, concentra-
ção, raciocínio, inteligência inter e 
intrapessoal, resiliência, entre outras 
– para enfrentar este novo momento. 
No Buritis, a unidade da rede SUPE-
RA já está pronta para atender esta 
nova demanda, necessária a todas as 
faixas etárias, cada uma com sua ne-
cessidade específica.

O anúncio da pandemia acelerou 
alguns processos da nossa sociedade. 
O que era previsto para acontecer 
dentro de um prazo de uma década 
ocorreu em apenas sete meses. A 
vida virtual, mais que uma realidade, 
se tornou uma necessidade. Para um 
idoso que nunca teve de lidar com 

Mundo pós pandemia
Exercitar o cérebro nunca foi tão necessário

esse mundo tecnológico, pode ter 
representado uma difícil adaptação. 
Porém, para quem teve o apoio de 
uma equipe especializada, a mudan-
ça foi positiva e fundamental no sen-
tido de proporcionar saúde mental e 
qualidade de vida.

“Nossos alunos da terceira ida-
de ficaram muito assustados no 
início, mas com a nossa orienta-
ção, eles se adaptaram a este novo 
mundo e acabaram tirando muito 
proveito. Se não houvesse o aces-
so a este mundo virtual, não teriam 
a possibilidade de comunicar com 
parentes, alguns inclusive que não 
viam há muito tempo. Teve uma 
aluna aqui da escola que ficou viúva 
nesse período. Ela disse que, se não 
fosse a nossa assistência, não sabe 
como teria enfrentado este momen-
to”, recorda a gestora-pedagógica, 
Lorrany Amaral.

Já para as crianças, a adaptação 
ao mundo virtual não foi uma difi-
culdade, uma vez que já nasceram 
inseridas neste mundo. Contudo, a 
obrigatoriedade de ficarem em casa 
foi um grande desafio, inclusive 

para os pais. “A ginástica do cére-
bro teve um papel fundamental para 
os nossos alunos e será para quem 
entrar para a escola neste momento. 
Além de desenvolver habilidades 
cognitivas, trabalhamos ainda com 
o socioemocional, que além de re-
duzir a ansiedade, ainda contribui na 
organização da nova rotina. Ajuda a 
conquistar mais autonomia”, explica 
a especialista em ginástica do cére-
bro, Laís Evangelista.

Em relação aos adultos, as in-
certezas sobre o futuro profissional 
são o grande desafio. Mais que ser 
um especialista na sua profissão, este 
novo momento exige com que ele 
tenha habilidades emocionais. “Ra-
ciocínio e pensamento estratégico 
são habilidades importantes, mas po-
tencializar a autoconfiança, o traba-
lho em público, liderança, empatia, 
serão fundamentais na hora de con-
tratar um profissional, ou mesmo se 
ele for um empreendedor. Saber li-
dar com o outro, o intrapessoal, será 
mais importante que o interpessoal”, 
destaca Lorrany.

Diretor da SUPERA Buritis, 

Nicodemos Cardoso diz que traba-
lhar o cérebro irá contribuir para a 
adaptação a uma nova forma de en-
xergar o mundo. “Vamos dar muito 
mais valor ao tempo, à família. O 
DNA da SUPERA está exatamente 
no lidar com o novo. O online, por 
exemplo, virou uma realidade, mes-
mo com a volta do presencial, que é 
muito importante para o sucesso do 
nosso trabalho”.

AULA GRÁTIS
Outra situação que está na es-

sência da SUPERA é a preocupação 
com o social. Pensando em como 
poderia auxiliar neste momento, Ni-
codemos informa que a escola do 
Buritis está oferecendo uma aula 
gratuita aos leitores do JORNAL DO 
BURITIS para que possam experi-
mentar na prática a ginástica para 
o cérebro. Para ter esse benefício, 
basta ligar para 9 8465 1584. “Tenho 
certeza que uma simples conversa 
com nossos profissionais pode mos-
trar para pessoas como é possível 
desenvolver habilidades e conquistar 
muito mais performance”.

O Método SUPERA é a 
maior franquia de escolas de gi-
nástica para o cérebro da Amé-
rica Latina, pioneira do segmen-
to no país e conta com mais de 
450 unidades.

As unidades estão preparadas 
para atender os alunos de todas as 
idades. Crianças, jovens, adultos 
e idosos podem praticar os exer-
cícios para o cérebro para se dar 
bem na escola, potencializar a 
atenção nos estudos, melhorar a 
performance na vida profissional, 
ativar o raciocínio e a memória e 
ganhar qualidade de vida.

As aulas no SUPERA con-
tem com diversas ferramentas 
pedagógicas, como ábaco, jogos 
de tabuleiro, livros de exercícios 
cognitivos, dinâmicas em grupo, 
prática das neuróbicas e uma pla-
taforma de jogos online.

Desde o início de sua his-
tória, há 14 anos, até hoje, a 
franquia de escolas SUPERA já 
treinou mais de 170 mil alunos 
em todo o Brasil e este número 
tende a crescer cada vez mais, 
uma vez que a ginástica para o 
cérebro representa uma grande 
tendência.

Sobre o SUPERA:

Equipe SUPERA Buritis está pronta para atender 
esta nova demanda do período pós-pandemia
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Por Dentro do Bairro 

Ação do bem
Moradora instala placas com palavras motivacionais no bairro

Em um momento tão difícil 
quanto o que estamos vivendo qual-
quer palavra de motivação pode ter 
um significado enorme para quem está 
recebendo. Foi com este pensamento 
que uma família do Buritis decidiu ini-
ciar uma ação muito bonita no bairro. 
Ao lado das filhas Beatriz (8) e Bella 
(5), Laura Spinola resolveu construir 
uma placa contendo frases positivas 
e instalar em um terreno da rua onde 
reside, a Gurupi. A ideia deu tão certo 
que outras placas já foram confeccio-
nadas e instaladas pelo Buritis.

Oficial de Justiça e personal 
trainner, Laura explica que a ideia 
surgiu quando a família viu uma pla-
ca parecida em um sítio. Sensibiliza-
da, acreditou que aquela ação tinha 
que ser levada aos grandes centros, 
atingir um maior número de pesso-
as. Em meio a um ano com tantas 
dificuldades, enxergou na placa a 

Depois de quase dois anos de 
expectativa, a obra de instalação 
de uma nova faixa de veículos 
para entrada no Buritis pela Rua 
José Rodrigues Pereira, enfim, foi 
concretizada. De acordo com a 
BHTrans, a nova faixa vai mini-
mizar um dos principais gargalos 
de trânsito do bairro. A perspecti-
va é que a nova passagem reduza 
em 40% a fila de carros na via 
que, em condições normais, che-
ga a 250 metros no horário de 
pico da manhã, das 6h45 até as 
8h30. Com a nova faixa de entra-
da, via Barão Homem de Melo, 
agora foram disponibilizadas 
duas para acesso à Avenida Raja 
Gabáglia, que é o principal desti-

no dos motoristas que buscam a 
zona sul e região central da cida-
de. E ainda permanece uma faixa 
livre à direita para quem segue 
sentido BR 356.

E tudo indica que a obra de-
verá mesmo alcançar o seu objeti-
vo. Carlos da Silva Reis trabalha 
próximo ao cruzamento da Barão 
Homem de Melo com José Rodri-
gues há 15 anos. Acompanhava 
diariamente todos os transtornos 
existentes no local. Segundo ele, 
desde que a obra foi finalizada, 
as filas de veículos reduziram de 
forma considerável e as irritan-
tes buzinas quase não são mais 
ouvidas. “Melhorou demais. Ti-
nha motorista que ficava uns 15 

minutos na fila. Agora acredito 
que o tempo de espera tenha re-
duzido em torno de 70%. Nem 
escuto mais buzina, especial-
mente na faixa livre à direita, que 
antes sempre ficava ocupada por 
um veículo que não ia acessá-la”. 
Em relação à faixa livre à direita, 
a BHTrans também operou uma 
mudança recuando a placa infor-
mativa, para facilitar o entendi-
mento dos motoristas. 

Carlos diz só não entender o 
porquê de uma obra, aparente-
mente tão simples, ter demorado 
tanto tempo para ser feita. “Se 
isso tivesse sido feito há mais 
tempo tenho certeza que teria evi-
tado muitos transtornos e dor de 

cabeça. Demorou, mas que bom 
que ficou pronta”.

A obra de instalação da nova 
faixa na José Rodrigues Pereira 
foi anunciada em março do ano 
passado. No entanto, somente foi 
entregue à população no último 
mês de outubro. A razão de tama-
nha demora, segundo a BHTrans, 
foi a retirada, por parte da Cemig, 
dos postes de energia existentes 
no terreno para que a faixa pudes-
se ser construída. 

O terreno utilizado como re-
cuo para instalação da nova fai-
xa pertencia à própria Prefeitura. 
Sendo assim, a obra gerou um 
custo muito baixo aos cofres do 
poder público.

oportunidade de tocar as pessoas 
com mensagens positivas e realmen-
te as fazer refletirem. “Acho que to-
dos precisamos muito de tudo o que 
está escrito nas placas. Palavras que 
nos lembram o quanto é importante 
exercer a cidadania, ser mais gentil, 
ter empatia, etc. Precisamos parar 
para pensar e refletir o nosso dia a 
dia. E acredito que cada pessoa que 
lê reflete sobre a vida que leva. O 
seu dia a dia, a correria. Precisamos 
de mais palavras motivadoras”.

As placas são mesmo uma pro-
va de que grandes ações podem ser 
construídas com atitudes simples. 
Laura conta que quase nenhum ma-
terial foi comprado. Os paletes fo-
ram doados ou achados em lotes va-
gos. Os postes de madeira são restos 
de obras. O cimento foi doado pelos 
vizinhos. Já foram colocadas mais 
duas placas no bairro (ambas na Rua 

Engenheiro Carlos Goulart) e mais 
três estão em construção. “Por se 
tratar de algo 100% artesanal, feito 
no quintal de casa, onde eu serro, eu 
lixo, eu pinto, e eu escrevo, é muito 
demorado, mas feito com muito ca-
rinho. Não sou artesã, apenas sou es-
forçada”, brinca.

REPERCUSSÃO
Apesar de ter ficado sensibiliza-

da ao ver a placa em frente ao sítio, a 
moradora não imaginava que o mes-
mo impacto seria causado no Buri-
tis. Devido à vida corrida dos mo-
radores, imaginava que a maioria 
das pessoas iria passar despercebida 
pelo local. Pois bem, se enganou. 
Laura trabalhou anonimamente, 
mas acompanhou os inúmeros co-
mentários positivos voltados para a 
ação que foram feitos em redes so-
ciais do bairro. “Eu não imaginava 

tamanha repercussão por conta de 
algo tão simples. Todas essas men-
sagens parabenizando pela iniciati-
va, dizendo que era uma forma de 
higiene mental e boas vibrações. 
Algumas pessoas descobriram que 
fui eu que fiz a placa e me chama-
ram pelo Facebook e Instagram 
para me parabenizar por levar pa-
lavras positivas para as pessoas. Fi-
quei muito feliz. Mas, o principal, é 
que as mensagens tenham feito pelo 
menos um pouquinho de diferença 
na vida de quem as leu”.

A data de implantação da pri-
meira placa foi bastante significati-
va, 11 de setembro. Um dia que faz 
o mundo repensar em suas ações e 
um ótimo momento para propagar-
mos o bem. “Além disso, minha fi-
lha mais nova nasceu em 11 de se-
tembro. Para mim, de fato, um dia 
para celebrar a vida”.

NOVA FAIXA NA JOSÉ RODRIGUES, ENFIM, SAI DO PAPEL

CARLOS acredita que 
o tempo de espera na 

fila da JOSÉ RODRIGUES 
tenha reduzido em 

torno de 70% após a 
instalação da nova faixa

Além de sua importante finalidade, construir as PLACAS ainda 
tem sido um momento de muita diversão para a família Spinola
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Solidariedade

Dentro de sua política de prestar 
importantes serviços à comunidade, 
o UniBH deu início no fim deste 
mês de outubro a um novo atendi-
mento em sua clínica odontológica, 
focado em pessoas com deficiên-
cia. O serviço está sendo oferecido, 
gratuitamente, a crianças, adultos e 
idosos. Serão realizados diversos 
procedimentos, tais como limpeza, 
restauração, extração, cirurgias e 
tratamento de canais.

O novo atendimento no UniBH 
trata-se de uma iniciativa pioneira, no 
âmbito das universidades particulares 
de Belo Horizonte, e é realizado pelos 
alunos do curso de odontologia.

Para a professora Paula Mendes, 
especialista em odontologia para pes-
soas com deficiência e idealizadora 
do projeto, essa é uma forma que o 
Centro Universitário encontrou para 
acolher esse público. “Sabemos da 
carência e da dificuldade que essas 
pessoas encontram no mercado para 
serem atendidas por um bom pro-
fissional e, muitas vezes, o custo é 
alto. Nossos alunos vão ofertar todo 
e qualquer procedimento conside-
rando o que a graduação consegue 
atuar. Vamos receber esse público e 
contribuir, da melhor maneira possí-
vel, para proporcionar uma melhora 
na qualidade de vida, uma vez que 
sabemos que a saúde bucal é funda-
mental para o bem-estar das pessoas, 
comenta.

Os atendimentos são realizados 
às segundas-feiras, das 14h às 16h, 
até o dia 7 de dezembro. O funciona-
mento da clínica será no Campus 
Buritis – Prédio Veredas 2 (Aven-
dia Mário Werneck, 1685) e os 
agendamentos podem ser realizados 
pelos telefones (31) 3319-9345 ou 
(31) 3319-9344.
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UniBH oferece serviço 
odontológico com foco em 

pessoas com deficiência
O Buritis, mais uma vez, deu 

um grande exemplo de trabalho 
solidário. Por iniciativa da associa-
ção de moradores, em comemora-
ção ao Dia das Crianças centenas 
de brinquedos foram arrecadados 
junto a moradores e comerciantes 
do bairro e depois foram doados a 
crianças carentes do aglomerado 
da Ventosa.

De acordo com Rômulo Bel-
fort, presidente da ABB, a asso-
ciação mantém um ponto fixo de 
arrecadação de qualquer tipo de 
donativo (roupas, fraldas - geriátri-
cas e infantis, brinquedos, alimento 
não perecível, material de limpe-
za e higiene pessoal) na D’ Castro 
Informática (Av. Professor Mário 
Werneck, 2392). Todo material é 
direcionado aos seguintes projetos 
sociais: ASPRAMI, que destina 
suas doações a asilos e famílias ca-
rentes assistidas pelo projeto; Bom 

ABB faz doação de 
brinquedos a crianças 

de aglomerado

na Bola Bom na Vida, que também 
assiste asilos e famílias carentes; e 
agora na pandemia a Coopemar - 
Cooperativa de Catadores de Mate-
riais Recicláveis, que estavam com 
dificuldade em se alimentar devido 
à impossibilidade de trabalhar. Es-
pecialmente para esta campanha do 
Dia das Crianças foi um pedido de 
um líder comunitário da Ventosa.

“Prontamente demos um ok e 
começamos a divulgas em nossas 
mídias. Tivemos doações de mo-
radores com brinquedos, roupas 
e em especial dois empresários 
do bairro, que sempre abraçam a 
causa e doaram brinquedos para 
mais de 200 crianças. O Projeto 
Bom na Bola Bom na Vida con-
seguiu 40 kits de higiene pessoal 
para serem distribuídos juntamen-
te com os brinquedos. E a Cláudia 
Belésia, presidente do Consep que 
atende a região da 126ª Cia da Po-

 Crianças da Ventosa tiveram um 
DIA DAS CRIANÇAS como deve 
ser: repleto de brinquedos

Oportunidade

lícia Militar, conseguiu também 
vários brinquedos e roupas, au-
mentando o número de doações 
arrecadado”.

Neste mês de novembro a as-
sociação volta suas atenções para 
a arrecadação de fraldas geriátri-
cas e material de higiene pessoal 
para os idosos, já focando o Natal 
na Ventosa. “O material que so-
brou já foi separado e será juntado 
com o que arrecadarmos até de-
zembro para o próximo evento e 
quem sabe mais recheado”. 

Doutora PAULA MENDES foi a grande idealizadora do projeto de 
atendimento odontológico gratuito a pacientes com deficiência

Presidente da ABB fez 
questão de participar da 
entrega dos brinquedos
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Buridogs 

Na edição de setembro do 
JORNAL DO BURITIS trouxemos 
em destaque um dos trabalhos de-
senvolvidos pelo Buridogs, grupo 
de voluntários que ajuda animais 
em situação de rua do bairro e re-
gião. Na ocasião, apresentamos o 
projeto de construção de casinhas 
feitas com material reciclável, que 
estão sendo colocadas em pontos 
estratégicos do Buritis. Nelas, os 
animais podem se abrigar do frio e 
da chuva, além de se alimentarem 
e beber água limpa. Pois bem, o 
projeto está tendo sequência e re-
centemente instalou mais uma uni-
dade, agora na pista de cooper da 
Henrique Badaró Portugal.

Para que a ação alcance o seu 
objetivo não basta apenas colocar 
a casinha na rua. É preciso que 
ela receba uma manutenção diá-
ria. Neste contexto o trabalho dos 
“protetores” é fundamental. Em 
cada uma das casinhas instaladas 
no Buritis existe pelo menos uma 
pessoa responsável pela sua ma-
nutenção. Ela olha o seu estado 
de conservação e ainda fica com a 
responsabilidade de fazer o abaste-
cimento de ração e troca da água. 
Esta última casinha instalada está 
sob os cuidados da protetora Cláu-
dia Barros.

Moradora na Rua Eli Seabra 
Filho, Cláudia diz que assim que 
soube da possibilidade da instala-
ção da casinha na Henrique Badaró 
se prontificou a ser a sua proteto-
ra. Uma amante dos animais, há 
alguns anos começou a se dedicar 
a ajudar também aqueles em situ-
ação de rua. Sempre que possível 
resgatava um animal e dava a ele 
acolhimento ou mesmo levava a 
uma clínica para atendimento mé-
dico-veterinário ou castração. “Eu 
me sensibilizo muito por essas 
criaturinhas, puras, ingênuas, que 
tanto precisam da nossa proteção”.

Contudo, como a demanda de 
animais em situação de rua é mui-
to grande, Cláudia via a necessi-

PROTEÇÃO E 
SUSTENTABILIDADE

dade de participar de uma ação 
maior para obter mais resultados. 
A proposta do Buridogs veio para 
preencher esta lacuna. “Acredito 
que essas casinhas farão uma gran-
de diferença para esses cãezinhos 
que estão nas ruas. Eu considero o 
projeto bem interessante e que esta 
ideia vai multiplicar ainda mais 
pelo bairro e quem sabe por toda 
a cidade. Ver um animalzinho sau-
dável, comendo, abrigado e por um 
ato simples é muito gratificante”.

Ainda de acordo com a prote-
tora, vislumbra o dia em que o bem 
estar dos animais importe para 
todas as pessoas e que a cruelda-
de tenha fim. “Não é utopia. As 
pessoas estão voltadas para esse 
olhar não só para os animais, mas 
também para o meio ambiente, 
para retomar uma vida em mundo 
mais saudável, mais humano, mais 
fraterno”.

Além da nova casinha na pis-
ta de cooper, já existem unidades 
no Buritis instaladas na praça da 

Projeto 
tem duas 
frentes

Além do objetivo principal, 
que é dar uma vida melhor aos 
cãezinhos em situação de rua, o 
projeto das casinhas também tem 
uma importante abordagem ecoló-
gica. Feitas com material que, pro-
vavelmente seria despejado na na-
tureza, é mais um grande exemplo 
de trabalho sustentável.

Denisa Pacheco tem uma longa 
história de vida com projetos reci-
cláveis e assim que ficou sabendo 
da existência do Buridogs levou a 
ideia para o grupo. Moradora da 
Rua Cônsul Walter, diz que sem-
pre acreditou que o lixo sendo des-
cartado corretamente e dentro das 
suas possibilidades de reuso pode 
ser utilizado novamente  com muita 
criatividade. “É criar, recriar e até 
mesmo reutilizar um produto que 
iria prejudicar o meio ambiente. 
Estas caixinhas tetra pak, que são 
utilizadas para fazer as casinhas, 
por exemplo, quando jogadas na na-
tureza levam até cem anos para se 
decompor. A oportunidade de reu-
tilizá-las é simplesmente fantástica. 
E por serem térmicas ainda são uma 
garantia de um lugar quentinho para 
os nossos cãezinhos”.

Para se construir uma casinha 
pequena são gastos em média 70 
caixinhas; para uma de porte mé-
dio, 160; e para uma grande, em 
torno de 250 caixinhas. “Ao reco-
lhermos as caixinhas temos que la-
vá-las de uma forma que não pode 
deixar cheiro e nem líquido algum. 
Depois de lavadas tem que deixar 
secar. Dá trabalho, mas é compen-
sador o resultado”. Para entender 
um pouco mais sobre o trabalho 
de reaproveitamento dos materiais 
acesse no Instagram: @ana.teno-
rio5; @batistaeglen; @waldaednag.

Um dos entretenimentos mais 
apreciados pelos belo-horizonti-
nos está de volta. Desde o último 
dia 31 de outubro, as salas de ci-
nema da capital estão autorizadas 
a funcionar, desde que seguindo 
alguns protocolos sanitários, 
incluindo uso obrigatório de 
máscara, distanciamento entre os 
espectadores, higienização das 
salas entre as sessões e distribui-
ção de álcool em gel em diferen-
tes pontos dos complexos. Mas, 
apesar destas restrições, a volta 
dos cinemas, para muitos, signi-
fica mais uma importante vitória 
contra a pandemia.

O retorno do cinema em BH 
tem sido gradativo. Nem todas 
as salas reabriram. Porém, o gru-
po Cineart, o maior exibidor de 
Minas Gerais, abriu todas as suas 
salas, inclusive as do Paragem, 
no Buritis. A rede investiu muito 
para cumprir todos os protocolos 
e receber as pessoas de forma 
segura. “Inicialmente estamos 
trabalhando com 50% da capaci-
dade. O próprio sistema de com-
pras bloqueia os lugares a sua 
volta para que ninguém sente 
ao lado de outra pessoa. Temos 
álcool em gel em todo o nosso 
foyer, incentivamos a compra 
de ingressos pelo nosso autoa-
tendimento, os ingressos são 
validados sem contato físico, 
todos os nossos funcionários 
usam os equipamentos exigi-
dos, como máscara e protetor 
facial, além da higienização da 
sala no intervalo de cada ses-

são”, explica Ludmilla Simão, 
gestora de marketing comer-
cial da rede Cineart.

A expectativa do grupo Cine-
art é que o movimento de pessoas 
também volte de forma gradual, 
uma vez que muitas ainda têm re-
ceio de sair em público, especial-
mente com a família. De acordo 
com Ludmila, para incentivar a 
ida aos cinemas, grandes lança-
mentos estão sendo feitos para 
todas as idades. “O retorno coin-
cide com o lançamento no Brasil 
de “Tenet”, longa-metragem de 
Christopher Nolan que vem sen-
do apontado como uma tentativa 
de salvar o cinema, fortemente 
impactado pela pandemia em 
todo o mundo. O outro lança-
mento que pode animar os es-
pectadores a deixar suas casas é 
“Os novos mutantes”, mais um 
título da Marvel para o univer-
so de X-Men. Além da anima-
ção “É, doce”, outra diversão 
para a criançada”.

A pandemia ainda não aca-
bou. Embora a maior parte das 
cidades brasileiras já tenha flexi-
bilizado bastante a quarentena, a 
Covid-19 ainda é uma realidade 
bem dolorida no nosso país e todo 
o cuidado é o mínimo que temos 
que ter ao sair de casa. “Essa pan-
demia tem afetado não só o físico, 
mas a mente das pessoas. Esta-
mos vendo tanta gente com crises 
de estresse, ansiedade, o cinema 
acalenta um pouco. Então, pode-
mos dizer que cinema é saúde”, 
conclui Ludmilla.

Rua Stella Hanriot e na pracinha 
existente no encontro da Rua Moi-
sés Kalil com Avenida Deputado 
Christóvam Chiaradia.

Lazer

Salas de cinema do 
Buritis estão de volta

Assim que soube da instalação da casinha na pista de 
cooper, CLÁUDIA se ofereceu para ser a sua protetora

DENISA constrói cada 
detalhe da casinha com 
muito amor e dedicação


