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A VOZ DO BAIRRO NA CÂMARA
O Buritis é o bairro mais
populoso de Belo Horizonte. Somos cerca de 50 mil
habitantes. Mesmo assim,
até hoje nenhum morador
que realmente representava o bairro havia conseguido ser capaz de alcançar um
lugar na Câmara Municipal
para elevar nossa representatividade perante o poder
público. Porém, este cenário
mudará a partir de janeiro
de 2021. Pela primeira vez
um candidato genuinamente
do Buritis foi eleito vereador. O professor e empresário Braulio Lara (NOVO),
presidente da Associação
dos Moradores, será o nosso
representante no Legislativo. O JB traz uma entrevista especial com o candidato
eleito para saber quais são as
suas prioridades do seu mandato e, claro, como pretende
ajudar no desenvolvimento
do bairro.
PÁGS. 4 e 5

Funcional
na praça

Segurança

Moradores precisam
Policiamento no bairro
recebe reforço no efetivo atentar para a separação
correta do lixo
para o fim de ano
PÁG. 3
PÁG. 6

PÁG. 12

Amor pelo pet
tatuado na pele

Um tatuador do Buritis
tem feito sucesso no bairro
com o oferecimento de um
novo serviço. André Henrique decidiu se especializar
em fazer desenhos de rea-

Conscientização Sniper
Buritis agora conta com
renomada franquia de
jogos de airsoft
PÁG. 7

Kinoko
Tradicional restaurante
japonês do bairro inova
no serviço
PÁG. 12

VENDAS DO NATAL
PODEM SIGNIFICAR
A SALVAÇÃO
DO COMÉRCIO

lismo animal na pele e logo
chamou a atenção de muitos
moradores, que são apaixonados pelos seus bichinhos e
querem levar esta lembrança
consigo para o resto da vida.

PÁG. 11

O Buritis vive uma grande expectativa com a chegada do Natal. Tendo como uma de suas características principais a força
no comércio, o bairro sofreu demais com a decisão da Prefeitura em impedir o funcionamento por vários meses na pandemia e
para muitos empresários as festas de fim de ano podem significar, não apenas o aumento nas vendas, mas a manutenção de seu
negócio. No Paragem, maior centro comercial do Buritis, por todo o investimento dos empresários e a garantia da segurança
dos clientes, a perspectiva é que, pelo menos, os mesmos números do mesmo período de 2019 sejam alcançados.

PÁG. 3
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Editorial

UM ANO PARA APRENDER
Sempre quando enfrentamos alguma fase difícil em
nossas vidas costumamos dizer
que “é pra esquecer”. Este ano
de 2020 certamente foi o mais
atípico do mundo contemporâneo. De repente, um vírus virou
o mundo de cabeça pra baixo.
E ainda ceifou a vida de mais
de um milhão e meio de pessoas, sendo quase 180 mil aqui
em nosso país. No final da década de 80, quando o saudoso
poeta e cantor Cazuza compôs
a música Ideologia, ele falava
“que o meu prazer agora é risco
de vida”, fazendo referência ao
vírus da AIDS transmitido através das relações sexuais.

Pois este vírus de agora é
muito mais implacável. Além
de ser mortal, ele limitou nossos prazeres em todas as áreas.
Agora até um simples aperto de
mão vira risco de vida. Familiares, parentes e pessoas próximas estão há meses sem se encontrar. Sem poder se abraçar.
Estamos impedidos de ter uma
boa prosa com os amigos numa
mesa de bar tomando uma cerveja bem gelada, como é bem
típico da nossa cidade dos botecos. Às vésperas do Natal e
do Reveillon, estamos extremamente limitados para comemorar estas duas datas tão simbólicas para a humanidade.

O órgão mais importante do
país hoje chama-se ANVISA –
Agência Nacional de Vigilância
Sanitária. É ele quem vai bater
o martelo sobre a eficácia das
vacinas que estão sendo produzidas. Porque enquanto não
houver uma vacina para esse
Covid jamais o mundo voltará ao normal. Aliás, em muitos
aspectos o antigo normal já não
existirá mais. Mas há situações
que não há como mudar. Nenhum médico vai operar por
Skype. Não dá para ter uma
educação infantil pelo Zoom. A
construção civil não vai funcionar pelo Google Meet.
Em muitos segmentos as

mudanças realmente chegaram
para ficar. No comércio, por
exemplo, agora é impossível
uma loja funcionar se não colocar à disposição do cliente a
venda digital. Aliás, este foi um
dos aspectos positivos da pandemia. Acelerou uma tendência
que muita gente teimava em resistir. Nas transmissões esportivas, em especial no futebol,
vimos que é perfeitamente possível ter o narrador e o comentarista dentro do estúdio. Não
precisam mais ir ao estádio.
Milhares de empresas descobriram que seus funcionários,
em vez de passarem preciosas
e estressantes horas no trânsi-

to, terão muito mais tempo para
produzir trabalhando em casa.
O mais importante é que
consigamos sair dessa pandemia melhores do que entramos. Fala-se muito em um ser
humano melhor. Há controvérsias. Continuamos vendo nessa
segunda década deste novo século muitos horrores que lembram barbárie e selvageria dos
tempos medievais. Mas é necessário que cada um reflita sobre como vai ser a sua vida daqui pra frente. E se você quiser
uma dica para ser feliz, dê valor às coisas que você considera mais simples, principalmente
nas relações pessoais.
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PRORROGADO
O Janelas CASACOR Minas,
desenvolvido pela principal mostra
de arquitetura, design de interiores e paisagismo do estado é um
projeto com formato inteiramente inédito, criado para estimular
uma série de reflexões a respeito
do morar contemporâneo. Devido
ao sucesso desta primeira edição e
de sua conexão com os temas relevantes para a atualidade, o Janelas
CASACOR Minas foi prorrogado
até o dia 02 de janeiro e a exposição “Morar contemporâneo: 4 As
do Made in Italy”, na Casa Fiat
de Cultura, pode ser conferida até
o próximo dia 10 de dezembro.
O diferencial do projeto é que ele
combina recursos tecnológicos e
digitais ao apresentar ambientes e
intervenções artísticas que discu-

tem o impacto das mudanças, trazidas principalmente pela pandemia,
no estilo de vida e na casa das pessoas. Os ambientes estão dispostos
em formato de vitrines, garantindo
a segurança dos visitantes. Além
disso, eles podem ser conferidos
no site www.janelascasacor.com
por meio de visitas virtuais e conteúdos exclusivos.
Fábio Gomides

NATAL
Os belo-horizontinos estão animados para presentear neste Natal.
Mesmo com a pandemia, 70,5%
da população irá comprar presentes para a data, conforme aponta
pesquisa da Câmara de Dirigentes
Lojistas de Belo Horizonte (CDL/
BH), realizada no período de 31 de
outubro a 6 de novembro com 302

consumidores. Em 2019, o percentual de consumidores que pretendiam presentear foi de 75,3%. Seguindo a mesma tendência do ano
passado, os consumidores pretendem adquirir, em média, três presentes. Roupas lideram a lista de
itens mais procurados (78,6%),
em seguida aparecem brinquedos (41%) calçados (26,9%),
cosméticos e perfumes (15,8%).
No Natal de 2020, o valor médio
esperado dos presentes é de R$
95,71. Em 2019, o tíquete foi de
R$ 102, registrando assim uma
diminuição de 6,18% no valor do
presente.
Cristina Reis

BURGER KING 1
O BK é ao lado de um ponto
de ônibus. Os carros que vão en-

trar no drive-thru irão competir
em espaço com os ônibus. É mais
do que óbvio que haverá interferência no trânsito, ainda mais
num local daqueles. Me surpreende a BHTrans, que se localiza por
volta de 1 quilômetro desse local,
deixar isso acontecer.
Alisson Oliveira

BURGER KING 2
Sinceramente, acho um alarde
muito grande e sem necessidade. O
BK do Betânia também se localiza
em uma avenida muito movimentada de fluxo intenso o dia todo e o
drive-thru não atrapalha o trânsito.
Será mesmo que uma quantidade
significativa de pessoas sai de casa
para comprar um BK no drive-thru
nos horários de pico?
Bárbara Ribeiro

VIAJAR
É fato que a pandemia da
COVID-19 afetou praticamente
todos os aspectos da nossa vida.
O site booking.com aplicou uma
pesquisa com pessoas que pesquisam e compram viagens através de sua plataforma. Conforme
os viajantes começam a redescobrir o mundo, não é nenhuma
surpresa que a maioria dos brasileiros (91%) esteja planejando
tomar mais precauções relacionadas à saúde e segurança ao viajar
no futuro – inclusive, em meio
às 28 nacionalidades consultadas
nesta pesquisa, os brasileiros lideram o ranking neste quesito.
Enquanto isso, 52% preferem
evitar certos destinos por preocupações relacionadas à saúde e
segurança. Quem viaja está dis-

posto a fazer o seu papel: 79%
dos brasileiros não veem problema em viajar para destinos onde
verificações de saúde na chegada são procedimento padrão, e
77% não veem problema em usar
máscara em público nos destinos
em que isso é obrigatório. Sem
nenhuma surpresa, os viajantes
brasileiros buscam segurança na
indústria de viagens. Neste sentido, 67% deles esperam que as
operadoras de viagem e demais
fornecedores de serviço do setor
de turismo descrevam claramente as medidas de segurança que
estão tomando, enquanto metade
dos viajantes do país (50%) concorda que exibir as políticas de
limpeza e higiene são essenciais
neste momento.
Bruna Rosa
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Esperança

Natal pode significar o
renascimento do comércio
O ano de 2020 será lembrado
durante muito tempo como um dos
piores já vividos pelo setor do comércio de Belo Horizonte. Devido
ao anúncio da pandemia e a proibição do funcionamento por meses,
milhares de empresários da capital
tiveram de fechar as portas. Quem
sobreviveu tem lutado diariamente
para se reerguer. E a grande expectativa é que o Natal seja esta mola
propulsora nas vendas. Aqui no Buritis, o pensamento não é diferente.
Administrador do Paragem, Weverton Jorge acredita que as vendas
deverão se igualar ou até mesmo
serem superiores ao mesmo período
do ano passado.
De acordo com Weverton, desde que o comércio voltou a funcionar em agosto, o aumento nas vendas tem sido gradativo mês a mês. A
média está entre 10% e 15 %. Apesar do crescimento, os números ain-

da estão muito abaixo do consumo
normal. Muitas pessoas seguem receosas em sair de casa com medo de
se infectarem e outras ainda evitam
fazer compras temerosas de que podem passar necessidades financeiras
mais adiante. Porém, a chegada das
festas de fim de ano traz um ânimo
diferente para o comércio, tanto que
a maioria decidiu investir em seus
estoques para oferecer aos clientes a
maior variedade de produtos com os
melhores preços.
A administração do Paragem,
maior centro comercial do bairro,
investiu muito nos últimos meses
para trazer o cliente de volta. Além
de novas estruturas, oferece total
segurança sanitária, com medição
da temperatura, disponibilidade de
álcool gel, exigência de máscara e
distanciamento social, e ainda apresenta um diversificado mix de lojas.
“Enquanto acompanhamos o fecha-

mento de 30% / 40% das lojas em
outros centros comerciais, aqui no
Paragem estamos com todas locadas. A marca que por ventura saiu
durante o período da pandemia conseguimos colocar outra ainda melhor no lugar”, destaca Weverton.
O Natal é uma data que envolve
muitas emoções. Não se restringe
apenas à doação de um presente. É
pensando neste espírito que o Paragem também irá proporcionar a melhor experiência aos seus visitantes
com espaços de lazer e entretenimento. “Depois de tanto tempo em
casa acreditamos que as famílias
não querem sair apenas para fazerem compras. Por isso, o Paragem
se tornou um ponto de entretenimento que, além do varejo, oferece
lazer com cinema, espaço kids, de
beleza, jogos e restaurantes. Sem
dúvidas um momento de alegria em
meio a tantas tristezas”.

Segurança muda
estratégias
Quem tem o costume de fazer suas compras de
fim de ano no Paragem irá sentir uma grande diferença este ano em relação aos anteriores. O tradicional sorteio de prêmios foi suspenso. De acordo
com o responsável pelo setor de marketing, Brendon dos Santos, a medida é mais uma para dar segurança aos clientes. “Como temos de limitar o número de entrada de pessoas não poderíamos lançar
uma promoção que aumentasse este fluxo no movimento. Sempre realizamos as promoções porque sabemos da sua importância para fomentar as vendas,
contudo, este ano, a segurança vem em primeiro lugar”. Ainda de
acordo com Brendon, a expectativa em torno do sucesso nas vendas é grande, uma vez que muitas pessoas não tiveram a oportunidade de presentear os entes queridos durante o ano e o Natal pode
ser o momento ideal para recuperar o tempo perdido.

Administrador do Paragem
acredita que, mesmo com a
forte influência da pandemia,
vendas deste fim de ano serão
equivalentes às do ano passado

CDL faz campanha incentivando
as compras no comércio local
Para ajudar na recuperação
do comércio da cidade, que
enfrentou a maior quarentena
do mundo, a Câmara de Dirigentes Lojistas está realizando uma grande campanha incentivando os consumidores a
comprarem presentes de Natal
no comércio local, em especial nas lojas de bairro.
Em entrevista coletiva
concedida no início de dezembro, o Presidente da CDL/
BH, Marcelo de Souza e Silva,
afirmou que é hora de prestigiar o comércio local, que, na
opinião dele, foi quem mais se

sacrificou para salvar vidas em
nossa cidade. Para Marcelo, este
Natal será ainda mais importante
para quem conseguiu sobreviver
enquanto permaneceu de portas
fechadas.
“Tem muita gente que voltou a funcionar, mas que ainda
não tem certeza se vai continuar,
porque as perdas foram muito
grandes. Além disso, nossos lojistas estão respeitando todos os
protocolos. Funcionários usando
máscara, evitando aglomerações,
disponibilizando álcool em gel
para os clientes. O comércio está
fazendo a sua parte”.

SEGURANÇA

MARCELO DE SOUZA E SILVA,
Presidente da CDL/BH

O morador do Buritis que,
nos últimos dias, caminhou pelas
ruas na região de maior comércio do bairro deve ter percebido a
presença de um número maior de
policiais para fazer a nossa segurança. Desde o último dia 26 de
novembro, um dia antes da Black
Friday, a 126ª Companhia reforçou
o efetivo de militares para garantir
a segurança durante o período de
fim de ano, quando é esperado um
maior movimento nas lojas.
Major Antônio José Resende,
comandante da 126ª Cia, informa que, por dia, mais 20 militares

foram encaminhados para fazer a
patrulha no Buritis, inclusive com
aumento na Base Comunitária Móvel, que fica localizada na Avenida Mário Werneck, na altura do
número 1250. “Estamos 24 horas
à disposição, fazendo o melhor
para a população do Buritis e adjacências. Qualquer necessidade,
seja através das bases, das redes
de segurança, da Companhia, do
190 ou do nosso contato particular, a população e os comerciantes têm a certeza de que podem
contar conosco”.
Essa ação da PM, chamada de
Operação Natalina, é fruto de uma

MAJOR RESENDE,
comandante da 126ª Cia PM

parceria com a CDL/BH. “Todos
os anos fazemos esta parceria
com a Polícia Militar para dar
mais segurança para trabalhadores e clientes. Quem quiser sair
para fazer compras encontrará
em ambiente seguro em toda a
cidade”, afirmou Marcelo.
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Eleições 2020

Buritis, finalmente, elege seu candidato
Após muitos anos de expectativa, enfim, o Buritis
elegeu um candidato genuinamente do bairro. O professor
e empresário Braulio Lara,
presidente da Associação dos
Moradores (ABB) foi eleito
vereador pelo partido NOVO e
irá ocupar uma das cadeiras do
Legislativo Municipal pelos
próximos quatro anos. Braulio
teve 5776, sendo 2511 deles
nas urnas do bairro. A sua conquista chega com a esperança
de que os problemas do Buritis
sejam vistos com mais atenção
por parte do poder público.
JORNAL DO BURITIS
apresenta uma entrevista especial com o vereador eleito para
saber mais sobre a vitoriosa
campanha e um pouco sobre as
suas primeiras ações na Câmara, e claro, como pretende lutar pela melhoria do bairro.
JORNAL DO BURITIS:
Como se deu todo o processo até chegar a este
resultado?
Braulio Lara: Foram anos
de muito trabalho voluntário contribuindo com nossa
comunidade e também demonstrando às pessoas que é
possível fazer mais em outras
esferas de trabalho. Desde
2015 venho atuando como ativista comunitário na Associação de Moradores do Bairro
Buritis. Em 2016, fui candidato a vereador pela primeira
vez, e mesmo não tendo sido
eleito, tive muito aprendizado. Após aquelas eleições
recebi o convite da então presidente da ABB, Consuelo Arreguy, para liderar a chapa da
diretoria seguinte. Não era coerente acabar de sair de uma
eleição, onde me disponibili-

BRAULIO LARA obteve 5776 votos e ocupará uma das 41 vagas do
próximo Legislativo: “temos quatro anos pela frente e com participação
e engajamento de todos, certamente colheremos bons resultados”

zava para atuar em causas da
coletividade, e simplesmente
sumir do mapa e ir cuidar da
minha vida particular, assim
como a grande maioria dos
candidatos não eleitos faz.
Então encarei o desafio e em
2017 assumi meu primeiro
mandato como presidente da
ABB, sendo reconduzido em
2019. Nesse período dei o
meu melhor. E o resultado das
eleições mostra a percepção
das pessoas sobre isso: sempre falei que era importante

termos uma representatividade política. E agora fui designado a ser esse representante.
Agora é trabalhar mais ainda
para trazer benefícios e melhorar nossa cidade.
JB: Como foi receber
o resultado da vitória?
Qual a emoção sentida?
Braulio Lara: Se tinha
duas opções, sendo uma com
emoção e outra sem, certamente esse resultado foi com
emoção. O processo eleitoral
para a definição dos parlamentos segue a regra do voto
proporcional. Após apurados
os votos, calcula-se a proporção que cada partido irá ocupar das cadeiras na Câmara
Municipal. Em BH são 41.
Então, havia uma dúvida se
o Partido NOVO ficaria com
duas ou três cadeiras. Felizmente foram três e assim,
sendo o terceiro mais votado
do partido com 5776 votos,
fui eleito. Por isso, apenas
no final da apuração pude re-

almente comemorar, pois a
definição somente ocorreu no
final. Foi emocionante para
mim, para a minha família,
para minha equipe e enfim,
para todos que me confiaram
o voto. Nunca vou esquecer
de cada detalhe.

trazendo racionalização e desburocratização. Nossa região
tem muitos desafios. Como
exemplo, temos o Buritis com
grande densidade populacional e não há uma escola pública e nem um posto de saúde.
Por que não?

JB: Qual a responsabilidade em ser o primeiro
candidato genuinamente
do Buritis eleito?
Braulio Lara: A responsabilidade é a mesma, pois
sempre fui muito comprometido com nossa região independentemente de ocupar
ou não uma cadeira política.
A responsabilidade aumentou com a cidade, pois um
dos grandes desafios é levar nossas boas práticas para
toda BH. E no meio político,
o Buritis e região passaram
a ter relevância agora e isso
certamente vai pavimentar o
caminho das soluções que há
tempos esperamos do poder
público: transporte, educação,
saúde, segurança, infraestrutura etc. Acredito que teremos
muitos bons resultados nos
próximos quatro anos.

JB: Você já traçou sobre
quais serão as suas primeiras ações no Legislativo?
Braulio Lara: De 2017 a
2019 participamos de um grupo
de estudos que formatou uma
proposta de legislação para
melhoria da famosa “Lei do
Silêncio”. Esse projeto não andou devido ao Coronavírus. E
é um projeto importante para a
cidade. Espero que em parceria
com outros vereadores, possamos levar essa discussão adiante e quem sabe aprová-lo. Perturbação do sossego é um dos
problemas que mais motivam
as pessoas a acionarem a Associação do Bairro Buritis.

JB: Você acredita que
qual será o grande desafio à frente do cargo?
Braulio Lara: Durante a
campanha repeti várias vezes
que o cargo de vereador não
é cargo de milagreiro. Trata-se de um voto entre 41. No
entanto, temos que pautar os
problemas e assim motivar
que eles sejam resolvidos,
principalmente pelo poder
executivo. Aquilo que implicar em melhoria legislativa
atuaremos para tirar empecilhos e obstáculos das normas,

JB: Como será sua relação com os moradores
diante do cargo?
Braulio Lara: Minha relação continuará sendo de
abertura e com acesso. Sou
uma pessoa conectada e tento sempre orientar todos para
que trilhem os caminhos corretos para encaminhamento da
solução dos problemas. O que
estiver na minha alçada ou
dentro do meu raio de influência não medirei esforços para
resolver. Por isso, no próprio
material divulgado durante a
campanha coloquei meu celular e meu e-mail. Apenas na
semana da eleição que recebi tantas mensagens que não
consegui responder tudo a
tempo. Mas, agora, acredito

Em uma atitude surpreendente, no dia seguinte às eleições,
BRAULIO foi às ruas do bairro AGRADECER OS MORADORES pela vitória

que as coisas voltem a uma
normalidade (assim espero).
JB: Você deixou a presidência da ABB para a
disputa eleitoral. Agora
você pretende reassumir
e se manter no cargo?
Braulio Lara: Nosso
mandato acaba em fevereiro de 2021. Até lá estarei no
posto de presidente. Na sequência, assim como todos os
ex-presidentes da ABB, vou
ocupar uma cadeira no Conselho Fiscal da entidade. Até
porque vou continuar participando como cidadão da associação do meu bairro e que já
completou 24 anos, onde tive
o prazer de liderar nesses últimos quatro anos.
JB: O Novo é um partido com uma proposta de
fato inovadora. Como será
a sua relação com o executivo e demais membros do
legislativo?
Braulio Lara: O NOVO é
um partido que em seus pilares
rejeita a utilização de dinheiro
público para fomentar campanhas políticas. Além disso, realiza processo seletivo prévio
para habilitar seus candidatos.
E por isso atua de forma independente. Temos que trabalhar
para construir soluções. Os poderes são independentes, mas
devem sempre que possível
colaborar entre si para trazer
melhorias para a cidade. Então, tudo que for bom para
BH vou apoiar e tudo aquilo
que não for, serei o primeiro a
contestar, sempre fundamentando os argumentos.
JB: Gostaria de dizer
algo para os moradores
do Buritis?
Braulio Lara: Gostaria de
agradecer cada um dos 5776
votos nessa eleição de 2020.
Tenho certeza que agora vamos começar o trabalho mais
difícil. Mas temos quatro anos
pela frente e com participação e engajamento de todos,
certamente colheremos bons
resultados. Qualquer dúvida,
sugestão ou crítica, podem
me contatar por e-mail no
braulio@brauliolara.com.br
ou no whatsapp (31)995539951. Siga-me nas redes sociais @brauliolaranovo e também no www.brauliolara.com.
br. Abraços a todos!
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Eleições 2020

Outros representantes
Mas, além de Braulio
Lara, o Buritis deverá contar com mais força dentro da
próxima composição do Legislativo. O advogado e professor de Direito Claudiney
Dulim candidato eleito pelo
AVANTE tem sua história
fortemente ligada com as regiões do Barreiro e Noroeste
de Belo Horizonte. No entanto, há alguns anos se mudou
para o Buritis, onde reside
na Rua Engenheiro Aluísio
Rocha. Como morador já conhece bem alguns problemas
existentes por aqui e promete
trabalhar muito para ajudar a
solucioná-los.
“Posso dizer que o Buritis
é um bairro privilegiado para

se morar e empreender. Quero interceder junto à PBH no
sentido de viabilizar a instalação de bases móveis da Guarda Municipal (nos moldes da
PMMG) em pontos estratégicos do bairro para proporcionar maior segurança ao comércio local e às pessoas que
aqui circulam. Defendo também a requalificação da iluminação pública de todo o bairro
(há recursos para este fim). O
incremento dos espaços como
praças e o parque do bairro,
também é uma necessidade. Entendo ser necessária
uma ação junto à Prefeitura
para que esses equipamentos
ofertem mais opções de lazer
às nossas crianças, idosos e

nossos pets. Sim, claro, instalação de brinquedos para
cães nos espaços públicos.
Podemos nos inspirar no modelo de São Paulo (ParCÃO).
Finalmente, defendo a requalificação asfáltica das vias secundárias do Buritis e bairros
vizinhos”.
O novo vereador deixa
claro que existem outras prioridades como a valorização do
comércio local, das atividades
informais, inclusive das nossas feiras e uma relação mais
saudável e amistosa entre os
estabelecimentos de entretenimento (bares e restaurantes,
por exemplo), universidade
e moradores. “A conclusão
das obras de tratamento de

fundo de vale do córrego na
Rua Henrique Badaró Portugal elevaria para o triplo as
dimensões da nossa pista de
cooper e ligaria o bairro ao
vizinho Palmeiras. Importante
destacar a necessidade de um
reestudo de engenharia de tráfego para o bairro, as razões
são obvias. Finalmente, posso assegurar aos moradores do
Buritis e de toda BH que será
um mandato de muita entrega.
Ouvindo e dialogando com independência e transparência.
Estou pronto para ocupar o
cargo e representar Belo Horizonte na Câmara Municipal,
afinal, me preparei muito e estou qualificado para essa missão tão honrosa”, diz Dulim.

CLAUDINEY DULIM já tem um planejamento sobre todas
ações pelas quais irá trabalhar em prol do Buritis

CAUSA ANIMAL
Outra importante representatividade que o Buritis
terá na Câmara de Vereadores será em uma de suas
principais causas: a proteção aos animais. Entre os 41
eleitos está Milton Junio, o
Miltinho CGE, que chegou
a estampar uma das páginas
do JB na edição de agosto.
Miltinho é o coordenador do
Grupo de Resgate de Animais Rio Arrudas. Mas, apesar de ser extraordinário e o
trabalho mais reconhecido,
suas ações não se restringem ao ribeirão. Recente-

mente, ele esteve no Buritis a
convite do grupo de voluntários Buridogs, para auxiliar no
resgate de uma cadela e alguns
filhotinhos, que estavam se
alojando dentro de uma mata
do bairro. E assim faz por toda
a cidade.
Miltinho agradeceu o apoio
dos moradores do Buritis e
promete que à frente do cargo
terá ainda mais possibilidades
de fortalecer seu trabalho em
prol da causa animal. “Buscarei estratégias e planos efetivos
que irão diminuir/extinguir o
abandono e descarte dos ani-

mais no Arrudas; incentivar leis
que monitorem e possam punir qualquer violência contra
animais; motivar o poder público para castrações através
de castra-móveis e zoonoses
regionais; estimular através
de desconto no IPTU para
adotantes e criação de feiras
de adoção em praças, parques
municipais e entre outros locais públicos; fiscalizar, coibir e cobrar ações eficazes dos
órgãos competentes casos de
maus-tratos e abandonos de
animais; através de parcerias
público privado criar o Cão-

bulância que fará resgates e
transportes de animais em situação de vulnerabilidade”.
Em relação ao Buritis, o
vereador eleito tentará contribuir com a causa animal no
bairro, especialmente fortalecendo os grupos de proteção
que atuam por aqui. “O Buritis é conhecido pela força que
tem na proteção dos animais,
tanto que tem um grupo de alta
relevância, o Buridogs, grupo
este que tive o prazer de ajudar
algumas vezes com resgates,
onde fiz vários amigos e conquistei o carinho de todos”.

MILTINHO CGE será uma das vozes dos
protetores de animais na Câmara
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Preservação

Serviço de coleta seletiva no
Buritis está longe do ideal
Depois de quase oito meses de
interrupção das atividades, no último dia 9 de novembro foi reiniciada a coleta seletiva de materiais recicláveis no Buritis. No entanto, o
fundamental serviço não está tendo
todo o resultado esperado e, infelizmente, neste caso, em virtude da
falta de compromisso dos moradores. Após muito trabalho de divulgação e informação, a comunidade
foi aprendendo a fazer a separação
correta do lixo, porém, com a suspensão do serviço parece que todo
o esforço voltou à sua estaca zero.
É preciso mudar este cenário!
Morador na Rua Maria Heilbuth Surette, Francisco Pimentel
é uma grande liderança para o desenvolvimento da coleta seletiva
no Buritis. Sempre em contato com
a SLU, participa de reuniões em
busca de melhorias do serviço aqui
no bairro. Contudo, mais que cobrar
do poder público, diz que é preciso que os moradores aprendam a
forma correta de separar o material
reciclável. “Sempre dou sugestões
aos condomínios para nos reunir e
levar aprendizado, mas nem sempre
estão disponíveis. Aí veio a pandemia e tudo parou. E, infelizmente,
acredito que irá voltar a paralisar
diante do aumento dos índices de
contaminação da Covid-19 que estamos observando”.
De acordo com Francisco, se
o morador reparar as calçadas na
região central do bairro no período
da manhã, verá a grande quantidade de lixo jogado e revirado. Isto
acontece, segundo ele, porque o
comércio local e condomínios deixam seus resíduos à noite e andarilhos e pequenos animais acabam
mexendo e fazendo uma enorme
sujeira. A Prefeitura de Belo Horizonte poderia multar condomínios,
comércio e residências por deixar
lixo fora dos dias de coleta, mas
isto na prática não ocorre. “Existe
uma lei falando sobre esse tema no
código de posturas, mas acaba que

Francisco já se comprometeu
a orientar os condomínios do
bairro a respeito da seleção
correta do lixo, porém teve
poucos interessados

você abre um protocolo e a PBH
não dá importância ao fato. Já abri
167 denúncias com fotos, horário,
data e endereço completo e não obtive nenhum retorno”.
Mas, apesar da falta de respaldo do poder público, o morador
não diminui a culpa da comunidade. Se cada um fizesse sua parte não
teríamos nenhum problema com re-

lação à coleta seletiva. “Tem noites
que saio para dar uma volta no bairro, em dias de coleta de lixo, e percebo as lixeiras nas calçadas cheias
novamente. Os moradores cobram
do poder público, mas não querem
melhorar e ajudar, ou seja, fazer seu
papel de cidadão”.
Também membro da diretoria da
Associação de Moradores, Francisco
acredita que a ABB precisa implementar, juntamente com a SLU, um
trabalho de porta a porta, trazendo
informações e conscientização, para
que o bairro se adeque ao processo.

“Mas insisto que se não houver penalidades, no caso de não cumprir o
certo, não haverá melhoria nisso. Estive nos Estados Unidos ano passado e lá existem dias da semana para
o recolhimento de cada material,
se você colocar um errado recebe uma multa de 80 dólares. Aqui
não há esse tipo de consciência. É
fazer nascer uma cultura, enquanto isso não acontece tem que doer
no bolso”, ressaltando que, para
ele, ainda não há a necessidade de
ampliação para mais dias de coleta
seletiva no Buritis. Atualmente ela
acontece apenas às segundas-feiras,
a partir das 08h. “Cada condomínio
tem que ter seu espaço interno para
acomodar seu material. Além disso,
as cooperativas que participam das
coletas - no caso do Buritis a Coopemar - trabalham em mais bairros
em outros dias. A SLU está com um
projeto de ampliação em toda BH,
mas não sei se será implementado
em 2021. Portanto, as pessoas têm
que contribuir”.
Apesar de termos atingido altos números de contaminação da
Covid-19, a grande maioria dos
moradores não tomou qualquer
cuidado em relação ao lixo. Segundo Francisco, os garis que trabalham no bairro nunca viram um
lixo contaminante identificado.
“Eles são despejados junto com
o lixo comum podendo infectar
nossos profissionais. Mais do que
civilidade, separar esse material é
questão de saúde”.

Ações para qualificar a coleta seletiva no bairro
n Procurar obedecer os dias de coletas e transmitir aos moradores
e funcionários que não deixem
lixo nas calçadas durante dias de
não coleta e nem durante a noite
nas calçadas. Os caminhões começam o recolhimento às 8h e o
material reciclável ou lixo deve

ser deixado nas calçadas antes
desse horário.
n Sinalizar seu lixo e material
reciclável em um destino, ou
seja, na coleta de lixo das 3ª
feiras, 5ª feiras e sábados, e
deixar esse material na calçada
somente nos dias de coleta.

n Havendo dúvidas, procurar a
ABB para levar esclarecimentos sobre dias de coleta de reciclados, ruas que são contempladas, horários, que tipo de
material pode ser recolhido e
outras dúvidas qualquer sobre
a coleta porta a porta no bairro.

Objetivo de
Estêvão é alcançar
mil seguidores
no Instagram do
projeto já no início
do próximo ano

Projeto de proteção
ao meio ambiente
cresce no bairro
A pandemia do novo Coronavírus fez com que muitas
pessoas repensassem sobre suas
ações perante diversos temas sociais. E um dos mais discutidos
neste momento tem sido o cuidado com que estamos tratando
o nosso meio ambiente. No Buritis, temos um grande exemplo
desta preocupação. Durante a
pandemia foi criado o Pense Verde. O projeto nasceu da vontade
de seus idealizadores de cativar e
fazer outras pessoas refletirem sobre o valor de um meio ambiente equilibrado diante de todos os
problemas ambientais e humanitários que enfrentamos hoje.
O Pense Verde já conta com
quase cem participantes no grupo de WhatsApp e, o principal,
todos eles muito participativos
nas ações de proteção ao meio
ambiente. Um dos trabalhos de
destaque foi a coleta de mais de
500 caixinhas de leite, que foram
encaminhadas ao Projeto Boi
Rosado, realizado na cidade de
Contagem, e serviram de aconchego para mudas de árvores
nativas e frutíferas, que serão
plantadas e distribuídas durante
a época das chuvas. Houve colaboração também com os projetos
CEMAR e Cercadinho Vivo, realizados no Buritis e região.
Idealizador do Pense Verde,
o estudante de medicina vete-

rinária, Estêvão Soares Villas,
diz que o objetivo do projeto é
alcançar cada vez mais pessoas,
propagando uma mensagem de
amor, cuidado e admiração para
com a natureza, sentimentos que,
quando iniciados, são passados
de geração em geração. “Acreditamos em um futuro mais verde,
saudável e limpo. Conseguimos
alcançar muitas pessoas novas,
que aderiram à ideia do projeto e
hoje são grandes colaboradores”.
Morador na Rua Henrique
Furtado Portugal, Estêvão espera contar com cada vez mais
adeptos ao projeto. De acordo
com ele, crescendo e sendo mais
influentes, várias portas irão se
abrir e com elas várias oportunidades de ajudar o meio ambiente.
“Queremos atingir a marca de 10
mil seguidores no nosso Instagram, que é nosso principal meio
de comunicação, e plantar 1000
mudas de árvores em 2021”.
O leitor que tiver esse desejo
de fazer a diferença no cuidado
ao meio ambiente participando
do Pense Verde pode entrar em
contato diretamente com Estêvão
pelo WhatsApp 9 8955 9614, ou
enviar uma mensagem no chat do
Instagram @projetopenseverde.
“Serão todos muito bem vindos.
Assim como uma frondosa árvore também começamos por uma
sementinha”.
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Novidade

NO ALVO

Chega ao Buritis atração inédita em BH
O morador do Buritis, de todas
as idades, já tem mais uma grande
opção de lazer no bairro para se divertir com a família e/ou amigos.
Foi inaugurado neste último mês
de novembro, no segundo piso do
Paragem, a primeira franquia SNIPER Airsoft de Belo Horizonte.
Praticado em todo mundo, o airsoft
é um jogo/esporte que utiliza réplicas de armas muito semelhantes
às reais em peso e visual. Por usar
munição plástica não oferece riscos aos praticantes.
Em um mundo cada vez mais
violento, falar em uso de armas é
sempre tema de muita discussão.
No entanto, na SNIPER, apesar
da utilização de réplicas de armas de fogo, a atividade não tem
qualquer relação com agressividade. Pelo contrário, se trata de
uma brincadeira muito saudável,
que estimula apenas a coordenação motora e o autocontrole. “Diferente até mesmo de outros jogos com réplicas de armas, como
o paintball por exemplo, aqui não
existe confronto entre os participantes. Ninguém atira em ninguém. A única disputa é para ver
quem faz mais pontos ao acertar
os alvos. É mira. Assim estimula
somente o senso de competitividade consigo mesmo”, ressalta o
empreendedor Marcelo Mourão.
Segundo Marcelo, foram investidos em torno de R$ 550 mil
em estrutura e contratação de
profissionais para a instalação
da SNIPER no Paragem. Um
alto valor, ainda mais em tempos
de grave crise financeira. Porém,
como um praticante da modalidade, sabia da importância de
oferecer o melhor serviço ao
cliente. “Para alcançar o nosso
objetivo eu sabia que tinha que

agradar quem já é praticante,
para fazer com que ele opte em
vir sempre aqui. E para os iniciantes propor uma experiência
que o estimule a voltar”.
A SNIPER do Paragem é uma
das melhores da rede no Brasil.
Ela conta com cinco ambientes
sendo um estúdio de tiro, dark
stand, duelo, desafio e simulador
infantil. Este último, por sinal,
foi uma das prioridades do investidor para lançar o empreendimento no bairro. “Sei o quanto é
importante para a família do Buritis ter um lugar para levar suas
crianças. Este simulador é para
crianças a partir de um ano. Elas
utilizam as bolinhas de uma piscina para jogar nos alvos animados que são projetados em uma
tela. Uma grande diversão, que
ainda estimula a sua concentração e coordenação motora”.
Consultor de implantação da
franqueadora SNIPER, Eduardo
Kaimoto não economiza nos elogios para a unidade do Buritis.
De acordo com ele, ao chegar ao

local o cliente tem uma excelência
no atendimento desde a recepção
até a realização das atividades.
“Estrutura e equipamentos da
mais alta qualidade. Um serviço
diferenciado como o morador da
região sempre busca”.
Eduardo conta que a SNIPER revolucionou o conceito
de airsoft no Brasil, adaptando
a shopping o jogo que até então
era praticado em campos que
necessitavam de várias pessoas
e grandes áreas, normalmente
afastadas dos centros urbanos.
O formato criado possibilita a
prática dentro de centros comerciais e pode ser praticado por
todo tipo de público. “É normal
ver em uma SNIPER crianças,
adultos, mulheres e até cadeirantes jogando. Isto porque foram
criadas modalidades nas quais o
jogador não corre o risco de se
machucar, tem custo acessível e
a facilidade e agilidade de praticar a qualquer momento. Ele
nem precisa trocar de roupa. É
muita praticidade”, destaca.

RAFAEL FERREIRA conta ter tido uma
experiência única ao visitar a SNIPER

APROVADO

MARCELO lançou o empreendimento no bairro
juntamente com o filho GUILHERME DUARTE

Além de uma atividade totalmente segura, todos
os clientes são acompanhados por INSTRUTORES

O estudante Rafael Ferreira
teve a honra de ser o primeiro
cliente da SNIPER do Paragem.
Ele ficou alucinado com a experiência e garante que, a partir de
agora, o local será um de seus
pontos de parada para diversão.
“É muito legal. Os equipamentos
são incríveis. Agora é praticar
muito para me tornar um especialista. Muito legal ter este espaço aqui no Buritis”.
A SNIPER Paragem funciona de segunda a sexta das 11h às
22h. Sábados, domingos e feriados das 10h às 22h. Marcelo comenta que, além da participação
individual, o local pode ser um
grande atrativo para festas de
aniversário e confraternizações
diversas. “A gente vai alugar o
espaço com preço fechado, assim como já é muito comum em
cinemas e espaços kids. Tenho
certeza que esta será uma experiência muito mais divertida,
que ficará marcada para sempre
na memória”. Para mais informações basta ligar no telefone
3324-5297.
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Direito

Solidariedade

Mais segurança
para as mulheres
No último dia 10 de novembro,
uma nova lei foi publicada pela
Prefeitura de Belo Horizonte, no
Diário Oficial do Município, para
garantir mais segurança às mulheres que frequentam casas noturnas,
restaurantes e bares na capital mineira. O texto torna obrigatório que
os estabelecimentos adotem medidas para auxiliar mulheres que
se sentirem em situação de risco
quando dentro dos locais, oferecendo as possibilidades de transporte disponíveis, de meios de
comunicação, assim como a efetiva comunicação à polícia, caso
haja solicitação. Outro destaque
é a afixação de cartazes em banheiros femininos ou em outros
ambientes mostrando a disponibilidade de auxílio em situações
de risco.
Proprietária do Beerstock Pub
(Avenida Aggeo Pio Sobrinho, 20),
Fernanda Pessoa recebeu a notícia
sobre a implantação da nova lei
com muito entusiasmo. Como
mulher acredita que todas as
ações que forem criadas em prol
da segurança das mulheres são
muito bem-vindas. “Infelizmente, não é algo raro ouvirmos relatos de mulheres que foram violentadass, quando em estado de
vulnerabilidade física. Mais do
que julgar estas mulheres, como
muitas pessoas insistem em fazer,
devemos lutar para que elas tenham sempre segurança. Aqui no
Beerstock já tínhamos essa preocupação. Que bom que agora vamos ter o mesmo cuidado em todos os estabelecimentos de BH”.

Prezar pela SEGURANÇA FÍSICA E EMOCIONAL
das mulheres sempre foi prioridade no Beerstock

Como mulher, a empresária
FERNANDA PESSOA diz que a
nova lei deve ser vista como
mais uma grande conquista

De acordo com a publicação,
os estabelecimentos têm até o dia
10 de fevereiro de 2021 para implementar todas as exigências estruturais, bem como treinar seus
funcionários para saberem como
agir diante de um caso. Apesar do
ano de 2020 ter sido muito ruim
para o setor devido à pandemia,
Fernanda não acredita que a nova
exigência traga um ônus financeiro
para os empresários. “O principal
neste caso é a vontade de querer
ajudar. Estar atento em relação a
tudo o que está acontecendo dentro
do estabelecimento. E mais. Dando
esta segurança penso que a chance
de o movimento no bar aumentar
é maior, uma vez que os frequentadores, não somente as mulheres, mas os homens que também
prezam pelo bem-estar delas, irão
querer estar ali”.

Agressões em bares, restaurantes e boates
O número de mulheres agredidas em bares, lanchonetes, restaurantes, boates e espaços de shows
destaca a importância de que estes
sejam espaços seguros a elas. Levantamento feito pela Secretaria

Estadual de Justiça e Segurança
Pública (Sejusp-MG) indica que
75 mulheres foram vítimas de
agressões em espaços como estes
apenas entre os meses de janeiro e
setembro deste ano.

Ano passado foram 142 no
mesmo período e 217 no ano inteiro – entretanto, importa lembrar que
parte desses comércios permaneceu
até sete meses interditada em decorrência da pandemia de Covid-19.

Asprami conta com
sucesso de bazar para
manter suas doações
A pandemia do novo Coronavírus afetou a vida de todas
as pessoas. No entanto, para
quem faz parte do chamado
grupo de risco a sua influência
foi ainda maior. Do dia para
noite, estas pessoas se viram
isoladas do mundo, muitas vezes sem a possibilidade de estarem perto dos amigos e até
mesmo da família. No Buritis,
um projeto que sofreu bastante
foi o da Asprami, que atende o
público da melhor idade.
Sem poder existir os atendimentos presenciais, os alunos
ainda acabaram encontrando uma
solução paliativa para manter
suas atividades físicas com as aulas on-line. Nossos jovens mais
experientes mostraram que estão
bastante antenados às tecnologias do novo mundo. Contudo,
um outro objetivo do projeto não
conseguiu encontrar uma solução
com o distanciamento social: o
recebimento de doações.
Desde o seu início, a Asprami sempre teve como finalidade
maior o social. Toda ação realizada busca recolher doações que
são repassadas a famílias carentes, não só de Belo Horizonte,
mas também do Vale do Jequitinhonha, bem como auxiliar
idosos acolhidos em asilos da
capital. Com o afastamento dos
alunos estas doações praticamente chegaram a zero. Tentando reverter essa situação, a diretoria do projeto decidiu criar um
bazar onde todo produto oferecido, que vai de roupas e sapatos
moda masculino, feminino e infantil à bijuterias e utensílios de
casa, pode ser adquirido através
de compra ou mesmo em troca
de fraldas geriátricas.
“É um bazar muito diferente. Pague Pouco e Doe Mais.
Aqui você pode comprar doando. Graças a Deus estamos conseguindo manter uma parte das
fraldas e um pouco dos enxovais

BAZAR foi a SOLUÇÃO encontrada por Miriam para conseguir
manter as doações com a suspensão das atividades presenciais

de bebê com o dinheiro arrecadado
A Asprami está com vírgulas, mas
juntos não deixaremos chegar a um
ponto final”, relata Miriam Reis,

A voluntária MARCIELE SILVA,
representante da Asprami na
cidade de Datas, no Vale do
Jequitinhonha, fazendo a entrega
de fraldas geriátricas a idosos
carentes da região

coordenadora da associação.
O bazar solidário está localizado
na Avenida Professor Mário Wernek,
1712, bem ao lado da unidade do
banco Itaú. Para 2021, Miriam diz
que a prioridade é conseguir parceiros que ajudem na obtenção de uma
sede própria aqui no Buritis. “Assim
poderemos ampliar nossas atividades trazendo mais pessoas para compartilhar vidas conosco. Para o curso
de libras, por exemplo, já temos uma
fila gigantesca”.
Para o próximo ano, a coordenadora também espera que esta
crise do Coronavírus acabe e que
a Asprami possa retomar com as
atividades presenciais e assim multiplicar as doações. “Quando eu
digo doações, não falo apenas de
materiais, como também as emocionais que são proporcionadas
em nossos encontros diários. Este
ano de 2020 a conexão com Deus
foi maior, como consequência tivemos várias pessoas querendo ser
voluntárias na nossa associação”.
Para mais informações a respeito
do funcionamento do bazar da Asprami, basta entrar em contato pelo
telefone 9 9878 3245.
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Cultura

Mostra propõe formas de
proteção e revitalização da
Bacia do Cercadinho
Neste mês de dezembro acontece a 1ª Mostra Córregos Vivos,
apresentada na plataforma virtual
corregosvivos.com.br. Desenvolvido na bacia hidrográfica do Cercadinho, localizada na região do
Buritis, o projeto Córregos Vivos
questiona o princípio de ocupação
territorial de BH, pensado a partir
do traçado das vias e do parcelamento da terra, onde córregos foram tamponados e violentados ao
longo da história, restando assim
poucas nascentes, córregos e ribeirões a céu aberto, como espaço social e ecológico.
A mostra cultural é o resultado
do processo de trabalho desenvolvido por seis grupos temáticos, entre
os meses de setembro e novembro,
que propõe formas de proteção e revitalização da bacia do Cercadinho
com a produção de programa de
rádio, vídeo, livro, pinturas e a mobilização para criação de um banco
comunitário. Os grupos constituídos
por artistas, arquitetos, antropólogas, ambientalistas, professores,
historiadores, bióloga e moradores
da região e da cidade foram selecionados para atuar nos seguintes contextos: histórias locais, nascentes
e matas, jardins viventes, morar na

LOUISE diz que ACERVO traz imagens raras e
pinturas que resgatam a beleza de nossas bacias

bacia, economia dos afetos e pinturas de territórios.
Córregos Vivos é desenvolvido
pelo grupo de pesquisa em arte e arquitetura, Terra Comum, da UEMG
(Escola Guignard) e UFMG (Escola
de Arquitetura), que busca outros
modos de ocupar e usar a terra, o ar
e o subsolo, para além do princípio
estrutural da propriedade pública ou
privada. De acordo com a Secretaria Municipal de Meio Ambiente de

Belo Horizonte, hoje são mais de
mil nascentes cadastradas na capital
mineira. A bacia do Cercadinho já
foi o principal manancial da cidade,
com 12,6 Km² de área de drenagem
e dois córregos principais - Cercadinho e seu afluente Ponte Queimada - que permanecem em seu leito
natural em alguns trechos, embora
sejam desconsiderados e maltratados. O Cercadinho e as outras águas
da bacia são afluentes do Ribeirão

EXPOSIÇÃO
Os projetos foram desenvolvidos
via mídias digitais ou presencialmente,
respeitando-se as medidas de segurança, durante a pandemia de Covid-19.
Foram realizados também debates
com a presença de convidados especialistas e ativistas, que podem ser
acessados na plataforma virtual do
projeto. Também integra a Mostra o

projeto Correspondências, que consiste na troca de histórias, percepções,
conhecimentos e imagens entre pessoas convidadas, a partir das experiências relacionadas às águas.
A Mostra acontece a partir do dia
9 de dezembro e os materiais estão disponibilizados no site catálogo impresso
e materiais pedagógicos do projeto.

Arrudas, que corta o município
no sentido Oeste/Leste. Em 1990,
uma área de proteção ambiental
foi criada por decreto estadual para
proteção da bacia, entretanto, as
nascentes e áreas de proteção ambiental sofrem constante pressão
do mercado imobiliário.
Segundo a coordenadora do
projeto, a artista. Arquiteta e professora Louise Ganz, Córregos Vivos
atua, nesse contexto, como laboratório de investigação, experimentação, debate e proposição, a fim de
apresentar propostas que articulem
imaginários, espaços e populações
da região das nascentes, margens
e redondezas dos córregos que
abrangem os bairros Buritis, Estoril, Estrela Dalva, Havaí, Palmeiras e Marajó. “A gestão das águas
representa uma problemática em
dimensão local, nacional e global. Historicamente, no Brasil, a
maioria das nascentes, córregos e
rios urbanos são canalizados, enterrados, associados aos esgotos,
e as margens usadas para vias de
trânsito rápido”, afirma a artista, ao
defender que “as bacias hidrográficas deveriam ser o ponto de partida
para a vida cotidiana, ambiental e
cultural”.

Seu
Direito
Thaís Brasileiro - advogada

Um olhar para
ALÉM do Direito.
A pandemia trouxe novas perspectivas de vida para além do trabalho. Muitas questões vieram à tona, inclusive insatisfações profissionais
e pessoais ganharam mais força, pois estamos (a maioria) reduzidos ao
ambiente restrito familiar.
Há quem diga que tudo não voltará ao normal e há os que já criaram
o “novo normal”. Eu gosto de expandir o meu olhar para além daquilo
que eu consigo enxergar e isso cabe no direito também (principalmente).
Venho aprendendo no decorrer dos anos e da soma de experiência o
quão complexo é o exercício da advocacia e como as dificuldades vivenciadas podem te paralisar e em muitos casos te fazer mudar de profissão.
São percalços jurídicos ocasionados pelo próprio judiciário, outras vezes
incompreensões de trabalho na relação advogado x cliente e na grande
maioria uma estagnação que não te faz prosperar no nicho escolhido de
atuação. Faltarão recursos de fundamentos jurídicos ou até mesmo humanos para te estagnar.
O desafio, na maioria das vezes, poderá te retirar da zona de conforto
e te fazer enxergar para ALÉM do direito. Assim, por que não agregar e
beber de novas fontes de conhecimento? Invista em você para além do
que você é ou representa ser profissionalmente.
Um exemplo clássico para mim é: como vou entender a nova dinâmica do futuro do trabalho? É preciso revirar fatos históricos, dar uma
passeada na revolução industrial, continuar pelas ruas dos movimentos
sociais, das reivindicações de classe, entender um pouco da dinâmica de
construção da nossa legislação trabalhista, da constituição social de outros países (mexicana, por exemplo) e por aí vai. Entendendo que a história é feita de fatos humanos que se conjugam com novos fatores e que
desaguam em tudo que estamos vivendo.
É uma era nova, de transformação digital rápida, de ambientes
de trabalho além das paredes de concreto, é o trabalho invadindo literalmente a casa das pessoas mundo a fora. Como estruturar a sua vida
enquanto profissional trabalhador e enquanto empresário que gera empregos formais e informais? Fato é que a família (instituto) vem se reinventando com as crianças em casa, o trabalho transferido para casa, a
angústia por vivenciar uma pandemia e a crise econômica causando incertezas e gerando estresse e ansiedade.
E o futuro? Ah, esse é um capítulo totalmente incerto na história, mas há elementos que apontam por onde andarão as novas forças de trabalho.
E você? Anda construindo sua própria fonte de conhecimento ou
apenas bebericando aqui e ali com manchetes que causam, não instruem
e vem recheadas de conteúdo sem profunda reflexão? Cuide do seu futuro selecionando cuidadosamente tudo que você consome e protegendo
suas relações hoje: isso vale para informação, produtos, trabalho, e por aí
vai. Uma análise jurídica contemporânea abraça muito mais elementos
do que apenas os fatos e a lei. Vocês concordam comigo que as profissões tem cada vez mais se aproximado umas das outras?
Com essa pequena reflexão desejo a todos os leitores do Jornal do
Buritis um Natal de muita luz e um próspero 2021! Fé e saúde para todos! Grande abraço.
Site: www.thaisbrasileiro.com.br
E-mail: contato@thaisbrasileiro.com.br
Instagram: @thaisbrasileiroadv
Facebook: /brasileiroadvocacia
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Por Dentro do Bairro

Torneio de Futevôlei no Buritis
Apesar de estarmos a quilômetros de distância do mar, o Buritis
será palco este mês de um grande
evento que tem tudo a ver com praia
e a chegada do verão. No próximo
dia 19, a Barcellos Futevôlei irá realizar seu primeiro torneio interno.
No total, serão 20 duplas masculinas
e seis mistas - estas compostas por
um homem e uma mulher. Além da
diversão, o torneio ainda terá um fim
social. As duplas participantes farão
a doação de óleo, café e açúcar, que
serão encaminhados para instituições filantrópicas e famílias carentes. Infelizmente, devido à pandemia, não poderá haver presença de
público no evento. Porém, as pessoas que quiserem ajudar na causa,
poderão deixar sua contribuição
em um ponto de apoio que será
montado em frente à arena.
Originado nas praias do Rio
de Janeiro, o futevôlei se espalhou
por todo o Brasil, inclusive Minas
Gerais, apesar de não termos a be-

leza do mar como pano de fundo.
O esporte, que atrai não somente
como opção de diversão e socialização, melhora o condicionamento
físico, cardiorrespiratório e ajuda
a perder calorias. ”Nosso objetivo
com a realização do torneio é, além
de colocar em prática tudo o que
foi treinado durante o ano e dar a
oportunidade de os alunos poderem competir, mostrar todas estas
vantagens da modalidade e assim
conquistar mais adeptos”, explica o
organizador João Barcellos.
Um dos destaques do torneio
será a disputa de duplas mistas. De
acordo com Barcellos, a grande
procura nos últimos anos da prática
do futevôlei entre o público feminino é algo que deve ser exaltado.
“Hoje o crescimento do feminino,
do misto, é bastante considerável.
No passado existiu um preconceito
muito grande. Isso não existe mais.
Todos entenderam que é um esporte
totalmente democrático”.

BARCELLOS quer através da realização de competições
estimular mais pessoas a praticarem o futevôlei no bairro

Tutores devem ficar atentos à campanha
de vacinação em CÃES e GATOS

SALA ESPECIAL para vacinação foi uma das grandes
novidades no hospital veterinário do UniBH este ano

Após um ano de suspensão, a
Prefeitura de Belo Horizonte, por
meio da Secretaria Municipal de
Saúde, informa que em 2020 será
retomada a Vacinação Antirrábica para cães e gatos na capital. A
campanha acontece até o dia 12 de
dezembro. Todos os tutores de cães
e gatos com mais de três meses de
vida devem levar os animais para
tomarem a vacina. Os postos estão
distribuídos em todas as regionais
da cidade, incluindo os centros de
saúde. Para vacinar seu pet, o uso
de máscara é obrigatório. Evite

aglomerações nos postos e mantenha o distanciamento seguro. No
Buritis, a vacinação acontece no
centro de saúde Havaí (Rua Manila, 432, Estrela Dalva) e no centro
de saúde Palmeiras (Avenida Dom
João VI, 1821, Palmeiras).
Contudo, aqui no bairro os donos têm mais uma boa opção para
vacinarem seus pets. O UniBH, por
intermédio do curso de Medicina
Veterinária, irá realizar pelo segundo ano consecutivo uma grande
campanha de vacinação, aplicando
não somente a vacina contra a raiva,

mas também a ótctupla que como o
nome mesmo indica, protege contra
oito tipos de doenças: cinomose,
hepatite infecciosa, parainfluenza,
parvovirose, coronavirose e dois
agentes da leptospirose.
A campanha no centro universitário do Buritis teve seu início no
último sábado (dia 5) e contará com
mais uma edição no próximo sábado (12). “Como a vacinação é feita
pelos alunos, sob a orientação dos
professores, médicos-veterinários
do hospital do UniBH, os valores
praticados serão os mesmos que os

de uma aula prática. Acredito que
teremos o mesmo sucesso obtido
no ano passado, porém, agora com
a vantagem de termos uma sala
especial para vacinação dentro do
hospital”, explica a coordenadora
do curso, Phriscylla Pires.
A coordenadora informa ainda que, para evitar aglomerações,
todo atendimento será feito de forma agendada. Os tutores interessados em marcar um horário devem
entrar em contato diretamente no
hospital veterinário pelo telefone
3319-9558.

11

Dezembro de 2020

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

Arte

Tatuador replica imagens de pets

ANDRÉ HENRIQUE é um dos
poucos tatuadores de
Minas Gerais a oferecer a
técnica de realismo animal

O amor que muitos tutores têm
pelos seus pets é tão grande que
para alguns deles não cabe mais
dentro do peito. Por isso, decidiram
expressá-lo na pele. No Buritis, um
tatuador tem feito muito sucesso ao
retratar a imagem dos animais no
corpo dos donos. Um trabalho que
exige muita técnica, mas que o resultado é compensador.
André Henrique da Silva,
proprietário da Tatto Art (Avenida Professor Mário Werneck,
2220, loja 09), conta que seu
desejo em trabalhar com realismo animal nasceu após a morte
do seu cachorrinho. O tatuador
tinha um pug e, infelizmente,
após uma doença atacar muitos
órgãos, teve que sacrificá-lo. “Eu
fiquei muito triste com a perda e
comecei a estudar sobre realismo
animal, do pet em especial. É um
trabalho que requer uma técnica
muito grande pela diversidade de
estilos de cachorro, que vai desde
um pug como eu tinha até o chamado Cachorro de Raça Não Definida. Eles têm muita diferença.
É um trabalho muito complexo,
que exige muita dedicação”.

André conta que, assim que
começou a trabalhar com o realismo animal, muitas pessoas
no bairro já começaram a lhe
procurar. De acordo com ele, a
grande demanda ocorre devido
à pouca quantidade de profissionais que oferecem este tipo
de serviço. “Aqui em Minas são
poucos. Realismo colorido como
faço, eu mesmo não conheço
mais ninguém que faça. Tem que
ter muita técnica e como se trata
de uma relação muito forte entre
dono e animal, é um risco que
muitos profissionais preferem
não correr”.

GRANDES HISTÓRIAS
E como não poderia ser diferente, cada cliente que procurou
pelo novo serviço da Tatoo Art
traz consigo uma grande história
de amor pelo seu pet. Um exemplo é a do proprietário da Pizzaria Dom Fillpo, no Buritis, André
Fonseca. Ele foi um dos primeiros a buscar o estúdio para fazer
uma tatuagem de realismo animal.
O empresário conta que há
pouco mais de 10 anos a cachorrinha Tamy apareceu em sua
vida. Uma “buldoguinha” francesa tigrada que ele acabou adotando. Alguns anos depois Tamy
deu cria. Os filhotinhos nasceram
no próprio apartamento de André.
Eram quatro. Até aí tudo bem.
Contudo, passado algum tempo,
a família percebeu que Tamy ainda sentia dores. Para a surpresa
geral havia mais um filhotinho
em sua barriga. Vitória – ganhou
esse nome justamente por toda a
sua luta para sobreviver – nasceu
bastante debilitada. Não mamava.
Eram os próprios tutores que davam leite para a cachorrinha.
André Fonseca doou todos os
quatro cachorrinhos, menos Vitó-

ria, por acreditar que ela não viveria por muito tempo. Mas para
sua surpresa, e imensa alegria,
ela não apenas sobreviveu como
está com a família até hoje e é
a diversão da casa. “Para se ter
uma ideia, ela ganhou o apelido
de “Vaca-louca” porque sempre
foi a mais endiabrada da ninhada
e a que mais se afeiçoou à mãe e
à gente. Ela é uma figura. Atende por Vitória e por Vaca (rsrs).
Uma cachorra que minha filha
sempre falou que tem expressão e
que com isso a gente sabe direitinho o que ela está sentindo”.
O empresário diz que assim
que ficou sabendo do novo trabalho no estúdio enviou algumas
fotos da Vitória. O tatuador escolheu uma delas e, segundo o
tutor, não poderia ter havido melhor opção. “Realmente representa ela. Uma cara bem meiga, de
pidona. Me surpreendeu a qualidade do trabalho. Fiquei super
feliz. Amigos meus de Recife me
mandaram mensagens dizendo
que haviam visto uma tatuagem
que parecia demais com a da minha cachorra. Quando disse que
era a minha, ressaltaram o quanto
o trabalho ficou sensacional”.
O trabalho de tatuagens de
realismo animal colorido, por
exigir uma grande técnica, dura
algumas sessões e por isso tem
um custo mais alto. Mas por toda
essa questão sentimental que envolve a relação do dono com o
animal e a própria motivação por
ter buscado oferecer o serviço,
André Henrique está ofertando
a arte a um valor bem abaixo do
mercado. Quem tiver interesse
deve entrar em contato com ele
pelo telefone 9 8706 8222. “É
mesmo para as pessoas conseguirem fazer e terem esta mesma
alegria que pude proporcionar ao
meu xará com a Vitória”.

ANDRÉ FONSECA diz que sua tatuagem conseguiu retratar não só a imagem, mas a expressão de sua pet
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Painel

Delícia sob medida

Primeiro restaurante japonês no estilo “esteira” em Minas Gerais,
Kinoko oferece rodízio com preço proporcional ao consumo
No Japão, a maior parte dos
restaurantes tradicionais funciona
no estilo Kaiten, também conhecido como “esteira”, em que os pratos são dispostos sobre uma superfície rolante e os clientes podem se
servir à vontade. O valor pago por
pessoa é proporcional ao apetite de
cada um, o que permite um rodízio democrático. Já consagrado em
cidades como Tóquio, Nova York
e Sidney, o modelo ainda não é comum por aqui. O pioneiro em Minas
Gerais é o restaurante Kinoko, que
inaugurou o serviço há oito anos.
“Muitas vezes, observava pessoas questionando os formatos de
rodízio, que cobram o mesmo valor para clientes que consomem

quantidades diferentes. Em uma
viagem ao exterior, vi esse serviço
e quis trazer a ideia para cá”, diz o
fundador Cássio Arantes Lira. “O
objetivo é que as pessoas possam
ir juntas a um rodízio e pagar apenas por aquilo que foi consumido
individualmente.” Além do valor
personalizado, o proprietário conta
que o formato traz uma vantagem
extra para famílias. “Faz o maior
sucesso entre as crianças. Elas
acham o máximo escolher o prato
na esteira.”
As 50 variedades dispostas
diariamente podem ser degustadas
a partir de R$ 48 por pessoa e vão
do tradicional sashimi de salmão
a pratos como shimeji na mantei-

ga e ceviche. Entre os doces, faz
sucesso o hot roll de banana com
leite condensado. No salão, recentemente reformado e com uma decoração moderna, cabem 60 pessoas, com 30 lugares distribuídos na
esteira. Outros 30 ficam reservados
em 12 mesas, para atender quem
prefere um pedido a la carte.
No cardápio de 30 opções, tem
mais saída o carpaccio de salmão
com molho de maracujá picante
(R$ 29; 12 unidades). Para matar
a fome, o combinado com 16 peças (4 niguiris de salmão, 4 makis
de salmão, 4 hots philadefia, e 4
makis philadelphia) sai a R$ 49.
Entre os pratos quentes, destaque
para o furay de frango (R$ 20; 150

gramas) e o yakissoba de camarão
(R$ 25; individual).
Com o isolamento social exigido para combater a pandemia do
novo coronavírus, o restaurante
fortaleceu o sistema de delivery e
os clientes também são atendidos
de forma personalizada em domicílio. As opções, que podem ser
escolhidas pelo iFood ou pelo site
kinoko.com.br/delivery,
contam
com um produto especial, o Kinoko in Box. Trata se de uma caixa
exclusiva com os sushis separados
e selecionados por tipos. “Foi um
sucesso durante a quarentena e vamos manter. Chega à casa do cliente como se fosse um mini bufê”,
afirma Cássio.

SERVIÇO - KINOKO
Rua José Rodrigues Pereira, 1274, Buritis, (31)
2535-2550. De segunda a sábado, das 18h às 23h.
Sextas e sábados também para o almoço, das 12h
às 15h. Delivery todos os dias, das 11h às 22h.
kinokorestaurante

Grupo se junta para fazer atividade
física em praça do bairro

AULAS DE FUNCIONAL na
Stella Hanriot oferecem
muito mais que atividade
física. São também um
momento de diversão e
interação social

Quem tem o costume de passar
próximo à praça da Rua Stella Hanriot no final da tarde já deve ter notado a presença de um grupo muito
animado, que se dedica à prática de
atividades físicas no local. São os
alunos da educadora física Girlene
Teixeira, a Gigi Personal, que decidiram, há algumas semanas, utilizar
o local para realizar aulas de treinamento Funcional, atividade que se
baseia nos movimentos naturais do
corpo e que traz inúmeros benefícios
ao corpo e a mente.
Desde quando o treinamento
Funcional ganhou o gosto popular

Gigi começou a formar algumas turmas de treino no Buritis. Os locais
escolhidos foram o Parque Aggeo Pio
Sobrinho e a pista de caminhada da
Henrique Badaró Portugal. No início,
muitos alunos aderiram à ideia. Com
o passar do tempo, as turmas foram
se desfazendo e as atividades acabaram sendo interrompidas. Porém,
tudo mudou recentemente quando
algumas moradoras viram postagens
nas redes sociais da personal sobre
seus treinos em praças públicas em
outros bairros de BH e pediram para
que ela oferecesse o mesmo aqui no
Buritis. Gigi aceitou prontamente e os
treinos de Funcional no bairro voltaram, agora na praça da Stella Hanriot.
“Elas me pediram para montar
uma turma de novo e resolvi oferecer o Funcional por ser uma atividade com movimentos naturais do ser
humano, como pular, correr, puxar,

agachar, girar, empurrar. O praticante ganha força, equilíbrio, flexibilidade, condicionamento, resistência
e agilidade. Além disso tudo, o convívio social é muito importante. É
um treino que você se diverte muito
e ajuda a trabalhar o emocional, que
foi tão abalado com essa pandemia”.
O treinamento Funcional é indicado para todas as idades. Para quem
quer começar uma atividade física, no
entanto não gosta ou não pode realizar exercícios de musculação, é a escolha perfeita. “Sei que a pandemia
obrigou muita gente a ficar no sedentarismo. Eu espero que todo mundo
volte a praticar atividade física, pois
não é só bom para a estética do corpo,
mas principalmente para a saúde. Atividade física é vida! Não pode deixar
para depois. Vamos viver melhor? Ter
energia? Ter força e vitalidade? Então
temos que fazer atividade física”.

UMA LINDA HISTÓRIA
Nesse período em que começou
com as aulas, Gigi já teve a oportunidade de conviver com histórias
marcantes. Ela lembra com carinho
de uma aluna que chegou até ela e
disse: “nossa que bacana este treino ao ar livre. Queria demais fazer,
mas não sei se consigo”. A personal
questionou o porquê? A mulher lhe
disse que estava fazendo quimioterapia após ter retirando um câncer
no seio. Gigi então perguntou se ela
estava liberada pelo médico para
fazer atividade física e respondeu
que sim. Garantiu a ela que poderia fazer o Funcional no seu nível
de condicionamento e ela topou.
“No treino seguinte ela apareceu e
iniciou dentro das suas limitações.
Virou uma das melhores alunas
que tenho. Hoje cheia de vida e

totalmente curada é minha aluna
de personal e fala que eu fui a luz
na vida dela na época que mais
precisou, que eu ajudei demais
na recuperação dela. Olha o tanto
que sou feliz por poder ajudar tanto no corpo quanto na mente das
pessoas. Sou muito realizada profissionalmente”, destaca.
As aulas de Funcional na Stella
Hanriot acontecem às terças e quintas, seguindo os protocolos de saúde como uso de máscaras, a partir
das 17h. Para que o treino tenha
toda a qualidade que a personal
busca as turmas são compostas por
no máximo dez pessoas. O objetivo
é formar novas turmas com aulas a
partir das 18h. Mais informações
podem ser obtidas pelo Instagram:
@gigifuncionalpersonal

