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A ESPERANÇA
DEU LUGAR À
FRUSTRAÇÃO

O anúncio feito pelo prefeito Alexandre Kalil, de que o comércio de
Belo Horizonte iria novamente fechar as portas a partir do dia 11 de
janeiro, foi recebido com muita tristeza pelos comerciantes do Buritis.
A expectativa criada por eles era muito grande, uma vez que janeiro

Se esse
fusca
falasse?
PÁG. 7

“O Tira”

Ensino

Treinamento

Solidariedade

Delegado do Buritis
recebe troféu de destaque
na Polícia Civil em Minas
PÁG. 4

Mesmo à distância,
escola do Buritis prepara
alunos para o Enem
PÁG. 4

UniBH promove
simpósio sobre resgaste
de animais em desastres
PÁG. 8

Projeto de morador do
Buritis leva donativos a
pessoas carentes

O desaparecimento que
mexeu com o Buritis
A volta de Merída para os
braços dos tutores foi uma cena
que emocionou muitos moradores do Buritis. A sapeca Golden
Retriever, que escapou de um
Pet Shop e passou dias desparecida, foi resgatada depois

é tradicionalmente conhecido como o mês das promoções e ótimas
vendas. Para muitos era a maior aposta na recuperação, após um fim
de ano de vendas muito abaixo do esperado. O que resta agora é se
dedicar novamente às vendas online para sobreviver.
PÁG. 3

de um grande movimento dos
moradores nas redes sociais do
bairro. Ao JB a tutora de Merída, Jenyfer Chamone conta
com detalhes como foram todos estes dias de angústia e a
enorme alegria do reencontro.

Uma
luta
pela
vida
Um ano após ter sua vida completamente comprometida, o professor de Psicologia Cristiano Gomes,
morador do Buritis, que foi uma das
vítimas do Caso Backer, conta como
está sua luta diária para recuperar a
saúde e, claro, que segue aguardando uma decisão da Justiça para punir
os culpados pelo grave incidente que
vitimou tantas pessoas.

PÁG. 11

PÁG. 3

PÁG. 11
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Editorial

Comércio paga o preço de novo
Após o prefeito Alexandre
Kalil anunciar um novo fechamento do comércio na cidade
nos moldes daquele que foi feito em março, no início da pandemia, muita gente exclamou a
seguinte frase: “Voltamos à estaca zero”. Quem pensou assim
está redondamente enganado. Nós não voltamos à estaca
zero. Nós regredimos. A estaca
agora está negativa, bem abaixo de zero.
As razões são muito simples. Nestes dez meses de pandemia, mesmo com o comércio
da cidade enfrentando a maior
quarentena do mundo, Belo
Horizonte amargou a perda de
quase duas mil vidas, número
superior proporcionalmente fa-

lando do que o resto de Minas
Gerais. Foram milhares de empresas que não conseguiram sobreviver. Ainda não há números
oficiais, mas estima-se que foram cerca de 10 mil. Outra perda considerável foi o número
de trabalhadores que perderam
seus empregos.
Além disso, tem muita gente que se desestruturou emocionalmente com o longo período
da quarentena. A cidade não
tem a menor previsão de volta
às aulas. Muitas escolas particulares fecharam definitivamente suas portas. As crianças
estão confinadas em casa sem
perspectiva nenhuma de retorno
às salas de aula. Pais de alunos
de escolas particulares estão

tentando sensibilizar a prefeitura para um retorno gradual, mas
até agora o movimento não obteve qualquer avanço.
Este novo fechamento do
comércio é muito mais grave
do que o anterior. A manutenção do auxílio emergencial ainda é uma grande incerteza. E os
trabalhadores poderão ficar sem
nenhuma renda, comprometendo
o sustento de suas famílias. Na
questão trabalhista, agora há um
agravante. Foi encerrado o programa do governo Federal (Lei
14.020/2020) que permitia a suspensão de contratos de trabalho,
redução da jornada e de salários.
Por outro lado, as empresas
terão que manter os funcionários, que antes estavam sus-

pensos, com o salário integral.
E não podem reduzir o número de funcionários, porque era
uma contrapartida para aderir
ao programa. Não precisa ser
especialista em economia para
deduzir que o cenário só aponta
para uma direção: mais quebradeira de empresas e mais trabalhadores desempregados.
E por que aconteceu esse
novo fechamento? Porque a
taxa de ocupação dos leitos de
UTI atingiu quase 90%. Só que
a prefeitura desconsiderou o
fato de que em agosto, quando
teve início o retorno gradual do
comércio, a cidade contava com
424 leitos na rede SUS, sendo que 364 estavam ocupados.
Neste início de janeiro, a capi-

tal está somente com 247 leitos
de UTI, com 217 internações,
ou seja, número bem menor do
que o de agosto. Em síntese, o
comércio foi novamente fechado porque a prefeitura desativou os leitos de UTI.
Na primeira entrevista que
concedeu à imprensa o prefeito reeleito Alexandre Kalil
citou como uma de suas primeiras ações a recuperação do
comércio da cidade. A gente espera que ele cumpra este compromisso. Mas a primeira providência é deixar o comércio
trabalhar. Esperamos que este
novo fechamento seja o mais
breve possível, com a prefeitura
reativando os leitos para atender uma eventual demanda.
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FRAUDES
Estava lendo uma coisa
que chamou bastante a minha
atenção. O Brasil figurou entre
os cinco países mais afetados
por fraudes no mundo no ano
de 2020. Em um mundo que
cresce em ritmo cada vez mais
acelerado, milhares de empresas e de consumidores são vítimas todos os dias de golpes
na internet. As fraudes mais
comuns em nossas terras são
as bancárias e as realizadas via
internet. E ao contrário do que
muita gente acredita, as fraudes
bancárias não são praticadas
apenas nos meios de comuni-

cação, tais como telefones e as
supostas/suspeitas mensagens
de texto via SMS e oferta de
prêmios. Também é possível
ser vítima de fraude presencialmente, como por exemplo,
na utilização dos dados de
uma pessoa (obtidos de forma
presencial ou não) para obtenção de vantagens. Um dos
mais comumente empregados
é o uso de documentos roubados para fazer empréstimos e
compras a prazo. Na internet,
o que “bomba” são as fraudes
envolvendo cartões de crédito. Seja por meio de um cartão
clonado ou pela violação de
senha em lojas online, os gol-

pistas aproveitam para realizar
compras sem o conhecimento do proprietário do cartão.
Sem dúvidas a transformação
digital trouxe inúmeros benefícios, mas as facilidades tecnológicas certamente contribuem
para o aumento dos casos de
crimes e fraudes.
Pascoal Monteiro
Morador

bairro. Uma linda atitude em
um momento tão difícil como
este que estamos passando. A
ideia deve ganhar mais adeptos
por nossa cidade, pois após a
matéria no nosso JORNAL DO
BURITIS já vi outras mídias
publicando essa história. Vai
pegar fácil fácil.
Antônio Medrado
Morador

compensa os danos nos idosos, doentes, autistas, crianças, animais, etc. Parece que
essas pessoas não têm consciência, iguais a outras pessoas
que ainda aglomeram e fazem
festa durante uma pandemia
que só faz subir os números.
Deus tenha misericórdia do
povo brasileiro.
Giovana Teles Lopes

PLACAS MOTIVACIONAIS

REPÚDIO

HORÁRIO

Parabenizo o JORNAL DO
BURITIS pela reportagem feita com a Laura Spinola e suas
duas filhas mostrando as placas
motivacionais que ela mesmo
confecciona e coloca em nosso

Venho demonstrar minha
insatisfação com algumas
pessoas que ainda insistem
em soltar fogos de artifício
com barulho. Já sabemos que
o chamado “espetáculo” não

A pedido da CDL/BH, no
final do ano passado a Prefeitura da capital ampliou o horário
de funcionamento do comércio.
Foi uma pequena tentativa para
aquecer as vendas de Natal, po-

rém parece que não deu certo.
Aqui no Buritis a maioria dos
lojistas com quem conversei
não gostou do desempenho das
vendas. Mas também o lojista
tem que entender que nem sempre a culpa é do consumidor.
Muitas empresas do bairro não
fornecem um atendimento adequado. Muitas vendedoras não
são simpáticas e acabam afastando o cliente. Outro ponto é o
atendimento via telefone. Muitas lojas já nem fazem questão
de atender quando o telefone
toca. Dá a entender que não
estão interessados na venda do
produto. Fica a dica.
Jeruza Nicolau Alves
Moradora
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Protesto

Comerciantes do Buritis lamentam portas
fechadas em pleno mês de liquidações
O que já se ventilava na capital há algum tempo, antes mesmo
da realização das eleições municipais de 15 de novembro, infelizmente, acabou se confirmando
neste início de ano. O prefeito
Alexandre Kalil (PSD) voltou a
fechar todo o comércio de Belo
Horizonte. Somente os serviços
considerados essenciais e parques
e praças estão liberados a receber público. A alegação do chefe
do Executivo é que a medida foi
necessária para frear o avanço
da Covid-19 no município, que
segundo, os indicativos apresentados, voltou a atingir números
expressivos. A notícia foi recebida com tristeza e indignação por
parte dos comerciantes, que contavam com as tradicionais vendas
de janeiro para se reerguer após
um 2020 tão complicado.
No Brasil, janeiro costuma nos
remeter a férias, recolhimento de
impostos, compra de material escolar e... liquidação. As promoções
do varejo no primeiro mês do ano
já se tornaram uma tradição por
aqui. No Buritis, a expectativa no
comércio, que já é muito grande

CAROLINA critica a má gestão
política dos nossos governantes
diante da pandemia

SHAWN lamenta ser impedido de trabalhar, especialmente
em uma época em que existem tantas contas a pagar

nesta época, se tornou ainda maior
este ano diante de um 2020 tão difícil, com pandemia e vendas muito abaixo do esperado. Contudo, o
anúncio do novo fechamento, logo
neste mês, foi um grande balde de
água fria.
Shawn Muller é proprietário da Moi Moi, loja de roupas e
acessórios femininos inaugurada
dias antes do anúncio do primeiro
fechamento do comércio na capital, em março de 2020. De olho
nas vendas de janeiro investiu na
aquisição de produtos para poder
oferecer grandes promoções aos
clientes. Agora, com a loja fechada, não sabe como irá fazer para
arcar com as contas. “Janeiro ainda é o mês do IPTU, do IPVA e de
outras contas. Eu passei o Natal e
o Réveillon sozinho na minha casa
e mesmo assim parece que terei de
pagar essa conta”.
Funcionária da Avante Store,
Carolina Costa explica que a loja
foi inaugurada em abril do ano
passado, ou seja, já com o anúncio da pandemia. Primeiro trabalhou de forma online e quando o
comércio reabriu as portas iniciou

as vendas presenciais. Infelizmente, as expectativas criadas com
as vendas de fim de ano, desde a
Black Friday ao Natal, não foram
correspondidas. Ela esperava que
as promoções de janeiro suprissem
esta carência.
“Com o advento do ano novo,
as esperanças se reacenderam e
recomeçamos a planejar os próximos passos, com coleções, promoções e, infelizmente, somos

levados a engolir a decisão do
prefeito. Vamos sobreviver até
quando? Estamos definitivamente sem opção, sem estabilidade
e sem poder confiar nos nossos
gestores, pois não vemos planos
de ajuda ao comerciante que vem
amargando prejuízos”.
Ainda de acordo com Carolina, está vindo de um ano repleto
de insegurança e incertezas, vivendo batalhas diárias para manter o comércio funcionando, e
tudo isso devido a um desacerto
dos governantes, desde a esfera
Federal, passando pela Estadual
e Municipal. “Me sinto lesada,
me sinto sem planejamento para
o amanhã, portas fechadas significa retrocesso, daqui a dois meses
não consigo vender coleção passada. E ai? O senhor prefeito vai
parar aqui na minha porta e comprar meu prejuízo? Os novos empossados na Câmara Municipal já
estão buscando um plano salva
vidas? E somos bombardeados
com falas “Brasil está quebrado,
cara”. Nós estamos quebrados!
Nós estamos amargando a má
gestão, nós estamos arcando com
contas mensais sem caixa, trabalhar no vermelho”.

ONLINE SERÁ A SOLUÇÃO
Com as portas mais uma vez
fechadas, a solução para a maioria
dos comerciantes será, novamente,
a venda online. Na Jéssica Ezequiel
Store as vendas à distância foram
fundamentais para que a loja não decretasse falência durante a pandemia.
Agora, é mais uma vez contar com o
apoio dos clientes, que aderiram bem
ao novo sistema. “Felizmente fizemos uma boa compra de produtos
pensando nas vendas de janeiro. As
novas peças serão fundamentais para
manter o nosso Instagram @jessicaezequielstore ativo. Ninguém iria querer acessar as nossas redes sociais se
fosse para ver roupas fora de linha”,
comenta a vendedora Dayane Serna,
que ressalta ainda que, em virtude do
grande estoque, as promoções tradicionais da época se manterão, mesmo nas vendas online. “As peças deverão ter um desconto de até 20%”.
Apesar de confiar no sucesso
das vendas online, Dayane diz não
entender porque a sua loja, que segue todos os protocolos de segurança e que recebe um pequeno número de pessoas, não pode funcionar,
enquanto supermercados, agências

bancárias e ônibus podem ficar com
pessoas se amontoando. “É injusto
e incoerente, mas temos que obedecer”, indaga.
Na Moi Moi comprando produtos pelo Instagram @moimoibh a entrega no Buritis é gratuita. Uma solução encontrada pelo proprietário para
fomentar as vendas à distância, mas
que, como ele mesmo ressalta, nem
se compara ao serviço presencial. “É
uma alternativa encontrada para nos
mantermos ativos e oferecendo um
serviço aos nossos clientes. Contudo,
infelizmente eles não terão a atenção
que têm aqui na loja, onde podem
conhecer a peça de perto e até mesmo têm à disposição uma costureira
para fazer alguns ajustes. Um atendimento de excelência”.
A Avante Store também irá fortalecer o seu serviço de vendas online.
“Vamos alimentar o nosso Instagram
@avantestore, especialmente com as
promoções das peças de verão, que
seriam o nosso carro-chefe para a liquidação de janeiro. Antes, deslumbrávamos até uma volta de uma “LiquidaBelô” e hoje a venda online foi
o que nos restou”, lamenta Carolina.

CDL/BH COBRA REATIVAÇÃO DE LEITOS

DAYANE não entende porque só
os comerciantes estão pagando
a conta pelos erros cometidos no
combate ao Coronavírus

O principal motivo alegado pelo prefeito Alexandre Kalil para o novo fechamento do comércio foi a alta
taxa de ocupação de leitos de UTI. No dia 6 de janeiro, data em que o prefeito anunciou que iria fechar novamente o comércio, o índice estava em 86,1%. Logo
após o anúncio, a Câmara de Dirigentes Lojistas de
Belo Horizonte (CDL/BH) enviou ofício à Prefeitura
reivindicando a permanência do comércio aberto.
No documento, CDL/BH reivindica também a reativação de leitos que foram desativados. Segundo a entidade, em 4 de agosto, data em que teve início a reaber-

tura gradual do comércio, Belo Horizonte tinha na Rede
SUS 424 leitos de UTI para tratamento de Covid-19,
com uma taxa de ocupação de 85,8, o equivalente a 364
leitos. No dia 5 de janeiro, o Boletim Epidemiológico
da Prefeitura mostrou que a cidade tem atualmente 247
leitos de UTI, com uma taxa de ocupação de 87,9, o
equivalente a 217 leitos. Foram fechados 177 leitos, ou
seja, uma redução de mais de 40%. “Caso os 424 leitos estivessem funcionando, hoje teríamos uma taxa de
ocupação de 51%, índice bem abaixo do atual”, afirmou
o presidente da CDL/BH, Marcelo de Souza e Silva.
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Painel

Delegado do Buritis
recebe nova homenagem
O grande trabalho desenvolvido em seu dia a dia fez com
que, pelo segundo ano consecutivo, o delegado e morador do
Buritis, Flávio Grossi, recebesse
uma grande homenagem. Em
2019, Flávio recebeu o Colar do
Inconfidente da Polícia Civil do
Estado de Minas Gerais, concedido pela Ordem dos Cavaleiros
da Inconfidência Mineira. Este
ano a condecoração foi com o
troféu “O Tira”, que tem como
objetivo agraciar policiais civis
pelos relevantes serviços prestados à sociedade mineira.
A entrega do troféu aconteceu no último dia 14 de dezembro, no auditório Juscelino Kubitschek, localizado na Cidade
Administrativa, e homenageou
60 policiais civis que se destacaram no exercício de suas
funções. O chefe da Polícia Ci-

vil de Minas Gerais (PCMG),
Wagner Pinto, parabenizou os
homenageados. “Ser tira é fazermos parte de uma equipe
multidisciplinar, onde todos têm
o seu valor, a sua capacidade
técnica, para que possamos entregar à sociedade um trabalho
de excelência e, nesse contexto,
eu agradeço a todos vocês que
aqui se fazem presentes porque
realmente são tiras. Parabéns a
vocês por esta justa e merecida
homenagem”, reconheceu.
Emocionado, o morador do
Buritis diz que estas homenagens são recebidas com muita
satisfação, uma vez que elas
são dadas em razão dos serviços prestados em sua função e
não meramente uma honraria
política. “Esse troféu “O Tira” é
concedido para policias de ponta. Policiais que trabalham efe-

tivamente nas atividades fim da
polícia civil, a investigação. Só
se pode receber um troféu desse
uma vez na sua vida. Então, ganhar este ano foi uma coroação
de todo trabalho realizado durante esses meus quase dez anos
como delegado”.
Apesar de já ter comandado investigações de destaque,
inclusive em âmbito nacional, como foi o caso Ana Hickmann, Flávio Grossi não tem
dúvidas de que a homenagem
este ano foi resultado do importante trabalho desenvolvido
pela sua equipe no Caso Backer. “Sem dúvida, o Caso Backer me deu esta notoriedade
maior. Foi o reconhecimento de
um trabalho de excelência, inédito, que desenvolvemos. Um
trabalho de nível internacional
que vai servir como parâmetro

para outros possíveis casos de
intoxicação dessa substância,
algo que antes nem existia. Fiquei muito feliz mesmo. Foi
muito esforço pessoal e da minha equipe para chegar a este
resultado”, conclui.
Instituído em 2002, o troféu
“O Tira” foi chamado a princípio como Troféu Dia da Polícia
Civil e, posteriormente, recebeu
este nome. Ele é entregue todos
os anos como parte das comemorações do Dia da Polícia Civil, em 10 de maio. Entretanto,
devido à pandemia da Covid-19,
este ano a homenagem foi realizada no mês de dezembro. O
evento seguiu todos os protocolos sanitários dos órgãos de
saúde para contenção do Coronavírus e foi transmitido, ao
vivo, pelo canal da PCMG no
YouTube.

Troféu “O Tira”
dado ao delegado
FLÁVIO GROSSI
só pode ser
conquistado uma
vez na vida

Prontos para o Enem
Quando um jovem ingressa
no Ensino Médio uma palavrinha
logo começa a fazer parte do seu
cotidiano: Enem. O Exame Nacional do Ensino Médio se tornou nos
últimos anos a principal porta de
entrada dos estudantes na universidade. Um bom resultado na prova
pode significar o início de sua caminhada profissional. Contudo, o
exame de 2020, que em razão da
pandemia do Coronavírus vai ocorrer nos dias 17 e 24 de janeiro deste ano, traz com ele uma série de
incertezas. Afinal, como foi a preparação para a prova em um ano
em que o ensino foi bastante prejudicado com o fim das aulas presenciais? De fato, não foi nada fácil,
mas algumas instituições seguem
confiantes no bom desempenho de
seus alunos. Elas se reinventaram
e, mesmo à distância, conseguiram
dar uma base para que o melhor resultado fosse alcançado por eles.
No Buritis um grande exemplo de instituição que confia no
sucesso de seus alunos no Enem é
o SEB/Unimaster. De acordo com
a diretora Eliane Maria Veloso, ao
longo de 2020 a escola conseguiu
oferecer um ensino/aprendizagem
à distância de excelência aos seus
estudantes, especialmente aos que
cursaram o 3º ano do Ensino Médio. Inclusive, foi a primeira escola
em Belo Horizonte a disponibilizar a aula online em tempo real.
“Nossas ações estão voltadas para
o projeto de vida, independentemente do formato de aula. Nas unidades SEB/Unimaster entendemos
que todo projeto de vida funciona
como orientador do gerenciamento
de tempos e prioridades, da administração dos meios, da organização de ações e ideias e da identificação e do reconhecimento de

ALUNOS do Unimaster CONQUISTARAM suas vagas nos vestibulares já realizados. Agora vão buscar o mesmo sucesso no Enem

potencialidades. Dessa forma, nossos projetos promovem, orientam e
potencializam a construção de um
projeto de vida. Incentivamos nossos alunos desde a infância a fazer
diferença no mundo. E isso foi
um diferencial. Nós não paramos
um dia sequer na pandemia. Nossa
continuidade aconteceu porque já
vínhamos nos preparando”.
Eliane não esconde que a pandemia do Coronavírus interrompeu
a rotina profissional e pessoal nas
escolas, que pode comprometer o
ensino. No entanto, diz que o Grupo
SEB agiu rapidamente e saltou para
uma situação remota de aprendizado
e trabalho. “Nesse ano comprovamos que estamos preparados para
o imprevisto e que somos capazes
de vencer as adversidades. Mesmo
diante da pandemia mundial nosso
olhar se manteve voltado para o futuro. Foi desafiador, mas foi possível. Resiliência, criatividade, muito
esforço e sabedoria foram sentimentos imprescindíveis para que toda a
comunidade escolar se fortalecesse”.
Na prática, a escola do Buritis se

baseou na metodologia do material
AZ para garantir o melhor ensino à
distância a seus alunos. A plataforma
digital própria da instituição conta
com vídeos, podcasts, avaliações
online, simulados e aplicativos que
complementam a estratégia didática da sala de aula, reduzindo assim
as barreiras de tempo e distância.
Como resultado, todos os estudantes
já foram aprovados nos vestibulares
realizados. “Eu aproveito novamente para parabenizar todos eles, bem
como seus familiares, pela grande
conquista”.
Para este ano de 2021, entre outros recursos pedagógicos, o Grupo
também passa a contar com a Plataforma AZ de Aprendizagem, da
Educação Infantil ao Ensino Médio,
o que manterá a escola cada vez
mais conectada com os alunos do
século XXI, especialmente no período pós-pandemia. Segundo Eliane,
os recursos envolvem o ambiente
digital como forma de potencializar
a aprendizagem e oferecer um ensino personalizado, com atualização
constante e assertiva.

Trabalho psicológico
Além do pedagógico, 2020
foi um ano importante para se
trabalhar o psicológico dos estudantes, em especial os que terão
o desafio do Enem. O Unimaster
decidiu criar a consultoria Albert
Einstein, uma espécie de comitê
de apoio, cujo objetivo foi promover a construção de um projeto de
vida saudável para adolescentes,
considerando a pandemia. Os alunos tiveram um acompanhamento
sistemático por meio do desenvolvimento de competências socioemocionais e conteúdos ampliados
nas diferentes áreas do conhecimento. “Apresentamos projetos diversificados e 100% alinhado à
Base Nacional Comum Curricular,
principalmente no que se refere ao
desenvolvimento das competências
gerais. E todo nosso projeto pe-

dagógico tem embasamento científico sobre o desenvolvimento e
avaliação de competências socioemocionais”.
O trabalho para auxiliar os jovens na escolha do curso ao qual
irão prestar o vestibular também
se manteve forte na escola, apesar
da impossibilidade do atendimento
presencial. A diretora explica que
foram valorizadas ações que despertassem novos pensamentos ou
ideais e fazeres, proporcionando
questionamentos e alimentando um
ciclo de reflexões criativas e dos
posicionamentos críticos perante
as questões do mundo.
Há fatores determinantes na
escolha profissional e que certamente têm influência do meio
como: políticos, econômicos,
sociais, educacionais, psicológi-

cos e familiares. E muitas vezes
a busca de realização das expectativas familiares em detrimento
dos interesses pessoais influencia
na decisão e na realização ou não
dos papéis profissionais. “Precisamos atuar em parceria, sempre.
As relações interpessoais positivas com colegas e professores
também viabilizam suas influências nas opções profissionais dos
adolescentes, sendo necessário
destacar que, na escola pública, o
impacto sobre as meninas é mais
forte”, conclui.
Além das provas presenciais
nos dias 17 e 24 de janeiro, o
Enem também contará com exames digitais, que irão acontecer
nos dias 31 de janeiro e 7 de fevereiro. Os resultados devem ser
anunciados em 29 de março.
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Recomeço

Morador do bairro, vítima do Caso Backer
fala de sua vida um ano após intoxicação
O ano de 2020 começou
para o Buritis em um clima de
muita apreensão. Do dia para a
noite alguns moradores do bairro começaram a apresentar graves problemas de saúde. Após
uma brilhante investigação, a
descoberta. As pessoas haviam
sido intoxicadas após consumirem a cerveja Belo Horizontina, fabricada pela Cervejaria
Backer, e que tinha uma grande
procura aqui no bairro. Infelizmente, devido à gravidade da
contaminação, algumas pessoas vieram a falecer e outras
tiveram sua saúde fortemente
abalada. A reportagem do JORNAL DO BURITIS entrou em
contato com um dos grandes
personagens desta história,
o professor de Psicologia da
UFMG, morador do bairro,
Cristiano Gomes, um dos intoxicados pelo consumo da
cerveja, para saber dele como
está a sua vida um ano após o
incidente.
A história de Cristiano desde a descoberta da contaminação foi bastante divulgada na
mídia. Além de ter sido sua esposa, Flávia Schayer, quem iniciou a investigação que apontava o consumo da cerveja como
a possível causa da intoxicação,
todo o seu processo para recuperação da saúde também foi
sendo levado ao público. Inicialmente, o professor passou
74 dias internado. Meses após
a contaminação, originada da
substância Dietilenoglicol, o
funcionamento de seus rins se-

guiu altamente comprometido e
a solução encontrada foi a realização de um transplante. Sua
esposa foi a responsável pela
doação. A alegria pela realização com sucesso da cirurgia
deu lugar à apreensão alguns
dias depois, uma vez que Cristiano teve uma infecção detectada e foi obrigado a retornar
ao hospital, onde ficou internado por mais alguns dias.
Cristiano fala da tristeza ao
ver a mudança brusca que teve
em sua vida. “Eu acho que praticamente morri e tenho agora
outra vida, uma nova vida, bastante sofrida e que não desejo
para ninguém, literalmente. A
minha recuperação é de uma
pessoa que está na fase inicial pós-transplante. Imunidade muito baixa, pegando vários
vírus, bactérias e fungos oportunistas ao longo desta fase, o
que tem me gerado uma anemia
muito forte e outras complicações. O rim está funcionando
bem abaixo do normal, mas é
preciso ter paciência e torcer
para não piorar. Há também o
problema da falta de sensibilidade no rosto e nos pés, assim
como a paralisia no rosto. O
pior de tudo é imaginar o que
o futuro me espera. Enquanto pessoas do meu contexto
social sonham com uma aposentadoria ou velhice em que
poderão desfrutar um pouco
da vida, a minha expectativa é uma vida na máquina de
diálise, com um corpo totalmente desequilibrado e com

JUSTIÇA

CRISTIANO ainda no hospital ao lado da esposa Flávia
e da filha Isabella poucos dias após a realização do
transplante de rim. No momento, ele se encontra em casa
se esforçando cada vez mais em sua recuperação

baixa expectativa e qualidade
de vida”.
Pai de uma jovem de 19
anos, o morador do Buritis
também teme sobre como será
a continuidade de sua vida
como um transplantado. “Vivemos o aqui e agora, sem
expectativas para o futuro por-

que o futuro que nos aguarda
não é positivo. Em média, um
rim transplantado dura de 7 a
10 anos. A tendência (mas não
obrigatoriedade) é o retorno
para a diálise e todo o sofrimento decorrente da falta de
um rim. Essa é a realidade que
vivemos atualmente”.

Por decisão judicial, a
Backer manteve o custeio
de todos os cuidados de
saúde de Cristiano. Contudo, o professor acredita que
tudo o que foi decidido até
aqui foi muito pouco diante da dor e do sofrimento
que a empresa provocou
nas famílias. “Acompanho
todos os acontecimentos
com muito desânimo e frustração. Não faz sentido os
empregados da empresa serem acusados de homicídio
culposo e os donos não, até
porque a empresa é pequena, os donos assumem gerência direta (não são meros
acionistas ou pessoas que
apenas colocam capital na
empresa), e são pessoas que
trabalham no ramo cervejeiro há décadas. Essa condição reflete bem o sistema
criminal de justiça brasileiro, que usa mão pesada para os menos favorecidos economicamente e usa mão suave e leniente para os que têm
poder. É necessário que isso mude caso queiramos ser um
país digno”.
Muito desiludido, Cristiano faz questão de ressaltar a sua
descrença com a justiça e, consequentemente, com os rumos
do nosso país. “Vivemos uma total descrença com a justiça e
com nosso país. A mensagem não é positiva, mas o que esperar de uma pessoa que foi envenenada e sofre consequências pesadas desse envenenamento? Como vi recentemente
na fala de um personagem de certo filme, se você quer ver
seguramente um final feliz, então é bom assistir a uma boa
novela”, finaliza.
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Emoção

Um resgate para entrar na história
JB faz entrevista especial com a tutora da Merída, a cadelinha
que movimentou o bairro com seu desaparecimento
Jenyfer Chamone: Nunca
perdemos a esperança. Ficamos
com muito medo de ela ser atropelada ou sofrer. Porém, algo no fundo de nossos corações nos mantinha firmes do retorno dela. Temos
como uma filha. Merída é uma cachorra extremamente dócil, ela não
usa coleira, anda na pista apenas
nas calçadas e não cruza esquinas,
ela sempre espera pelos nossos comandos. É amiga das crianças que
vão à praça, brinca e ama carinho.
Essa fatalidade nos surpreendeu.

Como você ficou sabendo,
qual a sua reação?

A busca e localização de uma
desaparecida foi uma história que
moveu toda a comunidade do Buritis recentemente. Não, não estamos falando de nenhuma criança,
mas a sua alegria e beleza são tão
singelas quanto. A Golden Retriever Merída fugiu de um petshop
do bairro, onde estava para um dia
de banho e tosa. Após cinco dias
de intensas buscas e movimentações em redes sociais, inclusive nas redes sociais do JORNAL
DO BURITIS, a sapeca cadelinha
foi encontrada e, assim como nos
contos de fadas, esta história teve
um grande final feliz.
A reportagem do JB fez uma
entrevista super especial com a tutora da Merída, a recepcionista escolar Jenyfer Chamone, moradora
na Rua Ernani Agrícola, que nos
contou em detalhes como foi toda
esta jornada. Confira esta conversa:

JENYFER CHAMONE: No
dia 30 de novembro liguei para o
petshop e marquei para buscarem
a Merída por volta das 15h30. Eu
cheguei do trabalho e fui higienizar a casa para recebê-la. Durante
esse tempo meu interfone tocou
por volta de 16h40. Era a moça do
petshop perguntando se era da casa
da Merída. Eu informei que sim,
ela pediu meu número de telefone,
agradeceu e desligou. Eu achei super estranho, mas imaginei que seria para me avisar no momento que
viesse entregá-la. Uma hora e meia
depois me ligaram informando que
ela havia fugido, mas que tinham
umas duas pessoas de carro procurando por ela. Eu e meu noivo saímos desesperados procurando pelas ruas que, segundo informações,
ela teria subido a Rua Rubens Caporali. Gritei pelo nome dela, chorei, procurei junto ao meu noivo
e não tivemos sucesso. Olhamos
câmeras dos prédios, vimos o momento dela correndo pela rua desesperada e assustada. Ficamos à
procura dela até as 2h da manhã
e não encontramos. Merída ficou
presa pela coleira à espera do banho. Ela se deitou e mastigou a
guia, saiu andando em direção a
porta do petshop e fugiu. A recepcionista teve a oportunidade
de segurá-la ainda na porta, mas
não conseguiu, ficou com medo.
Correu atrás dela até a esquina e
a perdeu de vista. Nós vimos na
filmagem mostrada pelo dono do
petshop.

JORNAL DO BURITIS:
Como tudo ocorreu no dia do
desaparecimento da Merída.

JB: A partir deste momento
como teve início o trabalho
de buscas?

MERÍDA já está
totalmente recuperada
após a volta pra casa

JB: Como chegou a notícia
de que ela havia sido encontrada?

“Nunca perdemos a esperança. Ficamos com muito medo de ela ser
atropelada ou sofrer. Porém, algo no fundo de nossos corações nos mantinha
firmes do retorno dela. Temos como uma filha”, JENYFER CHAMONE

Jenyfer Chamone: Publicamos
o desaparecimento em grupos do
Facebook do bairro e região. Um
grupo de voluntários amantes de
pets do Buritis me ajudou a divulgar. Fizeram um grupo no whatsapp
“Procura-se Merída” com 30 participantes que saíram à procura dela
pelas ruas, se dividindo em equipes
e bairros vizinhos. Divulgamos
nas mídias sociais que chegou até
o vereador Braulio Lara, deputado
Fred Costa, comerciantes e figuras
públicas. Petshops, clínicas, academias, padarias, a 126ª Cia PM, entre
outros. Foram nossos parceiros na
procura pela Merída. A repercussão

foi enorme, nós nunca desistimos
de encontrá-la. Contamos com a
ajuda do dono do petshop que arcou com as despesas e foi muito
solícito. Utilizamos de serviço de
drone, cartazes, carro de som, panfletos e recompensa no valor de mil
reais para quem a encontrasse. Foram cinco dias longos, sem dormir.
Procurando pelas ruas, bairros e
sempre com uma equipe de amigos
voluntários ao lado. Meu noivo e eu
não tínhamos vida mais, nossa função era encontrá-la.
JB: Em algum momento vocês perderam a esperança de
encontrá-la?

Jenyfer Chamone: No sábado, dia 05 de dezembro, eu recebi
uma mensagem que tinham avistado um Golden Retriever no condomínio Vila Alpinas, em Nova
Lima. A moradora do condomínio me mandou foto e realmente
parecia muito com a Merída. Saí
correndo às 8h junto com a minha
irmã, o dono do petshop e mais
dois amigos voluntários em busca
dela pelo condomínio. Procuramos
por toda a área, utilizamos drone e
não encontramos. Eu e meu noivo
voltamos para casa frustrados e
chorosos. Por volta das 14h recebi uma ligação de um rapaz informando que o cunhado dele teria
encontrado a Merída e que estava
com ela no carro, eu pedi foto para
ter certeza. Essa família iluminada me ligou de vídeo chamada e
realmente era a Merída. Eu e meu
noivo pulamos de alegria, fomos
correndo encontrá-la em meio a
muita chuva. Buscamos na Av. Mário Werneck em frente ao Paragem.
Foi o melhor presente de Natal que
poderíamos ter ganhado.

MORADOR registra Merída
caminhando perdida na rua
no dia do seu encontro

JB: Em qual estado de saúde
ela foi encontrada?
Jenyfer Chamone: Merída estava muito molhada, porém limpa
e com cheiro de shampoo. Imaginamos que ela estivesse na casa de
alguém. Estava com os coxins das
patinhas queimados e machucados,
imagino que por correr muito, e
tinha uma dermatite no rabo. Mas
ela estava ótima, ferimentos leves.
Graças a Deus.
O que dizer deste apoio dado
pela comunidade do Buritis?
Jenyfer Chamone: Ficamos
lisonjeados e muito gratos pelo
carinho da comunidade Buritis. Todos abraçaram a causa e não mediram esforços para que ela fosse encontrada. Pessoas que eu nunca vi
na vida, como vocês do JORNAL
DO BURITIS, junto a amigos foram extremamente solidários e empáticos com nossa dor. Meus parabéns a essa união linda. Só quem
tem animais de estimação ou filhos
consegue mensurar a dor que sentimos. Eu vi no olhar dela o alívio
ao voltar para casa.
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Variedades

Dia Nacional do Fusca:
tem gente no bairro
que vai comemorar
“Um veículo pequeno, mas
com o coração grande”! Foi com
esta frase que o aposentado Hudson da Silva, morador na Avenida
Professor Mário Werneck, iniciou
sua entrevista para o JORNAL DO
BURITIS, onde foi convidado a
falar de uma de suas grandes paixões, que neste mês de janeiro tem
um dia especial reservado só para
ele: o fusca. No dia 20 se comemora o Dia Nacional do Fusca. Com
mais de 80 anos de idade, esse
“vovô” é um dos carros mais queridos da história do automobilismo.
Há 61 anos rodando em terras
brasileiras, o fusca é ainda hoje
um dos carros mais marcantes na
história, tanto no Brasil como no
mundo. Automóvel mais vendido até os dias atuais, o modelo da
Volkswagen, criado em 1938, chegou ao país em 1959, deixou de ser
produzido em 2003, mas ainda sim
faz sucesso e atrai olhares por onde
passa. Presente na memória afetiva de muitas pessoas, o modelo se
destaca em meio aos veículos mais
modernos dos dias de hoje.

Senhor Hudson possui um
belo exemplar de 1971. Mas este
“xodó” está longe de ter sido o
primeiro em sua vida. Dentro dos
seus 76 anos de idade já foi dono
de oito modelos. Na garagem tem
ao lado um veículo mais moderno, que adquiriu para dar um pouco mais de conforto para a família
nas viagens. Mas é o seu fusquinha
a grande paixão. “O fusca é um
carro incrível. Um carro feito para
enfrentar todas pancadas. Não tem
comparação com os modelos de
hoje. Fora a qualidade do motor.
Tenho esse carro há mais de 20
anos e até hoje só alinhei uma vez.
Como dizem, com um arame e um
alicate você conserta um fusca. Ele
é mesmo incrível”.
O morador do Buritis fala com
alegria da curiosidade que desperta nas pessoas ao passear com
seu fusca pelas ruas do bairro.
Em meio a milhares de veículos
modernos, a sua presença chama
muito a atenção. “Principalmente
com as crianças. Elas vêm até a
mim, pedem para entrar no carro,

Nova placa tem dizeres que despertam a CONSCIENTIZAÇÃO AMBIENTAL

HUDSON até tem um carro mais moderno,
mas a sua alegria é dirigir seu fusquinha

dar uma volta. É até engraçado.
Aqueles carros luxuosos sendo deixados de lado pelo meu fusquinha.
Mas ele realmente é um charme”,
brinca.
Se o fusca 71 do senhor Hudson falasse, certamente contaria
todos os grandes momentos que
foram registrados dentro dele.
Memórias emotivas que são compartilhadas por milhares de outras
pessoas Brasil afora, e que faz jus
a esta homenagem. “É realmente

um sentimento que não é referente
à conquista de um bem de consumo. É carinho, afeto, saudosismo.
Coisas que o dinheiro não pode
comprar”.
Então, morador do bairro, se
você se deparar com um simpático
fusquinha Azul Diamante, guiado
por um senhor não menos simpático de cabelos brancos, pode dar
um aceno ou se aproximar para
ouvir histórias de amor de um homem pelo seu carro.

Curiosidades

Ao longo de sua vida o
morador do Buritis já foi dono
de oito fuscas. Uma paixão de
mais de cinco décadas

Segundo
registros históricos, o projeto
do fusca foi
um pedido de
Adolf Hitler ao
projetista Ferdinand Porsche ainda antes
da guerra. O ditador alemão queria
um carro que fosse prático, de fácil
manutenção e que durasse bastante. Em 1935, ele é lançado oficialmente com o nome de “Volkswa-

gen”, que em alemão significa
“carro do povo”. Equipado com
motor refrigerado a ar, sistema elétrico de seis volts e câmbio seco de
quatro marchas, o fusca foi uma
revolução para uma época em que
os automóveis não tinham mais
do que três marchas. Em 1938 ele
começou a ser produzido em série
para venda.
A escolha pelo dia 20 de janeiro para celebrar o Dia Nacional do
Fusca é porque esta data, no ano de
1959, marca o início da produção

do carro aqui no Brasil. O fusca foi
o único automóvel a voltar para a
linha de produção a pedido de um
Presidente da República. No caso,
Itamar Franco, em 1993.
No mundo todo, o fusca deixou
de ser produzido em 2003, na fábrica de Puebla, no México. Foram
21,5 milhões de unidades vendidas
em todo o mundo. Apesar disso,
duas releituras do veículo surgiram,
o New Beetle, em 1998, e o Fusca, com o nome que tinha em cada
mercado resgatado, em 2012.

Moradora amplia
instalação de
placas motivadoras
no Buritis
Na edição de novembro do
JORNAL DO BURITIS publicamos uma reportagem mostrando a história da moradora
Laura Spinola, que ao lado das
duas filhas, tem construído placas com palavras de motivação
e instalando em áreas públicas
do bairro. O objetivo é levar um
pouco de amor à vida das pessoas, que tanto sofreram neste
ano de 2020.
A ambientalista Carla Magna leu a nossa reportagem, ficou
encantada com a iniciativa, e
teve a ideia de ampliar a ação
da moradora. Em contato com
Laura perguntou sobre a possibilidade de fazer uma placa
com palavras de conscientização social. No caso, em prol da
preservação do meio ambiente.
Carla lidera um grupo de voluntários que está cuidando das
nascentes dos córregos Ponte
Queimada e Cercadinho na região do Buritis.

O pedido foi para que a
placa fosse instalada no fim da
pista de cooper da Rua Henrique Badaró Portugal, onde existe uma das nascentes do Ponte
Queimada. “Pensei em fazer
uma placa com dizeres como:
não jogue lixo nos rios, preserve a natureza. Fico pensando
que a ausência de cuidado com
esses locais só faz piorar a situação. Gostaria muito de ver
essa área das nascentes com flores, grama. Espero que a iniciativa alcance seu objetivo”.
De acordo com Laura, não
sabia qual seria a reação das
pessoas com esse novo modelo das placas, com palavras de
ordem referente à conscientização. Mas, para sua felicidade, obteve a mesma satisfação
que as anteriores. “Acho que
ficou legal. O recado foi dado.
E as pessoas que passavam
pelo local me parabenizaram
pela iniciativa”.

CARROÇAS COM TRAÇÃO ANIMAL PERTO DO FIM EM BH
Após anos de discussões, o
projeto de lei que prevê o fim gradual de veículos de tração animal
em Belo Horizonte foi aprovado
em definitivo pelos vereadores
da capital. A medida estabelece
que a Prefeitura identifique e faça
o cadastramento social dos atuais carroceiros da cidade em até
um ano após a publicação da lei
para, que sejam realizadas ações
de capacitação no sentido de que
os trabalhadores sejam orientados
a conduzir os veículos de tração
motorizada, além de verificar as
condições de saúde e de microchipagem dos animais.
Em fevereiro de 2020 um grupo de ativistas fundou o Movimento BH sem Tração Animal, após a
tentativa de votação do projeto na

PROTETORES DE ANIMAS fizeram grandes
manifestações na capital pelo fim das carroças

Câmara em 2º turno àquela época.
O movimento tem como principais frentes: o trabalho de base, a
conscientização da população e a

fiscalização e controle popular nas
esferas políticas.
Ativista e membro do movimento BH sem Tração Animal, Caio

Barros não esconde a felicidade em
ver o projeto pelo qual tanto lutaram, enfim, ser aprovado. “Estamos
muito felizes e esperançosos com
a aprovação do projeto que visa a
redução gradativa das carroças em
Belo Horizonte. Finalmente, avançamos nesse debate que já dura décadas. Se sancionado pelo prefeito
Alexandre Kalil, entraremos na lista
das diversas capitais que já aprovaram projetos semelhantes. Seremos
agentes fiscalizadores do projeto e
seus prazos, visando a libertação dos
cavalos explorados e dignidade aos
trabalhadores”.
No entanto, Caio faz questão de
ressaltar que o grupo se preocupa
com o futuro dos carroceiros e que
o poder público deve fazer algo para
auxiliá-los neste novo caminho a ser
seguido. “Somos contra as carroças
e não contra os carroceiros. Somos
contra o instrumento usado por eles,
que explora os cavalos que nasceram, como todos os outros animais,
para viver suas vidas livremente”.
Uma polêmica em relação ao
projeto de lei tem sido referente ao
prazo para o fim das carroças com
animais em BH. A proposta prevê
a substituição definitiva das atuais carroças por veículos de tração
motorizada em até 10 anos. Para
quem é a favor da causa, um prazo
muito longo, que pode significar o
sofrimento ou até mesmo a morte
de muitos animais.

OBJETIVO com a NOVA LEI é fazer com que
cenas como esta nunca mais sejam vistas

“Acho dez anos muito tempo.
Muitos animais ainda irão sofrer,
mas o que nos alivia é saber que
essa exploração tem data marcada para acabar. Esse prazo, salvo engano, foi o estipulado para
que o processo tramitasse e fosse
aprovado, além de ter mais chances de uma possível sanção pelo
prefeito. Porém, um outro prazo
importante neste projeto é o de
cadastramento dos carroceiros e
microchipagem dos animais, estipulado em um ano, onde conseguiremos saber o número real
de carroceiros na cidade, para
pensar em mais políticas públicas
e alternativas para esses trabalhadores e fazer com que a liberação
dos cavalos também aconteça em
um menor tempo”.

PROJETO DE LEI
O PL 142/2017 prevê que os trabalhadores usem veículo de tração
motorizada, subsidiado pela prefeitura, que deverá realizar ações de capacitação dos condutores, inclusive
para outras funções.Todos os condutores serão identificados e cadastrados. Os animais serão microchipados e passarão por uma análise de
saúde. O condutor terá que assinar
um termo de guarda responsável.
Após o prazo legal, o animal
encontrado sendo utilizado como
veículo será retido pelo agente fiscalizador, que acionará o órgão municipal para recolher o animal. Eles
serão recolhidos e encaminhados
ao Centro de Controle de Zoonoses
para realização de exames e ficarão
alojados para serem doados.
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Educação

UNIBH REALIZA SIMPÓSIO COM
FORMATO INÉDITO NO MUNDO
Nos dias 12 e 13 de dezembro, o UniBH, campus Buritis,
foi sede para mais uma edição do
Simpósio Brasileiro de Medicina
Veterinária de Desastre. No entanto, este evento trouxe uma grande
novidade em relação ao anterior,
realizado em 2019. De acordo
com a organização, pela primeira vez no mundo, um simpósio
deste segmento ocorreu durante
24 horas ininterruptas, reunindo alunos do curso de Medicina
Veterinária, Corpo de Bombeiros
e Polícia Civil de Minas Gerais,
sendo essas duas instituições
parceiras no evento.
Durante os dias de simpósio
houve simulações de desastres
que necessitaram de organização,
logística de comunicação e prática de resgate em locais dificultosos, com os participantes aprendendo, por exemplo, técnicas de
amarração e içamento de animais
vitimados até a remoção do corpo, já que na operação houve cadáveres que foram utilizados em
aulas de anatomia e carcaças de
pequeno porte cedidas por clínicas veterinárias parceiras. Os
organizadores se preocuparam
com a logística da capacitação,
aproximando-se ao máximo de
uma situação de calamidade, envolvendo parcerias com os profissionais dos cursos de nutrição,
psicologia e enfermagem, que
deram suporte, respectivamente,
na montagem do cardápio e preparo das refeições balanceadas
(café da manhã, almoço e jantar),
apoio emocional e assistência à
saúde dos participantes.

O professor do curso de
veterinária do UniBH e resgatista,
ALDAIR JUNIO, foi um dos
coordenadores do simpósio

A ideia de realizar o simpósio
de forma ininterrupta, atraindo
participantes de vários cantos do
Brasil, segundo o professor de
medicina veterinária do UniBH,
Aldair Junio, surgiu a partir do
sucesso do evento no ano passado. Com larga experiência em
resgate de animais, é integrante
do Grupo de Resgate de Animais
em Desastres (Grad), Aldair não
esconde a felicidade pelo sucesso
do simpósio. “Foi maravilhoso.
24 horas de simulação ininterrupta nunca visto no mundo. Alguns participantes chegaram a ser
atendidos por desgastes físicos e
emocionais. O objetivo era justamente que eles pudessem treinar a resistência, a técnica. Lidar
com uma simulação de desastre
durante um dia inteiro. E este objetivo foi alcançado”.
Devido à pandemia, o número de participantes teve de ser
limitado a 50. O simpósio foi dividido em oito módulos simultâneos, voltados para resgates
de animais de pequeno e grande
porte, domésticos e silvestres.
“Esta simulação oferece o ensino de uma grande área que ainda
não é tão explorada nas universidades, que é a de medicina veterinária de desastres ambientais.
Acredito que agora todos esses
participantes têm uma noção básica de como atuar em desastres.
Cada estado que participou terá
um membro que saberá lidar com
essas circunstâncias. A gente está
difundindo a ideia que nasceu em
Minas para o Brasil”, ressalta o
professor do UniBH.

Com 24 horas de duração PARTICIPANTES VIVENCIARAM toda a realidade de um
TRABALHO RESGATE, incluindo até mesmo a possibilidade de agir durante a madrugada

BALANÇO
2020 não foi um ano nada
fácil e também exigiu muito do
Grupo de Resgate de Animais em

Desastres. Já no mês de janeiro as
fortes chuvas que caíram em Belo
Horizonte e região metropolitana
fizeram com que os membros tra-

Com o TREINAMENTO mais profissionais estarão aptos a agir
diante de um cenário de desastre que envolva animais feridos

balhassem intensamente no resgate dos animais que eram encontrados em estado de calamidade. Em
agosto, alguns participantes foram
encaminhados para o Pantanal,
nos estados do Mato Grosso e
Mato Grosso Sul, para auxiliar no
resgate dos animais que sofreram
com as grandes queimadas. Assim
que desembarcaram no aeroporto
de Confins, já em outubro, foram
direto para a região da Serra Cipó
para ajudar em mais resgates de
animais vítimas dos incêndios.
”Não foi nada fácil, nesta ida para
a Serra do Cipó nem sequer passamos em casa. Trabalhamos muito,
mas temos a alegria em saber que
salvamos várias vidas animais.
Isso é algo que, para quem ama os
bichos, não tem valor no mundo
que pague”, finaliza.
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Ecológico

Lava-jato do Buritis alia
qualidade no serviço com
respeito ao meio ambiente
O cuidado com o meio ambiente é um tema que ganhou muita importância nos últimos anos. Por esta
razão, empresas que seguem uma
linha sustentável estão atraindo cada
vez mais investidores e aumentando
seu público consumidor. No Buritis, temos alguns bons exemplos de
empresas que prezam pela sustentabilidade. Uma em especial é a Acquazero, franquia especializada em
estética automotiva, que tem como
diretriz o menor consumo de água
possível. Ou seja, preocupada com
a natureza, a rede adota uma postura
ecologicamente correta, profissional
e distinta no mercado.
A Acquazero é uma franquia
que nasceu em São Paulo no ano de
2009 durante a grave crise hídrica
que o estado vivia. O conceito de lava-jato com produtos ecologicamente corretos caiu no gosto popular e
logo a marca se tornou uma franquia
e hoje conta com 400 unidades espalhadas pelo país. Em março do ano
passado, a empresária Milena Gomes decidiu inaugurar uma franquia
no Buritis e desde então a procura
pelos serviços tem crescido de forma
significativa. “Eu estava querendo
investir em um negócio aqui no Buritis e o lava-jata era a minha primeira opção. Quando conheci a Acquzero, com este conceito de cuidado
com o meio ambiente, aí juntou tudo
que eu queria. Como diz a garotada,
“deu match”.
Para se ter uma ideia da economia de água com o serviço oferecido pela Acquazero, em uma
lavagem tradicional de veículo o
consumo gira em torno dos três
mil litros. Já com a ecológica, o
gasto é de apenas 300 ml. “Além
do baixíssimo consumo de água,
os produtos utilizados são biodegradáveis, portanto, não agridem o
veículo, o espaço e muito menos o
meio ambiente”.

Apesar do consumo de água quase zero, limpeza dos veículos
é IMPECÁVEL e sem qualquer possibilidade de dano na lataria

SERVIÇO COM GARANTIA
Que o brasileiro é um apaixonado por carro ninguém discute.
Por isso mesmo alguns donos de
veículos, que não conhecem o serviço a seco temem em utilizá-lo,
acreditando que a falta de água poderia causar danos à lataria. Milena
entende esta preocupação, uma vez
que as avarias podem de fato acontecer, caso o profissional que estiver prestando o serviço não tenha a
capacidade técnica para tal.
“Se você for a um lava-jato
tradicional e a pessoa que for limpar o carro não tiver uma técnica
correta também vai danificar o
veículo. A Acquazero conta com
profissionais treinados e com am-

pla experiência no segmento de
estética automotiva. Os serviços
oferecidos ao consumidor ainda
incluem enceramento, cristalização
de vidros, limpeza técnica de motor, remoção de chuva ácida e muitos outros do catálogo”.
PRATICIDADE
Com a correria dos dias atuais, muitas pessoas não conseguem se deslocar até um lava-jato
e muito menos esperar pelo fim
da limpeza. Pela praticidade no
processo a Acquazero consegue
oferecer o serviço delivery, realizando os atendimentos na casa
ou nos locais de trabalho dos
clientes. “Como a gente não usa

A ACQUAZERO do Buritis fica localizada à Avenida Aggeo Pio Sobrinho, 225.
Horário de funcionamento de segunda a sexta das 09h às 18h e aos sábados
das 09h às 13h. Horários podem ser agendados pelo WhatsApp 9 9335-2526.

RAFAEL FERREIRA, responsável
operacional, ao lado da
proprietária MILENA GOMES

água e não sujamos o espaço, os
condomínios e prédios comerciais não fazem qualquer objeção
a quem contrata nossos serviços.
A única diferença é que neste formato não podemos levar todos os
produtos que disponibilizamos
na loja, mas o serviço fica impecável. Tenho uma cliente, por
exemplo, que sempre nos contrata durante o seu horário de trabalho”, comenta o responsável operacional Rafael Ferreira.
MAIS SERVIÇOS
Apesar de ser referência em
estética automotiva, a Acquazero
também realiza uma série de serviços de limpeza residencial, como
limpeza de carpetes, estofados e
outras superfícies. Com uma técnica exclusiva da marca, é possível
eliminar toda a sujeira e ácaros, prevenindo problemas respiratórios e
irritações na pele.

Seu
Direito
Thaís Brasileiro - advogada

Você sabe a importância
do direito à desconexão
do ambiente de trabalho?
Nessa correria do dia-a-dia e com o frequente adoecimento mental dos trabalhadores a palavra de ordem é desacelerar, desconectar, ainda que isolados no meio dessa pandemia que estamos vivendo. E você sabia que no Direito do
Trabalho existe um conceito jurídico que cada vez mais está
sendo invocado nas relações de trabalho? É o direito à desconexão. E aqui o termo não está se referindo apenas à desconexão dos meios eletrônicos de trabalho (e-mail, telefone,
mensagens e todos aplicativos institucionais que te remetam
ao trabalho), mas principalmente à distância necessária do
trabalho em si e em períodos frequentes do dia e da noite
para que se possa restabelecer mentalmente e fisicamente o
organismo humano.
Jorge Luiz Souto Maior, Juiz no Tribunal de Campinas
(15ª Região) e Professor Doutor na USP, tratou com muita
clareza sobre o tema em um artigo escrito em 2003: “Esclareça-se que o não-trabalho aqui referido não é visto no sentido
de não trabalhar completamente e sim no sentido de trabalhar
menos, até o nível necessário à preservação da vida privada e da saúde, considerando-se essencial esta preocupação
(de se desligar, concretamente, do trabalho) exatamente por
conta das características deste mundo do trabalho marcado
pela evolução da tecnologia, pela deificação (*divinização,
endeusamento) do Mercado e pelo atendimento, em primeiro
plano, das exigências do consumo. (…) A tecnologia fornece à sociedade meios mais confortáveis de viver, e elimina,
em certos aspectos, a penosidade do trabalho, mas, fora de
padrões responsáveis pode provocar desajustes na ordem social, cuja correção requer uma tomada de posição a respeito
de qual bem deve ser sacrificado, trazendo-se ao problema, a
responsabilidade social.” (MAIOR, Jorge Luiz Souto, 2003).
Depois de entender um pouco sobre a necessária desconexão do trabalho você pode dizer que tem exercido esse
direito? E com o trabalho durante a pandemia, piorou ou
melhorou? Reflita sobre isso. Se gostou da informação,
compartilhe com os colegas.
Site: www.thaisbrasileiro.com.br
E-mail: contato@thaisbrasileiro.com.br
Instagram: @thaisbrasileiroadv
Facebook: /brasileiroadvocacia

COMEÇA A TEMPORADA DOS IPs
Após um difícil ano de
2020, 2021 já começa para os
moradores da capital com o
compromisso do pagamento de
impostos para quem possui imóveis e/ou veículos. No último
dia 31 de dezembro, a Prefeitura de Belo Horizonte liberou as
guias do Imposto Predial e Territorial Urbano (IPTU) referente
à este ano. O desconto para pagamento à vista ou antecipação
de quitação de ao menos duas
parcelas poderá ser feito até o
próximo dia 20. O abatimento
é de 6%, percentual superior ao
do ano passado. que foi de 5%.
O IPTU 2021 na capital pode
ser parcelado em até 11 vezes,
com a primeira parcela vencendo em 15 de fevereiro e as demais no dia 15 de cada mês.
Para emitir a guia do tributo
basta acessar o site iptuonline.
siatu.pbh.gov.br e informar o
índice cadastral do imóvel. Há,
ainda, a possibilidade de acessar
o boleto por meio do Cadastro
de Pessoas Físicas (CPF) ou do

Cadastro Nacional da Pessoa Jurídica (CNPJ). Além de um dos
números, basta preencher o CEP.
Cerca de 745 mil imóveis são tributados pelo imposto na capital.
As guias também estão sendo enviadas pelos Correios.
De acordo com a prefeitura, a
arrecadação do IPTU 2021 e das
taxas imobiliárias pode chegar a
R$2,05 bilhões. Os moradores já
podem solicitar a revisão, esclarecimentos ou fazer reclamações
dos valores no site prefeitura.pbh.
gov.br/fazenda/iptu. Devido à pandemia da Covid-19, os pedidos de
revisão deverão ser feitos apenas
pelo site. O atendimento presencial no BH Resolve, no Centro,
será realizado somente por meio de
agendamento prévio. Durante este
período, não serão atendidas solicitações sem o agendamento.
Durante todo o ano é possível
ter acesso às guias do IPTU 2021,
por meio do Portal da PBH ou do
aplicativo PBH app. As guias também podem ser emitidas em qualquer agência do Correios.

IPVA
A escala de pagamento do Imposto sobre a Propriedade de Veículos Automotores (IPVA) começa
já no próximo dia 18 de janeiro e
termina em 24 de março. Quem
decidir quitar o imposto à vista terá
3% de desconto. A tabela com base
de cálculo e os valores do IPVA
está disponível no site da Secretaria de Estado de Fazenda http://

diarioeletronico.fazenda.mg.gov.
br ou pelo telefone 155 opção 5.
A expectativa do Governo de Minas é arrecadar em 2021 R$ 6,33
bilhões com o imposto. Do total
arrecadado, 20% são repassados
para o Fundo de Manutenção de
Desenvolvimento da Educação
Básica e de Valorização dos Profissionais da Educação (Fundeb),
40% ao caixa único do estado e

40% para o município de licenciamento do veículo. A frota tributária de acordo com a secretaria
aumentou em 241.444 veículos
em relação ao ano passado, crescimento de 2,39 %. A frota total no
estado é de 10.343.686.
A grande novidade sobre o pagamento do IPVA este ano é que
não será cobrado dos proprietários
de veículos o seguro DPVAT, que

era utilizado para indenizar vítimas de acidentes de trânsito. De
acordo com a Superintendência de Seguros Privados (Susep), a taxa, que varia entre
R$ 5 e R$ 12 não será cobrada, pois o DPVAT tem recursos suficientes para operar em
2021. De acordo com informações do TCU, esses recursos somam R$ 4,2 bilhões.

Escala de vencimentos
FFinal de placa 1 e 2 primeira parcela no dia 18 de janeiro,
segunda no dia 18 de fevereiro e terceira no dia 18 de março;

FFinal de placa 3 e 4 primeira parcela no dia 19 de janeiro,
segunda no dia 19 de fevereiro e terceira no dia 19 de março;

FFinal de placa 5 e 6 primeira parcela no dia 20 de janeiro,
segunda no dia 22 de fevereiro e terceira no dia 22 de março;
FFinal de placa 7 e 8 primeira parcela no dia 21 de janeiro,
segunda no dia 23 de fevereiro e terceira no dia 23 de março;

FFinal de placa 9 e 0 primeira parcela no dia 22 de janeiro,
segunda no dia 24 de fevereiro e terceira no dia 24 de março;
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Por Dentro do Bairro

Crianças carentes recebem presentes
de campanha solidária no Buritis
Parceria que deu certo

Após um mês de muitos preparativos e parcerias firmadas, a
ação “Natal Solidário no Buritis”
teve um final muito feliz. No dia
26 de dezembro, o “Buritis Juntos” entregou os presentes arrecadados na campanha de apadrinhamento de cartinhas às 55 crianças
que participaram da ação.
Para preservar a segurança
dos organizadores e dos pequenos, a entrega dos presentes não
pôde contar com a presença de
todos os envolvidos. Mas isso
não impediu que as crianças pudessem comparecer. Foi agendado um horário para que cada um
pudesse buscar seu presente e,
assim, evitar aglomerações. E,
claro, só entrava quem estivesse
usando máscara!

O “Natal solidário no Buritis”
começou a ser planejado ainda em
novembro. Analisando as possibilidades foi decidido que a Associação Ponto Cultural, um projeto
local que ampara jovens e crianças da zona Oeste de BH, seria o
agraciado. Idealizadora do projeto,
criado em 1998, Patrícia Coimbra diz que ele é uma via de mão
dupla. “Acompanhar estas crianças é buscar o amor, é recorrer
à esperança. Me faz uma pessoa
melhor, me ensina valores como
empatia, compaixão, solidariedade. E nesta convivência reciproca
elas também se desenvolvem, ganham estima, autoconhecimento

Bom na Bola Bom na Vida quer
maior participação da comunidade
O projeto Bom na Bola Bom
na Vida inicia 2021 com a expectativa de desenvolver importantes
trabalhos sociais junto às comunidades do Buritis e região. E para
alcançar este objetivo espera contar com a maior participação da
comunidade. A coordenadoria do
projeto decidiu abrir espaço para
receber sugestões para a escolha
do tema/slogan de suas campanhas
institucionais anuais referentes ao
BH SEM PRECONCEITO / BH
SEM RACISMO e Cultura pela
paz – não violência. “Nosso desejo é estar cada vez mais próximos da comunidade e despertar
em cada pessoa o desejo de ser
um voluntário. Isto foi o que nos
motivou a lançar esta ideia”, comenta Carlos Vasconcelos, o Karli-

nhos, coordenador do Bom na Bola
Bom na Vida.
Mais uma vez o projeto social
irá basear suas ações para o desenvolvimento dos Objetivos de
Desenvolvimento Sustentáveis da
Agenda 2030 da ONU, que vem
com interessantes planos para todas as faixas etárias, inclusive para
o público 60+, por meio de segmentos e modalidades esportivas
diversas, bem como turismo e geração de renda e trabalho.
Como primeira ação do ano, o
Bom na Bola irá destacar a campanha Janeiro Roxo, que chama
a atenção para os cuidados com a
hanseníase, doença que pode causar incapacidades físicas, principalmente nas mãos, pés e olhos.
O Brasil ocupa a segunda posição

no mundo em maior número de
casos, ficando atrás somente da
Índia. “Infelizmente, muita gente
ainda hoje não tem conhecimento
sobre a hanseníase. O Ministério
da Saúde alerta que quanto mais
cedo diagnosticada, mais cedo a
pessoa poderá ser tratada e, assim,
evitar sequelas. A doença tem cura
e o SUS disponibiliza gratuitamente do diagnóstico ao tratamento.
Temos que fazer essas informações
chegarem ao maior número de pessoas possível”, ressalta Karlinhos.
Interessados em participar ou
apoiar as campanhas do Bom na
Bola Bom na Vida já podem contatar Karlinhos pelo WhatsAap
99791-2605 ou 98859-1211 ou
pelo e-mail bomnabolabomnavida@gmail.com.

e valores que educam para um
futuro mais feliz.”
A ideia era que cada uma das
crianças escrevesse uma cartinha
contando um pouco sobre suas características e como gostam de se
divertir. Depois disso, o desafio
foi encontrar padrinhos para realizar cada um dos desejos contidos
nas 55 cartinhas. Para surpresa do
grupo não foi nada difícil. Metade
das cartinhas foi apadrinhada pelos
colaboradores e clientes da VPR
Imóveis e a outra metade foi acolhida pelo morador e empresário
Dierley Rodrigues, que as disponibilizou em seu empreendimento no
bairro, o Espaço DR.

Em menos de um mês, os moradores e clientes dos empreendimentos parceiros se sensibilizaram
com a ideia. Karolyne Bueno foi
uma delas. Ao ficar sabendo da
ação foi uma das primeiras a escolher uma cartinha para apadrinhar. “Ajudar as pessoas é um ato
de amor. Ver essas crianças felizes
me faz feliz também. Às vezes
uma coisinha de nada, um simples
carrinho de plástico, faz muita diferença para eles. Eu acho que, ao
participar de algo assim, na verdade eu estou ajudando a mim mesma. Foi lindo acompanhar as fotos
e vídeos e ver a alegria deles com
os presentes nas mãos”.

Filas da Caixa
Apesar dos índices de contaminação do Coronavírus estarem em elevação e o pedido para que
as pessoas fiquem em casa seja reforçado, infelizmente em um lugar em especial aqui no Buritis as

cenas de aglomerações seguem da mesma forma.
São as longas filas em frente à Caixa Econômica
Federal, na esquina da Avenida Mário Werneck
com Rua Paulo Piedade campos. Durante todo
o mês de dezembro,
clientes e beneficiados
com auxílio emergencial do Governo Federal se viram obrigados
a se expor ao risco de
contaminação do vírus
para poderem receber
o atendimento na agência. Com a provável
não prorrogação do
auxílio, a expectativa
é que as filas tendam a
ser menores de agora
em diante.
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Sensibilidade

Mais um projeto social surge no bairro
Morador do Buritis reúne vizinhos de condomínio
em ação para ajudar as pessoas mais necessitadas
Em um momento de tanta
adversidade que estamos enfrentando, ver as pessoas se unindo
para fazer o bem a quem está
mais necessitado é algo que acalenta o coração. No nosso Buritis
um trabalho social idealizado por
um morador tem levado alimento
e assistência a quem tanto precisa. O “Abrace Viva o Amor” faz
a arrecadação de alimentos para
a produção de marmitas, sucos,
vestuário, toalhas, roupas de
cama, travesseiros, itens de higiene pessoal, máscaras, livros,
revistinhas em quadrinhos, jornais, revistas, novelos, agulhas
de crochê, brinquedos, fraldas,
dentre outros, e distribui para
moradores em situação de rua,
asilos, creches e orfanatos de
Belo Horizonte.

Ao lado da esposa Bárbara
Fernandes, o engenheiro Zander Fernandes sempre participou de ações solidárias. No
entanto, no ano passado, após
participar da Campanha do
Agasalho, se questionou se
não seria possível aumentar a
causa e a quantidade de pessoas abraçadas. O morador do
Condomínio Spazio Eco Vitta
(Rua Eli Seabra Filho,100)
então resolveu fazer um post
no aplicativo interno do edifício convidando os vizinhos
a participarem da ação solidária. O retorno foi tão grande que decidiu criar o Abrace
Viva o Amor. “Em dois meses
conseguimos 21 padrinhos e

Mais de 10 MIL SUPRIMENTOS como alimentos, livros e agasalhos já foram distribuídos em ações do projeto

madrinhas. Até hoje já distribuímos mais de 10 mil suprimentos como alimentos, livros e agasalhos”.

Neste pequeno período de
ação o morador do Buritis já
registrou alguns momentos marcantes, como o dia em que es-

As ações solidárias são sempre repletas de
muita dedicação e alegria dos voluntários

tava voltando da região central
para casa e levava consigo pães
e mortadela que não haviam
sido entregues. Decidiu então
passar na UPA da Avenida Barão Homem de Melo para ver
se alguém gostaria de receber o
lanche. Era o pico da pandemia
e lá estavam pessoas acampadas,
aguardando seus familiares terem alta.
“O momento que me marcou
foram estas pessoas com fome
chorando ao receberem nada
mais do que um pão com mortadela. Após este dia presenciei
por diversas vezes pessoas agradecendo por terem simplesmente
o que comer durante uma noite,
algumas delas emocionadas. Não
pediam dinheiro. Queriam apenas
comida”, recorda.

PODE MELHORAR

COMO PARTICIPAR

Apesar da felicidade pelo trabalho já realizado, Zander diz que
o próximo passo é conseguir mais
pessoas para fazerem parte do
grupo. “A adesão é sempre muito
tranquila no início, mas as pessoas acabam “perdendo o gás”, pois
é uma tarefa contínua. O aumento na carência diante das doações
acaba desgastando os participantes do grupo. Precisamos de mais
pessoas engajadas na participação
das doações. Arrecadar doações
com frequência é difícil, mas conseguir pessoas dispostas a irem
entregá-las é muito mais”.
Segundo o engenheiro, a gratidão que é vista no rosto das pessoas recompensa qualquer esforço.
“É maravilhoso ver o brilho nos
olhos e a gratidão, muitas vezes
com palavras que nos encorajam a
seguir em frente com a causa”.

Zander explica que qualquer
pessoa que consiga ajudar nas doações faz uma grande diferença.
“Serão mais pessoas abraçadas”.
Quem tiver disposição e vontade
de ir nas doações, melhor ainda.
Muitas destas pessoas atendidas
necessitam apenas de uma escuta
amiga. Elas se sentem excluídas
e discriminadas pela sociedade.
No caso dos moradores em situação de rua, temos mais de 10 mil
em BH e boa parte não é morador
de rua por escolha, mas por falta
de opção.
“Uma vez que temos de um
lado o poder público sempre virando as costas para o problema, de outro lado temos pessoas abraçando a causa, nem que
seja por um “simples” e eficaz
alento, evitando que as mesmas
se afundem em álcool e entorpecentes pesados. Nossa tarefa não
é julgar os méritos da situação
nem o possível aumento dos moradores de rua, mas fazer frente
e auxiliar incondicionalmente
estas pessoas que aguardam por
amparo”.
O Abrace Viva o Amor é uma
ação que começou dentro do Condomínio Spazio Eco Vitta, mas
que pretende alcançar todo o Buritis. Interessados em conhecer o
trabalho podem entrar em contato
pelo telefone / WhatsApp 9 95956363 e também pelo Instagram
@abracevivaoamor e Facebook/
abracevivaoamor.

ZANDER FERNANDES, idealizador
do Abrace Viva o Amor

Bons de faro
Cães se tornam importante ferramenta
no enfrentamento ao Coronavírus
Os cães não param de nos surpreender e continuam dando provas que são nossos fieis parceiros
e que, além de fazer nossas vidas
bem mais felizes, são capazes de
nos ajudar na nossa saúde. A mais
nova façanha dos nossos amigos
de quatro patas é no enfrentamento ao novo Coronavírus. Foi
comprovado cientificamente que
os cachorros, devidamente treinados, podem detectar a presença
da Covid-19 em seres-humanos
assintomáticos.
Em países como Finlândia, Líbano, Argentina, Chile, Alemanha,
Estados Unidos, Colômbia e México, as autoridades estão treinando
cães para que possam detectar pessoas infectadas com o Coronavírus. Na Finlândia, no aeroporto de
Helsinque, os animais foram treinados para identificar pessoas com
o vírus em apenas 10 segundos. O
serviço é voluntário e direcionado
a passageiros que chegam ao país.
Médica veterinária e moradora no Buritis, Laís Ribeiro diz que

estudos mostram que os cães podem detectar o vírus em humanos
cinco dias antes do aparecimento
dos sintomas. Isto se dá devido à
sua enorme capacidade sensitiva
de farejar. “Os cães possuem uma
capacidade olfatória muito maior
se comparada a humanos. Eles têm
mais de 220 milhões receptores olfativos. Para se ter uma ideia da diferença, os humanos têm em média
6 milhões de receptores. Devido a
essa excelente capacidade consegue detectar alterações mínimas
nas substâncias”.
Esta não é a primeira vez que
os cães são usados na detecção
de doenças. Eles são já utilizados
há algum tempo para detectar doenças como diabetes, câncer de
mama e até doença de Parkinson.
No caso da detecção de malária,
os cães farejadores chegam a ter
uma eficácia superior aos testes
da Organização Mundial da Saúde. “Eu lembro que ganhou muito
destaque o trabalho dos cães na
tragédia do World Trade Center na

ajuda de encontrar corpos, assim
como aconteceu aqui recentemente
na tragédia de Brumadinho. Além
da detecção de drogas entre outros
tantos serviços prestados. Um papel muito importante para as pessoas”, ressalta a veterinária.
Agora me diz como não amar
esses bichinhos que há anos se tornaram nossos parceiros de vida,
ganharam espaço especial em nossas casas e em nossas vidas e ainda são capazes de realizar tarefas
diversas como pastoreio, resgate,
guia e até detecção de doenças?
Enquanto os pets estiverem ao nosso lado teremos a esperança de um
futuro melhor.

ESCLARECIMENTOS
A chegada do novo Coronavírus ao Brasil despertou muitas
dúvidas e preocupações, inclusive
sobre a possibilidade de os animais
de estimação pegarem o agente
infeccioso causador da Covid-19.
Daí a importância de fazer os esclarecimentos com base no que

a ciência já descobriu até agora.
Alguns casos de Sars-CoV-2 positivo em gatos e cães acenderam
o alerta, assim como estudos que
sugeriram o potencial dos animais
adoecerem e passarem a enfermidade para humanos. Contudo, um
grupo de pesquisadores brasileiros
do Laboratório de Etologia Canina (Leca) da Universidade Federal
de São Paulo (Unifesf) tranquiliza
os tutores.
Os especialistas de áreas diversas, como biologia, veterinária
e zoonoses, produziram um documento endossado por mais de
60 cientistas, afirmando que nada
indica que os pets desenvolvam
sintomas de Covid-19 ou que
transmitam o vírus a humanos. De
acordo com o grupo, a literatura
científica é insuficiente para afirmar a suscetibilidade de cães e gatos à infecção pelo novo Coronavírus e, menos ainda, segundo os
especialistas do Leca, estabelecer
um potencial de transmissão do
vírus para os tutores.

Veterinária LAÍS
RIBEIRO destaca o
papel importante
que os sentidos
apurados dos cães
podem trazer para
a população
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Novidade

Nos últimos tempos a administração do Paragem tem investido alto para transformar o local
em um centro de compras e entretenimento que possa atender todas
as demandas dos moradores do
Buritis região. E entre as grandes
novidades anunciadas após o período de suspensão das atividades,
ocorrido em razão das medidas
de combate ao Coronavírus, foi a
criação de um espaço voltado para
a beleza, localizado no primeiro
piso, próximo à entrada principal.
Na área reservada existem lojas
de perfumaria, depilação e estética e mais recentemente um salão
de beleza. Isto mesmo. No último
dia 23 de dezembro, a Socila Paragem deixou o 3º andar do centro
comercial para integrar o novo espaço de beleza.
A franquia Socila no Paragem
foi inaugurada em novembro de
2019. Após superar as dificuldades comuns do início de um empreendimento, em março do ano
passado veio a pandemia e todas
as incertezas que a rodearam. Foram cinco meses com as portas
totalmente fechadas. Em seguida
uma volta complicada, uma vez
que muitos clientes ainda estavam receosos em sair de casa e
frequentar os salões de beleza.
Foi com muita dedicação e, principalmente, respeito aos protocolos de segurança, que pouco a
pouco o público foi retornando.
Hoje, a estimativa é que o atendimento tenha alcançado 70% do
ideal. Porém, a possibilidade de
mudar do terceiro para o primeiro piso foi única e pode significar
uma importante mudança no relacionamento salão/clientela.
Proprietária da Socila Paragem, Maria Nazareth Baptis-

MARIA NAZARETH se diz muito satisfeita com a repercussão
imediata que foi alcançada com a mudança de endereço do salão

ta conta que quando recebeu o
convite para integrar o espaço
de beleza ficou receosa devido
ao tamanho da nova loja. Com
menor área que a loja do terceiro piso não sabia se seria possível oferecer o mesmo conforto
aos seus clientes. Contudo, após
uma avaliação detalhada viu que
seria possível manter a mesma
qualidade e a decisão foi pela
mudança. Apesar do pouco tempo de inauguração, as mudanças
já foram sentidas. “Antes os nossos clientes vinham nos procurar.
Sabiam que estávamos ali. Agora,
também temos um público novo,
que passa na porta, vê que existe
uma Socila e decide entrar”.
Gerente do salão, Claudio
Cardoso diz que este contato
maior com o público também foi
interessante pela Socila ter em seu
DNA o atendimento expresso. “A
cliente entra aqui, diz que quer fazer a unha naquela hora e a gente
já ajeita o seu atendimento. Essa
praticidade atende muito ao chamado público de porta”.

Serviços
Para compor ainda mais este
compromisso de espaço de beleza,
a Socila Paragem apresenta uma
gama de serviços que, além dos
cuidados com cabelo e unhas, inclui depilação, maquiagem e venda
de produtos de beleza e até bijuterias e semi joias. “A cliente, de
fato, sai daqui pronta para a festa”,
garante a empresária.
Outros serviços de alta excelência oferecidos pelo salão são a
terapia capilar e o alongamento de
unhas de fibra. “São serviços com
profissionais altamente capacitadas, que utilizam os melhores produtos do mercado”, diz Claudio.
Apesar das novidades, a Socila Paragem segue ofertando aos
clientes as mesmas vantagens de
antes da pandemia. Nazareth explica que, além dos valores já abaixo
do cobrado no mercado, quem opta
pelos combos consegue descontos
muito especiais. “Essa é a nossa
forma de trabalhar. Queremos cada
vez mais fidelizar o cliente. E se
podemos oferecer um serviço de

Na nova loja, a praticidade, que é
uma das características da SOCILA,
se tornou ainda mais efetiva

qualidade a um preço mais vantajoso, porque não fazer?”.
E desde que foi inaugurado,
há pouco mais de um ano, a Socila Paragem firmou uma grande parceira com o JORNAL DO
BURITIS. Desta vez, o leitor que
comparecer ao salão irá ganhar
uma análise por imagem do couro
cabeludo. “Esse nosso trabalho de
reconstrução do couro capilar tem
conquistado resultados incríveis e
vamos dar prosseguimento”.

?

Socila chega ao espaço
de beleza do Paragem

?

Você sabe
quem foi

DEPUTADO
FÁBIO
VASCONCELOS

A Rua DEPUTADO FÁBIO VASCONCELOS começa e termina na Rua Henrique Badaró Portugal, a famosa pista de caminhada do
bairro. Ela tem cerca de 300 metros e fica quase na divisa do Buritis
com o nosso vizinho bairro Palmeiras. Mas quem foi Fábio Vasconcelos para ter o seu nome eternizado no Buritis?
Ele nasceu em Barra Longa, então Distrito de Mariana, no interior de Minas Gerais, no dia 31 de dezembro de 1911. Filho do fazendeiro e político Anselmo Vasconcelos e de Áurea Argentina de Vasconcelos, estudou até a segunda série no Ginásio Dom Helvécio, de
Mariana. Ainda jovem, com apenas 18 anos, já começou a sua vida de
comerciante. Durante quase duas décadas, de 1929 a 1948, foi comerciante de café nos municípios de Ponte Nova e Caratinga.
No início da década de 50, já casado com Maria Alexandrina de
Albuquerque Vasconcelos, transferiu-se para a capital mineira, onde
começou a atuar no setor de transportes coletivos. Em 1955 assumiu
a presidência do Sindicato das Empresas de Transporte Coletivos.
Atuou no ramo até o ano de 1968, consolidando-se como um dos
grandes empresários do setor em todo o Estado de Minas Gerais.
No período entre 1960 a 1964, ocupou uma diretoria da Caixa
Econômica Federal em Minas Gerais. O bom trabalho realizado na
Caixa projetou o seu nome politicamente e Fábio Vasconcelos acabou
por se candidatar a uma vaga no legislativo estadual em 1966. Logo
na primeira tentativa ele conseguiu se eleger.
Deputado Estadual em quatro legislaturas (1967-1983), foi 4º Secretário da Comissão Executiva da Assembléia (1979-1982), membro
(1967-1968; 1971) e Presidente (1969) da Comissão de Transporte,
Comunicações e Obras Públicas, Vice-Presidente da Comissão de Siderurgia e Mineração (1975) e membro das Comissões de Segurança
Pública (1971-1974) e de Economia e Obras Públicas (1972-1975).
Pertenceu ao PSD, à Arena e, em seguida, filiou-se ao PDS. Além
de seu pai, vereador pelo Distrito de Barra Longa à Câmara Municipal de Ponte Nova, também atuava na política o seu irmão, Geraldo
Vasconcelos. O gosto pela política foi passado para dois sobrinhos:
os ex-deputados federais Aloísio Vasconcelos e Ronaldo Vasconcelos,
que também foi vice-prefeito de Belo Horizonte.
Fábio faleceu no dia 10 de novembro de 1992. Na época ele sofria de câncer havia algum tempo e estava, nos últimos dias de vida,
aos 81 anos de idade, com a saúde muito abalada. Se você não sabia
agora sabe quem foi Fábio Vasconcelos.

