www.jornaldoburitis.com.br | contato@jornaldoburitis.com.br

jornaldoburitis

Telefones de contato: (31) 2127-2428 / 99128-6880 | ANO XVI No 205 | FEVEREIRO DE 2021

EU SOBREVIVI
O longo tempo sem poder trabalhar fez com que milhares de comerciantes de Belo Horizonte fossem obrigados a decretar a “morte” de seus
negócios durante o período da pandemia. Porém, felizmente, muitos
outros conseguiram se superar e com novas estratégias sobreviveram a
todas as adversidades. No Buritis encontramos empresários que se reinventaram para manter seus empreendimentos vivos e, que após esta experiência, nutrem a esperança de um futuro de sucesso. Anderson Santos
está com o seu salão no bairro desde 1996, fez algumas inovações no
modelo do negócio e garante que elas vieram para ficar.
PÁG. 3

Da Boca
de portas
abertas

Quase 40º

Nova chefia

Eleições ABB

Para desfrutar

Temperaturas elevadas
exigem mais atenção
com os pets

Companhia de Polícia
Militar do Buritis tem
novo comandante

Associação de Moradores
se prepara para escolha
de nova mesa diretora

Morador faz vídeos
mostrando as belezas
do nosso bairro

PÁG. 7

PÁG. 6

RECEITA DE AMOR
O que importa? Esta pergunta nunca esteve tão necessária de ser respondida quanto agora, quando vivemos um dos
momentos mais difíceis da humanidade. Mas, para uma senhora moradora do Buritis a receita é simples. Tanto é verdade que ela dá os ingredientes em um livro. Para um trabalho
desenvolvido dentro das aulas na SUPERA dona Gracinha
criou um texto/receita sobre como
ter um dia feliz. A simplicidade
nas palavras mostram as belezas
do nosso cotidiano que, por todos os deveres do dia a dia, acabamos nos esquecendo.

PÁG. 11

PÁG. 9

Uma
injeção
de vida
A vacinação contra a Covid-19 no Brasil está
apenas no início e as medidas de prevenção ao contágio da doença devem ser mantidas. No entanto, só
em saber que este trabalho já está acontecendo acende uma luz de esperança a todos. Moradores do Buritis, que fazem parte da linha frente e que já foram
imunizados, contam a forte emoção que sentiram ao
receberem esta dose de vida. Dra Marcela Rangel,
coordenadora do CTI Covid do Hospital do Ipsemg,
diz que o momento é de muita alegria, mas que os
cuidados com a prevenção não podem ser reduzidos.

PÁG. 4

PÁG. 11

PÁG. 12
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Editorial

NÃO VAMOS DAR MOTIVOS
O mês de fevereiro começou
cheio de esperança em todo o
país. A vacinação teve início em
janeiro e agora já dá os primeiros
sinais de que vai embalar. Especialistas revelam em condições
realistas que até o final de março
já será possível distribuir 4 milhões de vacinas em todo o país,
ou seja, pelos cálculos até o mês
de agosto toda a população já esteja devidamente vacinada.
Há boas notícias até mesmo
para as pessoas cuja vacinação
está prevista para as últimas fases. Existe a possibilidade de a
vacina vir a ser comercializada já
no mês de abril. Esta é uma notícia que impacta diretamente o
Buritis. Aqui, cerca de 90% dos
50 mil moradores do bairro estão
no fim da fila. A comercialização

em laboratórios particulares pode
ser uma saída para dar tranquilidade para muitas pessoas.
Ainda neste mês de fevereiro, foi iniciado um novo processo de reabertura do comércio,
que já está quase funcionando na
normalidade pré-pandemia. No
primeiro final de semana do mês
os bares voltaram a poder comercializar bebidas alcoólicas no horário nobre, ou seja, no período
noturno até às 22 horas. Mas a
medida terá uma interrupção no
carnaval. No sábado e no domingo de carnaval só no delivery. E
na segunda, terça e quarta (15 a
17 só até às 15 horas.
A prefeitura alega que é impossível fiscalizar os bares em
pleno carnaval porque é grande
a possibilidade de aglomeração

de pessoas. Nenhuma surpresa
nesse argumento do nosso Executivo. Nesta semana a prefeitura não conseguiu evitar um baile
funk em plena Praça do Papa.
Não estamos falando de “Pancadão” na periferia, não. É um
baile funk com aglomeração de
pessoas em uma das áreas mais
nobres da cidade.
Belo Horizonte foi a cidade
mais impactada com o fechamento do comércio. Ganhamos
a fama de maior quarentena do
mundo. Muitas atividades ficaram de portas fechadas quase
150 dias em 2020. E mais 20
dias no mês passado. E mesmo
assim amargamos a perda de
2.369 mortos – informação do
último dia 5 de fevereiro. Para a
prefeitura, só existe uma manei-

ra de enfrentar a doença: fechar
o comércio. Se não fizermos radicalmente a nossa parte, podem
ter certeza: a caneta do prefeito
vai ficar nessa eterna sanfona.
E precisamos mesmo cumprir a nossa parte. Quando houve
a primeira reabertura dos bares,
em setembro do ano passado,
testemunhamos muitos estabelecimentos que não respeitaram
os protocolos, em especial o de
reduzir o número de pessoas e o
devido distanciamento social. No
quesito uso de máscara houve
também uma enorme displicência, como existe até hoje. Se
duvidarem do que estamos falando, deem uma chegada até a
Rua Henrique Badaró Portugal,
na nossa mais conhecida pista
de caminhada.

O mais importante no momento é se conscientizar que,
apesar das notícias esperançosas, não conseguimos derrubar
o vírus. Estamos vivendo ainda
em um clima de muita incerteza. Ninguém pode abrir mão
de se proteger e não colocar a
vida do outro em risco. E pensando ainda mais coletivamente, temos que entender que do
nosso comportamento depende
a sobrevivência de uma loja e a
manutenção do emprego de um
trabalhador, pois se houver um
novo fechamento do comércio
mais empresas fecharão suas
portas e o desemprego será ainda maior. Pense nisso quando
não estiver usando a máscara ou participando de alguma
aglomeração.
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VACINAÇÃO
Muito bom saber que a vacinação está caminhando, mesmo
que seja a passos curtos. Essa vacina é o sopro de esperança para
a população mundial. Todos os
países querendo, a maioria das
pessoas querendo e alguns negacionistas querendo atrapalhar com tudo. Muito bom saber
também que o governo de MG
já está organizando a próxima
etapa de vacinação contra a covid-19. Dessa vez serão os idosos acima de 90 anos, justamente o próximo público prioritário
de acordo com o Plano Nacional de Imunizações (PNI). Eles
são considerados como grupo

de risco, os idosos estão à frente
no calendário de vacinação por
terem mais chances de evoluir
para complicações em decorrência da covid-19. Infelizmente
meu pai já faleceu, mas ver minha mãe ser imunizada será muito gratificante.
Madalena Alves Sobrinho

FEIRAS
Ainda bem que a Prefeitura de Belo Horizonte autorizou
o retorno do funcionamento das
feiras permanentes da nossa cidade. Nós artesãos já não aguentávamos mais esse abre fecha,
essa indefinição por parte dos
órgãos públicos. A gente precisa

trabalhar, levar o sustento para
nossa família. Já temos mapeado
todos os protocolos de vigilância
da saúde para o funcionamento
das feiras permanentes. Espero
que agora a Feira aqui no Buritis, lá na Rua Paulo Surette, pegue de vez.
Betânia Alves
Artesã

DICAS
A vacinação contra a Covid-19 é uma realidade. Mas outra realidade que também sabemos é que a imunização de toda
população pode durar até 2 anos
e assim não podemos deixar a
manutenção dos cuidados já ad-

quiridos no ambiente corporativo. Temos que continuar atentos.
Seguem algumas medidas para
serem aplicadas no ambiente de
trabalho para prevenir o contágio da Covid-19. Higienização
do local de trabalho e todos os
equipamentos com álcool a 70%
ou solução com hipoclorito; Disponibilização de álcool gel para
todos os colaboradores; Utilização de máscara com tripla camada que deverá ser continua e
somente retirada para a ingestão
de água; Distanciamento social
de no mínimo dois metros entre
um colaborador e outro; Utilizar
somente as lixeiras que possuem
pedal; Manter o ambiente arejado

e ventilado. Com essas dicas já
terá diminuído bastante a chance
de contrair a doença. Lembrando
ainda que é essencial que os cumprimentos com aperto de mão,
abraços e beijo no rosto não ocorram. Adote um comportamento
amigável sem o contato físico.
Elton Telles

COMÉRCIO REABERTO
Aos que defendem o comércio fechado: deixem de ser egoístas. Há muitas pessoas desempregadas e desesperadas, portanto
parem de olhar para o seu próprio
umbigo e sejam mais empáticos!
Quem quiser fique em casa, mas
deixe quem quer trabalhar. Os

que querem ficar em casa com
certeza não precisa ralar para se

manter no dia a dia.

Márcio Santos Mello
Morador

SOLIDARIEDADE
Excelente reportagem publicada na edição de janeiro 2020
sobre o projeto “Abrace Viva o
Amor”. Ver as pessoas se unindo
para fazer o bem aos mais necessitados é algo que acalenta o coração. Aqui no bairro tenho certeza que muitas pessoas querem
ajudar e podem ajudar. O nosso
Buritis é solidário e humano. Vamos somar.
Soraya Mourão
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Perseverança

MESES DE PORTAS FECHADAS

Empresários do bairro contam como sobreviveram
Na tentativa de conter o avanço do Coronavírus na capital, o
prefeito Alexandre Kalil (PSD) decidiu em janeiro fechar novamente
a cidade. O fechamento foi decretado por três vezes. As duas anteriores ocorreram em março e junho
do ano passado. Nesta terceira vez
foram mais 20 dias de portas fechadas. Em 11 meses, milhares de
estabelecimentos, principalmente do
setor de comércio e serviços, tiveram suas portas fechadas por quase
seis meses. Felizmente, muitos dos
nossos guerreiros que tiveram que
fazer esse sacrifício para salvar vidas conseguiram se reinventar e se
mantiveram vivos. No Buritis temos
bons exemplos de quem enfrentou
o inesperado problema e, mesmo
com muitas dificuldades, evitou a
falência e o desemprego de milhares de trabalhadores.
Gutemberg Stenner, proprietário da Academia A+, chegou a
ganhar destaque na mídia durante
a pandemia por denunciar o sofrimento que os empresários do setor estavam vivendo. Não teve de
decretar falência como muitos de
seus colegas em razão de importantes ações que tomou e, principalmente, pela colaboração de parceiros e clientes. “Fiz acordo com
funcionário para que a folha salarial diminuísse. Acordo com fornecedores, desde o valor do aluguel a
produtos de limpeza. Aluguei aparelhos de ginástica para quem quisesse fazer as atividades em casa.
Contei com a confiança de alguns
clientes que fizeram pagamento
antecipado de suas mensalidades
por acreditar na virada da empresa
após esta crise”.
Para gerar receita, Gutemberg
chegou a deixar o empresário de
lado e voltar a atuar como um

STENNER chegou a deixar o lado empresário de lado para dar
aulas de personal trainer enquanto sua academia estava fechada

profissional da Educação Física.
“Como é comum dizer, coloquei
a mão na massa. Coisas que o
empresário do ramo não fazia
mais voltou a fazer, como por
exemplo, dar aulas de personal
trainer”, revela.
Outros profissionais muito prejudicados com a decisão da Prefeitura de Belo Horizonte foram os
cabeleireiros. Um dos pioneiros
do Buritis, o cabeleireiro Anderson
Santos, profissional bastante conhecido pelos 25 anos de serviços
prestados no bairro, se reinventou
para conseguir manter as contas
em dia. Ele lembra que a ficha
sobre a difícil situação que estava
passando caiu após aquela primeira
semana de fechamento do comércio, na segunda quinzena de março, quando houve um grande índice de isolamento social, quando a
conta da Cemig chegou e ele não
havia feito um corte de cabelo sequer. “Eu disse: nossa! Tenho que
trabalhar. Não sei o que vou fazer, mas tenho que fazer algo para

manter as contas da minha casa, da
minha família”.
Anderson pegou o celular e
disparou mensagens de WhatsApp
para seus clientes oferecendo seu
serviço em casa. “Foi uma espé-

cie de delivery (rsrs). Para minha
imensa satisfação os clientes foram
respondendo positivamente e eu
consegui trabalhar. Se tenho algo
para tirar de bom deste momento
foi ver o quanto os meus clientes
são fiéis ao meu trabalho. Um orgulho muito grande pra mim”.
Apesar de ainda estarmos vivendo um momento de pandemia,
quando esta passar o cabeleireiro
irá manter um modelo de serviço
que teve de implantar agora. Desde
que pôde reabrir as portas, Anderson somente tem feito atendimento agendado. Desta forma, seus
clientes não precisam se preocupar em ter qualquer contato com
outras pessoas.
“O cliente fica sozinho aqui
dentro. Apesar de eu ter espaço
para manter um distanciamento
entre três, quatro pessoas, preferi
tomar esta decisão, e não poderia
ter tomado decisão melhor. Tenho
muitos clientes que estão dentro

ESTER negociou com todos os seus fornecedores e ainda
investiu em vendas online para evitar a falência de sua clínica

ANDERSON
SANTOS chegou
a fazer cortes
“delivery”
para continuar
exercendo
sua atividade
durante o
período de
fechamento do
comércio

da faixa de risco. Muitas vezes
quando termino meu trabalho vejo
no rosto deles um sentimento de
alívio. Com pandemia ou sem vou
seguir oferecendo este atendimento
a eles”, garante.
Proprietária da clínica Deep
de depilação e estética, Ester Leal
diz que, sem dúvida, este foi o
momento mais difícil e desafiador que a sua empresa passou até
hoje, desde quando foi aberta em
2011. Porém, gerou uma grande
paciência, fé em Deus e diversas
atitudes como, por exemplo, fazer
empréstimos a um juro menor, negociação com o aluguel e vendas
online com preços especiais para
quando a clínica reabrisse. “Agora o pior já passou e temos que ter
coragem e disposição para trabalhar com criatividade para assim o
negócio voar em 2021. Se o meu
negócio não fechou nessa pandemia dificilmente fechará. Isso é o

que me traz ânimo para arregaçar
as mangas, continuar trabalhando
e jamais desistir”.
A expectativa agora, caso o
prefeito não volte a jogar nas costas do comércio a responsabilidade
em conter o avanço da Covid-19
na capital, é por um futuro de
conquistas, como revela Stenner.
“O futuro é incerto, mas uma coisa que me motiva é que pior que
está não vai continuar. Uma hora a
gente tem que crescer. Que venha
a vacina, que a população saia de
casa e aproveite mais os serviços
de forma geral. Vá à academia, ao
restaurante, ao clube, ao shopping.
A economia tem que rodar e a gente correr atrás. Pagar as dívidas
contraídas. Trabalhar para vencer.
E dos políticos a gente espera que
tenham um carinho a mais para
quem mais gera emprego nossa cidade, que é o micro e pequeno empresário”, finaliza.
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Emoção

DOSES DE ESPERANÇA
Moradores do Buritis imunizados falam da emoção ao receber a vacina contra a Covid-19
A notícia mais aguardada pela
maioria dos brasileiros nos últimos tempos, enfim, chegou! No
último mês de janeiro o país começou a receber as primeiras doses da vacina contra a Covid-19.
Seguindo uma ordem natural,
neste primeiro momento os profissionais que atuam na linha de
frente no combate à doença estão
sendo priorizados. No Buritis, contamos com a presença de alguns
destes grandes profissionais, verdadeiros heróis, que nos contaram a
emoção deste momento e, claro, o
que esperam daqui em diante.
Moradora na Rua Engenheiro
Alberto Pontes, a médica intensivista Marcela Rangel de Castro trabalha há cinco anos como
coordenadora do CTI geral do
hospital do IPSEMG e nos últimos 11 meses recebeu a árdua
missão de também coordenar o
CTI Covid daquela instituição.
De acordo com ela, esse tempo
trabalhando na linha de frente
no combate à doença foi o mais
desafiador de sua carreira. “Tivemos que lidar com o medo de
adoecer, de transmitir a doença
para os nossos familiares, com a
distância, com a angústia e frustração de perder pacientes, com o
cansaço e esgotamento emocional e físico”.
Marcela foi uma das primeiras profissionais a receber a primeira dose da vacina na capital,
no dia 20 de janeiro. Ela ressalta
que a vacinação dos profissionais
da linha de frente é apenas o primeiro passo. O início do longo

MUITA EMOÇÃO
“Fiquei muito emocionada,
muito feliz! Não consegui nem
dormir na noite anterior”. Foi desta forma que se iniciou o relato à
nossa reportagem da médica /pneumologista pediátrica Juliana Alves
Hoehne Diniz.
Depois de um ano de muitas
incertezas e apreensões, convivendo com o medo diário, a moradora
na Rua Pedro Natalício de Morais
diz que a sensação agora é de gran-

de alívio e, principalmente, de renovação das esperanças. “Como
várias pessoas disseram, é o início
do fim. Uma tentativa de retorno à
vida normal. Aquela vida que nos
trazia carinho, amor, conforto”.
Juliana diz que já se sente
como parte da história. Uma história de luta, de grandes perdas, mas
com um final feliz. “Quero contar
para minhas filhas o que passamos,
como a batalha foi árdua e sofrida,
mas, que no fim, vencemos”.

Dra MARCELA diz que receber
a vacina será fundamental
para seguir desenvolvendo seu
trabalho dentro do CTI

caminho que temos que percorrer no combate a esta pandemia,
mas que, sem dúvida, simboliza
a esperança de dias melhores.
“Recebemos a primeira dose da
vacina para seguir trabalhando
na assistência aos pacientes, dos
seus familiares, para diminuir os
desfalques e burnout das equipes
e para proteger a nossa família”.
Após a imunização dos profissionais da saúde, serão contempladas as pessoas dos grupos
de risco, como os idosos e portadores de doenças crônicas. “Mas
é importante salientar que para
que a vacinação seja eficiente no
combate à pandemia, é necessário
que ocorra grande adesão por parte
da população ao programa de vacinação, assim como a manutenção
das medidas de isolamento social,
higiene das mãos e uso de máscaras”, destaca a especialista.

Fotos Leo Lara

MARILENE SILVA garante que a aplicação da vacina nos laboratórios
particulares não irá afetar o programa nacional de vacinação

Para Dra JULIANA este momento que está
vivenciando é único e já faz parte da história

AOS NEGACIONISTAS

Dra JULIANA não escondeu a enorme emoção ao receber a primeira dose

A médica pediátrica faz
questão de ressaltar que acredita na ciência e na medicina
baseada em evidências. As vacinas disponibilizadas são seguras e eficazes para controle
dos quadros graves. No entanto, mesmo após as duas doses,
ainda deve-se manter o distanciamento social, evitar aglomerações e usar máscaras. Tudo
isso para proteger quem ainda
não pode se vacinar. “Tenho
a esperança que toda a população, não apenas o grupo de
risco inicial, seja vacinada até

o final do ano. O comércio seja
reaberto sem medo. As escolas
voltem a funcionar o mais rapidamente possível”.
Independente de posições
políticas, Juliana acredita que a
vacina garantirá a segurança que
buscamos para voltar à vida normal. “Vidas foram ceifadas. Famílias perdendo alicerces, mães
perdendo filhos, hospitais perdendo profissionais brilhantes.
Tudo isso sem poder, ao menos,
se despedir de forma digna dos
seus entes queridos. A vacina é
uma gota de esperança”.

Laboratórios privados querem
contribuir com a vacinação
A chegada da vacina contra a
Covid-19 no Brasil, realmente, foi
uma notícia que fez acender um fio
de esperança por dias melhores.
Contudo, a tão sonhada dose não
chegará a todos neste momento.
Uma lista de prioridades foi criada
e deverá, ou pelo menos deveria, já
que estamos acompanhando diversos casos de “fura-filas” pelo país,
ser respeitada. Porém, uma possibilidade que surge, neste momento,
de imunização de pessoas que não
fazem parte desta lista, seria a vacina
particular, que não se trata de burlar
as regras, mas sim, um complemento
ao serviço que está sendo oferecido
pelo sistema público de saúde. A notícia é de grande impacto no Buritis,
uma vez que nosso jovem bairro tem
uma forte característica desse tipo de
público não preferencial.
Dentre os diversos laboratórios
privados que já demonstraram interesse em adquirir a vacina contra
o Coronavírus está o Hermes Pardini, que inclusive conta com uma
unidade aqui no Buritis.

Apesar das tratativas, ainda não existe nenhuma data para o
início da imunização nos LABORATÓRIOS PARTICULARES

Marilene Silva é gerente médica do Hermes Pardini e presidente da Regional Minas Gerais
da Sociedade Brasileira de Imunizações. De acordo com ela, todos
os laboratórios somente irão trabalhar com vacinas que tiverem sido
aprovadas pela Agência Nacional
de Vigilância Sanitária (Anvisa).
No momento apenas dois tipos de

vacina foram aprovadas e elas são
de uso exclusivo do programa nacional de imunizações. A empresa
indiana Bharat Biotech, que está
produzindo a vacina Covaxin, já
demonstrou a intenção de comercializar o produto no Brasil. No
entanto, é preciso fazer o pedido
junto ao Ministério da Saúde e este
precisa e ser aprovado.

“Ainda não sabemos como
será essa liberação e nem mesmo
se haverá essa liberação para comercialização da Covaxin no Brasil. Não existe ainda uma previsão,
porque ainda não está sendo negociado. Aguardamos os próximos
passos. Somente serão comercializadas as vacinas aprovadas pela
Anvisa e só nesse momento teremos datas e até mesmo valores
para informar”.
Marilene faz questão de ressaltar que o Hermes Pardini e demais
laboratórios particulares querem
trabalhar complementando o que
hoje o programa nacional de imunizações já realiza. “O objetivo é
atender o público que não está sendo visado, que não está programado para ser atendido pelo SUS. Isto
desde que não prejudique em nada
o programa nacional de vacinação,
inclusive com o uso controlado de
insumos, como seringas e agulhas. O
objetivo das clínicas, como sempre
foi, é de contribuir com o programa
nacional de vacinação”, garante.
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Economia

CDL/BH amplia
socorro ao comércio
Além dessa batalha institucional para promover a reabertura segura das atividades
que estavam impedidas de funcionar – desde o início da pandemia, o lema da CDL/BH foi
“Preservar vidas, manter empresas e garantir empregos” – o
Presidente da entidade, o administrador de empresas Marcelo
de Souza e Silva, lembra que
desde o início da pandemia mobilizou toda a sua equipe para
ampliar os serviços e parcerias
que poderiam socorrer lojistas
e associados na batalha pela sobrevivência.
Só para registrar, dos últimos 12 meses muitas atividades ficaram fechadas por mais
de seis meses. As escolas particulares, por exemplo, ainda não
tem previsão de volta. Diante
desse cenário, a CDL lançou

diversos programas focados
principalmente na redução de
custos e na inovação das atividades, em especial a entrada
das empresas no mundo digital
para promover vendas virtuais.
“Passamos diariamente a
conceder consultorias gratuitas
para que a lojas pudessem aprimorar ou até mesmo iniciar o
seu processo de vendas pela Internet. No Brasil, o consumidor
tem uma característica muito
forte de compras presenciais.
Mas vender pela internet, estar
presente de forma positivas nas
redes sociais, é uma caminho
sem volta”, afirma Marcelo de
Souza e Silva.
Por outro lado, a CDL/BH
tem oferecido aos associados
programas que ajudam na redução de custos. “O setor de comércio e serviços vem sofren-

do muitos prejuízos ao longo
dos últimos 11 meses. Mais de
5% dos estabelecimentos comerciais da capital encerraram
suas atividades. Todos estão
batalhando para manter as obrigações financeiras em dia. Por
isso, ajudá-los a economizar
e, assim, continuarem a gerar
renda e postos de trabalho, é
essencial”, destaca o presidente
da CDL/BH.
Dentre o leque de opções
oferecido pela entidade, destacam-se o Cemig Sim, que proporciona uma economia de até
22% em energia; o Certificado
Digital gratuito para associados; CDL Móvel, com redução de até 35% em telefonia;
planos de saúde e proteção de
dados. “Observamos que para
o lojista os principais gastos
concentram-se em energia elé-

trica, em planos de saúde para
os colaboradores e em serviços
burocráticos, como acesso a linhas de crédito, renovação de
Certificado Digital e proteção de
dados”, destaca Souza e Silva.
Mesmo em um momento
de crise no setor de comércio
e serviços em especial, com
o fechamento de milhares de
empresas em Belo Horizonte, a
CDL alcançou um feito inesperado até mesmo pela atual diretoria. “Muita gente pensou que,
com a quebradeira, haveriam
desfiliações na entidade. Pelo
contrário, éramos pouco mais
de 12 mil antes da pandemia e
já estamos perto dos 13. Cada
vez mais empreendedores estão
reconhecendo a relevância do
trabalho que realizamos pelo
desenvolvimento social e econômico de Belo Horizonte.

MARCELO SOUZA E SILVA espera
que a PBH não cometa novamente
o erro de desativar leitos

Cobrança pela reabertura dos leitos que foram desativados continua
No ano em que completou
60 anos de história, foi fundada em 28 de junho de 1960, a
Câmara de Dirigentes Lojistas de Belo Horizonte talvez
tenha enfrentado em 2020 os
seus maiores desafios. Entidade de direito privado, sem
receber um único centavo de
dinheiro público, a CDL/BH é
hoje considerada a maior CDL
do Brasil. Tem 12 mil associados no setor de comércio e serviços, que representa 72% do

PIB de Belo Horizonte e gera
mais de um milhão de empregos na capital mineira.
Desde o início da pandemia, a CDL/BH esteve no
olho do furacão. Lá em março, não questionou em nenhum momento o fechamento da cidade, mesmo sem ter
sido ouvida. Aliás, não houve
diálogo por parte da prefeitura para a tomada daquela
decisão com quase ninguém.
A CDL/BH concordou com

o fechamento, uma vez que
o principal argumento usado pela prefeitura era preparar o sistema de saúde para o
momento mais grave da pandemia. Uma das medidas necessárias, entre tantas, era a
abertura de leitos exclusivos
para o tratamento da Covid 19.
Porém, em junho a prefeitura voltou a fechar a cidade.
O argumento era o alto índice
de ocupação de leitos, tanto
de UTIs quanto o de enferma-

rias. Só que os índices estavam altos porque a prefeitura
não havia cumprido a promessa de ampliar. A CDL/BH
liderou durante mais de dois
meses dezenas de entidades
representativas para acelerar a
nova reabertura do comércio,
ocorrida em setembro.
Em janeiro deste, um novo
fechamento com a mesma
alegação do alto índice de
ocupação de leitos. Só que o
problema havia sido gerado

porque a prefeitura fechou a
partir de certeza de setembro
de 2020 mais de 40% dos
leitos de UTI, por exemplo.
A CDL, juntamente com outras 23 entidades, conseguiu
mostrar para a prefeitura que
o fechamento do comércio
não estava aumentando o
índice de isolamento social
na cidade, que é fundamental para conter os avanços de
casos da Covid.
“É muito importante es-

clarecer para toda a população que quando a gente pede
a abertura de leitos não estamos pensando apenas na reabertura do comércio. Estamos
pensando, em primeiro lugar,
na saúde da população. Não
podemos cometer novamente
o erro de desativar leitos. O
cenário ainda é muito imprevisível”, diz o Presidente da
CDL/BH, Marcelo Souza e
Silva, que é morador do nosso Buritis.
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Aconteceu

VOLTA ÀS AULAS Mercado da Boca
COM PANDEMIA chega ao Buritis

ENSINO ONLINE seguirá sendo a realidade
dos alunos neste início de ano letivo

O ano letivo de 2021 nas escolas de Belo Horizonte, infelizmente, começou da mesma forma
como terminou em 2020: sem
alunos em sala de aula. A Secretaria Municipal de Educação
ainda não permitiu as atividades
presenciais, alegando que as condições seguras para este retorno
dependem da baixa taxa de incidência do vírus (circulação) e da
redução da ocupação de leitos,
sobretudo de UTI. Desta forma,
a alternativa para manter o ensino/aprendizagem dos alunos tem
sido as aulas remotas, que nas escolas do Buritis foram oferecidas
com excelência.
Desde a volta às aulas no
início deste mês, a unidade Buritis do Colégio Batista oferta
um ambiente virtual de aprendizagem desenvolvido exclusivamente para os estudantes: o
Batista Online. Integrado à plataforma Microsoft Teams, o Batista Online dá aos alunos acesso
aos conteúdos virtuais de alta
qualidade preparados pela equipe de educadores da instituição.
No último ano, o colégio alcançou a marca de 200 mil aulas
virtuais e mais de cinco milhões
de interações entre professores e
estudantes.
Para este ano, o Batista irá
ainda mais longe e passará a
contar com um dos sistemas de
ensino mais modernos do país, o
Sistema Ari de Sá (SAS) – Plataforma de Educação. “O SAS é
uma das mais competentes e avançadas empresas editoriais que atuam no setor educacional brasileiro na atualidade, ofertando mais
recursos pedagógicos, serviços e
suporte aos estudantes e professores”, diz Andrea Silva, diretora
das Unidades Buritis I e II.

A Rede Batista de Educação também está preparada para
implementar o ensino híbrido.
Todas as salas de aulas e outros
ambientes foram adaptados com
modernos equipamentos digitais,
além de outras melhorias necessárias na infraestrutura. “A instiANDREA SILVA, diretora do
tuição tem se adaptado ao novo
tempo, investindo em tecnologias Colégio Batista das unidades Buritis
educacionais, novas plataformas
estão prontas para receber os esdigitais, estrutura e equipamentudantes com segurança, assim
tos de segurança. Nosso objetivo
que for autorizado pelos órgãos
é proporcionar educação de quaoficiais”, afirma Andrea.
lidade seja no modelo remoto,
Ao longo do último ano e
híbrido ou presencial e princidurante o mês de janeiro de
palmente acolher os estudantes
2021 foram realizados ciclos de
e suas famílias em um momento
treinamentos on-line direcionatão desafiador para todos nós”.
dos aos educadores e colaboSEGURANÇA
radores da instituição. Eles são
O Colégio Batista atua desorientados a partir das normas
de o início da pandemia com
de segurança e formação de noações preventivas e implantação
vos hábitos de convivência trade protocolos direcionados pelo
balhados na cartilha de orienComitê de Retorno às Aulas Pretação que foi encaminhada e
senciais criado pela instituição.
trabalhada com todos. Ainda de
“Manter a comunicação entre esacordo com a diretora, além descola e a família é imprescindível
sas medidas, foram implantadas
para garantir o bem-estar de toa sinalização de distanciamento
dos. Por isso, o comitê é respone capacidade máxima em cada
sável pela construção de normas
ambiente da instituição, treinae orientações para toda a comumento do corpo docente e aquinidade escolar. Neste momento,
sição de equipamentos de protenossas unidades educacionais
ção individual e de higienização.

Apoio socioemocional
Além do direcionamento das medidas de segurança e prevenção, o Colégio Batista atua em sintonia com as famílias e estudantes
oferecendo apoio emocional, cuidando também da saúde mental. O
serviço de Capelania da instituição dedica-se ao auxílio espiritual,
acolhimento, aconselhamento bíblico e atendimento à comunidade
escolar. Neste período de pandemia a atuação mais frequente tem
sido por meio dos contatos telefônicos, atendimentos via chat, reuniões remotas com as famílias, estudantes, professores e equipes de
apoio, mediante demandas e necessidades apresentadas.

O Buritis segue sendo um
dos bairros mais procurados
da capital para grandes investimentos em todas as áreas, especialmente os voltados para a
área gastronômica. Prova disso
é a inauguração de uma nova
unidade do Mercado da Boca
aqui no bairro, mesmo em
tempos de grave crise econômica provocada pela pandemia
do Coronavírus. Inicialmente,
o espaço estava programado
para ser inaugurado no meio de
2020. Devido a todos os problemas gerados pela pandemia,
ela foi transferida para dezembro. Depois, para janeiro deste
ano. Com o novo fechamento
do comércio, a inauguração
mais uma vez teve de ser adiada. Mas, enfim, ela aconteceu.
No último dia 04 de fevereiro
as portas do Mercado da Boca
do Buritis foram abertas.
Espaço gastronômico inaugurado em março de 2018 no
Jardim Canadá, na vizinha
Nova Lima, o Mercado da
Boca era um enorme sucesso
de público e crítica. Porém,
não suportou os prejuízos provocados pela pandemia e decidiu encerrar suas atividades
em junho do ano passado. Mas
a filial na Savassi, inaugurada em dezembro de 2019, em
um ambiente menor, continua
aberta. Agora, para 2021, planeja filiais em outros bairros
da capital que prestigiam este
tipo de empreendimento, como
aqui no Buritis.
“Estamos planejando nossa
expansão para que estejamos
mais próximo das pessoas.
Queremos fazer parte do dia a
dia delas. De um almoço de trabalho ao longo da semana, um
happy hour e o lazer do final de
semana. O Buritis é um bairro
que tem esse perfil, de comércio e residência, e queremos

poder participar desse bairro tão especial”, comenta Lucas Vereza, um
dos sócios do empreendimento.
A unidade do Mercado da Boca
no Buritis ocupa o imóvel que, até
pouco tempo atrás, abrigava uma
unidade do Beb’s no bairro (Avenida Professor Mário Werneck,
1973). No amplo local, os clientes
têm à disposição operações entre
gastronomia e bebidas, além de um
grande espaço kids para atender as
famílias com crianças. “Estamos
muito felizes com o acolhimento do
bairro Buritis. Abrimos na semana
passada aos poucos e já recebemos
bastante gente. Estamos bem animados e prontos pra receber com
muito carinho todos os nossos
clientes e vizinhos”.
O estabelecimento oferece ao
todo quatro restaurantes - Rotisseria Central, Uluru Café e Brunch,
Parrilha Tapas e Popolare Pizza
- e três bares, sendo um de gin,
um de vinho e outro de cerveja
e chopes artesanais. O ambiente comporta até 200 pessoas e
um espaço dedicado totalmente às crianças.
LUCAS GARANTE que
o morador do Buritis
terá uma experiência
gastronômica única no
Mercado da Boca do bairro

O Mercado da Boca do Buritis
funciona todos os dias da semana,
do almoço ao jantar. “Não temos
dúvidas do sucesso no empreendimento no Buritis e a nossa ideia é
conseguir ocupar ainda mais bairros da cidade. Vila da Serra, Pampulha e Santa Tereza são algumas
das regiões que já estão no nosso
radar”, prevê Vereza.
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Pets

“PELUDOS” REQUEREM MAIS
CUIDADOS NO VERÃO
Nas últimas semanas, ao encontrarmos um amigo na rua, após
o cumprimento inicial, uma frase
normalmente tem sido dita: - nossa, mas que calorão! Estamos no
verão, estação mais quente do ano
com temperaturas que ultrapassam
os 30 graus e, por isso, todo cuidado é pouco para garantir nossa
saúde, como passar sempre protetor solar e tomar bastante água.
Porém, se está quente para nós,
imagina para os nossos amigos peludos? Quem tem pet em casa também deve tomar alguns cuidados
essenciais para garantir a qualidade
de vida dos animais neste período.
No verão os cuidados com os
pets devem ser redobrados, os cães
e gatos sofrem com o calor excessivo e podem apresentar alterações
como falta de ar, fraqueza, comportamento diferente do normal, boca
aberta e queimaduras. É importante

se atentar aos sinais e caso ocorram,
um médico veterinário deve ser
consultado imediatamente.
Médica Veterinária na Clínica
Veterinária Buritis, Clarice Cristine Vieira explica que atitudes
simples ajudam a dar conforto aos
pets durante o verão. “Para os cães,
espalhar pela casa potes de água,
sempre fresca, filtrada e pode ser
adicionado gelo para manter boa
temperatura durante mais tempo.
Já para os gatinhos, uma boa opção
é o uso de fonte de água e alimentação úmida, que são os famosos
patês. Os cômodos ou área devem
ser arejados, com locais onde os
animais conseguem se esconder da
luz solar direta”.
Em relação aos passeios, segundo a especialista, estes devem
ser planejados em horários em que
a temperatura esteja mais amena.
Início da manhã e final de tarde

são os horários mais recomendados. Deve-se evitar contato direto com o asfalto, pois acumulam
muito calor e causam queimaduras
graves nas patinhas.
“Os cães e gatos que estão acima do peso, raças com focinhos
mais achatados e idosos são os que
mais sofrem com estresse térmico.
Portanto, muita atenção ao excesso
de atividade e cuidado com manejo. Além disso, os antiparasitários,
como vermífugos e antipulgas,
devem estar atualizados de acordo
com orientações médicas”.
Clarice ressalta ainda que é
importante que repelentes sejam
utilizados, como coleiras e spray
próprios, pois nessa época do ano
os mosquitos se proliferam mais
e podem transmitir doenças. “O
olhar atento ao seu companheiro
faz toda diferença na sua qualidade
de vida”.

Dicas para viagens

Veterinária CLARICE
dá dicas simples para
manter a saúde do
seu pet saudável neste
período de calor

Neste período de
altas temperaturas e
transmissão do Coronavírus é recomendado
não fazer viagens, mas
se elas forem necessárias, alguns cuidados
com os pets também
precisam ser tomados.
É importante fazer várias paradas durante o
percurso para que ele
possa se hidratar, defe-

car e urinar. O ar condicionado do veículo
pode ajudar a manter
o animal mais estável,
mas o ideal é viajar
nas horas mais frescas
do dia ou à noite. Deve-se ter cuidado em
não oferecer grandes
quantidades de alimento antes e durante
a viagem para evitar
vômitos.

Buridogs instala mais uma casinha para
abrigar cães em situação de rua do bairro

CASINHAS que eram de MATERIAL RECICLÁVEL foram
trocadas por novas de madeira, mais resistentes

Nossos amigos de quatro patas que, infelizmente, ainda não
têm um lar, ganharam mais um
importante auxílio no Buritis. O
grupo de voluntários Buridogs
acaba de instalar mais uma casinha de amparo aos cães em situação de rua do bairro. O novo
ponto de apoio fica no encontro
da Avenida Protásio de Oliveira com Rua Alessandra Salum

Cadar. Além do abrigo contra
as adversidades do tempo como
chuva e calor, as casinhas ainda são mantidas com alimento e
água limpa.
Esta é a terceira casinha instalada pelo Buridogs no bairro.
Antes elas já haviam sido instaladas na pracinha da Rua Stella
Hanriot e na esquina da Avenida Cristovam Chiaradia com

Rua Moisés Kalil.
Inicialmente as casinhas
eram feitas com caixinhas tetra
pak, contudo, infelizmente o
material reciclável não suportou
a força da chuva. Sendo assim,
o grupo decidiu substituir as casinhas por novos modelos feitos
com madeira, garantindo assim
a qualidade do atendimento aos
nossos peludos.
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Variedades

UniBH recebe certificação de “Universidade
de Referência Google for Education”
Terceira universidade no mundo a receber a certificação, Centro Universitário
do Buritis, em menos de um ano, transformou sua cultura digital
O ano de 2020 mostrou-se
desafiador para todos os setores
e, nesse sentido, a criatividade e
a inovação foram fundamentais.
E, mesmo em meio a tantos desafios, o UniBH tem muito o que
comemorar, pois foi a primeira
instituição de Ensino Superior
de Minas Gerais e a terceira do
mundo, a receber a certificação
de “Universidade de Referência
Google for Education”. Isso quer
dizer que a instituição promoveu
uma mudança na sua cultura digital e foi reconhecida por utilizar a
tecnologia de forma a impactar as
práticas pedagógicas e a mudar a
experiência de aprendizagem dos
estudantes. No UniBH 40 alunos
e 123 professores participaram do
processo de formação com o Google For Education.
A consultoria da Foreducation
EdTech em parceria com o Google for Education faz parte de um
dos pilares do UniBH, a realização de parcerias criativas, com
o objetivo de avançar e evoluir,

ser nossa aliada, e não
apenas para alterar e
otimizar as formas de
aprendizagem,
mas
para nos auxiliar a
apresentar soluções e
contribuir de formas
diversas e criativas
com a nossa comunidade”, afirma Rafael
Ciccarini, reitor do
UniBH.
Eduardo França, diretor do campus
Buritis do UniBH,
falou da importância da parceria com o
Google
for Education
RAFAEL CICCARINI diz que este
neste período de panreconhecimento é resultado do esforço
de todos os profissionais da instituição
demia. “O processo de
adaptação foi rápido.
cada vez mais, em seus procesImediatamente migramos todas
sos. “Esse reconhecimento é o reas disciplinas, práticas e teóricas,
sultado do empenho de todos os
para o ambiente virtual. Desde
funcionários que fazem parte da
então, temos conseguido gerennossa equipe. Estamos honrados
ciar as atividades de suporte ao
em receber essa certificação, pois
acadêmico e as próprias aulas à
sabemos que a tecnologia pode
distância, de modo síncrono, o

EDUARDO ressalta o grande investimento
que o UniBH tem feito nos últimos anos
para o desenvolvimento tecnológico

que foi possível devido às plataformas que
já tínhamos disponíveis. A parceria com o
Google for Education
nos permitiu também
dar continuidade à
formação dos nossos
estudantes com qualidade e eficiência”.
A parceria com
Google for Education
por meio das formações com a Foreducation EdTech iniciou-se
em 2019 e desde então
todos os professores
passaram por formações para o uso das

ferramentas do G Suite. As soluções contribuíram para um ambiente mais dinâmico e interativo entre professores e alunos,
com a utilização, por exemplo,
da nuvem para disponibilização
de conteúdos. A colaboração é
outro ponto importante nesta parceria porque os alunos tiveram a
oportunidade de fazer atividades
de forma colaborativa, contando com a orientação do professor. “Para além da tecnologia, a
transformação da cultura digital
proporciona um impacto positivo
nas práticas pedagógicas, além de
tornar a aprendizagem dos estudantes mais produtiva”, completa
França.

FOREDUCATION EDTECH
A Foreducation EdTech é a primeira empresa
brasileira a conquistar o Global Google Education
Partner, prêmio mundial concedido a parceiros
que se destacam na área de educação e na América
Latina é a primeira Google Cloud Partner - Edu-

cation Specialization. Há mais de 13 anos estuda
os benefícios do uso de tecnologias e suas contribuições para a melhoria da aprendizagem, sendo
pioneira na área de inovações voltadas para a educação no Brasil.

Mudança nos hábitos é fundamental
para o combate ao câncer

ALIMENTAÇÃO SAUDÁVEL tem sido
importante para a redução dos
casos de câncer, diz especialista

Uma importante data é celebrada neste mês de fevereiro.
No dia 4 se comemora o
Dia Mundial do Câncer,
uma iniciativa organizada pela União
Internacional para
o Controle do
Câncer (UICC)
com o apoio
da Organização Mundial da
Saúde
(OMS).
Uma data
criada com
o objetivo
de aumentar a
conscientização
e a educação mundial sobre a doença, além de
influenciar positivamente as
pessoas para que cada vez

mais se mobilizem e busquem a
prevenção, evitando, assim, milhões de mortes a cada ano.
Os maus hábitos, os quilinhos
extras, o excesso de álcool e o
alto nível de estresse, desequilibram os hormônios, os níveis de
cortisol e a reação à fome. O impacto é direto e, como consequência, ocorrem mudanças das células sadias em cancerosas, com
danos no DNA, alterações químicas e moleculares, o que denominamos de “epigenética” (capacidade de mudança dos genes pela
interferência do meio ambiente).
Apenas 5% a 10% dos cânceres
têm origem genética, enquanto
90% a 95% estão associados ao
estilo de vida, sendo a dieta responsável por 30% a 35%, cigarro
por 25 a 30%, infecções por 15%
a 20%, obesidade por 10% a 20%
e o álcool por 4% a 6%.

O câncer no Brasil é a uma das
principais causas de morte, sendo
o sobrepeso e a obesidade ligados
a quase 20 tipos de cânceres. “O
consumo de alimentos ultraprocessados, excesso de carne vermelha,
baixo consumo de frutas e verduras, que são ricas em antioxidantes
e fibras, trazem resultado negativo
à saúde e conferem ao corpo um
estado inflamatório crônico. O alto
índice inflamatório está relacionado aos cânceres em geral”, comenta Dra. Laysa Barbosa de Oliveira,
especialista em Nutrologia pelo
Hospital Felício Rocho.
Moradora na Rua Cônsul
Walter, Dra Laysa relata que, felizmente, nos dias atuais tem se
observado uma onda de mudança
no estilo de vida das pessoas. Ter
uma boa noite de sono, desfrutar
de alimentos sem toxinas, equilibrar fome e saciedade, bem como

praticar exercício físico regularmente tem se tornado uma meta
para muitos na busca da satisfação
pessoal. “Reconectar-nos com a
mente, espírito e emoção é fundamental para que ocorra transformações na consciência e no
comportamento. A vida pertence a
cada um de nós”.
Desde o ano de campanha
2019 a campanha do Dia Mundial do Câncer tem como tema
“Eu sou e eu vou”. Uma chamada para ação a qual pede por um
compromisso pessoal para ajudar
a reduzir o impacto do câncer.
Seja você quem for, você tem o
poder de reduzir o impacto do
câncer para si mesmo, para as
pessoas que ama e para o mundo.
De acordo com o Ministério da
Saúde, atualmente, existem diagnosticados mais de 100 tipos de
câncer. Segundo o Instituto Nacio-

nal de Câncer (Inca), o câncer de
pele não melanoma equivale a
cerca de 30% de todos os tumores registrados no Brasil que ainda apresenta:
n Próstata (31,7% em homens);
n Mama feminina (29,5% em
mulheres);
n Cólon e reto (9,4% em mulheres e 8,1% em homens);
n Colo do útero (8,1% em
mulheres);
n Traqueia, Brônquio e Pulmão
(8,7% em homens e 6,2% em
mulheres).

GESTANTES E PUÉRPERAS DEVEM REDOBRAR
ATENÇÃO EM TEMPOS DE CORONAVÍRUS
Se a falta de informações mais
amplas a respeito da contaminação do Coronavírus causa grande
preocupação às pessoas, imagina
o sentimento de mulheres gestantes e puérperas, que já têm uma
insegurança natural neste momento. O Ministério da Saúde incluiu, recentemente, as gestantes e
puérperas como parte do grupo de
risco em virtude das modificações
que ocorrem no organismo materno durante todo esse período, o
que sinaliza para um maior cuidado nessa população.
Além dos cuidados gerais, tais
como utilizar máscara, higienizar
frequentemente as mãos com água e
sabão ou álcool a 70%, evitar tocar
olhos, nariz e boca, limpar e desinfetar periodicamente objetos e superfícies tocados com frequência, evitar
aglomerações e o contato com indivíduos doentes ou com suspeita de

infecção pela Covid-19, nesse grupo
ainda temos os cuidados relativos ao
pré-natal e puerpério.
Para garantir o bem-estar e evitar complicações para a gestante e o
bebê, a rotina de pré-natal, que inclui
consultas e exames, deve ser mantida, sendo o intervalo de consulta
determinado pelo médico obstetra.
“Após o nascimento, restringir as visitas é uma medida necessária para
reduzir o risco de contaminação,
tanto para a puérpera quanto para
o bebê. Os cuidados com o bebê
também são muito importantes, especialmente vacinas e seguimento
com o médico pediatra, os quais
precisam ser mantidos”, explica
Vívian Campos Damasceno, médica ginecologista e obstetra da Clínica Versa, no Buritis.
De acordo com a especialista,
gestantes e puérperas que estiverem
apresentando sintomas compatíveis

com a Covid-19, tais como: febre,
tosse, dor no corpo, congestão nasal,
coriza e perda de paladar ou olfato,
devem entrar em contato com seu
médico ou com uma equipe de saúde para serem mais bem orientadas
sobre os cuidados. “Em caso de
dificuldade para respirar, falta de
ar, dor no peito, tonteira, confusão
mental ou outras anormalidades, é
preciso procurar imediatamente o
pronto atendimento”.

CUIDADOS
Durante o período mais delicado da gravidez, no caso de contágio
pelo novo Coronavírus, a médica
alerta para atenção extra ao último
trimestre, em especial às semanas
que antecedem ao parto. “A maioria
das gestantes evolui de forma menos
delicada, mas nas formas mais graves, principalmente com comprometimento pulmonar, pode haver uma

antecipação do parto. Afinal, a grávida precisa oxigenar o corpo por ela e
pelo bebê”, destaca.
Em relação ao pós-parto, se a
paciente for caso confirmado de
Covid-19 e se encontrar no período de transmissão da doença – que
são duas semanas após os primeiros sintomas - é fundamental o cuidado para evitar a transmissão ao
bebê e, por isso, é importante estabelecer protocolos. “As pacientes
devem ter alguma pessoa para ajudá-la com atividades como dar banho e trocar fraldas. E, caso a mãe
contaminada tenha contato com o
bebê, tem que usar máscara”.
Quanto à amamentação, esta
deve ser estimulada, e sempre com
os devidos cuidados. No entanto,
se a mãe está em fase de transmissão do vírus, ela deve higienizar as
mãos, seios e usar máscaras durante a amamentação.

De acordo com Dra VIVIAN, mães devem fazer um
acompanhamento especial para garantirem a saúde de seu bebê
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Segurança

126ª Companhia sob novo comando
O ano de 2021 começou
com novidade na área da segurança do Buritis e região. No
dia 1º de janeiro tomou posse
o novo comandante da 126ª
Companhia Independente de
Polícia Militar, que responde
pelo Buritis e mais oito bairros
da região Oeste. Major Iran
Martins de Oliveira assume o
lugar deixado por Major Antônio José Resende, que coordenou a Cia nos últimos dois
anos e foi transferido para comandar o Batalhão da cidade
de Mantena, na região do Vale
do Rio Doce.
Major Iran entrou para a
Polícia Militar no ano de 2001.
Em 2004, como aspirante, foi
encaminhado para servir ao 5º
Batalhão, responsável pela região do Buritis. Em sua mente
nunca poderia imaginar que 17
anos depois teria a oportunidade de voltar a servir ao bairro.
Mesmo com poucos dias de
trabalho, já conseguiu perceber o quanto o Buritis mudou
ao longo de quase duas décadas. “É um bairro gigante.

senvolvido pelos últimos comandantes da 126a e que espera, assim como eles, deixar um
legado. “Para minha satisfação
vim substituir grandes oficiais
e amigos que fiz na polícia.
Já me espelhava neles como
exemplo de profissionais e
agora estou tendo a oportunidade de dar continuidade aos
seus trabalhos. Colhi muitas
informações com cada um deles, que serão fundamentais
no desenvolvimento das minhas ações”.
MAJOR IRAN irá trazer toda a sua experiência no serviço
de planejamento e inteligência para comandar a Cia

Muitos moradores, circulação
de pessoas de outros bairros
e comércio forte. Vai ser um
grande desafio, mas que estou
pronto para enfrentar”.
No ano de 2014, o oficial
foi transferido para a Academia de Polícia, onde serviu até
o ano passado. Lá se especializou em armamento policial e
no trabalho de planejamento e
inteligência, que segundo ele,

será fundamental no serviço
que deseja implantar na Cia.
“Ter essa análise criminal.
Aprimorar a inteligência e o
planejamento das operações é
crucial para o bom resultado
das ações. Espero gerar uma
sensação de segurança cada
vez maior aos moradores do
Buritis e região”.
Major Iran faz questão de
ressaltar o ótimo trabalho de-

BAIXA CRIMINALIDADE
Apesar dos números expressivos que envolvem o
Buritis, o nosso bairro tem se
mostrado, a cada ano, que é
um dos melhores, senão o melhor, para se viver na capital.
Os índices de criminalidade
caminham na contramão do
seu crescimento, caindo de
forma circunstancial nos últimos anos. Em 2020, em razão
da pandemia, eles foram ainda
mais baixos.
“A pandemia traz proble-

PARTICIPAÇÃO DA COMUNIDADE
A participação da comunidade junto ao policiamento continuará sendo uma
das prioridades do novo comando. Nos últimos anos,
os moradores do Buritis têm
cumprido com o seu compromisso de cidadão e sendo
atores no combate à criminalidade. As constantes denúncias potencializam o trabalho
da PM e, consequentemen-

te, afastam os criminosos do
bairro. “Sinto que é uma necessidade. Não há como gerenciar o policiamento sem a
participação do cidadão”.
Major Iran destaca a ação
dos moradores pelas redes
sociais. Segundo ele, as redes estão tão bem estabelecidas no Buritis que, ainda
quando prestava serviços
na academia, participou de

ações de captura de sucesso
em virtude da sua boa utilização. “No fim do ano passado eu estava no serviço de
inteligência quando recebi
o vídeo de moradores que
mostrava um homem invadindo um prédio do Buritis.
Através das imagens conseguimos rastreá-lo e prendê-lo
em outro bairro da capital.
Uma ação conjunta que al-

cançou um grande resultado”.
O novo comandante já
está fazendo parte dos grupos de segurança do bairro e
garante que as portas de sua
sala estarão sempre abertas para receber moradores
e comerciantes. “Já tive a
oportunidade de conhecer algumas lideranças do bairro e
espero receber toda a comunidade”, finaliza.

mas e vantagens. Se tem a
tristeza pela exigência do isolamento social, por outro lado
tem a redução dos crimes, uma
vez que as pessoas não estão
nas ruas e, assim, com menos
possibilidades de serem abordadas por marginais. Contudo, é preciso destacar que
antes mesmo do anúncio da
pandemia, o índice de criminalidade no bairro já estava
em forte declínio”.

Uma mostra da baixa criminalidade no Buritis é que,
segundo o novo comandante,
nos primeiros 25 dias de trabalho à frente da Cia, apenas
um crime violento foi registrado no bairro. Uma ótima notícia, mas que em nada reduz
sua responsabilidade. “Pelo
contrário, só aumenta. Se teve
apenas um caso. Então o meu
dever é trabalhar para chegar a
zero“, observa.

Números comprovam
a REDUÇÃO GRADATIVA
da criminalidade no
BURITIS E ESTORIL
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Delegado se despede do Buritis
Depois de quase quatro anos
de total dedicação à segurança
pública do Buritis, o delegado e
morador do bairro, Flávio Grossi,
está se despedindo da 4ª Delegacia
de Polícia Civil. Devido aos importantes trabalhos realizados na
delegacia, alguns inclusive de repercussão nacional, como o Caso
Backer, Flávio foi convidado a
integrar a Superintendência de Informações e Inteligência Policial,
órgão com importante atuação
junto ao Ministério Público de
Minas Gerais.
Morador no Buritis há 15 anos,
antes mesmo de ingressar na carreira policial, Flávio já construía o
sonho de trabalhar na delegacia do
bairro. Toda vez que passava em
frente ao local, olhava e pensava: podia tanto trabalhar aqui um dia.
Ia ser tão bom trabalhar no bairro
que eu amo tanto. Em 2017, após
passar pelas forças armadas em
Manaus e atuar em outros bairros
de Belo Horizonte e Contagem,
enfim, conseguiu realizar o antigo sonho.
“Depois de trabalhar em uma
área operacional pesada vim pra
cá para fazer uma polícia comunitária. No início foi difícil me adaptar, mas me adaptei bem e consegui fazer grandes laços de amizade

como, por exemplo, com a própria
Polícia Militar, com a Associação
de Moradores. Aqui pude desen-

volver várias ações importantes,
teve casos de maior repercussão,
como o da Backer, mas o dia a dia

FLÁVIO GROSSI deixa a delegacia do bairro, onde comandou
grandes ações, como a investigação do Caso Backer

é o que foi mais interessante, porque a gente conseguia integrar as
forças de segurança com a comunidade. Sem dúvida, o maior legado
que irei deixar”.
De acordo com Flávio, o convite para integrar a Superintendência de Informações e Inteligência
Policial foi inesperado. Não havia
programado sair do bairro, mas foi
uma proposta interessante para sua
carreira e não podia deixar escapar.
“Foi uma decisão muito difícil,
umas das mais difíceis da minha
vida, mas vi que era importante
enfrentar novos desafios. Agora, eu
passo a cuidar da segurança pública em uma escala maior, escala de
Estado, não mais só de bairro e localidades. Enfim, um trabalho mais
amplo, mas tão importante quanto”, finaliza.
Uma prova do sucesso do
morador do Buritis à frente da
delegacia do bairro é que cumprindo a função recebeu importantes condecorações, como o
Colar do Inconfidente da Polícia
Civil do Estado de Minas Gerais,
concedido pela Ordem dos Cavaleiros da Inconfidência Mineira, e
o troféu “O Tira”, que tem como
objetivo agraciar policiais civis
pelos relevantes serviços prestados à sociedade mineira.

CONECTADOS LIDERA OESTE
Neste mês de fevereiro foi
realizada a primeira edição do
Conectados Lidera Oeste. A ação
busca reunir lideranças da região
Oeste com especialistas em diversas áreas para debater questões
relevantes da nossa região, que
posteriormente poderão ser apresentadas aos nossos órgãos públi-

cos. O primeiro encontro abordou
o tema inundações e contou com
a participação do arquiteto e professor da UFMG, Roberto Andrés, e de lideranças locais que
estão atuando no grupo S.O.S Tereza Cristina.
Devido à pandemia, neste
primeiro momento, os encon-

tros, que estão programados
para acontecer a cada dois meses, serão realizados de forma
virtual. “O objetivo é que todos
os encontros sejam com grupos
pequenos para que o espaço da
fala e da escuta seja grande. É
uma forma de organizar a sociedade em prol do bem comum.

O movimento é apartidário e
feito por voluntários”, explica
ambientalista e membro da Comissão de Trânsito e Transporte do município, Carla Magna.
Interessados em participar dos
próximos encontros devem fazer sua inscrição pelo telefone
9 8843 0534.

?

Por dentro do Bairro

?

Você sabe
quem foi

SILVIO
MENICUCCI
A Rua Sylvio Menicucci começa na Rua Ignácio Alves Martins, faz
esquina com a Rua Rubem Berardo, faz uma alça de contorno e termina
em si própria. Ela tem aproximadamente 700 metros e fica em um ponto
alto do Buritis 2. Mas quem foi Silvio Menicucci para ter seu nome eternizado no Buritis?
Ele nasceu em Lavras, Minas Gerais, em 13 de fevereiro de 1914. Filho do ex-deputado Paulo Menicucci e de Maria do Carmo Menicucci, o
doutor Silvio como era conhecido em Lavras, fez o curso secundário no
Instituto Gammon de Lavras e o superior na Faculdade de Medicina do
Rio de Janeiro, pela qual se graduou em 1939.
No Rio de Janeiro conheceu aquela que seria sua esposa Nerina Menicucci e com ela teve cinco filhos. São eles Carmem, Marilena, Paulo, Gilda e Jussara. De volta a Lavras passou a clinicar. Foi Diretor da Santa Casa
de Misericórdia, cujo serviço de cirurgia chefiou durante muitos anos.
A política já fazia parte da sua vida desde a sua mocidade, pois seu pai
Paulo Menicucci, iniciou a sua carreira como vereador, sendo presidente
da Câmara e posteriormente elegeu-se prefeito da cidade e também deputado estadual para a 9ª e 10ª legislaturas (1923-1930).
Através da medicina, Silvio Menicucci prestava relevantes serviços
à comunidade lavrense. Com o reconhecimento do seu trabalho pelo
povo da cidade e inspirado pelos ensinamentos do seu pai, ele iniciou
sua carreira política em 1959, quando foi eleito prefeito de Lavras com
uma votação expressiva.
Em 1967, Silvio Menicucci elegeu-se deputado estadual para a legislatura de (1967-1971), durante a qual foi líder do MDB e membro da Comissão de Educação e Cultura. Como defensor emblemático da democracia e apoiador inegável de Juscelino Kubitschek de Oliveira, ele foi vitima
dos golpistas e teve seu mandato cassado em 17 de outubro de 1969, por
força do Ato Institucional nº 5.
No meio político, Silvio Menicucci fez grandes amizades e conseguiu
ser um dos políticos mais influentes do Estado. Juscelino Kubitschek e
Tancredo Neves tiveram em Silvio Menicucci um grande apoiador e incentivador dos progressos que o Estado e o País atravessavam naquela época.
O político bondoso e corajoso faleceu em 17 de outubro de 1982 e recebeu as maiores homenagens possíveis no meio político e em sua terra
natal. O fruto da política honesta e corajosa foi mantida por dois de seus
filhos, Paulo e Jussara Menicucci, ambos já vereadores de Lavras. A filha
Jussara seguiu carreira sendo prefeita da cidade por três mandatos e agora
exerce seu quarto mandato (2021-2024).
O fato de Silvio Menicucci ter seu nome em uma rua do Buritis se
deve a ao Decreto nº 7.493 de 23 de dezembro de 1992 assinado pelo então prefeito de Belo Horizonte Eduardo Azeredo. Se você não sabia agora
sabe quem foi Silvio Menicucci.
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Cidadania

Eleições na ABB
acontecem este mês
Os moradores do Buritis, associados à ABB, têm um importante compromisso neste mês de
fevereiro. No próximo dia 23, será
realizada a eleição para a escolha
da nova mesa diretora da Associação dos Moradores do Bairro, para
o biênio 2021/2023. A eleição está
marcada para acontecer às 20h em
primeira convocação e às 20h30
em segunda e última convocação,
na sede da ABB (Avenida Professor
Mário Werneck, 1685 - Portaria 1
do UniBH). Chapas interessadas em
concorrer ao pleito podem fazer o
seu registro até 15 minutos antes da
primeira votação. Vale lembrar que
somente poderão entrar na disputa,
bem como ter direito a voto, moradores associados e que estiverem
com as contribuições em dia.
Nos últimos quatro anos, o empresário e agora vereador, Braulio
Lara, se dedicou ao máximo para
dar uma nova cara à associação.
Sem criticar o passado, pelo contrário, contando com muitos associados que estão na diretoria da ABB
há décadas, o presidente implementou uma nova forma de trabalho.
Mais atual. Mais identificada com a

nova face do Buritis.
Braulio não esconde a felicidade em ver o trabalho que foi desenvolvido durante a sua presidência
na ABB ser reconhecido. Como
pontos de destaque cita os projetos
criados como o Adote o Verde, que
hoje cuida de todos os canteiros e
praças do bairro; o Adote o Parque, que zela especificamente pelo
Parque Aggeo Pio Sobrinho, sem
dúvida o maior espaço público de
lazer do bairro; e a criação da Feirinha Buritis, que no momento está
suspensa devido às medidas de
controle ao avanço do Coronavírus,
mas que quando estava em funcionamento trouxe uma grande oportunidade de negócios para diversos
empreendedores do bairro. “São
projetos que exigiram muito de
toda a diretoria, mas que o resultado
compensou todo o esforço”.
Além dos projetos, Braulio
destaca também a participação da
ABB nas decisões administrativas
do município, em especial as que
afetariam o dia a dia do Buritis. Nos
últimos anos, a associação manteve membros nos principais conselhos que gerem a cidade como: o
Agora vereador, BRAULIO LARA deixa associação
após quatro anos na presidência

ADOÇÃO do Parque Aggeo Pio Sobrinho foi um dos
projetos de destaque realizado pela última gestão

de Politicas Públicas e Urbanas, de
Meio ambiente, Segurança Pública
e Comissão Regional de Transporte
e Trânsito, que é vinculado à BHTrans. “Não tenho o menor receio
em dizer que toda essa participação
trouxe um resultado bastante positivo para nossa área. Espero que
continuemos com esta forte presença nos conselhos, contribuindo e,
principalmente fiscalizando, todas
as ações do poder público”.
A prestação de contas da Associação já foi divulgada no último
mês de janeiro. Braulio lamenta que
a pandemia tenha feito com que o

ano de 2020 não tivesse sido de realização de mais projetos. “Diminuímos o ritmo em várias ações, apesar de termos feito boas operações
de marketing, como a construção
de uma nova placa de nomenclatura do bairro, que no momento se
encontra no Parque Aggeo, e ainda
campanhas de arrecadação de donativos para ajudar famílias carentes
de bairros vizinhos, que foram fortemente afetadas pelas chuvas do
início do ano passado. Quero desejar aqui muito sucesso a essa nova
diretoria que irá assumir esta árdua,
mas muito gratificante, função”.

Seu
Direito
Thaís Brasileiro - advogada

Você sabe a diferença entre
home office e teletrabalho?
Um movimento que já vinha acontecendo desde 2017, ano da reforma
trabalhista no país, implantação do regime de teletrabalho em várias empresas, agora na pandemia ficou mais forte e virou quase uma regra, sendo a
exceção a prestação de serviços pessoalmente nas atividades consideradas
essenciais e autorizadas pelo governo local para funcionarem, bem como
para aqueles profissionais ditos da “linha de frente”.
Em razão da pandemia, o distanciamento social virou medida de saúde pública e as empresas precisaram se adequar imediatamente. O governo,
na tentativa de conter a contaminação em massa da população brasileira, bem
como minimizar os impactos econômicos causados pela pandemia, editou
medida provisória (MP n.° 927/2020) regulamentando alguns aspectos das relações de trabalho, dentre eles, a possibilidade de implantação quase imediata
do teletrabalho nas empresas, afastando algumas regras mais rígidas impostas
pela Consolidação das Leis Trabalhistas – CLT (arts. 75-A a 75-E).
Pois bem, feita esta pequena introdução, vamos direto ao ponto. Vemos uma certa confusão na hora de nomear e até qualificar a forma da
prestação de serviços agora no período da quarentena. Uns falam em
home office, outros em trabalho remoto e vários utilizam a nomenclatura
que está na CLT, o teletrabalho.
Só que existem diferenças jurídicas importantes nesses institutos e pensando nisso é que as empresas devem se adequar e utilizar não só a forma
correta de ajuste contratual com os empregados, mas também a nomenclatura adequada ser utilizada.
Home office é basicamente o trabalho prestado pelo empregado direto
de sua residência, no ambiente doméstico, no seu lar. O seu caráter é provisório e as atividades desempenhadas quase sempre são as mesmas das executadas se estivesse no local de trabalho dentro da empresa. As condições
e cláusulas contratuais ficam mantidas, como exemplo, salário, jornada de
trabalho, intervalos para almoço e descanso, bem como a subordinação e
fiscalização do cumprimento do horário.
Já o teletrabalho é aquele executado de qualquer lugar do mundo, com
a utilização dos meios de tecnologia e da informação, possibilitando que o
trabalhador execute as suas tarefas no horário que melhor lhe aprouver, bem
como sem subordinação e/ou fiscalização do cumprimento da jornada. Nessa modalidade é necessário o ajuste contratual por escrito entre empresa e
trabalhador, com prazo mínimo de 15 dias entre o ajuste e o início efetivo
da prestação do serviço na modalidade teletrabalho. Como não há controle
da jornada, o trabalhador não tem direito ao pagamento de horas extras. O
trabalho remoto seria um gênero do qual o teletrabalho faz parte.
Agora que não restam mais dúvidas sobre a diferença entre os institutos, utilize a forma correta de ajuste com o seu trabalhador, verificando caso
a caso, sobre as novas formas e possibilidades de prestação dos serviços,
principalmente agora com o fim da vigência da medida provisória 927 de
2020 (caducou e perdeu sua eficácia desde 20/07/2020).
Na dúvida, sempre consulte um profissional da sua confiança.
Site: www.thaisbrasileiro.com.br
E-mail: contato@thaisbrasileiro.com.br
Instagram: @thaisbrasileiroadv
Facebook: /brasileiroadvocacia

Equipe
SUPERA fala
do ORGULHO
em poder ter
contribuído
com o bem
estar
emocional de
seus alunos
durante
o difícil
momento da
pandemia

“Receita para mais um dia feliz”
Aluna da SUPERA Buritis tem texto motivacional publicado em livro
Será que é possível enxergar
algo de positivo durante os tristes
tempos de pandemia? A escola de
ginástica para o cérebro SUPERA
mostrou que sim. Durante o período da pandemia, a instituição
propôs aos seus alunos, em todas
as 400 unidades da rede espalhadas pelo país, que elaborassem
textos, em quaisquer gêneros,
falando sobre suas alegrias, experiências e até mesmo anseios
sentidos em 2020. O resultado foi
tão incrível que a coordenadoria
da rede decidiu publicar um livro
com alguns dos textos elaborados.
Em três meses de produção, os
educadores SUPERA no Brasil
receberam mais de 20 mil textos, com percepções de crianças,
jovens e adultos sobre a pandemia. Foram selecionados 200
para compor os quatro capítulos
do livro “O que importa?”, entre eles está o “Receita para mais
um dia feliz”, de Maria das Graças

Abrantes, aluna da unidade Buritis.
Maria das Graças, a Gracinha, como é conhecida na unidade, tem 69 anos e em 2020 viveu
os momentos mais difíceis de sua
vida com a morte do marido e o
isolamento social provocado pela
pandemia. Entrar para a SUPERA foi uma forma encontrada
para exercitar o cérebro, bastante
debilitado com toda a situação.
Contudo, as aulas foram muito
além, mexendo com o seu emocional. Por meio delas percebeu
que estava se esquecendo das
coisas boas que a vida lhe dá e
que, na verdade, são as mais simples. “É a gente acordar e ver a
validade das coisas mais simples
como, por exemplo, a luz do sol.
Que me perdoem as pessoas que
gostam do inverno, mas eu amo
o sol. Foi falando dessas coisas
simples que fiz o texto. Foram
os ingredientes para a receita de
mais um dia feliz”, brinca.

Mas, mesmo tendo ficado
muito feliz com o resultado do
texto que produziu, Gracinha diz
que ficou surpresa ao receber a
notícia de que sua composição
iria fazer parte do livro. “Durante as aulas a professora falou
que alguns textos seriam publicados em um livro, mas eu nem
dei importância, nunca poderia
imaginar que o meu fosse um dos
escolhidos. Fiquei muito surpresa e, claro, super contente”. Ao
ler as outras histórias contidas na
obra, a aluna chega a se emocionar. “Parece que a gente vai conhecendo a vida de cada uma daquelas pessoas por meio daquelas
palavras. É muito lindo”.
Diretor da SUPERA Buritis,
Nicodemos Cardoso diz que a
escolha do texto da aluna deixou
todos da unidade muito felizes e
orgulhosos. “Esse olhar que ela
teve de sensibilidade tem tudo a
ver com a filosofia da SUPERA.

Que essas páginas tragam ainda mais esperança a todos em
2021”.
Especialista em ginástica do
cérebro da SUPERA Buritis, Laís
Evangelista comenta que as reflexões serviram como base para
encorajar os alunos a escreverem
sobre o que estavam sentindo e
aprendendo com tantas mudanças em suas vidas. “Acredito que
estas aulas ajudaram muito para
que essas pessoas enfrentassem
este momento. Daqui a alguns
anos, quando pegarmos esse livro, vamos lembrar este período
único que vivenciamos e, principalmente, que conseguimos superá-lo”, ressalta.
“O que importa?” não está a
venda em livrarias. No entanto,
quem se interessou pelas histórias dos alunos pode fazer o pedido de um exemplar na própria
SUPERA Buritis através do telefone 9 8856-4759.

Receita para mais um dia feliz
Tempo:
Sempre. Ao acordar até dormir.
Rendimento:
Endereçado a todos.
Ingredientes:
Um bom café da manhã,
Música,
Ouvir e ler piadas, Sorrisos,
Mensagens otimistas,
Conversar com amigas,
Encontros com amigas, familiares.
Modo de fazer:
Levantar ao acordar, abrir a
janela, olhar para um dia com um
céu muito azul e ensolarado e pensar ou dizer em alta voz: “Mais um
dia para ser Feliz”. Após o café da
manhã, com tudo que você tem
direito, que já é um caminho para

seu dia alegre, faça seu serviço
diário escutando música, e se a conhece, cante.
Escute, leia e conte piadas. Relembre acontecimentos engraçados
porque passou. Ria de si mesmo.
Mantenha sites de mensagens
otimistas. Envie para as amigas.
Garanto que receberá muitas outras de volta. Converse com as
amigas, senão pessoalmente, ligue,
entre em contato por whatsapp.
Faça encontros virtuais com
amigas, parentes e família. Não se
isole totalmente. Somos pessoas
sociais. Precisamos umas das outras. Siga essa receita, eu garanto
seu dia Feliz.
Bom apetite!
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Arte

Morador mostra um
novo olhar sobre o bairro
O agitado e edificado Buritis
muitas vezes não nos deixa perceber as inúmeras belezas naturais
que existem no bairro. É muito interessante quando alguém nos faz
despertar para estes lugares e ter
um novo olhar para o que está tão
próximo a nós. É isto que o jornalista e ator Thiago Morais Martins
tem proporcionado com os incríveis vídeos que tem feito pelas ruas
e matas do nosso bairro.
Morador na Avenida Protásio
de Oliveira Pena, Thiago diz que
sempre teve o costume de fazer vídeos em suas viagens. Até que em
um determinado dia pensou: por
que não fazer vídeos de viagens
dentro da minha própria cidade?
Belo Horizonte é tão ampla, tantos
bairros, tanta coisa para mostrar.
Em uma conversa com um conterrâneo de sua cidade natal, Várzea da Palma, no Norte de Minas,
ficou sabendo que, antigamente,
quando ele morava aqui em Belo
Horizonte eles vinham para o Bu-

ritis em busca de algumas cachoeiras que existiam aqui no bairro.
Ficou curioso e acabou fazendo
um vídeo, “Em busca das cachoeiras do Buritis”. Esse foi o primeiro
vídeo do projeto “OndeEstáThiago?” aqui no bairro.
“Eu sou por essência um andarilho urbano. Gosto de andar pela
cidade e acredito que meus vídeos sejam um convite para essa caminhada. A gente não conhece a
cidade direito, nos resumimos a
nossas ruas e entornos, e eu estou
aqui para mostrar que cinco minutos de caminhada podem te levar
a lugares agradáveis. Acho que no
final acabo sendo um guia turístico
da rua ao lado, da praça que você
nunca parou para sentar, do córrego que passa ao lado da avenida
que você nunca o viu. O vídeo das
cachoeiras teve uma grande repercussão e lança sempre um diálogo
por onde eu passo; - cachoeiras no
Buritis? É verdade? Daí eu sempre
digo; - Tem! E mais de uma! Es-

tou aqui para lançar um novo olhar
para nosso bairro e nossa cidade”.
Thiago acredita que é sempre
importante um trabalho regional.
Ver nossas ruas, avenidas e praças
inseridas em algum projeto audiovisual. O Buritis é um bairro bonito, com uma presença verde muito
forte e, de acordo com ele, há ainda
muitas coisas para se mostrar, desde nascentes a mirantes. “O Buritis
é um bairro bom, seguro, bonito e
verde. Sejamos sempre gratos pelo
presente e esperançosos quanto ao
futuro. Meu principal objetivo é
mostrar para as pessoas que é possível usufruir melhor da cidade.
Que existem parques ecológicos
pra todo lado, que pegando o 9250
existem vários pontos interessantes
para se descer e curtir o ambiente
urbano gastando pouco. Meu foco
é trazer uma viabilidade de lazer,
não sendo só sentar numa mesa
de bar e consumir. Meu foco é
mostrar que há possibilidade para
além de sermos meros consumi-

dores de explorar a cidade. Quantas praças interessantes temos no
bairro, quantas áreas verdes, quantos mirantes? E eu te pergunto: pra
quê ficar entre quatro paredes, se
existe tanto céu lá fora?”.

Aqui “encontramos” o THIAGO em
dois belos lugares do Buritis. Na foto
ACIMA na mata que fica ao lado da
Avenida Engenheiro Carlos Goulart
e ABAIXO próximo à nascente do
córrego Ponte Queimada

Tanto o projeto “OndeEstáThiago?”, como outros projetos
do jornalista e ator podem ser
encontrados no site www.moraismartins.com.br. Ou se o leitor
preferir pode encontrar também
no Instagram pelo @tmoraismar-

tins. “No mais, tenho outros projetos mais ligados a um humor
reflexivo. Deixo o convite para
conhecerem meu trabalho. Busque o que te move, direcione sua
vida para isso. Há de haver um
tempo em que todos sejamos li-

vres para buscar nossos sonhos.
E esse tempo é agora. OndeEstáThiago? No futuro, quem sabe,
com uma casinha em Lapinha da
Serra. No presente, em um dos
bairros mais agradáveis de se viver de Belo Horizonte”, conclui.

Cantora do Buritis lança nova música de trabalho

“Mais uma Recaída” é a nova aposta
de sucesso de ISA SANTANA

Há mais de uma década encantando a
todos com sua linda voz e carisma, a cantora Isa Santana, moradora no nosso Buritis,
acaba de lançar sua nova música de trabalho.
“Mais uma Recaída” chega falando de balada, boteco e, claro, de recaída. Temas que
têm tudo para ser mais um grande sucesso
do atual cenário do sertanejo universitário.
Para quem ainda não conhece a história de Isa Santana, seu amor pela música
vem desde criança. Aos 10 anos de idade já
cantava e começava a compor. No ano de
2011 chegou a representar Belo Horizonte no programa Cantando no SBT, quando
integrava um grupo de jovens cantores que
foram selecionados nacionalmente. Quem

acompanha de perto toda a sua carreira consegue perceber a mudança de suas letras,
que passou pela fase infantil, adolescência e
agora chegou à adulta.
“Está sendo incrível a repercussão deste
novo trabalho. No desenvolvimento desta nova música fui acompanhada por toda
a equipe de produção da dupla Matheus e
Kauan, o que proporcionou ainda mais qualidade ao trabalho. A galera está curtindo
demais. No spotify já são mais de 45 mil
visualizações. Está indo muito bem graças
a Deus”.
A moradora espera que “Mais uma Recaída” alcance o mesmo sucesso de “Antes
de Você Partir”, música também composta

por ela, lançada no ano de 2017, e que tocou
em mais de 300 emissoras de rádio por todo
o país. “Esta música foi um sucesso muito
grande. Ela contou com a participação do
cantor Hugo Henrique, que foi apadrinhado
pelo saudoso Cristiano Araújo, e que tem
feito um grande sucesso no mundo sertanejo.
Uma parceria que deu muito certo”.
Ao longo de sua trajetória, Isa Santana já teve a satisfação em dividir o palco
com grandes nomes da música sertaneja,
como Jorge e Mateus, João Neto e Frederico e Michel Teló. A cada encontro com os
artistas uma ótima oportunidade para falar
sobre o que mais gosta: música. “São experiências incríveis. Tem muitos cantores

que ainda não tive a felicidade de cantar
junto, mas já conversamos, falamos sobre
música, composições, o meio artístico. É
sempre muito bacana ouvir tudo o que eles
têm a dizer”.
Para acompanhar o clipe de “Mais uma
Recaída”, basta acessar o link: https://youtu.be/zW_vWIijYaY. A música também
já está disponível em todas as plataformas
digitais pelo: https://orcd.co/dlqjqpzo. “Para
esse primeiro semestre eu vou seguir compondo mais músicas e quem sabe em breve
lanço mais um trabalho”.
Para conferir todo o trabalho de Isa
Santana você pode acompanhá-la nas redes
sociais através do @ isasantanaoficial.

