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ADOTE UM “AUMIGO”
A imensa vontade de ajudar
os cães em situação de rua fez
com que um grupo de moradoras do bairro se unissem e criassem o Buri Dogs. Porém, o que
era para ser um trabalho pequeno ficou do tamanho da necessidade que a causa exige. Com
apenas um ano e meio de existência, o Buri Dogs já se tornou
referência neste tema. Além de
dar um conforto aos peludos, o
grupo ainda age para que eles
consigam um tão sonhado lar.
Como foi o caso da Amora,

que foi adotada pela família da
Carolina. Como a causa pet faz
parte da nossa história, neste
mês de março, quando completamos 17 anos de vida, o JORNAL DO BURITIS fechou uma
parceria com o Buri Dogs com
o objetivo de oferecer maior
aporte financeiro ao projeto voluntário. Além de incentivar a
adoção dos cães em situação de
rua, a parceria consiste em oferecer benefícios nas páginas e
redes sociais do JB para quem
ajudar o grupo.
PÁG. 3

Mulheres
na linha
de frente

UM BAIRRO ATRATIVO
O JORNAL DO BURITIS completa 17 anos de fundação neste mês de março. E desde a sua primeira edição, já são mais de 200, sempre teve como prioridade em sua linha editorial mostrar o quanto o Buritis é um excelente bairro,
não somente para viver, mas também para frequentar. E, mesmo com as grandes
mídias querendo mostrar o contrário, temos o orgulho de dizer que conseguimos.
Hoje o Buritis é um bairro que atrai moradores de todos os cantos de BH para
usufruir de seus serviços.
PÁG. 4

A mulher no comando, na liderança e onde mais ela quiser
chegar. Avaliada apenas pela sua
competência e seu potencial. A
cada dia que passa elas provam
à sociedade que têm capacidade
para atuar em qualquer área. No
Buritis temos a honra em ver a
nossa Polícia Militar ser comandada, desde o início deste ano,
pela Aspirante Nathália, que,
além de sua enorme capacidade, leva amor e sensibilidade ao
seu trabalho junto à comunidade,
como é natural de toda mulher.

PÁG. 5

Incentivo

Iniciativa

ABB

BHTrans

JB lança premiação
para homenagear quem
pratica o bem social

Morador leva
esporte para terreno
abandonado do bairro

Associação de Moradores
elege diretoria para
biênio 2021/2023

Novo presidente da
empresa diz que Buritis
está na pauta

PÁG. 4

PÁG. 11

PÁG. 11

PÁG. 12
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Editorial

NOSSO MAIOR PATRIMÔNIO
O Buritis é, indiscutivelmente, um dos melhores bairros de Belo Horizonte. Prova
cabal disso é que não para de
crescer, tanto em termos territoriais quanto em população.
Dez anos atrás praticamente
não existia o Buritis 2. Era apenas uma grande área desocupada que se transformou praticamente em um novo bairro, com
milhares de novos moradores
vindos de todas as partes de
Belo Horizonte e até mesmo
do interior, além de centenas
de estabelecimentos comerciais
e de prestadores de serviços. O
próximo censo previsto para ser
realizado este ano deve colocar
o Buritis como o bairro mais populoso de Belo Horizonte, com
cerca de 50 mil moradores, 15
mil a mais que em 2010.

As pessoas falam de diversas virtudes do bairro. Falam da diversidade do nosso
comércio. Na hora de fazer
compras, é muito difícil o morador não encontrar no bairro
o produto que deseja. Temos
escolas de excelente qualidade, desde o ensino infantil
até centros universitários com
doutorados e mestrados. Na
parte gastronômica evoluímos
de forma substancial nos últimos dez anos. O cardápio do
bairro ficou muito mais diversificado e já nos transformamos em um novo point para
aqueles que gostam de frequentar bares e restaurantes.
Esperamos que o mais rápido
possível todos possam voltar
a funcionar normalmente.
Neste 2020, ano inédito na

vida de todo mundo, que afetou
as relações pessoais, afetivas,
trabalhistas, entre outras, muito se falou no surgimento de
um ser humano melhor e mais
solidário no pós pandemia. Há
controvérsias. Em pleno século
XXI ainda estamos testemunhando fatos que nos remetem
à idade média. Comportamentos racistas, homofóbicos, violência contra a mulher, contra
os animais, enfim, barbáries e
selvagerias que, lamentavelmente, ainda acontecem na sociedade. Não só no Brasil, mas
em todo mundo.
Aqui em nosso bairro, desde quando foi fundado, em
2004, um dos propósitos foi
falar do tanto de fato positivo
que o Buritis tem para mostrar. Em lugar das tragédias,

que também registramos, mas
em segundo plano, sempre demos prioridade para mostrar o
lado bom das pessoas. Com o
lema “Notícia boa também dá
audiência”, buscamos mostrar
o Buritis que não aparece na
grande mídia, que só dá as caras por aqui quando temos alguma tragédia ou para falar mal
do nosso trânsito.
E a gente pode dizer com
muito orgulho que a principal
vantagem do Buritis não é o
nosso comércio, nossos bares,
nossos prestadores de serviços,
não é a facilidade que temos
de ter tudo perto, ao nosso
redor. Nosso principal patrimônio é a nossa gente, são as
pessoas que moram aqui, que
possuem iniciativas que ajudam a tornar a cidade melhor

e a vida de outras pessoas também melhor.
Em nossas 205 edições
sempre publicamos reportagens
mostrando iniciativas solidárias e pioneiras que acontecem
em nosso bairro. Seria um erro
citar alguma em especial, pois
estaríamos cometendo injustiça com todas as centenas de
outras tantas que demos publicidade. Em meio a tanto concreto, foi possível descobrir
corações e mentes muito sensíveis e ativas promovendo ações
que contribuem para fazer uma
Belo Horizonte melhor. Comemoramos mais um aniversário
neste 2021 agradecendo a cada
uma dessas pessoas, a cada um
desses projetos coletivos que
transformam para melhor a
vida em comunidade.
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Covid
Uma das correntes que explicam a transmissão do vírus no
Brasil não é propriamente científica, mas ideológica. É bem verdade que o governo brasileiro
sempre agiu em desacordo com a
proteção social em relação a essa
questão epidemiológica, abrindo
a discussão como uma farsa, bem
ao estilo do então presidente dos
EUA, Donald Trump. A essência
do negacionismo, do simplismo no
tratamento através de medicações
inócuas, as demonstrações públicas
das aglomerações sem máscara, a
falta de coordenação do planalto,
sempre justificada pela decisão do
STF que delegava a governadores
e prefeitos o combate à pandemia –
o que não é verdade, pois a Corte
não eximiu o governo federal de
responsabilidade, pelo contrário,
reforçou a competência dos executivos –, fizeram do Brasil preocu-

pação internacional na proliferação
de novas variantes ante o descontrole do governo. Um fato incontestável é que Bolsonaro sempre
apostou que a população não iria
aderir às vacinas, pois várias vezes afirmou que jamais a tomaria,
e que a economia era, sim, vítima
de uma “epidemia fabricada”, em
que o vírus era um agente político
para promoção de governadores e
oposicionistas. E tal pensamento
de certa forma acabou impregnado
na mente dos negacionistas, grande
parte dos seus eleitores, muitos dos
quais, diga-se de passagem, já faleceram em virtude da Covid-19.
Fernando Rizzolo
Advogado e jornalista

VACINAÇÃO
A vacinação no nosso país
anda como tartaruga, bem devagar.
Só deixamos para encomendar os
imunizantes no início deste ano,
mesmo sabendo que diversas em-

presas mundiais já estavam quase
anunciando a descoberta da vacina.
O problema é que parece que o governo não quer vacinar as pessoas
e deixando o povo a própria sorte.
Queremos a vacina e seja ela qual
for. As empresas privadas de imunização e grandes farmácias também poderiam comprar as vacinas
e ofertar a preços justos para a população. Assim, aceleraria o processo de vacinação, dando espaço
ao Ministério da Saúde e SUS para
vacinar os demais.
Neide Martins
Moradora

FECHAMENTO
Mais uma vez o comércio
pagando pela incompetência da
prefeitura de BH. Os ônibus e o
metrô andam lotados, Shopping
Oi abarrotado de gente e vai
continuar aberto, pois o próprio
prefeito disse que lá tem trabalhadores com tornozeleiras. Triste re-

alidade. E todos vão abaixar a cabeça e aceitar. Lógico que isso só
vai acontecer nos bairros centrais,
pois nos bairros afastados nunca
fecharam. A pobreza vai aumentando a cada dia. Parece que estamos indo no mesmo caminho
da Argentina e da Venezuela. Vamos acordar, antes que seja tarde
demais. Como a frase “Fique em
Casa” pode dominar os medrosos.
Heloiza Helena Piló
Moradora

COPASA
Com o agravamento da evolução da Covid-19 e alinhada com as
determinações governamentais, a
Copasa informa que suas agências
físicas em Belo Horizonte e Região
Metropolitana de Belo Horizonte
(RMBH), farão apenas e tão somente atendimentos pré-agendados
para os seguintes serviços: religação de água, negociação de débitos
e nova ligação de água/esgoto. Os
agendamentos serão confirmados

por meio telefônico com os clientes.
Todos os serviços que são prestados
nas agências físicas são igualmente
prestados nos canais virtuais acessíveis pelo site www.copasa.com.br.
Marcelo Tinoco

DIA DA MULHER
É claro que muita coisa mudou
para melhor no decorrer dos últimos 50 anos quando pensamos nas
oportunidades abertas no mercado
de trabalho para nós, mulheres. E
também é verdade que temos visto,
em todos os veículos de comunicação, mais e mais executivas de sucesso sendo perfiladas. É orgulho
que chama, né? Sem dúvida. Mas,
ao mesmo tempo, é preciso mantermos um pé na realidade que nos
cerca. Digo isto porque, estes dias,
pensando na chegada de mais um
mês de março – e do Dia Internacional da Mulher –, deparei com
uma nova pesquisa sobre equidade
de gênero no mercado de trabalho

brasileiro. E os resultados não são
animadores como gostaríamos.
Realizado pelo LinkedIn, o estudo
revela, entre outras coisas, que o
principal obstáculo enfrentado pelas mulheres é o “condicionamento social” que faz com que elas se
sintam menos merecedoras do que
os homens, “criando uma lacuna
de direitos que afeta diretamente suas vidas profissionais”. Não
é fácil lidar com isso, sabemos.
Ainda há muito preconceito. Mas
a porcentagem de brasileiras entrevistadas que acreditam ter menos
direitos do que os homens no ambiente de trabalho é de inacreditáveis 82%. E atenção: quase metade
(47%) dessas profissionais nunca
pediu um aumento ou promoção
fora da sua avaliação de desempenho anual, mesmo sentindo que
sua performance é acima do esperado para o atual cargo. É a tal Síndrome da Impostora em modo full.
Ana Paula Kagueyama
Head Global de Soluções
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Especial

JB e Buri Dogs fazem parceria
para incentivar adoção de cães
em situação de rua no bairro

A cada dia que passa, mais moradores, literalmente, vestem
a camisa do BURI DOGS. JB é o mais novo parceiro do projeto

A grande paixão pelos animais
fez com que um grupo de moradores do Buritis, apaixonados pela
causa animal, há cerca de um ano
e meio, se juntasse na tentativa de
fazer algo para melhorar um pouco
a vida dos peludos que moram nas
ruas. Assim nasceu o Buri Dogs.
Sempre com recursos próprios,
inicialmente os voluntários saíam
com sacos de rações e garrafas de
água nos carros e quando avistavam um animalzinho em situação
de rua os alimentava e hidratava.
Porém, esta bela ação ganhou tanta
repercussão no bairro que muitos
outros moradores foram aderindo à
causa e hoje o Buri Dogs se tornou
uma referência em proteção animal.
É importante esclarecer que o
Buri Dogs não é uma ONG nem
um grupo de resgate, pois não tem
estrutura física, materiais apropriados nem fontes financeiras
para custear as despesas com os
animais. Trata-se de um grupo de
pessoas voluntárias e amantes dos
animais que trabalha principalmen-

te para proporcionar um lar para os
cães em situação de rua. A grande
vitória do grupo é quando um “aumigo” consegue um lar, ser bem
tratado, ser feliz e proporcionar felicidade aos seus tutores.
Desde quando os trabalhos foram iniciados o grupo conseguiu
resgatar 60 filhotes e 55 adultos,
aproximadamente, sendo que todos os adultos foram castrados,
vacinados e vermifugados. Destes,
cinco animais adultos ainda estão
para adoção, esperando por alguém
que lhes dê uma chance de ser e te
fazer feliz. Como a causa animal
é uma das grandes bandeiras do
JORNAL DO BURITIS, decidimos fazer parte desta linda família
Buri Dogs. Desde o nascimento do
grupo, o JB fez questão de registrar a grande atitude de nossos vizinhos em várias reportagens.
A partir deste mês de março,
o JB firmou uma parceria com o
objetivo de contribuir ainda mais
para a manutenção do Buri Dogs.
Empresas que fizerem doações

para ajudar a sustentar as ações do
grupo terão preços diferenciados
para anunciar no JORNAL DO
BURITIS, tanto no veículo impresso quanto nas redes sociais. O
mesmo também vale para pessoas
físicas e profissionais liberais. Atualmente, o JB tem 12 mil exemplares distribuídos gratuitamente nas
residências e estabelecimentos comerciais. Atinge um público alvo
de aproximadamente 50 mil pessoas. Nas redes sociais, são mais de
12 mil seguidores no Instagram e
mais de 11 mil no Facebook. Além
disso, todas as doações e contribuições serão registradas nas páginas
do jornal e nas redes sociais como
mídia espontânea.
“O Buri Dogs é um grupo de
voluntários onde ninguém é remunerado, a não ser pela gratidão que
vemos nos olhos dos nossos cãezinhos. Temos encontrado alguns
anjos pelo caminho que nos doam
dinheiro, remédios, caminhas, ração, vermífugos, casinhas, etc, que
são usados única e exclusivamente

para nossos patudos. Mas precisamos de muito mais para poder
ajudar outras dezenas de cães que
continuam por aqui sofrendo todo
tipo de dor, fome e solidão. Esta
parceria com o JB será muito importante e fará a diferença”, ressalta Adriana Mariano, advogada,
voluntária do Buri Dogs.
Para se ter uma ideia do esforço dos voluntários do grupo,
atualmente ele conta com aproximadamente 30 colaboradores fixos,
que doam mensalmente de R$10 a
R$20 em média. Ou seja, o que conseguem arrecadar mal paga as despesas dos animais que ajudam com
tratamentos, ração e vacinas. “Quando nos deparamos com situações
mais graves, como foi o caso do
Toddynho e da Lobinha, em que a
conta ultrapassou R$4.200, ficamos
divulgando em nossas redes pedindo doações ou oferecendo rifas para
conseguirmos pagar a dívida. Isso
acaba nos impossibilitando de ajudar
outros animais até que consigamos
pagar as despesas já realizadas”.

EMOÇÃO AO ADOTAR
A psicóloga Vanessa Cesar
Magalhães, moradora na Rua Rubens Carvalho de Andrade, foi uma
das pessoas a adotar um cãozinho
acolhido pelo Buri Dogs. No dia
17 de julho de 2020 a Amora foi
resgatada nas ruas no bairro pelo
grupo e já no dia 19 daquele mês
estava em seu novo lar. Desde
então, a vida da casa mudou. De
acordo com Vanessa, a Amora foi
um presente de Deus. Um presente
com o apoio do Buri Dogs.
“Desde que minha filha nasceu
ensino a ela a importância do amor
e o cuidado com os animais. Sou
de uma família de veterinários e
sempre tive cães, mas a experiência de adotar é única e maravilhosa! Poder contribuir com essa causa nos trouxe enorme satisfação,
um sentimento de “fazer a diferença”, mas o mais importante é que
salvamos a vida dela e ela a nossa.
Sua alegria é contagiante. É uma
cachorrinha carinhosa, sapeca, inteligente, obediente e super companheira”. “O que seria da nossa
casa sem a Amora? Não consigo
nem imaginar’, completa a filha
Carolina, de 6 anos.

Quem também fez este grande
ato de amor foi o professor Anderson Tofani, morador na Rua
Eli Seabra Filho. Ao lado do companheiro Ricardo Felipe, em setembro do ano passado eles adotaram a Britney. “Acordei numa

manhã bem chuvosa e fria com a
mensagem do Ricardo sobre um
doguinho que estava no ponto de
ônibus sozinho, na chuva. Ele me
mandou a foto e fiquei com muita dó. Aí entrei no Facebook e vi
na mesma hora um post do Buri

BRITNEY foi resgatada em um dia de chuva e
hoje é o sol da casa de ANDERSON e RICARDO

Dogs pedindo um lar temporário para a mesma cadelinha. Foi
coincidência demais e não resisti.
O Buri Dogs resgatou, deu banho
e trouxe ela com todos os acessórios que um lar temporário precisava ter. Mas o lar temporário falhou e agora o apartamento é dela,
principalmente o sofá e a minha
cama”.
Anderson dá um importante
depoimento explicando a dificuldade de adaptação no início. Mas
que, com amor e dedicação, tudo
se ajeita da melhor forma. “Foi um
pouco difícil, ela estava acostumada a viver nas ruas e de repente
vive em um apartamento pequeno.
Comeu muitas das nossas marmitas, chinelos, meias, mas graças a
Deus foi diminuindo com o tempo
e agora é deixar uma cenoura na
pia que ela encontra e deixa nossas roupas em paz. Adora passear
e é uma atração na rua, querendo
a atenção e carinho de todo mundo que passa. Faz jus ao seu nome:
Britney, pois faz até uma dancinha
especial para conquistar os outros.
Ninguém sabe meu nome aqui
no condomínio, mas todos sabem

Não é possível
mais imaginar
a casa de
Vanessa sem
a alegria
contagiante
da AMORA

quem ela é. A rotina mudou, mas
trouxe suas vantagens. Sair para
caminhar duas vezes ao dia resolveu o meu problema de refluxo
estomacal. Ricardo divide seus
ovos mexidos com ela no café da
manhã. Quando ela não está aqui,
a casa fica vazia. Você muda a vida
de um ser vivo que vivia abandonado e ele muda a sua. Nós resgatamos um ao outro”, diz.
Então, empresário, venha conosco! Participe do Buri Dogs e
faça suas doações ou contribui-

ções. Aos poucos podemos mudar
a vida de muitos desses animais,
como foi o caso dos mais de 100
que o grupo já ajudou. “Ainda temos mais de 50.000 moradores, no
mínimo, que podem aderir à nossa
causa. Agradecemos toda ajuda
que tivemos até hoje e ao imenso
apoio que esperamos ter daqui para
frente”, finaliza Adriana.
Convidamos a todos a entrar
e participar pelas redes sociais do
Buri Dogs. Facebook: Buridogs e
no Instagram: buridogsoficial.
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Aniversário

JORNAL DO BURITIS: 17 anos mostrando
para Belo Horizonte o quanto aqui é bom
Fundado em 2004, há exatos
17 anos o JORNAL DO BURITIS
se apresentava tendo como uma
de suas missões mostrar o tanto
de notícia boa que estava acontecendo no bairro, em contraponto
à grande imprensa tradicional que
só via o Buritis como pauta para
falar mal do trânsito. Como se
aqui fosse a exceção e não a regra.
Não foi fácil, e ainda hoje não
é, tirar essa fama, mas conseguimos mostrar que esta não é uma
exclusividade do nosso bairro. Por
outro lado, as dificuldades de tráfego não impediram que o Buritis
continuasse se desenvolvendo,
proporcionando a cada dia uma
melhor qualidade de vida para
os moradores. Prova disso é que,
hoje, além do vertiginoso crescimento da população do bairro – é
o mais populoso da capital - temos um público de fora que faz
questão de se deslocar dos vários
cantos da cidade para desfrutarem
dos nossos atrativos.
Ao longo dos anos o Buritis
conquistou a fama de ser uma cidade dentro de Belo Horizonte,
capaz de oferecer uma gama de
serviços e produtos que tornava
absolutamente desnecessário sair
do bairro para fazer qualquer coisa. A educação é um exemplo bem
marcante. Por aqui há opções de
excelente qualidade desde o maternal até o curso superior. E muita gente de outros bairros percebeu esse aspecto do Buritis.
Administradora de empresas e
cirurgiã dentista, Stela Coutinho é
moradora no bairro Vila da Serra.
Há sete anos seus filhos André e
Felipe estudam no Colégio SEB
Unimaster do Buritis. Segundo
ela, o SEB/Unimaster é uma esco-

LAZER E ENTRETENIMENTO

Na hora de escolher a escola dos filhos, STELA e o marido ANDERSON,
moradores no Vila da Serra, não tiveram dúvidas em optar pelo Buritis

la comprometida com a qualidade
da educação e está sempre preocupado em inovar e melhorar cada
vez mais para atender bem os
alunos e as famílias. “Além
disso é uma escola que cuida
com todo carinho dos nossos
filhos e por isso eles sempre
foram muito felizes lá, o que
muito nos tranquiliza. Por
isso, mesmo morando em outro bairro, nós fazemos questão que nossos filhos continuem estudando no colégio
do Buritis”.
Além da escola, Stela
destaca que o Buritis é, segundo ela, um bairro que
oferece tudo o que precisa.
“Com um comércio excelente, bons supermercados, drogarias, bancos e vários
outros serviços, o Buritis é um
bairro completo e que sempre
nos atende muito bem. Sem falar

do principal: sentimos muita segurança em mandar nossos filhos
para o bairro”.

Moradora no bairro Santa
Efigênia, PRISCILA tem o
Paragem como um dos
locais mais interessantes
para frequentar

Além da qualidade na educação, o Buritis também vem se destacando nos últimos anos como um
dos principais centros de lazer e entretenimento de Belo Horizonte. A
variedade de bares e restaurantes de
qualidade estimula que outros moradores nos prestigiem.
O empresário Arnaldo Guerra é
morador no bairro Serra. Conheceu
o Buritis por ter amigos que moram no bairro e já há algum tempo
se tornou um grande frequentador.
“Lembro-me bem que há alguns
anos eu ainda convencia o pessoal a
vir para as regiões mais “centrais” e
locais já conhecidos. Porém, com o
passar do tempo, habituei e me tornei cliente fiel de alguns estabelecimentos do Buritis.
De acordo com
o empresário, o que
mais chamou a atenção dele no Buritis foi
o fato de os estabelecimentos oferecerem
opções bem diversificadas de entretenimento. “Se buscar um
local agitado, encontra. Se buscar um local tranquilo, também
acha. É comum ver
movimento nas ruas
do bairro em dias
que outros pontos da
cidade estão vazios.
As atrações também
atendem diferentes idades e é muito

As atrações da noite do Buritis se tornaram a primeira opção
de lazer do empresário ARNALDO GUERRA, morador na Serra

comum, por exemplo, meu filho me
acompanhar nessas visitas”.
Além dos bares e restaurantes,
outro local do Buritis bastante frequentado por moradores de outras
regiões da cidade é o Paragem. O
maior centro comercial do bairro,
além de excelentes lojas, oferece
algumas ótimas opções de lazer,
como sala de cinema e mais recentemente uma unidade SNIPER, uma
casa de diversão única em Belo Horizonte.
A analista de marketing Priscila Nunes é moradora no Santa Efigênia e sempre dá um jeitinho de
vir até o Buritis curtir o Paragem.
“O Paragem é um shopping menor,
mais intimista, e tem uma ótima
gama de lojas. Quando alguém me
pergunta: “onde encontro (sei lá)

alfinete?” Eu falo “Lá no Paragem
tem”. O Paragem é um mundo de
coisas em poucos metros quadrados
e atende muito bem nas duas maiores necessidades. Dá para resolver
muita coisa, bem rapidinho, ou dá
para caminhar com calma, admirando as vitrines”.
Com o advento das redes sociais, foi possível ao JORNAL DO
BURITIS levar suas informações
para além das nossas fronteiras.
Atualmente, além da edição impressa que circula por todo o bairro, o
Site, o Instagram e o Facebook do
jornal possuem grande audiência
que também alcança um expressivo
número de pessoas que não moram
no bairro. Assim, a cada dia o bairro
recebe mais “turistas” para curtirem
nossas atrações.

JB LANÇA PRÊMIO
BURITIS DO BEM
O JORNAL DO BURITIS
completa neste mês de março
17 anos de vida. A pandemia
não nos permite qualquer tipo
de comemoração. Mas, por outro lado, diante desse novo cenário é imprescindível criarmos
novas ideias e atitudes. Neste
mês de aniversário, o nosso JB
anuncia que vai promover a partir deste ano o Prêmio BURITIS DO BEM. A iniciativa tem
como objetivo reconhecer projetos sociais que estão contribuindo diretamente para construirmos uma sociedade mais
justa, igualitária e cidadã.
A ideia de criar o “BURITIS DO BEM” partiu de uma
razão bem simples. Nestes 17
anos de vida o JB divulgou em
suas páginas mais de uma centena de projetos e ações, sejam
de pessoas físicas ou jurídicas, que tiveram ou
ainda estão tendo reflexos
na melhoria da comunidade do nosso bairro. Seria
injusto citar aqui algum

exemplo, uma vez que são muitas. Em cada uma das nossas 206
edições distribuídas regularmente
todo início de mês sempre fizemos
alguma reportagem sobre um projeto que está proporcionando uma
vida melhor para as pessoas.
Se dependesse da nossa grande
imprensa tradicional – que só enxerga o bairro como notícia quando
há alguma tragédia e problemas no
trânsito – muitos destes projetos ficariam no anonimato. Nas páginas
do JB eles ganharam visibilidade e
conquistaram adesões. Alguns até
já receberam prêmio. Enfim, por
meio das nossas reportagens eles
cresceram e passaram a melhorar a
vida de muito mais pessoas.
Além de reconhecer quem já
está de “mangas arregaçadas” ajudando o próximo, o prêmio BU-

RITIS DO BEM certamente vai
estimular o surgimento de novos
projetos sociais aqui no bairro. Nos próximos dois meses, a
direção do JB vai convidar um
grupo de pessoas e entidades
para a elaboração do regulamento do prêmio.
Porém, já adiantamos que
poderão concorrer ao prêmio
iniciativas individuais, projetos
de Organizações Não Governamentais e ações da iniciativa privada. Na fase inicial, a
comunidade poderá fazer indicações para disputar o prêmio.
Em um segundo momento,
cinco ações serão selecionadas
por meio de votação popular na
internet. E, por último, haverá um período de votação para
escolher o grande vencedor do
prêmio. Desde já, o JB está
aberto a receber sugestões e ideias da comunidade para a elaboração do
regulamento. As pessoas
poderão enviar para jornaldoburitis@gmail.com .
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Mulher

ELAS NO COMANDO
No mês em que se celebra o Dia
Internacional da Mulher, o JORNAL
DO BURITIS destaca o trabalho de
uma grande representante das mulheres em nosso bairro. Desde o início deste ano, a Polícia Militar que
faz a patrulha do Buritis tem como
sua comandante a Aspirante Nathália Policarpo. Assim como em todas

as outras áreas da nossa sociedade, a
mulher mostra toda a sua competência e força à frente da árdua missão,
mas sem deixar de lado o amor, sensibilidade e cuidado que toda mulher
leva consigo.
A história de Nathália com a
Polícia Militar teve início no ano de
2011 na cidade de Poços de Cal-

Mesmo com a rigidez que a função exige, a comandante do policiamento
do Buritis não deixa sua sensibilidade, natural de toda mulher, de lado

das. À época, ingressou na carreira como flautista da banda de
música. Por lá ficou até o ano de
2014 quando, já como sargento,
se mudou para a cidade de Juiz de
Fora. Em 2018 se formou em Direito e foi aprovada no curso para
oficiais, tendo assim que se mudar
para a capital.
Em 2020, no seu último ano
de academia, teve a oportunidade
de prestar serviço no Buritis e, em
uma dessas coincidências da vida,
assim que foi elevada à classe de
aspirante teve como primeira missão
comandar o policiamento do nosso
bairro. “Foi uma surpresa e alegria
muito grande. Apesar da enorme responsabilidade em comandar o maior
bairro de BH, aqui os moradores são
acolhedores e contribuem demais
com o trabalho da PM. Seremos
grandes parceiros, não tenho dúvidas
quanto a isto”. A Aspirante Nathália
chegou ao Buritis para substituir o
Tenente Bruneiffer, que foi transferido para comandar a 10ª Companhia,
no bairro Nova Gameleira.
Em 2021 a Polícia Militar de
Minas Gerais celebra os 40 anos do
ingresso do policiamento feminino

na corporação. Se analisarmos que
a PM irá completar 246 anos percebemos o quanto demorou para que
elas conquistassem este direito. Por
isso, esse momento deve ser bastante celebrado. “É estranho pensar
que demorou tanto para conseguirmos este direito, mas ele chegou.
Hoje os próprios militares homens
não conseguem imaginar a corporação sem a presença da mulher”.
No comando do Buritis, a militar garante que irá tratar todas as
situações com a seriedade que elas
merecem, mas, de forma alguma,
irá perder sua essência feminina.
“Além de mulher, ainda sou musicista, ou seja, a sensibilidade está
em mim. Muitas vezes até acho que
posso estar fazendo algo errado, por
estar indo além da minha obrigação.
Eu quero cuidar. Encontrar uma solução para a vida daquela pessoa.
Chego a me emocionar”.
Como comandante da PM do
Buritis, Aspirante Nathália tem sob
sua coordenação uma equipe formada por oito militares que compõem a Base Comunitária Móvel e
mais quatro militares que ficam na
viatura. A grande maioria homens.

Com capacidade e gentileza, Aspirante NATHÁLIA
já ganhou o respeito de seus comandados

De acordo com ela, ser mulher não
afeta em nada seu comando e fica
muito feliz em ver o respeito que
todos têm por ela. “A gente acaba
formando uma grande família. E
essa afinidade resulta no melhor trabalho em prol da comunidade, que
é a nossa missão”.
Para celebrar o Dia Internacio-

nal da Mulher, entre os dias 8 e 12
de março a Polícia Militar prepara
uma blitz especial no bairro, quando importantes orientações para a
segurança da mulher serão repassadas. “Será mais uma grande ação da
campanha 2021: 40 anos da força e
leveza da mulher na Polícia Militar”, revela.

Sucesso na Educação
Quando se trata de empoderamento feminino, aqui no
Buritis temos um caso bem
marcante. Trata-se da moradora do bairro Sueli Maria Baliza
Dias, que entre tantos títulos
acadêmicos e profissionais é
Mestre em Comunicação Social
pela UFMG. Sueli começou a
estreitar seus laços com o Buritis em 2005, quando assumiu
a Reitoria do UniBH, cargo
que ocupou até 2011. Entre as
suas principais conquistas ao
longo de sua gestão, conseguiu
implantar em Belo Horizonte
depois de mais de 50 anos um
novo curso de Medicina. Até
então só tínhamos o curso na
UFMG e na Faculdade de Ci-

ências Médicas. Sob o comando de
Sueli, o UniBH conseguiu entrar
neste seleto grupo.
Moradora do bairro desde
2017, atualmente Sueli é Secretária
Municipal de Educação de Nova
Lima, uma indicação eminentemente técnica do novo prefeito da
cidade, João Marcelo Dieguez Pereira. O cargo já exige uma grande
dose de responsabilidade. Porém,
antes de chegar a ele, Sueli passou
por experiências como secretária
de educação de duas grandes cidades. A primeira delas no período
entre 2013 e 2016, quando iniciou
a sua trajetória na vida pública em
Belo Horizonte.
Na época, havia sido convidada pelo então Prefeito Marcio

SUELI BALIZA, ex-reitora do UniBH
e moradora do bairro, conseguiu
a proeza de ser Secretária de
Educação de Belo Horizonte,
Contagem e agora em Nova Lima

Lacerda em virtude do ótimo trabalho realizado à frente do UniBh.
Na Secretaria de Educação, Sueli
comandou um dos mais ousados
projetos da gestão de Marcio: a
expansão e a qualidade do ensino
infantil. O ex-prefeito deixou a cidade com 130 Unidades Municipais de Educação Infantil (Umeis)
funcionando com uma qualidade
comparável às melhores escolas da
iniciativa privada. E a comandante
desse projeto foi Sueli.
Em 2018, insatisfeito com
os rumos da educação em Contagem, o então prefeito Alex de
Freitas convidou Sueli para ocupar o cargo. Na cidade vizinha
novamente a ilustre moradora
do Buritis não decepcionou. O

município melhorou significativamente os índices de alfabetização, passando de 46% para 85%
das crianças de até 7anos alfabetizadas no período de 1 ano.
Também lá implantou o primeiro Centro de Educação Integral, escola com 7.000m² de área
construída, 43 espaços de aprendizagem, referência no Estado.
Acrescenta-se a esse trabalho a
reforma de 114 escolas, maior
projeto da cidade nessa área nos
últimos anos. Aliás, enquanto estava na Secretaria em BH,
nas duas oportunidades em que
sua gestão foi avaliada, a capital
apresentou avanços, tendo sido
a capital com o melhor IDEB
dentre as que possuíam mais de

2 milhões de habitantes. Na
última avaliação ocorrida na
atual gestão em 2019, porém,
a qualidade da educação em
BH caiu.
Sueli diz que trajetória de
sucesso se deve à dedicação,
muito trabalho e ao fato de fazer o que gosta. Mas sabe que
outras mulheres com igual talento sofrem muito para mostrar
o seu valor para a sociedade e
muitas vezes ficam relegadas
a um segundo plano. “Na educação mesmo vemos esta discriminação. Apesar de sermos
maioria absoluta, nunca houve
no país uma mulher comandando o Ministério da Educação”,
salienta.
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Variedades

Colocando a mão na massa
UniBH cria alternativas para alunos conhecerem estrutura e o
dia a dia de um profissional de veterinária mesmo na pandemia
com a limitação de quatro pessoas por hora, seguindo todos os
protocolos de segurança contra a
COVID-19, como uso de máscara, álcool em gel e distanciamento entre os candidatos.
As pessoas que gostam de
animais silvestres têm a oportunidade de conhecer a atuação do
profissional com esses animais
visitando o Hospital Veterinário
do UniBH. Na visita guiada, o
candidato que pensa em ser um
cirurgião veterinário conhece o
funcionamento de um bloco cirúrgico e aprende os primeiros
passos da profissão. Porém, se o
candidato gosta de animais grandes, ele pode ajudar, por exemplo, no atendimento de cavalos de
tração. O curso promoverá ainda
uma simulação de emergência para
mostrar e ensinar como funciona

Muitas vezes para se escolher
de fato a profissão que se pretende seguir é necessário acompanhar de perto o que o profissional
faz. Infelizmente, com a pandemia, essa interação está cada vez
mais complicada. Pensando em
criar alternativas para que os alunos não percam essa experiência
prática, que é tão rica, o UniBH
criou uma série de ações para que
estudantes conheçam um pouco
mais sobre o universo da Medicina Veterinária.
Para aqueles que querem vivenciar um dia no Hospital Veterinário, a instituição tem promovido a participação do interessado
em um plantão. O objetivo dessa
ação é deixar o candidato cada
vez mais próximo da realidade prática do profissional. A ação
acontece, de forma presencial,

Foto UniBH/Divulgação

HOSPITAL VETERINÁRIO do UniBH é referência em estrutura

técnicas de resgate animal, no dia
26 de março, no Complexo Médico
Veterinário do UniBH (rua Líbero

Leone, 259 – Buritis). Os interessados deverão ficar ligados no site:
www.unibh.br/eventosmedvet.

LIVE MOSTRA FUNCIONAMENTO DE HOSPITAL
EXPERIÊNCIA PRÁTICA
O coordenador do curso de
Medicina Veterinária do UniBH
acredita que, para integrar o estudante à sociedade enquanto profissional, não basta somente o estudo
teórico, mas sim a dedicação e a

prática veterinária. “Para viver a
Medicina Veterinária é necessário
fazer atividades práticas. E quanto mais cedo, melhor! O estudante
que aprende a conter um animal já
no primeiro ano, é um estudante
que sabe intervir e reagir a situa-

Foto Bárbara Faria

No dia 25 de fevereiro, o coordenador do curso de Medicina Veterinária do UniBH, Breno
Mourão, apresentou em uma live
o funcionamento do Hospital
Veterinário da instituição, mostrando médicos veterinários, professores e alunos de vários períodos colocando a mão na massa
e realizando atividades práticas.
No vídeo foi mostrado ainda os
cuidados recebidos por cães,
cavalos e vacas que estão atualmente em tratamento no hospital veterinário.
Recém-formado no Ensino Médio, Bruno Willian, 18 anos, conta
que a iniciativa ajuda a estreitar a
relação entre professores e alunos
nessa pandemia. “A instituição trabalha com uma união entre professores e alunos, que na minha opinião, é
muito importante. Com essas ações,
o estudante consegue aprender muito mais fácil! Na live vi que tinham
pessoas que logo nos primeiros períodos já atuam na área”, afirma.

Contato direto com os animais dá
aos estudantes uma grande noção
do dia a dia da profissão

BRENO MOURÃO, Coordenador
do curso de Medicina Veterinária
do UniBH

ções adversas. Todo esse processo
de atividade prática é importante
para o crescimento e enriquecimento do futuro profissional em
Medicina Veterinária. O UniBH
proporciona isso desde o primeiro
período de curso do estudante”,
explica Mourão.
Gustavo Duarte, 19 anos, teve
dois momentos de experiência
presencial no Complexo Médico
Veterinário do UniBH antes de
decidir fazer o curso. Ele conta
que foram momentos muito ricos
e que pesaram muito no momento
da decisão. “Acho de extrema importância ter esses momentos presenciais para conhecermos toda a
estrutura, pois será ali que passarei boa parte da minha vida como
estudante de Medicina Veterinária”, enfatiza. Ele ainda disse que
toda a estrutura e equipamentos
condizem com a realidade de uma
faculdade de grande porte. “Achei
importante conhecer antes para
não ter supresas depois”.

Professora do Buritis
quer apresentar
trabalho à BNCC
Fazer uso do lúdico e da criatividade para motivar o ensino/aprendizagem de seus alunos sempre fez
parte da carreira da professora de
línguas, moradora do Buritis, Andreia Pietra. Entretanto, não satisfeita
em ver o sucesso alcançado somente
perante seus alunos, a professora tem
buscado formas para ampliar o seu
trabalho. E o seu primeiro projeto
foi lançado neste último mês de fevereiro. Andreia gravou uma série de
aulas falando sobre a importância da
contação de histórias na Base Nacional Comum Curricular (BNCC).
De acordo com a professora,
este documento normativo tem o intuito de unificar a aprendizagem nas
escolas públicas e privadas de todos
os alunos da educação infantil e do
ensino médio no Brasil. Ele estabelece conhecimentos, competências
e habilidades que se espera de todos
os estudantes ao longo da escolaridade básica. “Trabalhar a história em
sala de aula é muito importante para
o aprendizado. O deleite faz toda a
diferença para um novo vocabulário.
A motivação, as cores, as fotos, os
bonecos, contribuem muito para o
aprendizado da criança”.
Durante o projeto, a moradora
do Buritis também trabalha uma outra competência, que é a ventríloqua,
arte na manipulação do boneco e da
projeção da voz no objeto. “Treino constantemente a ventriloquia
em minha casa, para que cada dia
possa melhorar e desenvolver com
excelência as minhas contações de
histórias. Participo de um grupo de

ventriloquos da Argentina com um
encontro mensal sempre na plataforma Zoom, buscando aperfeiçoar
os meus conhecimentos na língua
espanhola e nas habilidades e competências socioemocionais no que
diz respeito à desenvoltura e aprendizado da criança”.
Quem quiser conhecer este trabalho da professora do bairro pode
adquiri-lo pela plataforma Hotmart.

ANDREIA PIETRA sempre
acreditou no sucesso do uso do
lúdico no ensino/aprendizagem

LIVRO
Já para o mês de maio, Andreia Pietra se lança em um segundo projeto.
Ela prepara o lançamento do livro “A educação infantil me chamou para a
roda de conversa”, do qual é coautora. A obra é coordenada pelo Movimento
Educação é o Alvo – Coletivo Borboletas e Editora Conhecimento, que tem
como objetivo discutir com os professores e gestores da educação infantil as
implicações da BNCC.
A professora escreveu o capitulo “A contação de histórias ajuda no
aprendizado de uma língua estrangeira”, onde mais uma vez aborda toda esta
sua ideia de trabalhar com o lúdico para o desenvolvimento dos alunos. “As
diferentes ferramentas pedagógicas usadas nas escolas estão dirigidas a educar por meio de figuras, atividades divertidas adaptadas a cada idade. A busca
constante de uma classe criativa, aulas dinâmicas, motivação dos alunos, desenvolvimento do vocabulário, prazer pelo idioma fizeram com que eu buscasse um projeto que fizesse a diferença na educação”.

REVERTA SEU IR EM UM PROJETO SOCIAL
Pouca gente sabe, mas é possível ajudar projetos sociais sem
tirar um centavo do bolso. No entanto, o que se percebe é que, por
total desconhecimento, muitas
pessoas deixam de fazer importantes contribuições que fariam
grande diferença na vida dos menos favorecidos. Um exemplo
claro é a destinação de parte do
Imposto de Renda para projetos
sociais. A Legislação Federal permite que por meio do Imposto de
Renda de Pessoa Física (IRPF) é
possível doar até 6% do imposto
para projetos sociais de diversas
áreas, sem gastar nada a mais por
isso, desde que as contribuições
sejam feitas ao longo do ano.
Caso a doação ocorra durante a
declaração, essa porcentagem se
limita a 3%.
A doação do Imposto de Renda
é um assunto que ainda gera muitas dúvidas e até um certo receio.
Segundo Décio Gaia, contador no
Buritis, por conta desta falta de
conhecimento, diversas pessoas
deixam de ajudar instituições com
valores que seriam de fundamental
importância para a continuidade
dos projetos sociais. “É falta de
informação. As pessoas têm desconhecimento da Legislação, desconhecimento do processo de do-

DÉCIO GAIA diz que ação é
rápida e não oferece
qualquer risco ao contribuinte

ação, insegurança das implicações
do IR, desconfiança das entidades.
É preciso maior divulgação a respeito e também maior procura por
parte das pessoas. Basta procurar
seu contador que ele irá dar todas
as informações necessárias”.
Para fazer a doação, o contribuinte deve acessar o site da Receita Federal, fazer o download do
Programa de Declaração e preencher com os dados pessoais. No

campo de deduções selecionar a
página Pagamentos e Doações Efetuadas e clicar em Novo. Em dados
do pagamento, selecione o código
referente à forma de pagamento.
Posteriormente, preencha o nome
e CNPJ da entidade beneficiada.
Informe o valor doado e clique em
“OK”. Confira os dados e confirme
novamente. Pronto! Sua doação foi
lançada. “O processo é finalizado
com a comunicação à entidade sobre a doação, o qual pode ser feito
por e-mail, juntamente com o envio do comprovante de pagamento.
É um processo muito simples que,
com certeza, fará muita gente feliz”.
Décio faz questão de destacar
que as doações podem ser feitas
apenas por quem optar pela declaração completa. Além disso, o valor destinado às instituições sociais
no ato da emissão do IR pode ser
retirado da quantia a ser restituída
ou devida, ou seja, de um dinheiro
que já seria pago à Receita Federal
de qualquer forma, não comprometendo seu orçamento.
Além das doações diretas, o
contribuinte pode deduzir, dentro
do limite global de 6%, doações
para três tipos de ações feitas no
ano anterior: incentivos à cultura (como doações, patrocínios e
contribuições ao Fundo Nacional

da Cultura), incentivos à atividade audiovisual, incentivos ao
esporte. O contribuinte pode também abater doações aos Programas
Nacionais de Apoio à Atenção da
Saúde da Pessoa com Deficiência
e de Apoio à Atenção Oncológica.
Nesse caso, as deduções estão limitadas a 1% do imposto apurado
na declaração e não estão sujeitas
ao limite global.

IR 2021
A Receita Federal começou a
receber no dia 1º de março a Declaração do Imposto de Renda Pessoa Física 2021– ano base 2020. O
prazo vai até o dia 30 de abril, mas
quanto mais antecedência no envio, mais vantagens o contribuinte
pode ter. Uma das principais vantagens é ter mais chances de receber
a restituição nos primeiros lotes de
pagamento. O contribuinte também
ganha mais tempo para identificar
e corrigir eventuais erros, evitando
cair na malha-fina. Sem contar que,
no fim do prazo, ele corre o risco de
enfrentar lentidão no sistema online
usado para transmitir a declaração.
As restituições começarão a
ser pagas em maio e vão até setembro. São cinco lotes de pagamento, um por mês. A estimativa
da Receita Federal é que sejam

entregues este ano cerca de 32,6
milhões de declarações. Quem é
obrigado a declarar e não o fizer,
ou enviar a declaração fora do

prazo, terá que pagar multa de,
no mínimo, R$ 165,74, e máximo
de correspondente a 20% do imposto devido.

São obrigados a
declarar o IR em 2021:
n quem recebeu rendimentos tributáveis acima de R$ 28.559,70
em 2020. O valor é o mesmo
da declaração do IR do ano
passado.
n contribuintes que receberam rendimentos isentos, não-tributáveis
ou tributados exclusivamente
na fonte, cuja soma tenha sido
superior a R$ 40 mil no ano
passado;
n quem obteve, em qualquer mês
de 2020, ganho de capital na
alienação de bens ou direitos,
sujeito à incidência do imposto,
ou realizou operações em bolsas
de valores, de mercadorias, de
futuros e assemelhadas;
n quem teve, em 2020, receita
bruta em valor superior a R$
142.798,50 em atividade rural;

n quem tinha, até 31 de dezembro de 2020, a posse ou a
propriedade de bens ou direitos, inclusive terra nua, de
valor total superior a R$ 300
mil;
n quem passou para a condição
de residente no Brasil em
qualquer mês e se encontrava
nessa condição até 31 de dezembro de 2020;
n quem optou pela isenção do
imposto incidente em valor
obtido na venda de imóveis
residenciais cujo produto da
venda seja aplicado na aquisição de imóveis residenciais
localizados no país, no prazo
de 180 dias, contado da celebração do contrato de venda.
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Lockdown

Só fechar o comércio não adianta
Na segunda-feira, 8 de março, 16 entidades representativas
de diversas atividades econômicas encaminharam ao Prefeito
Alexandre Kalil um documento
onde fazem oito reivindicações.
No documento, as entidades manifestaram “ compreensão diante
da decisão da Prefeitura de Belo
Horizonte, anunciada na última
sexta-feira, 5 de março, de mais
uma vez fechar o comércio da
cidade. Neste momento, quando
o país vive o maior pico da pandemia, temos que reunir todos os
esforços para que possamos salvar vidas. Porém, é necessário
lembrar que Belo Horizonte foi a
cidade brasileira onde o comércio
ficou mais tempo de portas fechadas durante o ano passado. E no
início deste ano a Prefeitura mais
uma vez obrigou o comércio a
fechar suas portas, o que dificultou ainda mais a sobrevivência de
estabelecimentos e a manutenção
de empregos”.
De acordo com os representantes, apenas fechar o comércio
não será medida suficiente para
enfrentar a pandemia. Elas reivindicaram a adoção de mais oito
medidas que devem ser providenciadas pela Prefeitura. São elas:

INTENSIFICAÇÃO DA FISCALIZAÇÃO
Hoje, ao se realizar uma denúncia no atendimento do 156 da
Prefeitura, o serviço apenas garante que em um prazo de cinco dias o
local será vistoriado. Entendemos

REALIZAÇÃO DE CAMPANHAS DE CONSCIENTIZAÇÃO
A Prefeitura de Belo Horizonte deve destinar boa parte de sua verba de
comunicação para a realização de campanhas de conscientização em todos os meios de comunicação, reiterando a necessidade e importância
das medidas de proteção contra a disseminação do vírus.

EXIGIR DAS EMPRESAS DE TRANSPORTE
COLETIVO MAIS ÔNIBUS
A Prefeitura precisa exigir das
empresas que operam no sistema de
Transporte Coletivo em Belo Horizonte mais veículos para atender os
usuários. Durante toda a pandemia,
ônibus transitando completamente
lotados foi um dos principais pro-

blemas enfrentados pelos nossos
trabalhadores. E é inegável que um
ônibus lotado é cenário perfeito
para a propagação do vírus. As empresas já receberam ajuda da Prefeitura e não podemos permitir que o
número de ônibus seja reduzido.

MAIS AGILIDADE NA VACINAÇÃO
O JB lançou uma CAMPANHA para que a população evite
aglomerações, que hoje são as principais disseminadoras do vírus

Preparação de toda a logística necessária e esforço para a busca de
vacinas para aplicação na população, contando, inclusive, com o apoio
da iniciativa privada.

AMPLIAÇÃO DO NÚMERO DE LEITOS

CONEXÃO COM A REGIÃO METROPOLITANA

Até a última segunda-feira,
BH contava na Rede SUS com
apenas 293 leitos de UTI e 824 de
Enfermaria. É necessário lembrar
que em agosto tínhamos 424 lei-

tos de UTI e 1115 de Enfermaria.
Atualmente, outras capitais com
poder econômico bem menor que
o nosso possuem mais leitos do
que BH.

Entendemos também que a
Prefeitura de Belo Horizonte deve
liderar uma articulação conjunta entre os municípios da região
metropolitana. Hoje, vemos ci-

BH ganha primeiro Hospital Público Veterinário de Minas
Mais uma grande notícia para
a causa pet. Neste mês de março
foi inaugurado na capital o primeiro Hospital Público Veterinário de
Minas Gerais. A unidade, localizada na Rua Bom Sucesso, 731, bairro Carlos Prates, região Noroeste
de Belo Horizonte, vai contar com
12 veterinários que farão atendimentos 24h por dia.
O hospital será gerenciado
pela Associação Nacional dos Clínicos Veterinários de Pequenos
Animais (Anclipeva), unidade de

que a fiscalização precisa ser feita
no momento da denúncia, para que
a aglomeração denunciada possa
ser reprimida e seus promotores
sejam devidamente penalizados.

São Paulo, que ganhou o edital de
licitação e já atua com hospital público em São Paulo. A unidade de
saúde em BH deve ser um centro
de referência em saúde animal
realizando exames de imagem,
raio-x, ultrassons, exames laboratoriais, hemograma, cirurgias
de todo tipo e 120 castrações
mensais.
Além disso, serão ao menos
70 atendimentos diários e internações a cães e gatos. As especialidades profissionais vão desde

ortopedia até oncologia. Os atendimentos vão priorizar moradores
de rua, protetores de animais e
pessoas com baixa renda comprovada, mas qualquer animal
que chegar com risco de vida será
atendido no local.
Os atendimentos serão realizados por meio de distribuição de
senhas, a partir das 8h. No período da tarde serão realizados os
retornos dos animais acompanhados pelos médicos. Já à noite
serão realizados os atendimentos

de urgência e emergência.
O Hospital Público Veterinário
foi financiado por meio de emendas parlamentares do deputado estadual Osvaldo Lopes (PSD), que
alcançaram o valor de R$ 1 milhão
revertidas em reformas necessárias, insumos e materiais elencados pelos veterinários. A prefeitura
de BH não teve nenhum custo no
projeto. Apenas cedeu o prédio
que antigamente funcionava um
posto de saúde e que estava abandonado desde 2009.

dades vizinhas adotando procedimentos diferentes para conter
o avanço da doença. E todos nós
sabemos que não existe fronteira
para esse vírus.

DIÁLOGO COM O
GOVERNO DO ESTADO
É necessário que Belo Horizonte enfrente a pandemia atuando de forma conjunta também
com o Governo do Estado. Além
de ser a capital e maior cidade do
Estado, Belo Horizonte recebe
muitos pacientes vindos do interior. A pandemia do Coronavirus
é um inimigo sem precedentes no
mundo contemporâneo. Se atuando em conjunto, de forma coordenada, já seria difícil a cidade
enfrentar essa tragédia, atuando
de maneira isolada o desafio é
ainda maior.

DIÁLOGO COM A
SOCIEDADE CIVIL
ORGANIZADA
Reivindicamos o imediato estabelecimento de diálogo por parte
da Prefeitura. Durante toda a pandemia, as entidades sempre tiveram uma postura colaborativa para
construir alternativas conjuntas
para o enfrentamento da crise.
Reiteramos novamente a necessidade de a Prefeitura estabelecer
um canal permanente de diálogo
para garantir também a transparência das ações.
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Exercitando

Ginástica do cérebro: importante
aliado contra o Coronavírus
Contrair a Covid 19 pode levar a
pessoa à morte ou também sofrer sintomas de doenças comuns, tais como
resfriado, febre, dor de garganta, dificuldade na respiração, entre outros
mais visíveis. No entanto, está cada
vez mais comprovado que a doença
também afeta regiões fundamentais
do cérebro. Como forma de prevenção, especialistas enaltecem a
importância de se exercitar o cérebro. Nesta linha, o método de ensino SUPERA se apresenta como um
forte aliado.
De acordo com especialistas em
neurologia, o vírus parece ter uma
predileção por determinadas áreas
do cérebro, onde é feito o processamento primário da memória. Sendo
assim, pacientes que têm uma maior
reserva cognitiva estão respondendo
melhor à doença.
O aumento da reserva cognitiva
é consequência de boas práticas que
ajudam o cérebro a trabalhar cada
vez mais e melhor, construindo conexões de qualidade e duradouras. “No
NICODEMOS CARDOSO é coordenador
da unidade SUPERA do Buritis

método SUPERA, as atividades que
oferecem novidade, variedade e desafio crescente para o cérebro, ajudam
a melhorar a performance cerebral
em diferentes aspectos e pode ser
um grande aliado contra os distúrbios que podem ser provocados pela
Covid-19”, explica o coordenador da
unidade Buritis, Nicodemos Cardoso.

PROMOÇÃO
Em parceria com o JORNAL DO
BURITIS, a SUPERA irá oferecer
uma bolsa de estudos em um sorteio
que será feito entre os leitores. Para
participar basta responder o enigma
ao lado escaneando o QR Code. Todos que interagirem já ganham uma
lixeira automotiva. “Ao ingressar
na SUPERA o aluno terá uma variedade de atividades para exercitar
o cérebro. Se ele optar em fazer a
ginástica por conta própria vai acabar “acostumando” o cérebro e as
atividades não terão mais resposta
a partir de um certo tempo”, garante
Nicodemos.
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Positividade

Mercado imobiliário
com perspectiva de
expansão em 2021
Se 2021 começou com incertezas para diversos ramos da nossa
sociedade, para um em especial ele
chegou repleto de boas perspectivas. O mercado imobiliário que
viveu um 2020 surpreendentemente positivo, apesar da pandemia,
acredita em uma grande expansão
nas vendas para este ano. Dados
iniciais da Câmara Brasileira da
Indústria da Construção indicam
que o PIB do setor deva crescer
4%. Quando a pandemia do Coronavírus chegou ao Brasil muitos
agentes do setor imobiliário imaginaram que as vendas cairiam drasticamente. Entretanto, o que se viu
na prática foi um efeito contrário,
gerando um aumento considerável

de contratos assinados. Esta fase
mostrou uma mudança de paradigma. Com o trabalho em home office em alta as residências passaram
a ter uma importância ainda maior,
não sendo vistas apenas como locais de descanso e lazer.
Consultor imobiliário da Via
Nobre Imóveis, Thiago Santos revela que, em 2020, todos do setor,
como a maioria dos brasileiros,
aguardavam o término do carnaval
para enfim “começarem” o ano. No
entanto, de repente, se depararam
com algo nunca vivido antes, que
foi a pandemia. Muitos perderam
o rumo, outros ficaram estáticos.
Porém, a sua empresa se reorganizou, aprendeu com os novos fatos

e aproveitou as oportunidades. “No
decorrer do ano, tudo foi se ajeitando
e tivemos ótimos resultados. E acredite, acima das expectativas, apesar
de muitas empresas, infelizmente,
terem fechado as portas ou mesmo
migrarem para espaços menores”.
Para 2021, o consultor imobiliário, assim como mostram os
indicativos, está confiante em uma
expansão das vendas de imóveis.
Segundo ele, o crédito continua
estimulando os negócios, tanto nas
vendas, quanto nas locações. “Na
locação os valores tiveram alta,
tanto no reajuste anual (IGP-M),
quanto na ordem natural de procura/oferta, e mesmo assim nos falta
imóvel para atender a demanda

de clientes. Os imóveis de venda
mantiveram os valores”.
No que se refere ao impacto da
pandemia do Coronavírus, Thiago Santos acredita que ela acabou
sendo um importante estímulo para
que muitas pessoas concretizassem
o sonho de adquirir a casa própria.
“As pessoas perceberam que, ao
adiar um sonho, depois pode ser
tarde demais. Sentimos na pele
o ditado: ninguém sabe o dia de
amanhã. Somado a isso tivemos
dois fatores determinantes na alta
do mercado, que foi a baixa dos
rendimentos de renda fixa no mercado financeiro e a baixa nas taxas
de juros, como nunca visto antes,
fortalecendo a expressiva queda no

Segundo THIAGO, vendas de imóveis em 2020 foram surpreendentes,
o que aumentou ainda mais a expectativa para este ano

estoque de imóveis de vendas”.
Como foi citado pelo consultor imobiliário, um dos principais
motivos para a subida nas vendas
foi a baixa histórica da taxa Selic,
que segue em 2%, e propiciou a
queda dos juros nas linhas de financiamento imobiliário. Contudo,
mesmo se houver um aumento na

taxa básica nos próximos meses,
diz que a expectativa no setor ainda seguirá em alta. “Acreditamos,
que mesmo que as taxas de juros
voltem a crescer aos patamares
normais, as vendas irão continuar
em alta e acrescento que, nos próximos dois anos, os valores dos
imóveis irão subir”, conclui.

CAMPANHA DA FRATERNIDADE 2021
Padre do Buritis enaltece a importância do diálogo

De acordo com PADRE JORGE, campanha de
2021 preza pela proteção aos marginalizados,
que sempre foi a proposta de Cristo na Terra

Desde o dia 17 de fevereiro
estamos vivenciando o período
da Quaresma. No Brasil, nesta
época, desde o ano de 1962, a
Igreja Católica, por intermédio da Conferência Nacional
dos Bispos do Brasil (CNBB),
promove a Campanha da Fraternidade. Este ano acontece
a 5ª edição da campanha ecumênica realizada em conjunto com Conselho Nacional
de Igrejas Cristãs (Conic). O
tema escolhido foi “Fraternidade e Diálogo: compromisso
de amor” e o lema “Cristo é a
nossa paz: do que era dividido,

fez uma unidade”.
A cada cinco anos, a Campanha da Fraternidade não
tem uma proposta apenas católica, ela é ecumênica. Portanto, até por conta desse viés
ecumênico, não se entende
o porquê de o tema de 2021,
antes mesmo de lançado, ter
gerado tanta polêmica. Para
muitos, existe o entendimento
de que a Igreja está colocando
em debate a ideologia de gênero o que, segundo o padre
da Paróquia Santa Clara de
Assis, do Buritis, não condiz
com a realidade.

Padre Jorge Alves Filho
destaca a necessária compreensão da Campanha da
Fraternidade deste ano, que
é bem clara ao ressaltar a
importância do diálogo. “A
temática é o diálogo e a unidade. Deus sempre quis o diálogo, nunca a guerra”.
No entanto, se a questão
também for levada para o lado
das diferenças, o pároco lembra que Cristo sempre pregou
em favor dos marginalizados,
buscando a sua redenção. “Se
nós seguimos o Cristianismo,
então, devemos acolher to-

das as pessoas, em especial
as marginalizadas. Não existe
cunho sexual ou qualquer outra ideologia. É ajudar o ser
humano. Enfim, ajudar a todos
os seres vivos, inclusive os
animais”.

POLÊMICA
Apesar de o intuito da Igreja Católica, através da CNBB,
nunca ser o de gerar polêmica
com a escolha dos temas, Padre
Jorge acredita que esta situação
foi até positiva, uma vez que,
ao gerar discussão, as pessoas
tendem a atentar para a Cam-

panha. “Isto é uma constatação.
Toda vez que algo vira polêmica desperta a atenção das
pessoas. Na maioria dos anos
a Campanha da Fraternidade
passa quase que despercebida. Pouca gente se interessa. A
deste ano está sendo diferente”.
Além de ser uma importante ferramenta formativa e de
engajamento, uma Campanha
da Fraternidade Ecumênica é
uma oportunidade de diálogo
entre diferentes convicções e
pode ser palco para a construção de uma verdadeira cultura
de paz.
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ESTAMOS DANDO MAU EXEMPLO
Desde o dia 14 de julho do
ano passado, quem for identificado circulando pelas ruas de Belo
Horizonte sem usar máscara ou cobertura facial está sujeito a multa.
No entanto, a Lei nº 11.244/2020,
sancionada pelo prefeito Alexandre
Kalil (PSD), que prevê cobrança
no valor de R$ 100 para aqueles
que descumprirem a norma, parece
ser mais uma daquelas que no nosso país ficam apenas no papel.
Ainda encontramos muitas
pessoas em Belo Horizonte não
usando a máscara em espaços públicos. E o Buritis não está fugindo
à esta triste realidade. Basta observar por alguns minutos a pista de
caminhada da Rua Henrique Badaró Portugal para constatar que
a grande maioria dos usuários não
faz uso da máscara. De um espaço
de lazer e saúde, o local se tornou
em um risco de vida.

A explicação para o não uso
da máscara é sempre a mesma: “a
proteção dá a sensação de que o
ar não está sendo inspirado corretamente”. Mas esta desculpa não
pode ser aceita. Uma boa dica é fazer a escolha certa do tecido, seja
para uma simples caminhada ou
para quem não abre mão de uma
prática mais intensa de exercício.
As chamadas máscaras cirúrgicas
são uma ótima opção.
Os praticantes de atividades
físicas devem entender que a máscara, além de uma proteção importante, é uma defesa adicional
caso haja dificuldade para manter a
distância correta de outras pessoas
durante os exercícios.
Mais do que evitar a possibilidade de uma punição, usar a
máscara é um ato de cidadania, de
respeito ao próximo. Temos de fazer a diferença com o nosso com-

?

Você sabe
quem foi

PROFESSOR
MÁRIO
WERNECK
Mário Werneck nasceu na cidade de Santos, no Estado de São Paulo, em 03 de janeiro de 1904, mas fez
sua história aqui em Belo Horizonte. Em 1925 formou-se em Engenharia Industrial pela Escola de Engenharia
da UFMG. Logo depois fez o doutorado em Ciências
Físicas e Matemáticas pela mesma universidade.

portamento se queremos
ganhar a guerra contra o
vírus. Somente quando
ele for derrotado é que
poderemos tirar as máscaras.

Fios de poste causam preocupação a moradores

Morador na Cônsul Walter, JOSÉ AUGUSTO
aguarda uma solução imediata para o problema

?

Por dentro do Bairro

Uma cena tem chamado muito a atenção
de quem passa pela Rua Cônsul Walter nas
últimas semanas. Um dos postes da via, localizado na altura do número 150, está com
um emaranhado de fios. Além da poluição
visual, alguns deles chegaram, inclusive,
a se soltar, o que tem causado preocupação
aos moradores.
O publicitário José Augusto mora em
um prédio próximo ao poste. Segundo ele,
já testemunhou vários carros batendo nos
fios ao transitar pela rua. “Eu mesmo já tive
muita dificuldade para passar aqui sem bater
no fio. Além disso, tudo indica que são fios
de telefone que não provocam nenhum risco
às pessoas, mas como muita gente não sabe
acaba tentando desviar deles e chegam a se
desequilibrar”.
Para alertar sobre a presença dos fios, há
alguns dias a BHTrans colocou alguns cones de sinalização à sua frente. Para o morador, uma atitude paliativa que não serve para
nada. “Acredito que eles deveriam encontrar
o responsável e pedir que viessem aqui solucionar o problema. Do jeito que está não pode
continuar. Um absurdo”.

Na vida acadêmica, foi professor de várias cadeiras dos cursos de engenharia da UFMG e da Kennedy,
além de reitor da Universidade Tecnologia e de Ciências de Minas. Em 1946 chegou ao posto de Diretor da
Escola de Engenharia da UFMG, cargo que ocupou até
1963. Durante este período, em 1951, alçou o cargo de
vice-reitor da UFMG, cargo que ele também ocupou na
PUC entre 1967 e 1969.
Em síntese, Mário Werneck foi referência em Belo
Horizonte quando o assunto era engenharia, chegando
a ser presidente da Sociedade Mineira de Engenheiros.
Foi agraciado com o Título de Cidadão Honorário de
BH, ganhou a Medalha da Inconfidência e recebeu condecoração do governo dos Estados Unidos pelos serviços prestados aos aliados durante a 2ª Guerra Mundial.
Mário Werneck faleceu em 20 de abril de 1976 e
três anos depois, mais precisamente em 30 de julho de
1979, através do Decreto 3535, o então prefeito de Belo
Horizonte, Maurício Campos, determinou que a antiga
Avenida 1 do bairro Estoril passaria a ser denominada
Avenida Professor Mário Werneck.
Se você não sabia agora sabe quem foi o Professor
Mário Werneck.
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Biênio

ABB tem nova
presidência
A Associação de Moradores do Bairro Buritis (ABB)
está sob nova presidência. Em
eleição realizada no último dia
23 de fevereiro, a chapa única
encabeçada pelo empresário
Rômulo Belfort foi eleita por
aclamação e irá comandar a
entidade no biênio 2021/2023.
A indicação de Rômulo
para a presidência da ABB era
tida como algo bastante natural, uma vez que ele exerceu
o cargo de vice-presidente durante o mandato do então presidente Braulio Lara, que assumiu uma cadeira na Câmara de
Vereadores este ano.
Ao assumir a função, Rômulo revela que o intuito é,
justamente, dar continuidade
aos trabalhos que a ABB vem
desenvolvendo nestes seus 25
anos de existência. “Dentre os
anos de voluntariado no bairro compus os últimos quatro
mandatos da diretoria, aprendi muito com os presidentes,
diretores e nas conversas para
este novo biênio meu nome
ficou à disposição e aqui estamos agora, prontos para continuar avançando”.
O novo presidente diz ter
a ciência de que não terá trabalho fácil. Como prioridade fala da difícil situação do
trânsito e transporte, que por
causa da pandemia chegou a
ser amenizada, mas que ainda
é um grande desafio. “Deve-

mos continuar a cobrar melhorias, fazer os ônibus atenderem
melhor as partes mais altas do
bairro. Nesses últimos anos
avançamos muito, principalmente quando a ABB começou a divulgar melhor todo o
trabalho e canalizar as diversas demandas dos moradores à
Prefeitura de Belo Horizonte”.
Belfort ressalta a importância da participação da comunidade nos avanços de melhorias no
bairro por parte da administração
pública. “Se todo morador soubesse a importância de protocolar uma reclamação e compartilhar conosco o protocolo, veria
a diferença que ele faz em ficar
ali dois minutos registrando a sua
demanda no PBH APP e em seguida no nosso site”.

De acordo com ele, todos
os moradores são responsáveis
pela melhoria e crescimento
do Buritis e espera contar com
o apoio de cada um nesses
dois anos de mandato. “Esperamos que a comunidade continue abraçando o bairro. As
pessoas que lutam por ele tenham sempre esperança, pois
tudo pode mudar para melhor,
só precisamos de cada vez
mais nos unirmos à causa. Ficar reclamando em rede social
é fácil, temos que aprender a
canalizar certo a força e lutar
sempre por algo melhor. O Buritis é nosso bairro, nossa casa,
o local que escolhemos até então para viver. Então, vamos
fazer daqui um lugar cada vez
melhor”, conclama.

RÔMULO BELFORT (ao centro) promete, junto de sua diretoria, trabalhar
para que todas as demandas dos moradores do Buritis sejam atendidas

Confira os integrantes da nova mesa diretora

da ABB para o biênio 2021/2023

Diretoria:
Romulo Belfort – Presidente
Rosimeire Martins – Vice-presidente
Mauro Draft – Diretor de eventos e projetos
Flávio Grossi – Diretor de comunicação e marketing
Consuelo Arreguy – Diretora financeira
Werllerson Magno – Secretário

Conselho Fiscal:
Braulio Lara
Francisco Pimentel
Ida Arnaiz

Ação

Morador transforma
terreno abandonado em
quadras esportivas

TERRENO que antes era visto com grande
preocupação pelos moradores, hoje se tornou
mais um espaço de ocupação saudável no bairro

Mais um grande exemplo
da boa utilização dos espaços
do Buritis. Desta vez, o local não é público, mas estava
causando grande preocupação aos moradores. O terreno de uma obra abandonada
na altura do número 1135 da
Rua Maria Heilbuth Surette,
que estava servindo até como
foco para o mosquito da dengue, foi transformado em três
“quadras esportivas” e hoje
faz a alegria de dezenas de
moradores do bairro.
A criação da quadra surgiu
durante os primeiros meses da
pandemia, no ano passado. Impossibilitado de praticar esportes, uma vez que clubes, praças
e parques estavam interditados,
o aposentado Vicente Freitas,
morador na Maria Heilbuth, enxergou no terreno uma boa opção para fazer suas atividades.
Ao lado de alguns amigos decidiu limpar o local e improvisar
as quadras. O lugar começou a
ser utilizado por um grupo de
jogadores de peteca. A ideia
deu tão certo que hoje mais de
30 pessoas comparecem aos
encontros frequentemente e já
existe a intenção de que outras
modalidades também sejam

praticadas no local. “A mata
era bem densa e a princípio
aluguei uma caçamba e iniciei a limpeza do terreno
com mais três amigos. Uma
primeira quadra surgiu e foram muitos os adeptos. Tantos que surgiu a demanda
para uma segunda quadra e
depois a terceira”.
Mas nem tudo foram
flores nesta ação. De acordo com Vicente, no início,
muitos vizinhos não viram
com bons olhos as atividades. Chegaram a ser acusados de invasores. Houve
intervenção policial, de representante dos moradores
e até mesmo do corpo de
bombeiros. “Foi complicado, mas se analisar bem,
na verdade, não houve nenhuma edificação, nada que
demonstrasse uma intenção
escusa. Por fim, o representante legal do local, o leiloeiro judicial da massa falida
da Habitare, esteve no local
e me ratificou a utilização
do mesmo até que se efetive
o leilão. Sendo assim, tudo
visto e explicado não teve
mais nenhum problema”.
A turma da peteca se

VICENTE enfrentou muitas
dificuldades, mas em
momento algum desistiu de
concretizar seu projeto

reúne todas as terças e quintas-feiras, a partir das 15h, e
aos sábados, a partir das 09h.
“Todos são bem-vindos a
participar. Nosso foco é usar
o esporte como inclusão social. Participam “atletas” de
todas as idades, credos, condições sociais e técnicas. Devemos dar sempre o nosso
melhor, sem querer superar
o adversário, mas priorizando o convívio e a integração”, conclui o idealizador
do projeto.
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Desafio

Exemplo

Novo presidente da
BHTrans promete ouvir
demandas do bairro
A BHTrans passou por uma grande mudança no início deste ano. Desde o mês de janeiro,
a Empresa de Transporte e Trânsito de Belo Horizonte está sob nova drieção. Diogo Prosdocimi assumiu o cargo de presidente, após ter sido
eleito pelo conselho de administração da empresa e ter passado pela Assembleia Geral Extraordinária dos Acionistas. Ele assume a função que
era ocupada por Célio Bouzada desde 2017.
Diogo já ocupou o cargo de subsecretário de
Estado de Transportes e Obras Públicas no governo Romeu Zema (Novo). Ele é doutorando em análise de políticas públicas pela
RAND Corporation, dos Estados Unidos,
mestre em políticas públicas pela Universidade da Califórnia, em Berkeley, e
possui graduação em matemática pela
UFMG e administração pública pela
Fundação João Pinheiro.
Tendo sua sede no Buritis, a
BHTrans tem suas atuações sempre
muito questionadas pelos moradores, uma vez que a situação do trânsito segue sendo um dos maiores
problemas do bairro. Ao JORNAL
DO BURITIS, Prosdocimi fala de
suas intenções à frente do desafiador
cargo e, claro, como pretende trabalhar pela melhoria do trânsito do
DIOGO PROSDOCIMI diz
Buritis. Ao menos em um aspecto
que o Buritis é a “casa” da
ele se comprometeu com o bairBHTrans e, por isso, receberá
ro: melhorar o diálogo da empresa
uma atenção especial
com a comunidade.
frase para definir e dimensionar o
JORNAL DO BURITIS: Diotamanho dessa transformação: o
go como você encarou este
setor de transporte e trânsito mugrande desafio? Quais serão
dou mais nos últimos dez anos do
suas prioridades à frente da
que nos cem anos anteriores. Até
BHTrans?
pouco tempo, nós precisávamos
Diogo Prosdocimi: Acima de
consultar um catálogo telefônitudo encaro o desafio com muita
co para procurar um determinado
disposição. E já respondendo a seendereço, para saber qual linha
gunda pergunta, nossa prioridade é
de ônibus usar para um determia mudança. A prefeitura precisa se
nado deslocamento. Hoje, todas
adequar às transformações que esessas informações estão na palma
tão ocorrendo na mobilidade urbada mão por meio de um telefone
na, impulsionadas pelo uso intensicelular. São aplicativos que nos
vo da tecnologia. Tenho usado uma
informam qual tempo que vamos

despender numa viagem e quais
meios de transporte nós podemos
usar, além do valor que vamos
gastar em cada deslocamento.
O cidadão já se acostumou com
serviços personalizados, por isso
a organização da mobilidade em
Belo Horizonte precisa acompanhar essa mudança. Essa será nossa prioridade.
JB: Para melhorar a situação do transporte público,
bastante questionada nos
últimos tempos, já existe algum projeto?
Diogo Prosdocimi: O
modo de locomoção é essencial no planejamento urbano,
pois influencia de maneira
decisiva na qualidade de vida
nas cidades. A população tem
reclamado, e com razão, da
qualidade do serviço de transporte coletivo em Belo Horizonte. Como eu disse, a evolução da
tecnologia fez surgir um cidadão
mais exigente que se acostumou
com serviços customizados, a fazer compras e receber os produtos
em casa. E o serviço de transporte, que sempre enxergou o usuário
pela média, envelheceu e precisa
ser modificado. Nesse contexto, a
mudança se torna urgente e uma
das nossas primeiras medidas é
trabalhar em um serviço de transporte coletivo por demanda, que já
existe em outras cidades do mundo. Nossa ideia é implementar um
projeto-piloto, melhorar nossos
serviços de aplicativos e também
de cobrança de passagem, com a
possibilidade de pagamento da tarifa por um QR Code no celular. E
é importante promover a integração do transporte por ônibus com
outros modais, mais sustentáveis,

como as bicicletas compartilhadas,
bicicletas elétricas, ou seja, agregar
serviços que possam atender também às necessidades individuais.
Ao mesmo tempo, vamos investir
na implantação de mais faixas exclusivas para os ônibus, para aumentar a velocidade do transporte
público e torná-lo mais atraente
e competitivo. Por orientação do
prefeito Alexandre Kalil, nós faremos uma revisão dos contratos
das empresas de ônibus com a
prefeitura. O contrato atual é de
2008 e hoje quem pega o ônibus
reclama da qualidade do serviço
e o empresário, por sua vez, reclama de prejuízo. Ou seja, não tem
ninguém satisfeito. Só isso já bastaria para começar um processo
de mudança.
JB: Em relação ao Buritis,
que sempre sofreu com problemas no trânsito, qual o
maior desafio? Existem planos para o bairro?
Diogo Prosdocimi: O Buritis é
a nossa casa. Vamos ter muito cuidado e carinho com o bairro. Participei da reunião da Comissão Regional de Transportes e Trânsito,
a CRTT Oeste, e os moradores do
Buritis e do Estoril se mostraram
muito ativos e participantes. Nessa
reunião foram discutidas algumas
melhorias pontuais, pedidas pelos
moradores, como algumas mudanças de pontos de ônibus, que serão
feitas. Serão pequenas demandas
atendidas, mas que têm um grande
significado, pois traduzem a maneira como queremos trabalhar:
ouvindo quem vive o dia a dia da
cidade. A população é que vai nos
dizer as suas necessidades no trânsito e no transporte. E, juntos, vamos construir uma solução.

Grupo de Resgate
Animal do UniBH realiza
mais uma grande ação
As fortes chuvas que
atingiram a capital no

dia 7 de fevereiro causaram muitos danos em
vários cantos da cidade.
Um dos pontos de alagamento foi o Centro de
Controle de Zoonoses
(CCZ), que fica localizado no bairro São Bernardo, na região Norte.
Para manter a saúde dos
animais, a Prefeitura soMuita emoção no momento em
licitou o auxílio do Gruque a PRINCESA foi adotada pela
po de Resgate Animal do
policial militar PATRÍCIA
UniBH. Prontamente, a
equipe atendeu ao chamado e fez
o resgate de 34 cães. Os animais
ADOTANTES
foram retirados do local, levados e
Moradora no vizinho Betâamparados no hospital veterinário nia, a policial militar Patrícia Assis
do Centro Universitário.
cumpriu mais uma grande missão
Dos 34 cães resgatados, 27 em sua vida. Ela foi até a campaeram filhotes. Os pequeninos nha e adotou a Princesa. Segundo
acabaram ficando abrigados sob ela, se pudesse recomendar algo a
a responsabilidade do grupo. A quem tem se sentido solitário, caequipe então se mobilizou e or- rente, precisando se sentir amado
ganizou plantões de 24h para e ter uma companhia para ajudar a
acompanhar e monitorar todos os superar este momento tão terrível
animais, dando início também a de pandemia, seria: adote um cauma grande campanha de adoção chorrinho!. “De repente o mundo se
dos mesmos.
transforma, o amor parece saltar peEstudante do 5 º período de los olhos e a recepção na hora dos
Medicina Veterinária do UniBH reencontros são tão emocionantes
e membro do Grupo de Resga- que nos perguntamos: de onde pode
te Animal, Yasmin Chaves ficou vir tanto amor?”.
responsável em coordenar a camA médica veterinária Bruna
panha de doação. De acordo com Rocha também fez questão de leela, com esta ação, ficou ainda var um dos cãezinhos do CCZ para
mais orgulhosa ao perceber que sua casa. “Adotei um dos animais
a cada circunstância que é solici- resgatados pelo grupo de resgate do
tado, o grupo se torna mais capa- UniBH. O processo de adoção foi
citado e apto para realizar todo e super tranquilo e rápido. A experiqualquer tipo de resgate técnico, ência de adotar um animal é maraseja ele em situação de desastre vilhosa. Adotar é um ato de amor e
ou de zona urbana.
salva vidas. Estou apaixonada com
"A equipe de resgate animal minha Pedrita”.
se disponibiliza a qualquer moTodos os cães que estão à esmento e faz tudo que está ao seu pera de um lar e os que já foram
alcance para que toda vida que adotados tiveram as primeiras doestá sob nossa responsabilidade ses de vacinação colocadas em
encontre um lar. Quando um ani- dia, foram vermifugados, possuem
mal é adotado e recebemos o re- microchip e a castração já é garantorno positivo dos tutores, não há tida. Os cães que não foram adosensação melhor, pois sabemos tados na campanha retornaram
que nosso dever foi cumprido, ao CCZ. Quem tiver interesse em
sentimos grande felicidade e so- fazer este grande gesto de amor
mos gratos por todas as vidas que pode obter todas as informações
salvamos e estão em nossas mãos. a respeito da adoção na página
Afinal, a alegria e conquista de do Instagram: @adocaoanimalunicada animal recuperado e encami- bh ou em contato pelo número do
nhado também é a nossa".
WhatsApp: (31) 98369-0649.

