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PÁG. 12

Conquista
Em início de trabalho 
hospital público 
veterinário corresponde 
às expectativas

PÁG. 7

Atualizado
Cidadãos devem se 
atentar às demais 
vacinas, além da 
Coronavac

PÁG. 7

Atitude
Campanha 
“Pandemia Solidária” 
quer levar alimentos 
a famílias carentes

PÁG. 8

Sonho
Bailarina do 
Buritis irá mostrar 
seu talento nos 
Estados Unidos

PÁG. 10

O Buri Dogs tem feito a di-
ferença na vida de centenas de 
cães em situação de rua do Bu-
ritis e região. E, entre as várias 
histórias de resgates já vividas, 
a das “Patinhas do Anel” é con-
tada pelas voluntárias do grupo 
com muita emoção. Nossas he-
roínas foram até uma obra pró-
xima à rodovia e salvaram cães 
e filhotes que viviam em risco 
iminente de vida no local.

Ver animais silvestres 
invadindo as ruas e casas 
do nosso bairro em busca 
de alimento não é uma cena 
nada agradável de acom-
panhar. Querendo mudar 
um pouco esta situação, a 
moradora Denisa Moreira 
deu início a um trabalho de 
plantar árvores frutíferas em 

uma mata do Buritis. Quan-
do os primeiros frutos sur-
girem, ela acredita que os 
bichos, como micos e pássa-
ros, irão se alimentar deles. 
Os animais estarão no seu 
habitat natural e irão consu-
mir um alimento apropriado 
para seu organismo.

Moradora inicia ação 
para alimentar animais 

silvestres do bairro
BURI DOGS 

salva cães 
abandonados 

no Anel 

PÁG. 4

PÁG. 10

A necessidade de ficar em casa acabou gerando uma grande mudança no cenário do Buritis. O movimentado trânsito do bairro sofreu uma 
queda acentuada, uma vez que muitos profissionais deixaram seus veículos na garagem, para a prática do home office, e os estudantes estão nas 
aulas on-line. Como a maioria se adaptou muito bem a esta novidade é possível que, assim que derrotarmos esse vírus, a pandemia consiga fazer 
o que nossas autoridades do trânsito não conseguiram: melhorar o trânsito do Buritis.

PM promove
homenagem
às mulheres

HOME OFFICE MELHORA 
O TRÂNSITO NO BAIRRO
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TEMPLOS
Sou contra a abertura dos tem-

plos religiosos. Não precisa de ir a 
uma igreja para manifestar sua fé! 
Deus está presente no nosso ínti-
mo, em nosso lar e sobretudo ficar 
em casa é uma demonstração de 
amor ao próximo. As pessoas po-
dem rezar e orar dentro de suas ca-
sas. A fé não é praticada só dentro 
de um templo. No atual momento, 
isso é um absurdo.

Débora Lima
Moradora

COOPER
Mais que certa a atitude da 

prefeitura em colocar grades na 
pista de cooper do Buritis. Lá ti-
nha muita aglomerações e pessoas 
sem máscaras espirrando suor um 
nos outros. Um perigo. Agora di-
minuiu bastante, mas volta e meia 
tem gente andando no meio da rua 
disputando lugar com os carros. 

Será que as pessoas ainda não en-
tenderam o problema que estamos 
vivendo no mundo? Parecem bebês 
que precisamos tomar conta para 
não fazer coisa errada.

Tertuliano Amorim
Morador

 COVID-19
O Ministério Público do Tra-

balho (MPT) emitiu Guia Técni-
co Interno em 28 de janeiro deste 
ano, orientando o empregador a 
dispensar por justa causa o em-
pregado que se recusar a tomar a 
vacina contra a COVID-19 sob o 
fundamento de a proteção coleti-
va oferecida pela vacina se sobre-
põe aos interesses particulares. O 
referido Órgão chama a atenção 
para os empregadores conscienti-
zarem, bem como negociarem com 
os seus empregados a fim de que 
não ocorra desligamentos por esse 
motivo. Até o momento, não há le-

gislação específica que obrigue o 
trabalhador a se vacinar. Portanto, 
ainda não é possível afirmar com 
base em um dispositivo legal es-
pecífico que a recusa implica em 
rescisão do contrato de trabalho, 
ou em instauração de procedimen-
to administrativo.

Alessandra Cobo
Advogada

 SAÚDE
A OMS (Organização Mun-

dial da Saúde) estabeleceu, em 
1948, a data de 7 de abril como 
o Dia Mundial da Saúde. Desde 
então, a entidade busca difundir 
atitudes que contribuam para o de-
senvolvimento de corpos e mentes 
saudáveis. Agora, em meio ao iso-
lamento social imposto pelo Coro-
navírus, a divulgação sobre a im-
portância do tema tornou-se ainda 
mais necessária. Segundo um estu-
do da Universidade do Estado do 

Rio de Janeiro (UERJ), a pandemia 
aumentou de 4,2% para 8% os ca-
sos de brasileiros com depressão. 
Outro levantamento, da Univer-
sidade Estadual Paulista (Unesp), 
registrou redução de 35% no nível 
de atividade física entre os entre-
vistados. Houve, ainda, aumento 
de 28,6% nos comportamentos se-
dentários, como passar mais tempo 
sentado e deitado, além da ingestão 
de alimentos não saudáveis. É hora 
de se cuidar ainda mais.

Vera Costa

DOENÇA
O câncer é uma das principais 

causas de mortes do mundo. De 
acordo com o relatório Global Can-
cer Statistics 2020, da Associação 
Americana do Câncer (ACS) e da 
Agência Internacional de Pesquisa 
em Câncer (IARC), que reúne da-
dos de 185 países, os tumores são 
responsáveis pelo óbito de um a 

cada oito homens. Na população fe-
minina, o número é de uma a cada 
11 mulheres. Em 2021, pela primei-
ra vez, o câncer de mama foi docu-
mentado como o mais comum no 
planeta. O levantamento publica-
do no início de fevereiro no jornal 
científico CA: A Cancer Journal for 
Clinicians ainda aponta tumores de 
pulmão, colorretal e próstata como 
doenças de alta incidência. Apesar 
de alguns tipos de tumores estarem 
relacionados a causas hereditárias, 
segundo os especialistas, em alguns 
casos, a mudança de hábitos pode 
minimizar a chance do desenvolvi-
mento da doença, tais como: parar 
de fumar; evitar o sedentarismo, in-
vestir em uma alimentação balance-
ada e fazer uso de filtro solar. Além 
desses cuidados, realizar periodica-
mente os exames de rastreamento 
ajuda no diagnóstico precoce, au-
mentando as chances de cura.

Márcio Braga
Oncologista

 COMPULSÃO

Para algumas pessoas, a pan-
demia provocou alguns descon-
troles: seja no abuso do álcool, 
no excesso de comida, compras 
online ou até mesmo de jogos. 
Contudo, o aparente exagero pode 
ser um comportamento compulsi-
vo que merece acompanhamento 
psiquiátrico e tratamento. Há uma 
mudança no social e as pessoas 
estão usando isso para poder be-
ber mais, por exemplo. Essa in-
segurança e o tédio vão tomando 
conta da pessoa e ela acaba des-
contando isso na droga, na comi-
da, entre outras. Isso é uma forma 
de compulsão, uma falta de con-
trole diante desse momento que 
não sabemos lidar com a ansie-
dade e com a angústia. Portanto, 
tome cuidado e procure orienta-
ção profissional.

Marcelo Magnelli
Psicólogo

Pode parecer uma heresia 
enxergar algo positivo em uma 
doença que já matou quase 3 
milhões de pessoas no mundo, 
sendo mais de 350 mil somente 
em nosso país (informação de 8 
de abril). Sem falar nos milhões 
de casos que contraíram a doen-
ça, sobreviveram, mas muitos de-
les com algum tipo de sequela. A 
maior esperança para o enfrenta-
mento dessa tragédia é a vacina. 
Porém, as campanhas de vacina-
ção seguem em ritmo lento por 
todo o país.

Belo Horizonte não foge à re-
gra. Até o dia 9 deste mês com-
putávamos 393 mil pessoas que já 
haviam tomado a primeira dose e 
cerca de 120 mil estavam imuni-

zadas com as duas doses. Quem 
não tem acima de 60 anos nem 
está em nenhuma categoria prefe-
rencial para receber a vacina pode 
ter acesso a ela talvez somente no 
final do ano. Existe a possibilida-
de de a iniciativa privada poder 
comercializar a vacina. Porém, 
este tem sido um assunto muito 
polêmico e não há consenso so-
bre esta possibilidade. Em sínte-
se, pelo perfil dos moradores, a 
maioria abaixo dos 60 anos e bem 
saudável, certamente quem mora 
no Buritis estará em uma das últi-
mas posições da fila.

No entanto, por incrível que 
pareça, é possível enxergar algo 
de bom nessa pandemia. É inegá-
vel que um dos principais proble-

mas do nosso bairro, e também de 
Belo Horizonte, sofreu uma sen-
sível melhora: o trânsito. E essa 
redução do número de veículos 
trafegando pela cidade não acon-
tece somente por causa das restri-
ções impostas ao nosso guerreiro 
comércio, que está sobrevivendo 
às custas de muita raça, trabalho, 
força de vontade e resiliência de 
nossos empreendedores.

A pandemia provocou uma 
nova realidade para as relações 
pessoais e profissionais. Diversas 
atividades econômicas passarão 
a viver agora um novo momen-
to. É o tal do “novo normal” que 
chegou para ficar em diversos as-
pectos. A ampliação da presença 
do mundo digital nas relações co-

merciais. Um novo modelo de en-
sino que jamais voltará ficar res-
trito somente à presença física na 
sala de aula. As lives pela internet 
substituindo os grandes shows 
que lotavam ginásios e estádios. 
Enfim, uma série de novos com-
portamentos e hábitos que neces-
sariamente serão incorporados à 
vida humana.

Contudo, um que realmente 
chegou para ficar foi o trabalho 
em casa, o Home Office. Em qua-
se todas as atividades econômi-
cas foi possível fazer adaptações 
para que o trabalhador pudesse 
cumprir a sua função dentro da 
própria casa. Aquelas inúmeras 
reuniões presenciais com direito 
a cafezinho, pão de queijo e um 

bate papo informal foram substi-
tuídas por encontros digitais mui-
tas vezes bem mais produtivos.

O fato é que este modelo de 
trabalho pode ser adotado na 
imensa maioria das atividades 
econômicas. Sendo bem com-
binado entre patrão e emprega-
do, além de reduzir custos este 
modelo pode representar até ga-
nhos de produtividade. E o que 
é principal: aquelas milhares 
de horas perdidas no trânsito, 
em engarrafamentos, poderão 
ser dedicadas à família, aos 
amigos e até mesmo para cui-
dar melhor da própria saúde. 
Vamos torcer para que patrões e 
empregados cheguem a um bom 
termo nesse sentido.  

Uma nova realidade no trânsito
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Trânsito 

Dizer que algo de positivo 
possa ser tirado deste momento 
de pandemia do novo Corona-
vírus que estamos vivendo pode 
soar até como um grande insulto. 
Porém, percebemos que, devido 
à necessidade do distanciamen-
to social, o mundo corporativo 
foi obrigado a modificar as suas 
atividades com o intuito de não 
perder o ritmo normal de produ-
tividade elevada. Para isso imple-
mentou o home office ou mesmo 
a atuação híbrida. Este novo mo-
delo, além de garantir uma im-
portante redução nos gastos, ain-
da resultou em um novo cenário 
do trânsito na capital. No Buritis, 
por exemplo, nunca foi tão tran-
quilo circular pelas ruas e aveni-
das quanto agora. E quem está na 
área aposta: o modelo veio para 
ficar. O home office seguirá sua 
trilha de sucesso mesmo após o 
fim da pandemia.

Devido à sua força imobiliá-
ria, o Buritis conta com a presen-
ça de empresas do ramo e, con-
sequentemente, de centenas de 
corretores buscando realizar os 
melhores negócios. O setor, sur-
preendentemente, conseguiu se 
manter forte em plena pandemia. 
No entanto, a não necessidade 
da presença física nos escritórios 
já reduziu a frequência de visitas 
ao bairro e, portanto, menos car-
ros circulando.

Gabriela Lara, sócia-proprie-
tária da Solimob Netimóveis, diz 
que, em um primeiro momen-
to, achou que a migração para o 
home office seria difícil. Mas, 
com a boa organização, tudo se 
acomodou e hoje todos trabalham 
muito bem na imobiliária neste 
formato. “O home office para a 
área comercial foi uma quebra de 

PANDEMIA AMENIZA UM DOS
NOSSOS MAIORES PROBLEMAS

É indiscutível que um dos 
principais fatores para a redução 
drástica no trânsito do bairro foi a 
suspensão das aulas presenciais no 
UniBH. De acordo com Eduardo 
França, diretor do Campus Buritis, 
o modelo híbrido já era uma reali-
dade no Centro Universitário, an-
tes mesmo da pandemia interrom-
per as atividades presenciais.

“Essa expertise com as ativida-

des digitais de forma síncronas, ou 
seja aquelas que acontecem em tem-
po real, fez com que os alunos não 
ficassem um dia sequer sem ativida-
des”. Entretanto, o diretor informa 
que “tão logo a situação da pande-
mia seja solucionada e seja possível 
o retorno das atividades presenciais, 
as aulas no UniBh voltarão a ser re-
alizadas de forma presencial, com o 
apoio de recursos digitais”.

O trabalho do personal trai-
ner nunca fez tão jus ao seu nome 
quanto agora. Sem poder exercer 
sua profissão nas academias, fe-
chadas com a suspensão dos ser-
viços considerados não essenciais, 
eles viram a necessidade de irem 
até o cliente. Esta iniciativa tam-
bém resultou na redução do núme-
ro de veículos nas ruas, uma vez 
que, em invés de vários alunos se 
deslocarem com seus carros até a 
academia, apenas o personal pre-
cisa se locomover.

Morador na Rua José Rodri-
gues Pereira, o personal trainer 
Jonathan Souza conta que, logo 
nas primeiras semanas da pan-

paradigmas. Acreditávamos que 
para ter controle era necessário 
ter todos ao nosso redor. Com a 
pandemia, vimos que a relação 
de confiança no time é extre-
mamente importante e o uso 
das ferramentas gerenciais mais 
ainda. A equipe está produzindo 
mais e melhor com a possibili-
dade de trabalhar em casa e os 
processos informatizados não 
são mais negligenciados, permi-
tindo que consigamos gerenciar 
a equipe e os clientes totalmente 
pelo CRM”.

De acordo com Gabriela, as 
relações humanas são insubstituí-
veis. Então, para obter o sucesso 
do trabalho é necessário mesclar 
encontros presenciais pelo menos 
uma vez por mês para acompa-
nhamento estruturado; reuniões 
virtuais com todo o time sema-
nalmente, treinamentos on-line e 
encontros esporádicos durante o 

mês no próprio escritório. “O for-
mato híbrido tem sido saudável e 
certamente irá permanecer”.

Outro setor que facilmente se 
adaptou ao trabalho home office 
foi o dos operadores do Direito. 
Além dos processos já serem em 
formato eletrônico há algum tem-
po, com o anúncio da pandemia, 
as audiências também passaram 
a ser on-line.  Assim, o trabalho 
não foi prejudicado e houve o ga-
nho com a redução de gastos com 
escritório e deslocamento.

O empresário Mário Oliveira 
é CEO da empresa MODHO, que 
presta assessoria ao escritório 
de Advocacia Legal Leader, no 
Buritis. Segundo ele, o modelo 
home office ou híbrido, de fato, 
veio para ficar. Se esta tendência 

será um ganho a médio e lon-
go prazo, vai depender muito da 
adaptação de cada um. “Este ga-
nho financeiro, com a redução de 
despesas e de tempo, com a não 
necessidade de deslocamento, já 
é certo. Uma pessoa solteira ou 
um casal sem filhos, por exem-
plo, devem ter uma adaptação 
mais fácil, e ainda poderá utili-
zar o tempo que estaria no trân-
sito para aprender uma segunda 
língua, por exemplo. Já quem 
tem que conciliar o serviço aos 
cuidados com os filhos dentro 
de casa poderá ter problemas 
com a saúde emocional. Vai de-
pender de cada um. Mas, a prin-
cípio, tende a ser vantajoso para 
empresas e sociedade. É uma 
realidade”.

EXERCÍCIOS EM CASA

demia, começou a oferecer uma 
consultoria on-line para as pesso-
as treinarem em casa, adaptando 
os materiais que elas tinham, pois 
os treinos que postava nas redes 
sociais não eram singulares. Des-
sa forma, a consultoria especia-
lizada consistia em montar um 
plano individualizado, uma vez 
que já tinha a ideia de que o iso-
lamento duraria mais tempo que 
o previsto.

Contudo, tendo em vista que 
alguns alunos sentiram a necessi-
dade de voltar à rotina de exercí-
cios presenciais, passou a oferecer 
serviços a domicilio e em lugares 
abertos. Segundo ele, a aceitação 

foi de quase 100% dos alunos que 
já tinha antes da pandemia e ain-
da conseguiu novos clientes com 
esse modelo de serviço. “Após o 
início desse atendimento a domi-
cilio, tive excelentes resultados 
e feedbacks super positivos dos 
alunos, alguns até relatando pre-
ferir treinar em casa a voltar para 
academia quando forem reabertas, 
tanto pela comodidade e tranqui-
lidade de treinar sem sair de casa, 
quanto por economizarem com a 
mensalidade da academia”.

Jonathan ressalta que alguns 
alunos lhe contrataram justamen-
te por ser a atividade em sua casa. 
“Diziam que não se sentiam bem 

Expectativa em 
relação ao UniBH

no ambiente de academia, por 
vergonha de não conhecerem os 
aparelhos, vergonha de fazerem 
algum exercício errado, vergo-
nha até mesmo do próprio corpo, 
assunto que enfatizo diariamente 
com todos. Aceitação é saúde! O 
atendimento domiciliar fez com 
que muitas pessoas animassem 
a fazer algum tipo de atividade 
física, mesmo que iniciantes. Te-
nho alunos que tiveram que vol-
tar para suas respectivas cidades 
e permanecem fora até hoje, e as-
sim optaram por treinar por vide-
oconferência, e a aceitação hoje é 
muito boa com esse tipo de servi-
ço também”.

 JONATHAN se adaptou tão bem ao novo momento que as aulas na casa dos alunos irão seguir mesmo ao fim da pandemia

Suspensão das atividades presenciais no UniBH, assim como o 
fechamento do comércio,  deram nova cara ao TRÂNSITO DA REGIÃO

De acordo com GABRIELA, a migração para o home office na imobiliária 
foi um sucesso, tanto no trabalho individual quanto nas reuniões on-line

Para o 
empresário 

MARIO 
OLIVEIRA, 
é preciso 
trabalhar 

bem o 
emocional 

para que os 
desafios do 
serviço não 
influenciem 
no dia a dia 

da casa e 
vice versa

As REUNIÕES por MEIOS DIGITAIS se transformaram em uma rotina na vida das empresas
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Pets 

Desde que foi fundando, há 
cerca de um ano e meio, o Buri 
Dogs, grupo de apoio a cães em 
situação de rua do Buritis e região, 
tem conquistado importantes vitó-
rias na sua causa. Nesse período, 
mais de 100 animais em situação 
de rua foram amparados e quase 
todos já estão adotados. Porém, 
mesmo que cada resgate seja reple-
to de emoção, algumas situações 
ficam marcadas na memória, como 
é o caso das “Patinhas do Anel”.

O caso das Patinhas do Anel 
começou em pleno sábado de car-
naval. Algumas heroínas do Buri 
Dogs compareceram a uma obra 
que está sendo realizada próxi-
ma ao Anel Rodoviário, no bairro 
Betânia. Elas foram atender ao 
chamado do topógrafo da obra, 
que havia relatado que no local 
havia a presença de várias cadelas 
- nove no total -, além de cinco fi-
lhotes de cinco meses e sete filho-
tes de um dia apenas.

A empresária Jane Palhares é 
uma das “Buris” que conheceu de 
perto a situação. Ao constatar o 
fato ficou desesperada. No dia se-
guinte retornou ao local com mais 
parceiras e, como sempre fazem, 
levaram ração de boa qualidade, 
vermífugo para todos os cães, me-
dicamentos para os que apresen-
tavam problemas de pele e spray 
para pulgas. “Para a cadelinha que 
havia parido há dois dias, organi-
zamos uma casinha coberta e ma-
cia para acomodarmos a mãezinha 
e seus sete bebês, pois todos esta-
vam no chão frio, sujo e molhado”.

No entanto, era preciso fazer 
mais. O grupo então resolveu pedir 
ajuda e daí surgiu a ideia de criar 
a campanha “SOS PATINHAS DO 
ANEL”. Fotografaram o local, os 
animais, deram nomes às cadeli-
nhas e discutiram o melhor forma-

 Cada dia mais vemos que 
os bichinhos de estimação 
fazem parte das famílias. E 
apesar de muitas vezes haver 
o questionamento sobre pos-
síveis malefícios do pet em 
casa, hoje sabemos que as 

“PATINHAS DO ANEL”

to para pedir socorro.
O projeto teve as seguintes 

fases: retirar todas as fêmeas, cas-
trá-las, vaciná-las e colocar para 
adoção; cuidar dos filhotes e co-
locá-los para adoção já vermi-
fugados e com antiparasitários. 
Castrar o macho que vive no lo-
cal, vacinar e tentar adoção para 
o mesmo. “Até o momento conse-
guimos: castrar e vacinar seis das 
oito fêmeas, sendo que duas delas 
foram adotadas e uma está em lar 
solidário. Três que já foram cas-
tradas não conseguiram um lar, e, 
infelizmente, voltarão a viver na 
obra em que foram retiradas, pois 
não temos condição de pagar um 
lar temporário para elas. Por isso, 
precisamos muito de intensificar a 
adoção ou conseguir um lar soli-

Uma das Patinhas do 
Anel já ganhou uma nova 
vida! A Lili, hoje Kiara, 
é a responsável em fazer 
a alegria da família Mota. 
De acordo com o estu-
dante Victor, muito tempo 
atrás sua família teve um 
cachorro e, infelizmen-
te, ele acabou falecendo. 
Devido à tristeza, ficaram 
um pouco com o pé atrás 
de pegar outro animal 
para criar. Mas já vinham 
discutindo essa ideia e as-
sim que ele viu a foto da 
cadelinha nas redes so-

ciais correu para 
contar para o pes-
soal de sua casa 
e no outro dia já 
estava dentro do 
Uber indo buscá-
-la. “Para mim ela 
é perfeita, não late, não 
rosna e é super carinho-
sa. Estamos amando ela 
aqui em casa. Esta é a 
primeira vez que experi-
mentamos adotar um ca-
chorro e já percebemos 
que é bem mais difícil 
ganhar a confiança deles 
do que quando pegamos 
filhotes. Mas tenho cer-
teza que a Kiara já sabe 
que vai ser muito bem 
amada aqui”, relata o 
morador na Rua Doutor 
Lucídio Avelar.

Moradora na Rua 
Doutor Célio de Andra-

dário, gratuito, para elas. São ex-
tremamente dóceis e merecem um 
lar. Também conseguimos a ado-
ção de sete dos 11 bebês, todos já 
vermifugados”.

Para finalizar o projeto ainda 
é preciso castrar e vacinar as duas 
fêmeas que tiveram filhotes e con-
seguir um lar para elas. Castrar e 
vacinar o macho que vive no local 
e conseguir um lar para ele e vaci-
nar e doar os quatro filhotes de cin-
co meses que estão em um lar tem-
porário pago e não existem mais 
recursos financeiros para mantê-los 
no local. “Contamos com o apoio 
de todos no sentido de concluirmos 
esse projeto e podermos ajudar ou-
tros animais que ainda estão por aí 
sozinhos, com fome, frio, abando-
nados à própria sorte”. 

Façam como o Victor!

de, Jane diz que entrou para 
a causa animal quase que por 
instinto. Mal sabia que nela 
iria fazer as melhores amiza-
des. Conhecer pessoas ma-
ravilhosas como as meninas 
do Buri Dogs, com coração 
gigante. “Tirar um animal 
das ruas, tratar, abrigar, dar 
dignidade que no mínimo é 
um banho e uma cama quen-
tinha, e depois ele te olhar 
agradecido. Isto não tem 
preço. Então, façam suas 
doações! Ajudem um ani-
mal em situação de rua! Não 
compre, adote seu melhor 
aumigo”.

CÃES que se abrigavam em obra próxima ao Anel Rodoviário
 foram alimentados, medicados e alguns já encontraram um lar

Assim que viu a Lili/Kiara, VICTOR não teve 
dúvidas de que a cadela iria fazer parte da 

sua família a partir daquele momento

Desde que soube da situação, 
JANE não tem medido esforços para 

salvar a vida dos animais

vantagens são enormes, mesmo 
para aquelas crianças que apre-
sentam problemas respiratórios, 
como a asma e a rinite alérgica.

Os benefícios da presença 
dos peludos são mais que co-
nhecidos e inquestionáveis. Eles 

estimulam as crianças a se exer-
citarem, criam responsabilidade 
e organização, desenvolvem ha-
bilidades motoras e sociais, re-
duzindo a agressividade, ansie-
dade e estimulando o afeto. No 
cenário de pandemia o papel de 
um animal de estimação é ainda 
mais importante. A necessida-
de das aulas on-line e do home 
office aumentou a exposição às 
telas e o sedentarismo infantil. 
E é aí que a presença do pet se 
mostra mais útil, pois ele esti-
mula a criatividade, traz alegria 
em momentos de medo e reduz a 
obesidade infantil.

Hoje a ciência também está 
a favor dos bichinhos. Sabe-se 
que o convívio com o animal re-
duz o risco de quadros graves de 
asma e alergias ao fortalecer o 
sistema imunológico da criança. 
“Recomendo inclusive aos meus 
pacientes que o contato exista 
desde o momento da gestação, já 
que a proteção adquirida começa 
ainda no útero materno”, diz a 
pediatra pneumologista, morado-
ra no Buritis, Dra Juliana Diniz.

No entanto, a especialis-
ta ressalta que cuidados devem 
sempre existir.  Evitar que o pet 

divida a mesma cama da crian-
ça. A limpeza da casa de forma 
correta e constante e os banhos 
regulares evitam possíveis doen-
ças decorrentes desse convívio. 
E sem esquecer de manter atua-
lizado o cartão vacinal, do pet e 

da criança. “Tenho uma filha as-
mática e não pensei duas vezes 
em ter um cachorrinho. Adota-
mos o Spike há quase três anos. 
Ele tinha pouco mais de um ani-
nho e passou por maus tratos. 
Em casa recebeu tanto carinho 

Médicos garantem que convívio 
com pets traz benefícios às crianças

que hoje nós é que não sabe-
mos mais viver sem o amor 
dele. Ele foi nossa melhor 
escolha e completou a nossa 
família”.

Também médica e ami-
ga de Dra Juliana, Viviane 
Horta há cerca de oito meses 
decidiu adotar a Amora, uma 
Dalmata que tinha 45 dias de 
vida. À época, o filho Feli-
pe, de 3 anos, estava muito 
ansioso e irritado devido ao 
confinamento e pedia um 
cachorrinho. Inicialmente, 
teve muito receio, uma vez 
que  tanto ela quanto o filho 
são asmáticos e têm rinite 
alérgica.  Porém, hoje tem a 
certeza de que não poderia 
ter feito uma melhor escolha. 
“Nossos medos foram infun-
dados, pois não observamos 
nenhuma piora do quadro 
de asma e alergia do Felipe.  
Só encontramos benefícios 
em termos uma cachorrinha, 
principalmente na melhora 
do humor e ansiedade do meu 
filho. Hoje, a Amora é uma 
parte querida da nossa famí-
lia e não conseguimos nos 
imaginar sem ela”, salienta.

Dra. JULIANA garante que, com os devidos cuidados, 
um pet em casa só traz benefícios às crianças

Chegada da Amora à casa de VIVIANE e TIAGO trouxe 
grandes melhorias à saúde mental do filho Felipe
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Economia

As incertezas da retomada 
da economia e as dificuldades 
vividas pelo comércio têm leva-
do muitos empresários a buscar 
acesso a linhas de crédito, co-
nhecimento em vendas on-line e 
planejamento financeiro. Estas, 
inclusive, têm sido as principais 
buscas no portal do movimento 
Juntos Por Você, lançado no dia 
29 de março por grandes entida-
des do setor produtivo do estado.

A ação conjunta da Câmara 
de Dirigentes Lojistas de Belo 
Horizonte (CDL/BH), do Sebrae 
Minas, da  Federação do Comér-
cio de Bens, Serviços e Turismo 
do Estado de Minas Gerais (Fe-
comércio MG) e da Federação 
das Associações Comerciais e 
Empresariais de Minas Gerais 
(Federaminas)  tem o objetivo 
de proporcionar aos empresá-
rios e empreendedores acesso a 
orientações, produtos e informa-
ções que irão ajudá-los a enfren-
tar a crise, que já dura há mais 
de um ano.

“Lançamos o movimento no 
final de março e nesse curto pe-
ríodo já tivemos quase dois mil 
acessos e nos chamou a atenção 
as principais buscas dos empre-
sários. Esses dados, inclusive, 
irão nos guiar para aprimorar o 
conteúdo oferecido e também em 
parcerias que possam ampliar as 
possibilidades de auxílio”, des-
taca o presidente da CDL/BH, 
Marcelo de Souza e Silva.

Além de oferecer suporte téc-
nico, o movimento busca, espe-
cialmente, acolher o comerciante 
neste momento delicado. “Sabe-
mos da enorme dificuldade que 
os lojistas estão enfrentando com 
mais uma paralisação das ativi-

CDL/BH, Sebrae, Fecomércio e Fiemg 
lançam movimento para socorrer o comércio

COMO FUNCIONA
O portal reúne os principais 

conteúdos produzidos pelas en-
tidades participantes e os dispo-
nibiliza gratuitamente para os 
micro e pequenos empresários. 
Controle de gestão de planilhas, 
organização de custos, desenvol-
vimento de negócios inovadores, 
guias e consultorias on-line em 
marketing digital, gestão e ju-
rídico são alguns dos materiais 
exclusivos.

As entidades participantes ma-
pearam as principais dificuldades 
vividas pelas empresas e, a partir 
desse levantamento, estruturaram 
o portal de maneira didática e ob-
jetiva. Ao acessá-lo, o empresário 
consegue com facilidade encon-
trar informações sobre linhas de 
crédito e a melhor forma de aces-
sá-las, vendas on-line e orientação 
financeira.

“Unimos a força e a experti-
se de cada uma dessas entidades 
para oferecer ao empreendedor 
do estado novas oportunidades 
de aprendizado, linhas de crédi-

Além do socorro aos comer-
ciantes, a CDL/BH está na expe-
tativa que nesta primeira quinze-
na de abril a Prefeitura de Belo 
Horizonte já anuncie a reabertura 
do comércio. O otimismo da en-
tidade se baseia nos parâmetros 
que a prefeitura está utilizando 
para promover a flexibilização. 
O Boletim Epidemiológico di-
vulgado pela prefeitura no dia 
9 apresentou os três indicadores 
com tendência de queda.

A Taxa de Transmissão (RT), 
que na segunda quinzena de mar-
ço atingiu 1,27, apresentou nova 
queda, chegando a 0,93, no nível 
verde. Outro argumento utilizado 
pela entidade é que o fechamento 
do comércio não aumentou o índi-
ce de isolamento social na cidade. 
Mesmo após o decreto da prefeitu-
ra proibindo o funcionamento, este 
índice sempre ficou na casa dos 
45% em dias de semana.

Além disso, mais um dado 

importante revelado pelo Bole-
tim Epidemiológico da Prefeitura 
é a constante queda na média do 
número de casos registrados em 
um período de 14 dias. Em 24 de 
março estávamos com 599 casos 
e neste 8 de abril reduzimos para 
459, mais de 23%. Já são quinze 
dias ininterruptos de queda, o que 
claramente demonstra uma ten-
dência positiva nesse cenário”, 
aponta o presidente da CDL/BH.

Além dos números, Marcelo 

também desabafou. “A situação 
ultrapassou o limite do suportável. 
Os justos não podem continuar 
pagando pelos pecadores. É inad-
missível que um pequeno estabe-
lecimento, na imensa maioria das 
vezes funcionando com menos de 
dez pessoas, contando funcioná-
rios e clientes, seja impedido de 
funcionar enquanto vemos todos 
os dias centenas de ônibus coleti-
vos trafegando lotados no trans-
porte público da cidade”, reforçou.

 Confiança na reabertura
dades. O poder público cometeu 
muitos erros na gestão da pande-
mia, mas compreendemos a gra-
vidade da situação e a prioridade 
no momento é com a vida huma-
na. Porém, esses empreendedores 
precisam ser acolhidos por quem 
entende sua dor e tem a experiên-
cia de oferecer a ele capacitação 
de mão de obra, acesso a crédito 
e outros recursos que farão a di-
ferença nesse momento tão com-
plexo”, pontua Souza e Silva.

O Presidente da CDL/BH, 
MARCELO DE SOUZA E 
SILVA, trabalha para que 
a prefeitura anuncie a 
reabertura do comércio

to, redução de custo e acesso às 
consultorias que irão auxiliá-lo 
nessa realidade tão desafiadora 
que estamos vivendo”, destaca o 

presidente da CDL/BH.
O portal do movimento Juntos 

Por Você pode ser acessado pelo 
endereço www.juntosporvoce.com

Este MANUAL elaborado pela CDL/BH contém todas as 
dicas para o comerciante aprimorar suas vendas online
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Tradição 

Uma micro-empresa alcançar 
25 anos de atividade em um país 
que, a cada que ano passa, enforca 
mais seus empresários com car-
gas tributárias abusivas, é sempre 
motivo de muita comemoração. 
Neste mês de abril, a Super Som 
Acessórios comemora a importan-
te marca e, assim como o nosso 
bairro, nestas últimas duas déca-
das e meia cresceu e ganhou gran-
de destaque. 

A Super Som já faz parte do 
imaginário do morador do Buritis. 
Quem passa pela Avenida Mário 
Werneck no quarteirão entre as 
ruas Alessandra Salum Cadar e 
Pedro Natalício de Moraes já vi-
sualiza na mente o Parque Aggeo 
Pio, o Supermercado Supernosso 
e a Super Som.  Porém, quando da 
sua fundação, a loja de acessórios 
veiculares ocupava apenas uma 
pequena área de menos de 50m2 e 
tinha um reduzido estoque.

Hoje, a sua fachada se destaca 
na região, o espaço interno é mui-
to mais amplo e agradável e, além 
da venda de equipamentos de som 
e acessórios em geral para veícu-

Super Som celebra 
25 anos de fundação

los, a empresa atua na prestação 
de serviços, como rastreadores 
veiculares, martelinho de ouro, 
plotagem/envelopamento, aplica-
ção de insulfilm (automotivo e re-
sidencial), cristalização de pintu-
ra, impermeabilização de bancos, 
autoportas, etc.

“Em cada ano que passou in-
corporamos novos serviços ao 
nosso portfólio. Sempre nos adap-
tamos às novidades do mercado e 
nos reinventamos para continuar 
atendendo aos anseios do nosso 
seleto e exigente público”, diz o 
gerente comercial Adelvar Salva-
dor, o Vavá.

E chegar a estes 25 anos, re-
almente, não foi nada fácil. Além 
de todas as dificuldades já impos-
tas por nossa economia, a Super 
Som ainda precisou sobreviver a 
fatores circunstancias, como o fe-
chamento da porta de entrada em 
virtude das obras de revitalização 
da Mário Werneck há cerca de três 
anos, as fortes chuvas do início de 
2020, que alagaram toda a região 
e a própria pandemia que estamos 
vivendo.

“Mesmo com todas estas ad-
versidades nos mantivemos for-
tes e, inclusive, sem demitir um 
funcionário sequer. Isto só foi 
possível graças ao trabalho sé-
rio que desenvolvemos que faz 
com que tenhamos um público 
fiel. Como está escrito em nosso 
outdoor em comemoração aos 25 
anos: a sua preferência é nosso 
maior presente”.

Uma prova deste público fiel 
da Super Som é o relato do em-
presário Jorge Beltrão Neto. Pro-
prietário de uma das imobiliárias 
mais antigas do bairro, Beltrão 
foi quem negociou o terreno onde 
está localizada a loja de acessó-
rios automotivos. Porém, relação 
mudou. De vendedor passou a ser 
um cliente desde a sua inaugura-
ção. “Eu confio muito no trabalho 
oferecido, tanto que todos aqui 
da imobiliária também se torna-
ram clientes. Chego a deixar meu 
carro aos cuidados da Super Som 
e viajar. Sou cliente e faço propa-
ganda da loja por onde eu passo. 
Parabéns pelos 25 anos e que mui-
tos outros venham”.

COMUNICAÇÃO

Demonstrando a sua adap-
tação aos tempos atuais, hoje a 
Super Som tem investido em suas 
redes sociais, tanto para divul-
gar os serviços oferecidos como 
também facilitar o atendimento 
ao cliente. Gerente administra-
tivo da loja, Augusto Farias res-
salta o sucesso alcançado tam-
bém nesta linha.

“É um sentimento de grati-
dão. Nossos clientes estão sem-
pre nos dando todo o respaldo 
em tudo o que investimos. Es-
peramos sempre atendê-los com 
qualidade. Tanto que eu e o Vavá 
sempre fazemos questão de con-
versar com cada cliente pesso-
almente assim que ele entra na 
loja. Uma forma de mostrar a 
cada um deles o quanto ele é fun-
damental para nossa existência”.

Em comemoração aos 25 anos 
de fundação, a Super Som prepara 
promoções especiais de seus pro-
dutos para este mês de abril e ain-
da anuncia as vendas em até 10x 
no cartão de crédito.

A busca por produtos e ser-
viços de melhor qualidade já faz 
parte do DNA do morador do Bu-
ritis. Quando se trata de alimentos 
isso se torna uma necessidade ain-
da maior. Felizmente, nosso bairro 
sempre contou com empreendi-
mentos de alta excelência nesta 
área. Um grande exemplo é o Bem 
Hortifruti inaugurado há pouco 
mais de um ano na região do Buri-
tis II (Avenida Aggeo Pio Sobrinho, 
380) e, que desde o início das suas 
atividades alcançou grande aprova-
ção por parte da comunidade.

O Bem Hortifruti é uma rede 
mineira que tem como diferencial 
oferecer alimentos de alta qualidade 
e procedência. Apesar de trabalhar 
com uma grande variedade de pro-
dutos, as frutas, legumes e verdu-
ras são suas especialidades. “Não 

Em celebração à marca de 25 ANOS, um 
grande outdoor foi exposto no bairro

AUGUSTO e VAVÁ estão gerenciando a empresa nos últimos anos

O “Bem” na sua casa
tenho receio nenhum em dizer que 
nós oferecemos o melhor produto. 
Compramos diretamente do pro-
dutor. Então podemos escolher a 
“nata”, o que tem de melhor. É da 
produção para a mesa. O restante 
vai para o mercado”, explica o ge-
rente Gleisson da Silva Magalhães.

A escolha do Buritis para a 
instalação da unidade não foi um 
mero acaso. Muitos moradores já 
conheciam os serviços de outras 
lojas do Bem Hortifruti e faziam 
pedidos. Inclusive, segundo o ge-
rente, sempre tinha aquele cliente 
que questionava o porquê de não 
abrir uma unidade no bairro, já que 
por aqui não existia nada igual. “A 
partir daí começamos a estudar a 
ideia e vimos que, realmente, o 
morador do Buritis tem todo o per-
fil dos nossos clientes”.

Pensar em vendas on-line de 
hortifruti pode soar de uma forma 
estranha. Afinal, para decidirmos 
qual o melhor alimento é preciso 
escolher cuidadosamente, sentir sua 
textura. Entretanto, no Bem Hor-
tifruti não só existe a venda pelo 
Whatsapp como ela é um verdadei-
ro sucesso. Ainda mais em tempos 
de pandemia, quando é fundamen-
tal que as pessoas fiquem em casa.

O sucesso para as vendas do 
Hortifruti à distância é simples. 
Os colaboradores fazem questão 

de conhecer cada cliente e, por-
tanto, têm a competência necessá-
ria para escolher os produtos que 
mais lhe agradam. “A gente gosta 
de chamar o cliente pelo nome, 
saber o gosto de cada um. A Ma-
ria gosta da banana mais madura, 
a Joana com a casca mais verde. 
Nós buscamos dar esse atendi-
mento ao cliente e isto faz com 
que o serviço de delivery seja sa-
tisfatório” diz Gleisson.

Além do conforto e como-
didade de receber o produto em 

casa, fazer parte do Whatsapp 
do Bem também proporciona ao 
cliente saber todas as novidades 
e promoções que a loja ofere-
ce. “De fato tem sido um grande 
sucesso. A pessoa que está aten-
dendo ao whatsapp está prepara-
da para entender a demanda do 
cliente”, finaliza o gerente.

Para fazer parte do WhatsApp 
do Bem basta entrar em contato 
no número (31) 9 9529-9449 e 
realizar os pedidos que são entre-
gues em domicílio e sem taxa.

WhatsApp do Bem

De acordo com GLEISSON, o 
atendimento personalizado ao 

cliente é outro diferencial da loja

Da produção 
direto para sua 

mesa! BEM 
HORTIFRUTI 

oferece ao seu 
cliente o que há 
de melhor e mais 

saboroso em 
frutas, legumes e 

verduras
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Variedade

Outra situação que preocupa 
a assessora da Diretoria de Pro-
moção à Saúde e Vigilância Epi-
demiológica é o “relaxamento” na 
procura por algumas vacinas em 
virtude de o país ter teoricamente 
erradicado a doença. “A doença 
somente foi erradicada porque a 
população segue se vacinando. Se 
parar, ela infelizmente retorna à 
sociedade como pudemos observar 
em alguns casos recentes”.

SEGURANÇA
O temor pela contaminação do 

Coronavírus também foi um fator 
para que o programa de vacinação 
tivesse uma queda considerável 
nos últimos meses. Porém, este 
medo não é justificável, segundo 
Jandira Lemos. De acordo com ela, 
todas as salas de vacinação da ca-
pital foram adaptadas para garantir 
a segurança dos pacientes e dos 
funcionários. “As salas de vacina-
ção ficam na entrada dos postos, 
são separadas do restante dos aten-
dimentos. Então, não há o contato 
entre as pessoas. Além disso, todos 
os funcionários estão paramenta-
dos para evitar a infecção e prolife-
ração do vírus”.

O Buritis ainda não conta 
com um centro de saúde. Os mo-
radores devem procurar o atendi-

A chegada das primeiras doses 
da vacina contra a Covid-19 no 
país tem gerado um grande sen-
timento em todos os brasileiros 
de que dias melhores estão por 
vir. O Governo criou uma lista de 
prioridades e a expectativa é que 
todos os cidadãos sejam vacina-
dos até o final do ano. O Gover-
no Federal fez o compromisso de 
que pelo menos as pessoas inse-
ridas nos grupos de risco estarão 
vacinadas até junto. Porém, por 
mais que o desejo neste momento 
seja receber a imunização contra 
o Coronavírus, as pessoas não po-
dem esquecer que não é somente 
esta doença que nos ameaça no 
nosso dia a dia. É preciso que 
todas as vacinas que fazem parte 
do calendário de imunização es-
tejam em dia.

Infelizmente, o Brasil tem sé-
rios problemas que nos deixam 
tristes. Contudo, em um quesito 
temos muito que celebrar. O nosso 
Programa Nacional de Imuniza-
ções (PNI) é uma referência inter-
nacional de política pública de saú-
de. O país já erradicou, por meio 
da vacinação, doenças de alcance 
mundial como a varíola e a polio-
mielite (paralisia infantil). A popu-
lação brasileira tem acesso gratuito 
a todas as vacinas recomendadas 

pela Organização Mundial de Saú-
de (OMS). As doses estão à dispo-
sição nos postos de saúde ou com 
as equipes de vacinação, cujo em-
penho permite levar a imunização 
mesmo aos locais de difícil acesso. 
Então, é preciso apenas que faça-
mos a nosSa parte e manter o car-
tão em dia.

De acordo com a assessora da 
Diretoria de Promoção à Saúde e 
Vigilância Epidemiológica da Pre-
feitura de Belo Horizonte, Jandira 
Lemos, o PNI oferece vacinas para 
todas as faixas etárias, até mes-
mo antes de nascer, uma vez que 
também existem vacinas especiais 
para gestantes. No caso dos bebês 
e crianças pequenas a procura pela 
imunização é bastante satisfatória. 
No entanto, na fase da adolescên-
cia e adulta os índices estão muito 
longe do ideal.

A procura pela vacina contra o 
HPV, por exemplo, para adolescen-
tes de 11, 12 anos, gira em torno 
de 50% do ideal. Para os adultos, 
o alerta é para a vacina contra o té-
tano, que deve ser realizada a cada 
dez anos, mas pouca gente segue 
esse período. “Eu conheci uma se-
nhora de 103 anos que levou uma 
esporada de um galo e faleceu de 
tétano, porque não estava com a 
vacina contra a infecção em dia. 

Imagina só? Você chegar a esta 
idade e morrer por conta de tétano. 
É muito triste”

Ainda de acordo com a espe-
cialista, outras vacinas, como. por 
exemplo, a contra a Febre Amare-
la, são procuradas somente quando 
a pessoa se sente obrigada a tomar. 
“Vai fazer uma viagem e fica sa-
bendo que somente poderá aces-
sar o lugar desejado se apresentar 
a imunização. Temos que cuidar 
da nossa saúde o tempo todo e 
não apenas quando somos obriga-
dos”, alerta.

Imunização contra Covid-19 alerta para 
necessidade de atualização do cartão de vacinas

Também são feitos anualmente duas grandes campanhas de vacinação. A pri-
meira campanha é realizada no mês de abril, quando acontece a Campanha de Va-
cinação contra a Gripe. E a segunda é a de Atualização da Situação Vacinal das 
crianças menores de 5 anos e crianças de 9 anos de idade e dos adolescentes de 10 
a 14 anos de idade.

Os calendários básicos de vacinação da criança, do adolescente e do adulto, 
podem ser acessados na página do Ministério da Saúde.

1. BCG
2. Imunoglobulina antitetânica
3. Poliomielite oral (Bivalente)
4. Dupla Adulto
5. Imunoglobulina antivaricela-zóster
6. Raiva em cultivo celular Vero
7. Febre Amarela
8. Influenza
9. Rotavírus humano
10. Haemophilus influenzae tipo b
11. Meningocócica conjugada C
12. Tríplice bacteriana
13. Hepatite A

14. Papilomavírus Humano (HPV)
15. Tríplice bacteriana acelular adulto
16. Hepatite B
17. Pentavalente
18. Tríplice bacteriana acelular infantil
19. Imunoglobulina anti-hepatite B
20. Pneumocócica 10V
21. Tríplice viral
22. Imunoglobulina antirrábica
23. Poliomielite inativada
24. Varicela (atenuada)
25. Pneumocócica conjugada   

       13 valente

Na rede SUS-BH, atualmente, existem 167 salas de vacina, sendo 155 nos centros 
de saúde, um Centro de Referência de Imunobiológicos Especiais (CRIE), um Serviço 
de Saúde do Viajante e dez unidades conveniadas. O Programa de Imunização de Belo 
Horizonte está trabalhando atualmente com 25 imunobiológicos. São eles:  

JANDIRA LEMOS ressalta que 
a maior preocupação é com a 

atualização do calendário de vacinas 
para adolescentes e adultos

Uma notícia aguardada há 
anos pelos defensores da causa pet 
em Belo Horizonte, enfim, aconte-
ceu neste último mês de março. A 
capital mineira inaugurou seu pri-
meiro hospital veterinário gratuito. 
Muitos tutores, por maior que seja 
o amor pelo seu pet, infelizmen-
te, não têm condições financeiras 
de levar o bichinho ao veterinário 
quando é necessário. Sem contar 
que muita gente escolhe não ado-
tar um animal pelo mesmo motivo. 
O hospital público resolve os dois 
problemas de uma só vez, oferecen-
do acesso gratuito a atendimentos 
de urgência, exames de imagem e 
laboratoriais, cirurgias e internação 
para cães e gatos de famílias que 
não podem arcar com as despesas.

mento nos postos mais próximos 
do bairro, no caso, o centro de 
saúde Havaí (Rua Manila, 432, 
Estrela Dalva) e centro de saúde 
Palmeiras (Avenida Dom João VI, 
1821, Palmeiras). “Se a pessoa 

está com dúvida sobre qual vaci-
na precisa tomar, basta compare-
cer ao posto com o cartão, que os 
funcionários irão sanar todas as 
suas dúvidas. O que não pode é 
deixar de vacina”, exalta.

Uma das primeiras pessoas 
a utilizar o serviço do hospital 
público veterinário foi a proteto-
ra Fúlvia Sabino. Ela levou para 
consultar a cadelinha Malu Bri-
gitte Bardot, que resgatou há oito 
anos, e o cãozinho Antônio Ben-
net, resgatado já idoso aos nove 
anos de idade.

Fúlvia diz que ambos os cães 
possuem problemas nas articu-
lações e no novo hospital foram 
tratados com muito carinho, amor 
e profissionalismo pelos veteriná-
rios ortopedistas. “Saí daqui com 
a sensação de que Belo Horizonte 
tem, finalmente, um hospital de 
referência. Sentimento de gratidão 
e muito orgulho”.

Em razão das novas determi-
nações da administração munici-
pal contra a pandemia, o hospital 
está atendendo exclusivamente os 
casos de urgência e emergência. 
Embora o número de senhas di-
árias seja de 30, somente na pri-
meira semana de funcionamento 
foram atendidos 348 animais e fo-
ram feitas 71 cirurgias. As deman-
das são desde tumores até crises 
convulsivas, passando por proble-
mas ortopédicos e necessidades 
oncológicas.

Militante da causa animal, o 
deputado estadual Osvaldo Lo-
pes foi o grande responsável pela 
construção do hospital veterinário 
na capital e tem acompanhado de 

Para realizar um atendi-
mento, o tutor deve levar os 
seguintes documentos: carteira 
de identidade (RG), CPF, com-
provante de residência em Belo 
Horizonte e inscrição no Cadas-
tro Único para Programas So-
ciais (CadÚnico).

Durante essa fase de sus-

pensão das atividades não-es-
senciais, o hospital não está 
distribuindo senhas para os aten-
dimentos. As cirurgias eletivas, 
incluindo castrações, também 
estão suspensas. A triagem para 
os atendimentos de urgência e 
emergência está disponível de 
segunda a sexta-feira, a partir 

das 8h. Apenas uma pessoa tem 
a entrada autorizada para acom-
panhar o animal durante o aten-
dimento e a orientação é que a 
população não forme filas em 
frente à unidade.

O hospital público veterinário 
está instalado na Rua Bom Suces-
so, 731, bairro Carlos Prates.

perto os trabalhos na instituição. 
De acordo com ele, como pontos 
positivos até aqui enxerga a ampla 
capacidade técnica da equipe de 
profissionais e a qualidade estru-
tural do hospital. Como melhoria 
gostaria justamente de um aten-
dimento de um número maior de 
animais, o que tem sido limitado 
pelo cenário atual da pandemia.

“Graças a Deus estamos no-
tando uma resposta unicamen-
te positiva de muita gratidão do 
público. É um presente para BH 
e para a causa animal do Estado. 
Viveremos novos capítulos impor-
tantes em termos de tratamento a 
cães e gatos a cidade. Uma nova 
realidade que se inicia”.

Atendimentos

Hospital público veterinário de 
Belo Horizonte já é um sucesso

Para a protetora FÚLVIA SABINO, 
inauguração do hospital 

veterinário foi a concretização 
de um grande sonho

Atuação do deputado OSVALDO 
LOPES foi fundamental para a 

implantação do hospital
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Solidariedade 

A crise provocada pela pande-
mia fez com que as pessoas que 
já estão à margem da sociedade 
se encontrassem em uma situação 
ainda mais desesperadora. Obser-
vando esta realidade, uma mo-
radora do nosso vizinho Estrela 
D’alva decidiu fazer algo a mais 
do que simplesmente lamentar. 
Ela pensou o que poderia fazer e 
criou a campanha “Pandemia So-
lidária”. Incialmente, o projeto 
seria arrecadar alimentos para fa-
zer marmitas e entregar nas ruas. 
Porém como começou a receber 
algumas cestas básicas fechadas, 

“Pandemia Solidária”
Moradora da região cria campanha em prol das pessoas que 

tiveram situação de vida agravada durante a pandemia
decidiu montar cestas com ali-
mentos, além de kits de higiene 
pessoal e limpeza para doar a fa-
mílias carentes.

Amanda Rodrigues conta que 
sempre gostou de ajudar o pró-
ximo e já fazia alguns trabalhos 
voluntários. Ao assistir as repor-
tagens de como estava indo a si-
tuação, os problemas nas comu-
nidades mais carentes em Belo 
Horizonte, começou a estudar 
jeitos de ajudar. “Essa ação em 
si surgiu digamos que do nada 
(risos). Veio no meu coração a 
vontade de ajudar as pessoas que 

Ao invés de lamentar, AMANDA 
decidiu descruzar os braços e
 fazer uma campanha em prol 
dos mais necessitados com as 
consequências da pandemia

O Buritis acaba de lançar mais 
uma importante ação em prol dos 
cães e gatos em situação de rua da 
cidade. Por meio de uma parceria 
com o projeto Castração Ecológica, 
o grupo Buritis Juntos está arreca-
dando tampinhas de plástico junto 
aos moradores do bairro. Todo o 
material recolhido é vendido para 
cooperativas de reciclagem e o di-
nheiro arrecadado é revertido para 
a castração dos pets. De acordo 
com dados do Centro de Zoonoses 
da capital, até o fim do ano passado 
estima-se que cerca de 50 mil ani-
mais encontravam-se abandonados 
nas ruas da Grande Belo Horizon-
te. Vulneráveis, eles passam fome e 
frio e estão sujeitos a atrair e trans-
mitir doenças e a sofrer maus-tra-
tos. Por isso, é cada vez mais im-
portante o controle da natividade.

Além do amparo aos animais, 
o projeto Castração Ecológica tam-
bém tem um papel importante no 
que diz respeito à sustentabilidade, 
uma vez que recolhe tampinhas 
que poderiam estar sendo descar-
tadas incorretamente. Este trabalho 

Veja os benefícios 
da castração:

n Controle populacional de cães e gatos abandonados;
n Redução de doenças uterinas;
n Fêmeas deixam de entrar no cio, que é o sangra-

mento que ocorre a cada 3 meses;
n Caso a castração seja realizada antes do primei-

ro cio, por volta dos 6 primeiros meses de ida-
de, o risco de câncer de mama cai para pratica-
mente zero;

n Extinção da piometra (infecção no útero);
n Diminui a tendência à hiperplasia da próstata (au-

mento de forma diferenciada);
n A ocorrência de tumores dos testículos é extinta;
n  Poupa o animal de algumas reações instintivas liga-

das ao aparelho reprodutor;
n Diminui o estresse, porque com a castração os pets 

deixam de produzir hormônios sexuais que os fa-
zem ficar inquietos com a falta do cruzamento;

n Reduz problemas de trato urinário nos gatos. 

estão passando por necessidades, 
que, por sinal, são muitas, e cada 
dia o número se torna mais ab-
surdo. Então, falei com a mãe da 
bebê que olho, a qual hoje se tor-
nou uma grande amiga, que esta-
va com essa vontade, ela amou a 
iniciativa e pediu para participar. 
Começamos a divulgar e foi apa-
recendo mais gente para ajudar 
se voluntariando. Desde então es-
tamos trabalhando para ajudar o 
maior número de pessoas”.

De acordo com Amanda, não 
há um público definido para re-
ceber as doações. As cestas serão 

distribuídas em pontos estraté-
gicos, onde existir mais necessi-
dade. “Nosso maior objetivo é 
conscientizar as pessoas e tentar 
comovê-las para ajudar o máximo 
de pessoas e famílias da melhor 
forma possível”.

COMO AJUDAR
Para que a “Pandemia Solidá-

ria” alcance seu objetivo é preci-
so que o maior número de pessoas 
participe. Os interessados em ser 
voluntários podem procurar a co-
ordenadora, que serão bem vindos. 
Quanto às doações, o projeto está 

já retirou cerca de seis toneladas de 
plástico do meio ambiente. O projeto 
conta com 22 pontos de coleta na ci-
dade. Levam em torno de três meses 
para juntar duas toneladas de tampi-
nhas, que é a quantidade necessária 
para conseguir arcar com um míni-
mo de castrações.

As pessoas podem doar qualquer 
tipo de tampinha de plástico. As mais 
comuns são de garrafa pet, lata de 
sorvete, manteiga, maionese, creme 
hidratante, shampoo, pasta de dente 
e desodorante. De acordo com Joice 
Lpoes, coordenadora do Buritis Jun-
tos, as pessoas sempre procuravam o 
grupo e perguntavam se conheciam  
algum projeto que recolhia tampi-
nhas de plástico. Além de não co-
nhecer, não entendia de onde vinha 
essa motivação. Até que conheceu, 
por meio do Instagram, o projeto 
Castração Ecológica. “Conhecemos 
o projeto no finalzinho do mês de 
janeiro e logo entramos em contato 
com a Val, a idealizadora. No mesmo 
dia conversamos, nos identificamos 
com seu senso comunitário e soli-
dário e logo viramos o novo posto 

de coleta do Buritis. No mesmo dia 
que nos tornamos posto de coleta, 
divulgamos a ação nas redes sociais 
e em menos de duas semanas já 
conseguimos doações de três sacos 
enormes de tampinhas plásticas. Isso 
só mostra o senso de mobilização e 
solidariedade que existe em nossa 
comunidade”.

Em BH existem cinco unidades 
de esterilização de cães e gatos, que 
são insuficientes para realizar a cas-
tração dos animais domésticos da 
população e ainda os que são ampa-
rados por Ongs. As filas de espera 
para realizar a esterilização podem 
demorar de seis meses até um ano. 
“E infelizmente os animais em situ-
ação de rua não podem esperar. A re-
produção indesejada acaba se tornan-
do um problema de política pública”.

O ponto para o recolhimento 
das tampinhas no Buritis é a VPR 
Imóveis (Av. Professor Mário Wer-
neck, 1311). As doações podem ser 
feitas de segunda a sexta, das 8h às 
18h e no sábado das 8h às 14h. Não 
precisa marcar horário, basta che-
gar. Participem!

arrecadando alimentos não perecí-
veis, leite, verduras, biscoitos, itens 
de higiene pessoal e limpeza. “Mui-
tos me perguntam se podem ajudar 
doando dinheiro. É claro que pode, 
mas não pedimos nem falamos so-
bre isso porque muitos podem achar 
que é interesse ou algum golpe. 
Então a preferência é que a pessoa 
compre ou doe mesmo. Lembrando 
que temos contas separadas e todas 
as notas são expostas”.

Quem se interessar pelo 
projeto pode entrar em conta-
to com Amanda pelo telefone 
9 9431 0632.

Buritis dá importante contribuição ao projeto Castração Ecológica

A pandemia do 
Coronavírus tem tra-
zido ainda mais sofri-
mento às famílias ca-
rentes. Por esta razão 
os projetos sociais, 
mesmo com todas as 
dificuldades enfrenta-
das, não podem parar. 
Aqui no Buritis, a 
Asprami - Associa-
ção ao Projeto a Me-
lhor Idade - segue 
com seu trabalho de 
doação de fraldas 

Asprami tem nova sede para receber doações
geriátricas a pessoas acamadas 
e de cestas básicas aos mais ne-
cessitados.

Outra ação ligada à Asprami 
que não para é a do Grupo “Tra-
çando Linhas com Amor”, que re-
aliza doações de enxovais de bebê 
para as mães carentes. 

Para contribuir com o de-
senvolvimento deste importan-
te trabalho, a Asprami ganhou 
uma nova sede. A partir de agora, 
quem deseja auxiliar nas ações do 
projeto deve levar suas doações 
de segunda a sexta-feira, no horá-

rio comercial, até a Avenida Enge-
nheiro Carlos Goulart,1025 (bem 
em frente à sede da BHTrans). 
“Doação é alimentar a alma de 
gratidão. Estamos com esse novo 
ponto de arrecadação de alimen-
tos não perecíveis para suavizar a 
fome de quem neste momento de 
pandemia está pedindo socorro”, 
diz a presidente da Asprami, Mí-
rian Vaschetto.

Mais informações sobre o 
projeto podem ser obtidas pelo te-
lefone 9 9878 3245 ou pelo Insta-
gram @aspramicomamor.

JOICE se ENCANTOU pelo projeto
 Castração Animal e colocou todo o 

Buritis para participar

MIRIAM comemora ao ver que as ações da 
Asprami se mantiveram vivas apesar da pandemia
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Incentivo 

Além da excelência do ensino, 
o UniBH também é reconhecido 
como uma das instituições que 
mais investe em cultura na cidade. 
Apoiar e incentivar a valorização 
das manifestações culturais em 
Belo Horizonte é um dos pilares 
do centro universitário, isso por-
que a instituição acredita na cul-
tura como ferramenta de transfor-
mação. Ao todo, em 2020, mesmo 
com a pandemia do Coronavírus e, 
ainda que em formatos on-line, fo-
ram 16 projetos apoiados, superan-
do o ano de 2019.

Mesmo sabendo que a incer-
teza é uma realidade em 2021, o 
UniBH continua dando prioridade 
ao pilar de parcerias criativas que, 
muitas vezes, contempla o apoio 
a diversos projetos do universo da 
cultura. De acordo com o reitor 
Rafael Ciccarini, a instituição já 
está apoiando dez projetos cultu-
rais e que mais 15 novos projetos 
já estão pré-selecionados. “Estamos 
honrados em poder contribuir com 
a ampliação e visibilidade da cul-
tura mineira. Ver que o resultado 
do nosso investimento em cultura 
proporciona a realização de sonhos 
e reverbera a qualidade do trabalho 
que é feito em Minas é a comprova-
ção de estarmos no caminho certo”.

Dentre os projetos apoiados 
neste ano, os destaques são o Verão 
Arte Contemporânea, Coletivo de 
Cinema, Semana Afrolatina, Revista 
Marimbondo, o documentário Crash 
Body, Festival de Dança de Salão, 
Ciclo de Literatura, Festival Cantau-
tores, Confluências Sonoras e o do-
cumentário sobre o Sofia Feldman.

Carolina Gontijo, produtora 
executiva do projeto Coletivo Ci-
nema, explica que a atividade é 
exercida por meio de oficinas em 
escolas públicas e em territórios de 

UniBH reforça seu apoio à cultura,
mesmo em tempos de pandemia

Projeto Entre Rios e Ruas 

resistência cultural, buscando ligar 
o aprendizado à vida por meio do 
cinema e da educação. “Assim, 
impactados pela conjuntura im-
posta pela pandemia de Covid-19 
que paralisou as escolas públicas 
em Belo Horizonte, ter o apoio do 
UniBH foi essencial para a conti-
nuidade e permanência do projeto, 
em um trabalho de adaptação para 
o regime de aulas em modo remo-
to e todo um ajuste metodológico 
que, sem esse apoio fundamental, 
poderia colocar o projeto em ris-
co. Só assim foi possível conciliar 
a continuidade das atividades e 
o atendimento à rede pública em 
uma escola que permaneceu ativa 
em regime de aulas à distância”.

Ione de Medeiros, diretora do 
Grupo Oficcina Multimédia, res-
ponsável pelo Verão 
Arte Contemporânea 
(VAC), conta que ter 
o patrocínio do centro 
universitário pelo ter-
ceiro ano consecutivo é 
motivo de orgulho para 
o grupo. “Este patro-
cínio junto aos demais 
investimentos na cul-
tura da capital confir-
mam o quanto o Uni-
BH reconhece o valor 
do fomento nas artes 
como parte essencial 
do desenvolvimento 
de uma sociedade mais 
justa e democrática”, 
enfatiza. O VAC é um 
festival artístico, que 
em 2022 chegará a sua 
15ª edição, reunindo as 
áreas de teatro, dança, 
música, artes visuais, 
literatura, cinema, ar-
quitetura, gastronomia 
e reflexão política.

No início deste ano, 
o filme Kevin, produzi-
do por Joana Oliveira, e 
apoiado pelo UniBH, foi 
selecionado para a Mos-
tra de Cinema de Tiraden-
tes. A película foi a única 
obra totalmente mineira na 
programação do Festival. 
Sobre o começo da jorna-
da de produção do filme, 
Joana diz que acreditava 

ser muito difícil de ser finan-
ciado. A produção indepen-
dente sempre precisa de um 
financiamento inicial par dar 
o pontapé.

“Conseguimos aprovar 
uma primeira parte do orça-
mento pela Lei Municipal de 
Incentivo à cultura e o Uni-
BH apostou nesse filme, nes-
sa história, que é de todas as 
mulheres que estão tentando 

se entender no mundo. Acre-
ditar em um projeto como 
esse é apostar também na 
voz de um povo, na cultura 
e no jeito brasileiro de olhar 
o mundo. Então, sem o orça-
mento inicial não consegui-
ríamos aprovar o restante do 
orçamento Sou muito agrade-
cida ao UniBH por acreditar 
e apostar no cinema”, afirma 
Joana.

Cultura de 
resultado 
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RAFAEL CICCARINI enaltece que o 
UniBH sempre irá investir para o 

desenvolvimento da cultura mineira

Imagem projeto Coletivo de Cinema
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 Por dentro do Bairro

??

??

Você sabe quem foiVocê sabe quem foi

A Rua Vitório Magnavacca começa na Avenida Mário Werneck, corta 
a Rua Walter Guimarães Figueiredo e termina na Rua Heitor Menin. Mas 
quem foi Vitório Emílio Xavier Magnavacca para ter seu nome eternizado 
no Buritis?

Ele nasceu em Sete Lagoas, Minas Gerais, no dia 22 de outubro de 
1907. Seus pais, Enéas José Magnavacca, de Bologna e Antônia Gatto 
Magnavacca, de Treviso em Veneza, eram imigrantes italianos que vieram 
trabalhar em terras brasileiras, assim como demonstrou uma antiga novela 
da TV Globo, Terra Nostra. Conheceram-se em Juiz de Fora, se casaram e 
desta união nasceram dez filhos: Vitório, Hamleto, João, Archangelo, Ma-
ria, Ida, Ada, Olga, Leonilda e Julieta.

Enéas José, pai de Vitório Magnavacca, foi o pioneiro da Indústria do 
Ferro Gusa em Belo Horizonte.

Vitório passou toda sua infância em Sete Lagoas. Enéas e Antônia, 
pais dele, sempre defenderam que todos os filhos deveriam estudar nas 
melhores escolas, e seguindo este princípio, Vitório veio para Belo Hori-
zonte onde começou a estudar no Colégio Arnaldo.

Após concluir os estudos na capital mineira, Vitório mudou-se para 
Petrópolis no Rio de Janeiro. Estudou no Colégio Salesiano Santa Rosa e 
lá se formou em Ciências Contábeis.

Voltando de Petrópolis, com o diploma de contador, ele conseguiu 
um emprego na Mesbla e logo depois ocupou o cargo de gerente da loja. 
Com o passar dos anos abriu seus próprios negócios. Primeiro foi dono de 
uma loja de materiais elétricos no centro de Belo Horizonte, cujo nome era 
Casa Elétron e posteriormente, no mesmo cômodo, abriu outra loja, ago-
ra de peças automotivas, cujo nome era Vitório Magnavacca Auto Peças. 
Ambas na Tamóios com Rio Grande do Sul e lá ele ficou por muitos anos.

Em 08 de maio de 1929 ele se casou com Iracy Rodrigues Magna-
vacca que na época tinha 17 anos. Vitório era um pouco mais velho e 
se casou com 21. Iracy era filha de imigrantes portugueses e deste belo 
casamento tiveram quatro filhos. Danilo Rogério, Julieta Marilia, Leda 
Mariza e Júnia Maria.

A vida de Vitório foi sempre dedicada aos estudos, ao trabalho e espe-
cialmente à sua família. Morou no bairro de Lourdes, rua Espírito Santo, e 
era uma pessoa bastante conhecida em BH. Foi Conselheiro e Membro da 
Comissão de Sindicância do Minas Tênis Clube, Sócio do Rotary Club de 
Belo Horizonte e foi também Tesoureiro da Federação Aquática Mineira.

Vitório Magnavacca, em 12 de maio de 1984, um dia antes do dia das 
mães, quando estava no quarto de sua casa conversando com sua esposa, 
filhos e neto, viera a falecer. A causa “mortis” foi complicações cardíacas 
e no dia seguinte foi sepultado no cemitério do Bonfim.

A história de uma rua do Buritis ter seu nome é o reconhecimento 
de uma grande amizade. Tomás Édson e Vitório Magnavacca eram mui-
to amigos na época em que freqüentavam o Minas Tênis Clube. Todos os 
dias se encontravam para colocar o papo em dia e contar as novidades. 
Quando Tomás se elegeu vereador, ele propôs um projeto para que uma 
rua do Buritis levasse o nome do seu grande amigo e em votação a Câma-
ra Municipal aprovou o projeto. Se você não sabia, agora sabe quem foi 
Vitório Magnavacca.

VITÓRIO 
MAGNAVACCA

Novidades na área da saúde 
da nossa região. No fim deste mês 
de março foi dado início às obras 
da nova sede do Centro de Saúde 
Havaí, unidade que também aten-
de os moradores do Buritis, uma 
vez que aqui no bairro, infeliz-
mente, ainda não contamos com 
uma própria. O novo centro passa-
rá a funcionar na Rua Paulo Diniz 
Carneiro, próximo ao conjunto 
Estrela Dalva.  A iniciativa pro-
porcionará a ampliação do atendi-
mento e da qualidade na oferta de 
saúde na região.

As intervenções fazem parte 
do pacote de obras da Prefeitu-
ra de reconstrução dos centros 
de saúde. Todas as novas unida-
des são padronizadas e contam 
com dois pavimentos, cerca de 
1.100m² cada, divididos em 17 
consultórios, farmácia, salas de 

CENTRO DE SAÚDE HAVAÍ irá 
ampliar atendimento na região

Em comemoração ao Dia In-
ternacional da Mulher e aos 40 
anos da inclusão da mulher nos 
quadros da Polícia Militar de 
Minas Gerais, no último dia 23 
de março, os militares que com-
põem o policiamento do Buritis 
realizaram uma singela home-
nagem a todas as mulheres, que 
são um verdadeiro símbolo de 
luta, força e determinação.

A operação, coordenada pela 
Aspirante Nathália, comandan-
te do policiamento do bairro, 
foi planejada considerando as 
especificidades do nosso atual 
contexto de pandemia e assim 
respeitando todas as medidas sa-
nitárias. Além do Buritis, foram 
desencadeadas blitz em diversos 
bairros da região, onde as mu-
lheres foram presenteadas com 
um kit, contendo uma máscara 
personalizada da PMMG, um 
frasco de álcool em gel, uma 
rosa e dicas de segurança. Ele-
mentos para simbolizar a pro-
teção, o cuidado com a vida e a 

PM do Buritis realiza blitz 
em homenagem às mulheres

esperança por dias melhores. “A 
todo o momento as pessoas fo-
ram orientadas quanto à neces-
sidade do uso da máscara e de 

ANA LUÍZA ANDRADE, presidente da Comissão de Redes de Proteção
 dos Bairros Buritis e Estoril, recebeu uma homenagem especial pela sua 

luta pela melhoria da segurança e igualdade social na região

Bailarina descoberta no Buritis é 
convidada para dançar em Miami

Desde o ano de 2019, o JOR-
NAL DO BURITIS vem desta-
cando a promissora carreira de 
uma bailarina que foi descoberta 
em uma academia de dança do 
bairro. Lara Coutinho, de apenas 
12 anos de idade, já conquistou 
importantes títulos neste curto 
tempo na dança e, desde o ano 
passado, foi convidada a ser uma 
das alunas do renomado Ballet 
Bolshoi Brasil, na cidade de Join-
ville, Santa Catarina. Agora ela 
se prepara para cursar no Miami 
City Ballet, nos Estados Unidos.

Descoberta aos oito anos 
de idade pelo Núcleo de Dança 
Buritis, Lara logo nos primeiros 
concursos que participou já mos-
trou o seu talento e um enorme 
potencial. Nunca ficou abaixo de 
um segundo lugar, tendo como 

destaque os títulos no Encontro 
Municipal de Dança, em 2019, 
promovido pelo Conselho Bra-
sileiro da Dança (CBDD), onde 
se apresentou para alguns dos 
mais conceituados jurados do 
país, muitos inclusive com expe-
riência internacional, e também 
ganhou o Festival CBDD KIDS. 
Ela venceu como a 1ª Bailari-
na de Minas e também ganhou 
como a Bailarina Principal, prê-
mio este que a credenciou a ser 
selecionada para a reconhecida 
academia de dança norte-ameri-
cana.

Desde o primeiro dia em que 
calçou as sapatilhas, Lara não 
teve dúvidas de que era este o 
caminho que iria trilhar por toda 
a sua vida. O curso em Miami, 
segundo ela, será uma grande 

oportunidade para aperfeiçoar e 
melhorar sua técnica e adquirir 
mais conhecimentos na dança. 
“Os professores de lá são ótimos, 
excelentes. E eu sei que estou 
preparada. Mais um novo desafio 
que vou agarrar com todas as mi-
nhas forças”.

No Bolshoi, a jovem bailarina 
tem uma rotina muito intensa de 
treinos e estudos. São oito horas 
por dia de dedicação. “Lá eu sou 
uma adulta. Tenho responsabili-
dades e tenho que ter sempre em 
mente que preciso proporcionar 
coisas melhores, saber lidar com 
as situações. Tem que ter muita 
persistência, força de vontade e 
a ajuda da família e dos amigos. 
Tudo que estou vivendo é um 
grande sonho para mim e eu faço 
de tudo pelo Bolshoi”.

CONTRIBUIÇÃO

Lara, que vem de uma família 
de origem humilde, conquistou a 
bolsa para integrar o Núcleo Buri-
tis de Dança e posteriormente fos-
se bolsista no Bolshoi. O convite 
para a academia de Miami também 
é gratuito. No entanto, é preciso 
custear as despesas com a viagem. 
E, para isso, a família conta com o 
apoio da comunidade. “É comprar 
as passagens, pagar a estadia e ali-
mentação. Se sobrar algo ainda ser-
virá como uma poupança para ga-
rantir a manutenção dos próximos 
seis anos de curso que ainda faltam 
para formação no Ballet Bolshoi 
Brasil”, explica Silvio Coutinho, 
pai de Lara. “No Bolshoi, eu sou 
bolsista. Tenho todo o suporte to-
talmente grátis, como aulas, cursos 

LARA COUTINHO esbanja graça e beleza a cada apresentação

permanecerem em suas residên-
cias”, explica a comandante.

Na ocasião, também foram 
homenageadas algumas mulhe-

res que têm sido um diferencial 
na luta pela segurança e igualda-
de social na região. No Buritis, 
Ana Luíza Boaventura de Andra-
de, presidente da Comissão de 
Redes de Proteção dos Bairros 
Buritis e Estoril, foi a homena-
geada. Além dela, Dinorá Nunes 
de Andrade, gestora do Projeto 
Pequeninos do Amor, e Paula 
Carreira Coura Santiago, líder 
comunitária dos bairros Havaí 
e Salgado Filho, também foram 
lembradas. Elas foram presen-
teadas com um buquê de rosas 
e agraciadas com um certifica-
do em nome do Comandante do 
5º BPM, Ten Cel Domiciano, 
em reconhecimento ao trabalho 
desenvolvido e a parceria de 
sucesso com a instituição “São 
mulheres que desenvolvem tra-
balhos importantes na região, es-
tabelecendo uma parceria cons-
trutiva com a Polícia Militar. 
A ação foi recebida com muito 
carinho por todas as homenage-
adas”, salienta.

odontologia, vacina, observação e 
para coleta de material, além de áre-
as administrativas e espaços reserva-
dos para reunião. 

Os centros de saúde terão áreas 
com 100% de acessibilidade para 
pessoas com mobilidade reduzida. 
Para a realização das obras, tem 
sido usado um modelo industriali-
zado, em que as estruturas de con-
creto com fechamentos de tijolos/
blocos ou alvenaria estrutural são 
substituídas por uma estrutura de 
aço galvanizado leve, revestida 
com placas prontas para receber 
pintura ou revestimentos. Essa tec-
nologia, segundo a PBH, tem pos-
sibilitado mais rapidez na conclu-
são da obra. Apesar de ainda não 
existir uma data definida para a sua 
conclusão, a expectativa é que ela 
seja finalizada dentro de um prazo 
de nove meses.

e toda a estrutura disponível para o 
meu desenvolvimento. Eu sou mui-
to grata a eles por essa grande opor-
tunidade na minha vida. Fui aprova-
da em 2019 e, no ano passado, me 
mudei para Joinville. Minha mãe 
veio morar comigo e meu pai teve 
que ficar em Belo Horizonte traba-
lhando e mandando dinheiro para a 
minha manutenção, como moradia 
e alimentação”, complementa Lara.

A família de Lara está fazendo 
uma vaquinha para conseguir custe-

ar as despesas com a ida a Miami, 
que está agendada para o mês de 
junho. Quem puder ajudar, as doa-
ções podem ser feitas por meio do 
site vakinha.com.br. Lá basta aces-
sar vaquinha/bailarinalaracoutinho 
e fazer a contribuição. Além do 
site, mais informações podem ser 
adquiridas pelo Instagram @Lara-
10coutinho. O curso tem 15 dias de 
duração. “Preciso muito da ajuda de 
cada um de vocês e também conto 
com o apoio das empresas”.

Atual Centro 
de Saúde 
Havaí, no 

Estrela D'alva, 
já não suporta 
atender com 
qualidade a 
demanda da 

região

Nova unidade 
deve ficar 

pronta dentro 
de um prazo 

de nove meses



11Abril de 2021

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

 Novidades

Apesar da crise econômica 
sem precedentes que estamos vi-
venciando, o Buritis continua dan-
do a confiança para que o empresá-
rio invista em um empreendimento 
no bairro. A prova disso é a recente 
inauguração da Pinta Mundi Tintas 
na região do Buritis II, a primeira 
loja da rede em Belo Horizonte.

A Pinta Mundi é uma rede 
varejista multimarcas de tintas e 
acessórios para pintura com mais 
de 30 anos de história e 50 lojas 
espalhadas pelo país. Possui par-
ceria com indústrias como She-
rwin-Williams, Suvinil e Coral, 
além de acessórios como Condor 
e Tigre. Na loja do Buritis, os 
clientes podem contar com tudo o 
que precisam para colorir imóveis 
residenciais e comerciais de todos 
os portes.

A arquiteta Mariana Mascare-
nhas é a responsável pelo lança-
mento do empreendimento no bair-
ro. Além de oferecer produtos de 
alta qualidade, em virtude de seu 
conhecimento técnico, adquirido 
em mais de 15 anos de profissão, 
consegue atender os profissionais 
do ramo como pintores, decorado-
res, designers, arquitetos e enge-
nheiros e, também, o cliente final, 
de forma especializada. “Neste pe-
ríodo de proibição de atendimento 
presencial estou utilizando o Insta-
gram @pintamundiburitis para dar 
algumas dicas importantes sobre, 
por exemplo, como agir para aca-
bar com o mofo nas paredes, entre 
outras. Quero muito mais que sim-
plesmente vender o produto. Meu 
objetivo é oferecer uma prestação 
total de serviço”.

Devido à proibição do atendi-
mento presencial, a Pinta Mundi 
Tintas Buritis tem mantido o ser-
viço em formato delivery. Mais 
uma novidade que a rede traz para 
o ramo. “Via telefone conseguimos 
identificar toda a necessidade do 
cliente e, em caso de morador do 

Apreciar uma boa massa é 
sempre uma ótima pedida, não 
é verdade? E a gastronomia do 
Buritis ganhou no mês passado 
um restaurante especializado em 
massas e com o atendimento ex-
presso. No último dia 12 de mar-
ço foi inaugurado o restaurante 
Pagagueti (Rua José Rodrigues 
Pereira, 1138). No local, o clien-
te pode montar a sua massa, pe-
dir a estrela da casa - o Papague-
ti -, ou ainda escolher um dos 
pratos do dia, que são os clássi-
cos da culinária italiana. Tudo 
isso em um prazo máximo de 5 
minutos. Qualidade e agilidade 
juntos, dois fatores que agradam 
o morador do Buritis.

Apesar de trabalhar com a 
tradicional cozinha italiana, o 
Papagueti faz questão de man-
ter uma brasilidade em todos os 
seus pratos. “Não tem como dei-
xar de colocar a essência de nos-
sa culinária nos pratos. A comida 

Buritis, fazemos a entrega do pro-
duto dentro de um prazo máximo 
de uma hora e sem taxa de entrega 
em compras acima de R$100”.

Por falar em atendimento no 
Buritis, a arquiteta e agora empre-
sária garante que não poderia ter 
feito escolha melhor para a imple-
mentação de seu empreendimento. 
Com pouco mais de um mês de 
inauguração, e boa parte dele sob o 
decreto de restrição da Prefeitura, 
já tem obtido grandes resultados. 
“É incrível. Já tenho clientes que 
procuraram pelos nossos produtos 
mais de uma vez. Essa fidelidade 
está sendo conquistada devido ao 
nosso compromisso pela qualida-
de no atendimento e produto, que 
é algo que o morador do bairro faz 
questão de receber”, ressalta.

Mariana, pretende, com o tem-
po, poder contribuir com os novos 
membros da franquia e quem sabe 
no futuro abrir mais uma loja.  
“Acredito que ser integrante de 
uma franquia é participar de uma 

equipe em que as partes trocam ex-
periências para que todos possam 
crescer. Nesse momento, tenho 
muito o que aprender sobre o vare-
jo e o comércio de tintas e comple-
mentos”.

A Pinta Mundi Timtas Buritis 
fica localizada à Avenida Aggeo 
Pio Sobrinho, 417, loja 4. Tele-
fones de contato: 3244-2180 e 9 
9795-8951. A loja funciona de se-
gunda a sexta das 8h às 18h, e aos 
sábados, das 8h às 12h.

Pinta Mundi Tintas 
chega ao Buritis

O mais novo espaço para saborear 
uma boa massa no bairro

brasileira, na minha opinião, e eu 
já morei em outro país, é a melhor 
do mundo e sempre vamos presti-
giá-la”, comenta o sócio-proprietá-
rio Bruno  Ricci.

Antes de decidir pela criação 
do Papagueti, os empresários anali-
saram qual seria o melhor empreen-
dimento a investir no Buritis, bairro 
onde moram e que também possuem 

outros empreendimentos. Quan-
do surgiu a ideia do expresso de 
massas, não tiveram dúvida de que 
esta seria a melhor opção. “É di-
fícil você encontrar alguém que 
não goste de massa. O produto, 
tendo  qualidade e com um aten-
dimento rápido, é unir o útil ao 
agradável”, diz o também pro-
prietário Diogo Medeiros.

A escolha pelo nome e o 
mascote Papagueti não foi ale-
atória. Ela carrega uma história 
muito bonita. Trata-se de uma 
homenagem a um primo de Bru-
no, o Claudinho, que é portador 
de síndrome de Down.

Claudinho adora macarrão e 
sempre pedia aos pais para faze-
rem “papagueti”, (forma como 
ele diz espaguete) para ele. A 
escolha do nome não só apenas 

será uma homenagem, como os 
empresários pretendem ajudar na 
causa da pessoa com síndrome 
de Down. “Já estamos em con-
versa com a coordenadoria do 
Instituto Mano Down. Queremos 
ter pelo menos um funcionário 
portador da doença trabalhan-
do conosco e também criar um 
projeto que possa ajudar com as 
despesas do instituto. Quem sabe 
um troco solidário. Vamos defi-

nir ainda”, explica Bruno.
O Papagueti funciona todos 

os dias das 10h às 00h. Neste 
momento de fechamento das ati-
vidades presenciais, devido à pan-
demia, o serviço está sendo feito 
em delivery pelo IFood ou ainda 
pelo aplicativo próprio do restau-
rante. “Ao pedir pelo aplicativo 
Papagueti, o cliente contará com 
descontos especiais. Vale muito a 
pena conferir”, garante Diogo.

HOMENAGEM

 Dirigida pela arquiteta Mariana 
Mascarenhas, PINTA MUNDI vai 

muito além de vender tintas. Loja 
oferece consultoria aos clientes

Apesar de trabalhar 
com a famosa 

culinária italiana, 
os empresários 
BRUNO RICCI e 

DIOGO MEDEIROS 
garantem que há 
muita brasilidade 
em cada prato da 

Papagueti
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 Painel

A enorme dedicação à pre-
servação dos córregos Cerca-
dinho e Ponte Queimada, na 
região do Buritis, fez com que 
a ambientalista Carla Magna 
fosse convidada a ser uma das 
personagens do livro “Em Bus-
ca da Alma do Brasil”, do escri-
tor gaúcho Montserrat Martins. 
Na obra, o autor aborda lugares 
interessantes para se visitar no 
país. Em Belo Horizonte, Carla 
foi uma das escolhidas para dar 
um depoimento.  Além de falar 
da questão ambiental, no livro 
ela chega a citar o Buritis como 
um ponto de lazer noturno inte-
ressante que vale muito à pena 
as pessoas conhecerem.

O livro conta com colabo-
radores de todos os Estados do 
Brasil. Ele busca fazer um in-
ventário das belezas e riquezas 
do nosso país e do seu enorme 
potencial turístico, mostrando o 
depoimento de personagens de 
cada localidade. Elas descrevem 
cada um deles de forma muito 
natural. Os lugares que cada um 
gosta de ir.

“Não é um catálogo ou guia 
turístico, mas uma revelação in-
timada de cada colaborador do 
livro. Entre as linhas fica explí-
cito um pouco da cultura regio-
nal. Eu acabei citando alguns 

A cada dia que passa nos de-
paramos com mais moradores bus-
cando fazer do nosso Buritis um lu-
gar ainda melhor para se conviver, 
transformando áreas desocupadas 
do bairro em locais com ocupação 
saudável. A mais nova iniciativa é 
da assistente social Denisa Morei-
ra, que iniciou, neste último mês de 
março, um trabalho de plantio de 
árvores frutíferas na conhecida Re-
serva da Praça Stella Hanriot.

Moradora na Rua Cônsul Wal-
ter, próximo à esquina da Stella 
Hanriot, onde se localiza a reser-
va ambiental, Denisa sempre teve 
um olhar diferenciado para aquela 
área. Ela admira a possibilidade de 
termos um grande espaço verde em 
meio aos edifícios da região. Seu 
cuidado fez com que os responsáveis 
pela área (trata-se de um espaço pri-
vado) entregassem a ela a chave do 
portão para que pudesse ter acesso 
ao local e fizesse ali as ações que 
desejasse. Plantar árvores frutíferas 
sempre foi sua grande intenção.

 “Na parte mais para dentro do 
terreno já plantamos pés de manga, 
banana e ameixa. Queremos expan-
dir para o maior número possível 
de frutas, como pêssego e maracujá. 

Buritis na 
“Alma do Brasil”

FRUTIFICANDO 
O BAIRRO

pontos turísticos como bares que 
eu gosto de ir. A noite no Buritis é 
sempre interessante e, para mim, é 
sim um ponto turístico cultural e 
regional. Não vejo o bairro apenas 
com qualidade de revenda de bebi-
da e comida, mas que tem tradição, 
cultura, história e muita diversida-
de”, destaca.

De acordo com a ambientalis-
ta, o convite foi uma grande sur-
presa. É a sua primeira participa-

ção em um livro. Não se sentia 
preparada ou digna e até pen-
sou em recusar. Porém, decidiu 
aceitar e ficou muito feliz com 
o resultado. “O convite foi uma 
das grandes emoções que senti 
na minha vida. Porque se parar 
para pensar, de certa forma al-
guém olhou para meu trabalho e 
acreditou que eu poderia ser um 
pouco da “alma do Brasil”. Isso 
é bonito demais. E, por que não 
querer representar o Brasil? Eu 
que acho aqui um dos maiores 
paraísos do mundo. O fato de 
poder levar o nossa história para 
o Brasil todo ler foi sensacional. 
E tudo o que faço significa para 
mim uma oportunidade de prote-
ger nossas águas, nossas nascen-
tes, nossa cultura. Este é sempre 
o objetivo maior”.

Carla destaca outra situa-
ção interessante do livro. A obra 
tem várias capas com cores dife-
rentes. A capa que ela escolheu 
tem uma freira apontando para 
as Cataratas do Iguaçu. “Eu me 
identifiquei, pois quando tinha 
14 anos de idade quis ser freira 
(risos). Para mim o significado é 
de que não fui freira, mas estou 
trabalhando pelo meio ambiente. 
É como se tivesse escolhido um 
outro caminho também legal. O 
caminho das águas”.

E a participação da ambien-
talista no livro ultrapassou as 
fronteiras canarinhas. Durante 
a participação na Feira do Li-
vro de Porto Alegre, o autor 
teve a oportunidade de conhe-
cer Hanne Kristoffersen, biblio-
tecária que adquire livros para 
a Library of Congress, a Bi-
blioteca do Congresso dos Es-

tados Unidos, em Washington.
Discretamente, Hanne cir-

culou por bancas e conver-
sou com alguns autores que 
autografavam suas obras. Ela 
se interessou pela obra e fez 
questão de levar consigo um 
exemplar, que irá se juntar aos 
milhares na famosa biblioteca. 
“Hoje o nome do bairro Buri-

tis está em uma biblioteca do 
Congresso Americano. Está 
lá representando também a 
“Alma do Brasil” e suas noites 
badaladas”.

O livro é uma edição limita-
da e está sendo comercializada 
apenas junto ao escritor, Mont-
serrat Martins. Interessados o 
contato é o: 51 9 9595 9914.

Buritis nos EUA

CARLA não esconde o orgulho 
em ter sido uma das pessoas 

escolhidas para representar Belo 
Horizonte no livro que fala de 

diversos lugares do país

Denisa Moreira já deu iní-
cio ao seu projeto. Porém, seu 
desejo é que ele se desenvolva 
e cresça ainda mais. Para isso, 
conta com a ajuda da comuni-
dade para sua boa manutenção. 
“Precisamos manter limpa a área 
para que possa crescer as árvo-
res e fazer um ambiente agradá-
vel. O jardineiro cobrou R$180 
por mês para fazer a manuten-
ção da reserva. Além disso, seria 

muito bom que fossem doadas 
mudas adultas para reflorestar a 
área o mais rápido possível. É o 
respeito e cuidado de todos para 
ajudar o ambiente e desfrutar 
dele”, finaliza.

Quem quiser conhecer e ajudar 
o projeto da moradora do Buritis, 
basta entrar em contato com ela 
através do telefone 9 9992 7121 ou 
pelo Instagram @denisasocial e 
@ecoburitissesg.

Minha intenção é devolver aos ani-
mais o seu sustento natural, sem que 
eles precisem invadir a área urbana 
atrás de comida, ou ainda pior, no 
ato de boa vontade, mas por falta de 
conhecimento, alguns adultos acha-
rem “bonitinho” dar biscoito para os 
animais, micos especialmente, o que 
é muito prejudicial à saúde deles”.

Outro objetivo da moradora 
com a ação é fazer uma campanha 
para crianças e adolescentes sobre 
a importância do reflorestamento 
de árvores frutíferas. “Estas ações 
buscam fomentar a consciência 
ecológica e mudança de compor-

tamento voltado à preservação 
da natureza, com o vínculo 
criado a partir do cuidado no 
plantio das mudas. Quem sabe 
podemos até mesmo levar essa 
ideia para as escolas do bairro 
e região”.

Quanto à possibilidade de 
ser um espaço para o morador 
que estiver passando próximo 
ao local ter acesso a ele e poder 
colher e saborear uma fruta no 
pé da árvore, sem agrotóxicos, 
isto é algo que ainda precisa 
ser estudado. De acordo com a 
assistente social, na área exis-
tem cobras e outros animais que 
desconhece Sendo assim, não 
pode garantir a segurança das 
pessoas que entram na mata.

“Para ser mais seguro, a mi-
nha intenção, que ainda está de 

pé, é fazer este mesmo trabalho na 
praça da Stella Hanriot, aí os fre-
quentadores poderiam se deliciar 
com uma fruta ao fazer um pas-
seio pelo local. Contudo, por se 
tratar de um espaço público, pre-
ciso da autorização da Prefeitura. 
Por enquanto, o objetivo principal 
da ação é alimentar os animais 
silvestres da região”.

Além das árvores frutíferas, 
que foram plantadas mais no in-
terior da reserva, na área que fica 
próxima à cerca da praça serão 
plantadas flores ornamentais, para 
dar ainda mais beleza ao local.

PARCERIAS

DENISA sempre teve o desejo de 
plantar árvores frutíferas em áreas 

públicas e agora começou a colocá-lo 
em prática aqui no Buritis

MORADORA conta com o APOIO 
DA COMUNIDADE para manter a 

ação, como por exemplo,
 pagar o serviço de jardinagem


