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Desmatamento 
Próximo de mil árvores 
são suprimidas em 
terreno da região 

PÁG. 6

Inovador
Seu Buriti chega ao bairro 
com uma nova proposta 
em casa de carnes

PÁG. 11

Sensibilidade
Protetores contam como é 
oferecer um lar solidário a 
cães abandonados 

PÁG. 8

Gastronomia
Novo empreendimento 
oferece três operações 
em um único espaço

PÁG. 11

A qualidade e competência 
que os moradores do Buritis já 
conhecem no dia a dia também 
foram reconhecidas pelo MEC. 
Pela segunda vez consecutiva, 

o UniBH foi eleito o melhor 
centro universitário privado de 
Belo Horizonte, de acordo com 
o Índice Geral de Cursos, em 
levantamento que abrangeu 
mais de duas mil instituições. 

Mesmo com todas as ad-
versidades encontradas no 
ano de 2020, os alunos do 
Colégio SEB/Unimaster do 
Buritis, mais uma vez, ti-
veram grande destaque no 
Enem. A estrutura oferecida 

pela escola, que conseguiu 
manter o ensino/aprendiza-
gem dos alunos mesmo à dis-
tância, foi fundamental para 
o sucesso no exame, que é a 
porta de entrada dos jovens 
na carreira profissional.

NÃO PODE REPETIR
As terríveis cenas dos estragos causados pela batida de um caminhão desgovernado em um centro comercial do 
Buritis II acendeu o alerta sobre os riscos que os moradores estão correndo na região diariamente. É preciso que as 
autoridades públicas tomem providências urgentes para evitar que novos casos aconteçam, e assim não precisemos 
mais contar com a sorte de ser um feriado ou o heroísmo de um motorista para não contabilizarmos mortes.

PÁG. 5

O MELHOR DE BH

Buritis é destaque no Enem
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Um 
mercado 
dentro 
de casa PÁG. 12

PÁG. 3

PÁG. 4
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PARTO NORMAL E  
AMAMENTAÇÃO

As bactérias do intestino são de 
suma importância para a manuten-
ção da saúde humana. Elas criam 
uma barreira protetora no órgão 
que impede que toxinas e agentes 
patológicos promovam a disbiose. 
Também chamada de desequilíbrio 
da microbiota intestinal, a disbiose 
leva a desordens crônicas e lentas, 
ou seja, que não impactam o indi-
víduo de um dia para o outro, mas 
que paulatinamente geram inflama-
ções no organismo, ocasionando 
doenças metabólicas, como obesi-
dade, gordura no fígado, diabetes 
etc. Diversos fatores devem ser 
levados em conta para evitar a dis-
biose, entre os quais o tipo de parto 
e a amamentação. É por intermédio 
deles que o recém-nascido é colo-

nizado por suas primeiras bactérias 
que serão extremamente necessá-
rias para o seu desenvolvimento 
pleno e saudável. A colonização 
do parto normal se dá por meio do 
contato da pele do bebê com a mu-
cosa do canal vaginal da mãe. Al-
gumas crianças, inclusive, acabam 
ingerindo as bactérias, que migram 
para o intestino. Um dos papéis 
fundamentais da colonização de 
bactérias via trato vaginal é prepa-
rar o intestino do bebê para receber 
seus primeiros nutrientes através 
da amamentação. Assim como o 
parto normal, a amamentação tem 
grande relevância para a saúde do 
indivíduo, em razão das bactérias 
que são transmitidas pelo leite ma-
terno. Uma das espécies bacteria-
nas presentes no leite que podem 
ser destacadas no fortalecimento 
do organismo da criança são as 

bifidobactérias, cujo potencial de 
reduzir o risco de desordens au-
toimunes é muito grande.

Alessandro Silveira
Médico

MÃOS
Higienizar as mãos é a maneira 

mais simples e eficaz de combater 
a contaminação pelo COVID-19 
e outras doenças. Segundo dados 
da OMS, o hábito de higienizar as 
mãos reduz a contaminação por ví-
rus e bactérias, evitando, assim, a 
ocorrência de gripes, resfriados, en-
tre outras doenças. Quando feita da 
forma correta, a higienização das 
mãos contribui significativamente 
para a redução da transmissão de 
doenças, uma prática que hoje, em 
meio à pandemia de Covid-19, se 
tornou essencial. As mãos devem 
ser higienizadas em diversas situ-

ações do cotidiano, por exemplo: 
ao chegar em casa, antes e depois 
de manusear alimentos, seja cozi-
nhando ou fazendo as refeições; 
antes e depois de ter contato com 
pessoas doentes; após utilizar o 
banheiro, mesmo em casa; sem-
pre que manipular dinheiro e de-
pois de assoar o nariz. O álcool gel 
pode ser usado naquelas situações 
em que lavar as mãos com água e 
sabão não é possível. 

Eliane Tiemi Iokote
Infectologista

 CASAMENTO
A convivência familiar duran-

te o primeiro ano de pandemia foi 
intensa. Durante o período de iso-
lamento, ficar em casa estreitou 
os laços familiares, mas também 
trouxe à tona inúmeras divergên-
cias. O medo da Covid-19, o receio 

de perder a renda e a saúde men-
tal abalada, aumentaram a sensibi-
lidade e irritabilidade das pessoas. 
As relações conjugais, que já esta-
vam fragilizadas anteriormente, se 
despedaçaram de vez. O número 
de separações saltou de 4.661 para 
7.213, ou seja, um crescimento de 
54%, segundo levantamento do 
Colégio Notarial do Brasil, de se-
tembro de 2020. Com certeza, a ro-
tina se tornou muito cansativa para 
todos Aliar o trabalho, o casamen-
to, os filhos e a divisão de tarefas 
domésticas tem sido o grande de-
safio desse “novo normal”. A vida 
a dois no contexto da pandemia 
suscita muitos questionamentos e 
exige uma tomada de atitude que 
requer, antes de tudo, reavaliação e 
readaptação à nova realidade, cul-
minando em uma decisão de mu-
dança e reconciliação. Para isso, 

temos de aprender a perdoar e a ter 
paciência com os erros alheios. A 
paciência, humildade e resiliência 
devem fazer parte do cotidiano fa-
miliar, principalmente nesse novo 
período de isolamento social.

Aretusa Gramim
Psicóloga

HOSPITAL VETERINÁRIO
Estou muito feliz em saber que 

agora o Hospital Veterinário Pú-
blico está mais perto do Buritis. O 
deslocamento para o bairro Madre 
Gertrudes é bem mais fácil em re-
lação ao Carlos Prates, antigo en-
dereço da unidade. Sei que a pro-
cura por atendimento está bem alta 
e que as senhas são entregues logo 
no início da manhã. Isso mostra 
o quão importante é este hospital 
para toda população.

Kassandra Marques

Todo mundo cometeu erros 
no combate à pandemia. Afinal, 
há 14 meses estamos enfrentando 
uma situação inédita no mundo 
contemporâneo. Diante de um ini-
migo desconhecido e invisível, é 
mais do que natural que equívocos 
fossem cometidos. Teses, hipóte-
ses, receitas, previsões e, para usar 
uma expressão bem popular quan-
do alguém quer adivinhar o futuro, 
muitos “chutes” acabaram se reve-
lando inúteis. Não existe receita de 
bolo para enfrentar o vírus. Cada 
lugar está tendo que encontrar o 
seu próprio caminho.

A única certeza inquestioná-
vel é a eficácia da vacina. Já ficou 
comprovado com números bem 
robustos que a vacinação imuniza 

as pessoas e reduz o número de ca-
sos e vítimas da doença. O mundo 
inteiro fez um esforço concentrado 
para descobrir a vacina em menos 
de um ano, fato raro de acontecer. 
No início da década de oitenta o 
HIV foi descoberto. Há cerca de 20 
anos já existe um tratamento bem 
eficaz para quem contrai o vírus. 
Mas a vacina mesmo ainda não foi 
encontrada. A pessoa que contrai 
o vírus tem que fazer o tratamento 
para o resto da vida. Aliás, o Brasil 
é referência nesse assunto.

Aqui em Minas, em especial 
na Região Metropolitana de Belo 
Horizonte, um erro poderia ter sido 
evitado. Na RMBH são 34 cidades 
em um raio de menos de 100 qui-
lômetros. São mais de 6 milhões 

de pessoas, a terceira maior aglo-
meração urbana do Brasil, perden-
do apenas para São Paulo e Rio de 
Janeiro. É um município colado no 
outro. Só para dar uma noção, tem 
uma Praça na região do Barreiro 
que de um lado é Belo Horizonte, 
do outro Contagem e um terceiro, 
que é Ibirité.

Nestes 14 meses de enfrenta-
mento da pandemia, jamais houve 
uma sintonia de ações entre os mu-
nicípios. Este problema poderia, 
sim, ter sido evitado. São popu-
lações que convivem juntas. Mi-
lhares de pessoas que moram em 
uma cidade e trabalham em outra. 
Quem não conhece uma pessoa 
que vive este tipo de situação. Mi-
lhares de trabalhadores “enlatados” 

em ônibus lotados se deslocando 
de uma cidade para outra. Aliás, 
quem necessita do transporte co-
letivo vive diariamente uma roleta 
russa, pois as empresas de ônibus 
descumpriram descaradamente o 
contrato de concessão e reduziram 
drasticamente o número de veícu-
los rodando.

Sentar ao redor de uma mesa 
para discutir ações conjuntas não 
custaria um centavo sequer. Aliás, 
nem precisava fazer reunião presen-
cial. As discussões poderiam acon-
tecer por meio virtual. Economiza-
ria até os tradicionais cafezinhos e 
pães de queijo que marcam presen-
ça em reuniões aqui em Minas. Na 
cabeça da população é impossível 
entender que um bar pode ficar 

aberto na chamada “Seis Pistas”, 
em Nova Lima, mas a menos de 5 
minutos dali um restaurante no Bel-
vedere está proibido de funcionar.

Para quem mora no Buritis, 
fica mais perto ir a um restaurante 
em Nova Lima do que em Lour-
des. É mais perto frequentar o Itaú 
Power Shopping, em Contagem, 
do que ir ao Shopping Del Rey, 
no Caiçara. Infelizmente, a pande-
mia está longe de terminar. Nem a 
vacinação em massa da população 
garante que ficaremos livres desse 
vírus tão cedo. Portanto, ainda dá 
tempo de corrigir essa falta de sin-
tonia. Como se dizia antigamente, 
“conversar não arranca pedaço”. É 
preciso união de esforços e sinto-
nia para enfrentar esse vírus.

FALTA DE SINTONIA
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Educação

Pela segunda vez consecu-
tiva, o UniBH é eleito o melhor 
Centro Universitário privado de 
Belo Horizonte, de acordo com o 
Índice Geral de Cursos (IGC), di-
vulgado pelo Ministério da Edu-
cação (MEC). O levantamento 
feito pelo Instituto Nacional de 
Estudos e Pesquisas Educacionais 
Anísio Teixeira (Inep) e abrangeu 
2.070 instituições. Além disso, o 
UniBH foi avaliado como o quar-
to melhor centro universitário de 
Minas Gerais.

 De acordo com Rafael Cic-
carini, reitor do UniBH, o grande 
resultado vem reforçar o propósito 
do centro universitário do Buritis, 
que é transformar o país pela edu-
cação de qualidade. “Novamente 
estamos entre as maiores institui-
ções do Brasil e estamos felizes 
com esse reconhecimento. Busca-

UniBH é eleito o melhor 
Centro Universitário da capital 
pela segunda vez consecutiva

vidas e carreiras. Dessa forma, po-
demos todos contribuir com o mer-
cado e com toda a sociedade”.

O Índice Geral de Cursos Ava-
liados da Instituição (IGC) é um 
indicador de qualidade que avalia 
anualmente as Instituições de Edu-
cação Superior. O cálculo leva em 
conta a nota obtida nos últimos três 
CPCs, na avaliação dos programas 
de pós-graduação do CAPES (Co-
ordenação de Aperfeiçoamento de 
Nível Superior) e a quantidade de 
alunos matriculados nos cursos de 
graduação e pós-graduação.

Eduardo França, diretor do 
campus Buritis, acredita que o re-
sultado obtido é consequência do 
trabalho de qualificação profissio-
nal e preocupação com o currículo 
dos alunos, que sempre foi promo-
vido pela universidade. “Conside-
rando que o IGC é uma média pon-

A notícia da mudança de en-
dereço da sede do Hospital Públi-
co Veterinário de BH, inaugurado 
em março, pegou muitos tutores 
de surpresa. Instalado inicialmen-
te no bairro Carlos Prates, região 
Noroeste da capital, o hospital 
foi transferido para um imóvel 
na Rua Albert Scharle, no bairro 
Madre Gertrudes, na região Oes-
te. De acordo com a Prefeitura, 
a mudança teve como objetivo 
ampliar e melhorar o atendimen-
to gratuito aos animais da popu-
lação de baixa renda. E o UniBH 
terá papel fundamental nesta me-
lhoria. Em parceria com a Asso-
ciação Nacional de Clínicos Vete-
rinários de Pequenos Animais de 
Minas Gerais (Anclivepa-MG), o 
curso de Medicina Veterinária da 
universidade do Buritis assumiu 
a gestão do Hospital Público pro-

UNIVERSIDADE PARTICIPA DA GESTÃO DO 
HOSPITAL PÚBLICO VETERINÁRIO DE BH

mos oferecer experiências transfor-
madoras, colocando sempre nossos 
alunos e alunas como protagonistas 

de sua formação, potencializando 
suas jornadas para que eles possam 
obter resultados eficientes em suas 

derada das notas dos cursos de 
graduação e pós-graduação de toda 
instituição, este título de Melhor 
Centro Universitário de Belo Ho-
rizonte, pela segunda vez consecu-

tiva, mostra que possuímos o mes-
mo nível de qualidade em todos os 
cursos. O cuidado com a constante 
formação dos professores e a aten-
ção à construção de currículos ino-
vadores para nossos estudantes são 
provas do trabalho que o UniBH 
tem desenvolvido”.

Atualmente, aqui no Campus 
do Buritis o UniBH oferece mais 
de 40 cursos de Graduação nas 
modalidades Bacharelado, Licen-
ciatura e Graduação Tecnológi-
ca, além de dezenas de cursos de 
Pós-Graduação Lato Sensu. São 
cerca de 120 salas de aula e 117 
laboratórios diversos, além de 
auditório, espaços de coworking, 
hospital veterinário, Clínica Inte-
grada da Saúde, Clínica Odontoló-
gica, Centro de Produção Multimí-
dia e uma biblioteca com mais de 
100 mil volumes.

movendo a ampliação do atendi-
mento.

A nova unidade recebeu do 
UniBH equipamentos, insumos, 
materiais de escritório, sinaliza-
ção e placa de identificação para 
o atendimento ao público. Entre 
professores e alunos, a universi-
dade irá disponibilizar 40 pesso-
as para trabalharem no hospital. 
“Com a nova estrutura de traba-
lho conseguiremos fazer 60 con-
sultas diárias”, explica Breno 
Mourão, coordenador do curso de 
Medicina Veterinária. 

Segundo o professor Aldair 
Pinto, a instituição está fazendo 
de tudo para que o serviço seja 
ampliado à população. “Não po-
demos deixar esses animais do-
mésticos sem atendimento”, re-
força. Neste primeiro momento 
estão previstos atendimentos bá-

serão encaminhados para clíni-
cas parceiras. Na nova estrutura, 
o atendimento ao público passa a 
ser das 8h às 18h. 

Além de professores e alunos 
do curso de Medicina Veterinária, 
o hospital conta agora também 
com a atuação de grupos de pro-
jetos de extensão, como é o caso 
do Grupo de Estudos de Peque-
nos Animais (Gepet), do Grupo 
de Estudos de Fisiologia (Gfisio), 
do Grupo de Estudos de Labora-
tório (GLab) e do Grupo de Res-
gate Animal, que vai fazer o aten-
dimento de socorro aos animais 
vítimas de atropelamento e outros 
acidentes nas ruas da capital. 

Breno Mourão acredita que, 
para integrar o estudante à socie-
dade enquanto profissional, não 
basta somente o estudo teórico, 
mas, sim, a dedicação à prática 
veterinária. “Esse projeto no Hos-
pital Público Veterinário de BH 
trará ganhos para a população que 
será melhor atendida, mas tam-

bém será muito benéfica aos es-
tudantes, pois trará a experiência 
real da atividade prática. E isso 
é de extrema importância para o 
crescimento e enriquecimento do 
futuro profissional”.

sicos, consultas para prescrição 
médica, realização de curativos e 
tratamento de feridas para cães e 
gatos. Casos graves e de urgência 

RAFAEL CICARINNI diz que o UniBH mostrou mais uma 
vez o seu empenho em prol da qualidade da educação 

Para EDUARDO FRANÇA, o 
prêmio é o reconhecimento de 

todo o trabalho desenvolvido pela 
comunidade acadêmica

Entre professores e alunos, UniBH irá disponibilizar 
40 PESSOAS para atuarem no hospital veterinário

 BRENO MOURÃO diz que a 
parceria será importante para 

o aumento no número de 
atendimentos diários e irá qualificar 
ainda mais os futuros profissionais 
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Superior

O JORNAL DO BURITIS 
mais uma vez mostrou que não pre-
cisa acontecer um possível assassi-
nato de uma mulher de um promo-
tor ou um caminhão desgovernado 
descer as ruas do bairro para que 
tenhamos notícias daqui publicadas 
na grande mídia. Falar das coisas 
boas que acontecem no bairro tam-
bém dá audiência. E uma audiência 
bastante qualificada.

Entre as diversas notícias que 
publicamos na nossa edição de 
abril falamos sobre o trabalho so-
cial de uma moradora, que está 
plantando árvores frutíferas em 
uma reserva ambiental do Buritis. 
Seu objetivo é oferecer aos animais 
silvestres que habitam a região 
uma alimentação adequada e evi-
tar que eles invadam a área urbana 
atrás de alimentos que são nocivos 
à sua saúde.

As redes Record Minas e TV 
Minas ficaram sabendo da reporta-
gem no JB e decidiram mostrar a 
ação em seus noticiários. Na Record, 
inclusive, a ação contou com grandes 
elogios por parte do apresentador do 
Eduardo Costa, do MG no Ar.

Esta grande divulgação já con-
tribuiu para que mais moradores 
procurassem ajudar no projeto, seja 
com doação de mudas para plantio 
ou mesmo com ajuda financeira 
para auxiliar nos custos com o tra-

NOTÍCIAS DO BEM

balho de jardinagem. “Este engaja-
mento comprovou, mais uma vez, 
como que o trabalho social em con-
junto chega mais longe. Quando 
vocês apoiam a comunidade os ser-
viços prestados ganham ainda mais 
importância. Somos de uma certa 
forma reconhecidos pelos bons ser-
viços prestados à coletividade. Mi-
nha gratidão ao trabalho de todos 
vocês do JORNAL DO BURITIS”, 
relatou Denisa Moreira, responsá-
vel pela ação na reserva ambiental.

E esta não foi a primeira e, com 
certeza não será a última vez que 
iremos pautar a grande mídia com 
notícias boas que vêm do Buritis. 
Apenas nos últimos meses ain-
da viraram destaque em veículos 
da grande mídia tradicional várias 
matérias relatando histórias positi-
vas que acontecem no bairro. Entre 
elas, podemos destacar a ação de 
uma moradora que instala placas 
motivacionais em áreas públicas do 
bairro; a tendência de crescimen-
to do Coworking que adiantamos 
em maio do ano passado com uma 
reportagem sobre o WO Center e 
também a descoberta de uma ilus-
tre vizinha que foi a pioneira em 
programas de auditório voltados 
para o público infantil, a simpática 
e amada Tia Dulce.

Esta é a nossa linha editorial e 
seguiremos sempre este caminho.

O ano de 2020 foi extrema-
mente desafiador para o setor 
da Educação. Com a situação 
causada pela pandemia da Co-
vid-19, as escolas precisaram 
se reinventar e se adaptar às 
novas condições para manter 
as atividades de ensino em ple-
no funcionamento e garantir a 
aprendizagem dos alunos. Para 
os formandos do Ensino Médio 
o desafio era ainda maior, uma 
vez que, mesmo diante de todas 
as adversidades, a realização do 
Enem foi mantida.

 No Buritis, a coordenação 
pedagógica do colégio SEB/
Unimaster não poupou esforços 
e, mesmo à distância, propor-
cionou aos seus alunos condi-
ções para que pudessem garan-
tir uma ótima nota no exame e 
pôde contribuir efetivamente 
para que eles pudessem dar o 
primeiro grande passo rumo ao 
seu futuro profissional.

Raquel Matos, coordena-
dora pedagógica do Unimaster, 
enaltece que o Grupo SEB traz 
em seu DNA o gene da inova-
ção e “inovar” foi, justamente, 
a palavra de ordem em um ano 
tão atípico, como foi o ano de 
2020. “Mesmo diante de tan-
tos desafios, nossa escola reto-
mou as atividades escolares em 
tempo hábil. Fomos a primeira 
instituição de Belo Horizonte 
a implantar as aulas online em 
tempo real e, nesse contexto, os 
alunos do 3º ano do Ensino Mé-
dio prosseguiram integralmente 
com suas atividades, honrando 
assim os valores SEB, como o 
comprometimento com os re-

Unimaster soma mais um
ano de sucesso no Enem

sultados e o compromisso firmado 
com as famílias”.

As aulas no colégio do Buritis 
aconteceram em tempo integral e a 
carga horária mantida para que os 
alunos continuassem a desenvol-
ver as competências e habilidades 
necessárias para sua formação aca-
dêmica e participarem do Enem e 
outros vestibulares.

Além das aulas, também foram 
desenvolvidas atividades de apoio 
sócio emocional, orientação vocacio-
nal, mostra de profissões e diversas 
atividades em parceria com gran-
des instituições de Ensino Superior. 
“Em janeiro deste ano promovemos 
uma semana inteira de formação para 
nossos alunos com aulões das qua-
tro áreas do conhecimento, trazendo 
professores renomados e com vasta 
experiência no Enem”.

Raquel destaca ainda que, 
com todo o processo educati-
vo bem planejado e executado, 
mesmo no contexto remoto, con-
tando com a parceria família-es-
cola e a dedicação dos alunos, 
todos conseguiram ser aprova-
dos nos vestibulares e cursos 
escolhidos. “No Enem tivemos 

alunos com nota de 960 na 
redação e média geral com 
pontuação satisfatória para a 
aprovação em universidades 
públicas de grande visibilida-
de. Tivemos ainda aprovação 
em diversos cursos como Di-
reito, Odontologia, Medicina, 
Cinema e Engenharias”.

Exemplo
Um grande exemplo de 

sucesso dos alunos do SEB/
Unimaster no Enem 2020 foi 
o desempenho de Guilherme 
Machado Egreja. O jovem foi 
aprovado no curso de Físi-
ca pela UFMG e no curso de 
Engenharia Mecânica no CE-
FET. Assim como todos os 
estudantes do 3º ano, que te-
riam um ano de muito desgas-
te se preparando para o Enem, 
Guilherme recebeu a notícia 
da pandemia, e a consequen-
te suspensão das aulas, com 
muita apreensão. Seu futuro 
parecia incerto. Contudo, todo 
o apoio e fornecimento de fer-
ramentas educacionais que foi 
dado pelo Unimaster foram 
fundamentais para o seu suces-
so no exame.

 “Não foi fácil me adap-
tar ao ensino remoto e mui-
tas vezes faltou disposição e 
concentração para os estudos, 
principalmente por sentir falta 
da convivência com os amigos 
e professores. No entanto, o 
SEB/Unimaster nos proporcio-
nou aulas online intensas e in-
terativas, com simulados quase 
todos os sábados e correção de 
redações quase simultâneas. 

RAQUEL MATOS enaltece
todo o esforço do Unimaster 
para manter o ensino dos 
alunos, mesmo à distância 

Nosso material AZ foi funda-
mental”, garante.

De acordo com Guilherme, 
sua preparação foi focada no 
estudo da redação e resolução 
de simulados e provas de anos 
anteriores, tanto do Exame Na-
cional do Ensino Médio quanto 
de outros vestibulares. “Fiquei 
muito feliz com a minha apro-
vação na Universidade Fede-
ral e devo isso à dedicação dos 
professores e ao apoio incondi-
cional dos meus pais”.

GUILHERME obteve um 
ótimo resultado no exame, 
que, segundo ele, não teria 
sido possível sem o grande 
apoio da escola

JB continua pautando a grande mídia

DENISA agradece o JB por ter sido o primeiro meio de 
comunicação a contribuir com a divulgação de seu projeto

Positivo
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Trânsito

O 21 de abril de 2021 difi-
cilmente será esquecido pelos 
moradores do Buritis. O que 
parecia ser só mais um feria-
do tranquilo, acabou ganhando 
contornos de uma tragédia. Um 
caminhão transportando uma 
carga de granito desceu desgo-
vernado pela Rua Rubens Capo-
rali Ribeiro, atravessou uma ro-
tatória e só foi parar ao atingir 
um centro comercial localizado 
na esquina da Avenida Aggeo 
Pio Sobrinho com Rua Henri-
que Badaró Portugal. Justamen-
te por se tratar de um feriado em 
plena pandemia, e também gra-
ças ao heroísmo do motorista, 
que desesperadamente alertava 
as pessoas para desviarem do 
veículo, a tragédia foi bem me-
nor, vitimando fatalmente so-
mente o condutor. Para não pre-
cisar mais contar com a sorte ou 
a ação de heróis é preciso que 
atitudes sejam tomadas para dar 
mais segurança ao trânsito do 
Buritis, em especial na região 
do Buritis II, que constantemen-
te recebe caminhões vindos do 
Anel Rodoviário. Muitos deles 
guiados por pessoas que nunca 
haviam entrado uma vez sequer 
no bairro.

Cristina Assis é a adminis-
tradora da COB imóveis, em-
presa que foi fortemente atin-
gida pelo caminhão. Ela conta 
que soube da notícia do aciden-
te através de fotos e mensagens 
que começou a receber de clien-
tes e vizinhos. Todos mostrando 
estar muito assustados com o 
ocorrido. Assim que chegou ao 
local se deparou com o cenário 
de destruição. “Em um dia útil 
estaríamos no escritório e pode-
ria ter sido uma tragédia muito 
maior. Minha mesa de trabalho 
foi completamente destruída e 
alguns objetos pessoais encon-
trados a 15 metros de distância 
da loja”.

A COB Imóveis pertence à 
COB Construtora, que também 
possui uma obra bem próxima à 
loja, o que acabou ajudando na 
logística para a sequência das 

Acidente com caminhão acende
alerta por mais segurança no bairro

atividades da em-
presa. De acordo 
com Cristina, logo 
após o acidente, 
os sócios da COB 
Construtora che-
garam ao local e 
verificaram a pos-
sibilidade da laje 
do mezanino aca-
bar de cair. Assim 
foi providenciado 
um escoramen-
to imediato desta 
laje, realizado pe-
los próprios fun-
cionários da COB 
que moravam na 
região e foram 
convocados com 
urgência.

No dia se-
guinte pela ma-
nhã já foi realo-
cada uma equipe 

da obra para limpeza do local 
e análise dos estragos. “A loja 
possui dois andares. Em am-
bos perdeu-se todo mobiliário. 

E as ações para que haja mais 
segurança no local já começa-
ram a acontecer.  Vereador e mo-
rador do Buritis, Braulio Lara 
(NOVO), poucos dias após o aci-
dente, protocolou ofícios para a 
Prefeitura, Comissão de Desen-
volvimento Econômico, Trans-
portes e Sistema Viário da Câ-
mara Municipal e para BHtrans, 
por meio do CRTT (Comissão 

Regional de Transporte e Trân-
sito), pedindo um estudo técnico 
na Prefeitura e na BHTrans para 
averiguar possíveis mudanças na 
sinalização da Rubens Caporali, 
inclusive com a possibilidade de 
proibição de veículos de grande 
porte na região.

“Pedi também a instala-
ção de sinalização horizontal e 
vertical informando que a via 

é íngreme. Já na Comissão de 
Desenvolvimento Econômico, 
Transporte e Sistema Viário da 
CMBH, da qual sou vice-presi-
dente, protocolei pedido de visi-
ta técnica para verificar os pro-
blemas “in loco”. Tenho certeza 
que o apoio da nossa comunida-
de será fundamental para atin-
girmos os objetivos”, destaca.

Ainda de acordo com o vere-

ador, o acidente que ocorreu no 
Buritis acendeu um grande alerta. 
“Não foi o primeiro que aconte-
ceu na região. Nos últimos anos 
tivemos outros bem parecidos, 
inclusive com morte. Portanto, 
não podemos considerar este fato 
como isolado. Como morador fi-
quei bastante triste com o ocorri-
do e tinha que tomar uma atitude 
imediata”, finaliza.

Aparelhos eletrodomésticos fo-
ram perdidos. Felizmente, os 
computadores estavam com os 
funcionários em casa. Mas o 
maior prejuízo é o de recupe-
ração da edificação atingida. A 
loja tem seguro, mas o valor é 
inferior ao que será gasto para 
cobrir as despesas da obra e do 
escritório”, explica Cristina, in-
formando ainda que os donos 
da empresa do caminhão fo-
ram acionados. “Eles disseram 
que a empresa tem seguro. A 
impressão foi boa, de uma em-
presa organizada e que está apta 
a prestar o atendimento neces-
sário para o seguro ressarcir os 
danos”.

O desejo agora é que a Pre-
feitura faça algo para que aci-
dentes como o do Feriado de 
Tiradentes não se repitam no 
bairro. “Pensamos que o ideal 
seria proibir a descida de ca-
minhões pela Rubens Capora-
li, uma vez que já aconteceram 
três outros acidentes com cami-
nhões no local”, diz.

SOLICITAÇÃO DE VISITA TÉCNICA

CENAS REGISTRADAS após o ACIDENTE faziam lembrar um ataque de guerra

Administradora do centro 
comercial atingido, 
Cristina teve sua sala 
destruída. Por sorte não 
estava no local no dia

Vereador 
BRAULIO LARA 
já entrou com 

pedidos na 
Câmara por 
melhorias na 
segurança do 

trânsito na 
região

CONSTRUTORA convocou todos os seus funcionários 
para trabalharem na reconstrução do imóvel
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Devastação 

O nosso vizinho Havaí tem 
ganhado as páginas dos princi-
pais jornais da capital nas últimas 
semanas e, inclusive, foi tema de 
audiência pública na Câmara Mu-
nicipal no último dia 20 de abril. 
O motivo: moradores e ambien-
talistas protestam contra o início 
das obras de um empreendimento 
imobiliário ao lado da Mata da 
Represa, situada no bairro. A área 
escolhida para a construção do 
condomínio faz divisa com uma 
Área de Proteção Permanente 
(APP) e fica próxima a diversas 
nascentes do complexo Grota da 
Ventosa, que está na área da Sub-
-Bacia Hidrográfica do Córrego 
Cercadinho, que também passa 
no Buritis. Quase mil árvores fo-
ram suprimidas no terreno de cer-
ca de 12 mil m2, incluindo espé-
cies protegidas, para a realização 
da obra, que deverá ser finalizada 
em 2023.

Estudo feito pelo Projeto Ma-
nuelzão, que trabalha em prol 
da proteção do meio ambiente, 
aponta que a obra irá provocar 
vários impactos negativos na 
região, como a redução da dre-
nagem do solo e o aumento da 
densidade populacional do lo-
cal, em uma área com histórico 
de enchentes e perdas materiais 
decorrentes.

Advogado e morador no Ha-
vaí, William dos Santos tem sido 
uma das lideranças comunitárias 
contrárias à realização das obras. 
Ele conta que, juntamente com 
outros moradores, foi surpreen-
dido no fim do mês de março ao 
ouvir um barulho intenso de mo-
tosserras funcionando. Ao cons-
tatarem o que estava acontecendo 
ficaram estarrecidos.

CORTE DE QUASE MIL ÁRVORES
DEIXA POPULAÇÃO INDIGNADA

“Um absurdo. Destruíram 
uma área verde com considerá-
vel fauna e flora e que há déca-
das é uma das responsáveis pelo 
clima ameno da região, conside-
rada como verdadeiro “pulmão” 
da área que engloba os bairros 
Havaí e Buritis. Pessoas vinham 
aqui e se surpreendiam ao sair 
do asfalto e se deparar com uma 
água natural escorrendo pela 
rua. Eu cheguei a ver um trator 
soterrando uma nascente no lo-
cal”, lamenta.

William conseguiu um en-
contro com os representantes da 
Secretaria Municipal de Meio 
ambiente, inclusive com o secre-
tário Mário Werneck, para deba-
ter a situação e foi surpreendido 
ao constatar que, devido a uma 
mudança recente na legislação 
ambiental, a construtora Precon 
se fez valer do direito de realizar 
o empreendimento e desmatar o 
terreno. E que todo o processo 
está correndo dentro da legalida-
de. “A especulação imobiliária 
está ceifando vidas. Onde tem 
nascente de água você não pode 
suprimir árvores. É crime am-
biental. Ratos já apareceram nas 
áreas residenciais próximas. Aves 
específicas da mata atlântica es-
tão saindo do local. Perderam ni-
nhos. É uma lástima, um crime”.

A Precon conseguiu alva-
rá para construção em agosto de 
2019 e a licença para supressão 
das árvores em maio do mesmo 
ano. Esta licença foi renovada 
em três momentos: em julho de 
2019, em fevereiro de 2020 e em 
janeiro de 2021.

Durante a audiência pública 
na Câmara de BH, o represen-
tante da construtora, Guilherme 

Indiano, reiterou que todo o pro-
cesso segue o rito normal e está 
dentro da legalidade. “Acho que 
a dúvida de todos é sobre a le-
galidade que nos embasou. Tudo 
teve autorização para que fosse 
feito. O terreno foi adquirido em 
2017, houve vistoria do Conse-
lho Municipal de Meio Ambiente 
(Comam) e a autorização de su-
pressão (de 927 árvores) passou 
pela tramitação e nos foi conce-
dida. Temos licenças e alvará de 
construção”, informou Guilher-
me, destacando que 2.466 árvores 
serão plantadas como compen-
sação ambiental pelo corte das 
espécies feito para o início das 
obras. “A Precon fez o que os ór-
gãos públicos nos deixam fazer. 
Nosso cuidado com a área vem 
desde a compra. Dentro do imó-
vel não há nascente ou curso de 
água para ser preservado. A em-
presa jamais fez ato sem amparo 
de licença”.

Apesar da árdua batalha e de, 
infelizmente não ter mais como 
salvar as árvores, os moradores do 
Havaí ainda não desistiram de lu-
tar contra a realização do empre-
endimento imobiliário. De acordo 
com William, o Instituto Guaicuy, 
que é associado ao Projeto Ma-
nuelzão, entrou com uma ação 
civil pública contra a Precon En-
genharia, a Prefeitura Municipal, 
o Secretário Municipal de Meio 
Ambiente e o Diretor de Gestão 
Ambiental da Secretaria de Meio 
Ambiente de Belo Horizonte, por 
enxergar irregularidades no pro-
cesso de licenciamento. Na ação, 
os advogados apontam que o corte 
das 927 árvores afeta a qualida-
de de vida dos moradores da re-
gião, podendo ainda ocasionar 
desequilíbrio na flora, fauna e 
influenciar na qualidade hídrica 
das nascentes do complexo Gro-
ta da Ventosa. “É fato que o em-

preendimento não se adequa aos 
princípios constitucionais no que 
toca à garantia de um ambiente 
ecologicamente equilibrado e 
vamos lutar até o final por isto”, 
garante Willian.

Outro ponto fundamental tam-
bém é discutido na ação: o conflito 
da autorização para supressão com 
a legislação municipal vigente. A 
autorização para a supressão da 
vegetação foi concedida em maio 
de 2019, com validade de 180 dias 
e após o prazo da referida autori-
zação ter se esgotado, foi emitida 
nova autorização em 27 de janei-
ro de 2021. O Parecer Técnico do 
Comam ao qual se refere a autori-
zação de supressão, contudo, data 
de antes da promulgação do novo 
Plano Diretor de Belo Horizonte. 
Na Ação Civil Pública  argumenta-
-se que a autorização emitida este 
ano, da qual a Precon se valeu para 
o corte das árvores, desrespeitou as 

determinações da nova legislação 
municipal. Isso porque a área da 
Mata da Represa foi classificada 
no novo Plano Diretor como área 
PA-1, que a legislação deixa claro 
não caber qualquer tipo de flexi-
bilização de uso para essas áreas, 
que são de preservação ambiental.

Entre os critérios estabelecidos 
para a proteção estão a presença 
de cobertura vegetal relevante e de 
nascentes, cursos d`água, lagoas 
e represas. “Esperamos que mais 
pessoas, não só os moradores do 
Havaí, se mobilizem pela causa. 
Esta tem que ser uma luta univer-
sal, não de alguns moradores, vere-
adores e ambientalistas”, finaliza.

Mesmo garantindo que todo o 
processo corre dentro da legalida-
de, a PBH obrigou a paralisação da 
obra na primeira quinzena de abril. 
No entanto, as quase mil árvores 
já foram suprimidas e nada mais 
pode ser feito!

NA JUSTIÇA

Instituto ligado ao Projeto 
Manuelzão de proteção ao 
meio ambiente já entrou 
com uma ação CIVIL PÚBLICA 
contra todos os envolvidos 
no processo de supressão 
das árvores
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Variedades 

As incertezas sobre um fu-
turo próximo provocadas pela 
pandemia do Coronavírus têm 
afetado a saúde das pessoas de 
diversas formas. Entre elas, na 
qualidade do sono. Dormir mal 
pode causar diversos efeitos ne-
gativos no organismo, como do-
enças, problemas mentais e até 
fadiga. Segundo pesquisa recen-
te da Royal Philips, líder global 
em tecnologia de saúde, no caso 
dos brasileiros, 74% dos entre-
vistados adquiriram um ou mais 
problemas de sono, com 50% 
relatando que a pandemia afetou 
diretamente sua capacidade de 
dormir bem.  Além disso, 47% 
dos participantes disseram que 
acordam no meio da noite.

Existem diversas orientações 
para a melhora da qualidade do 
sono, tais como fazer exercícios 
regularmente, beber com modera-
ção, não fumar, ter cuidado com 
estimulantes e mesmo regularizar 
os horários de dormir. No entan-
to, algo também muito importante 
que deve ser avaliado e, muitas ve-
zes, as pessoas não se atentam para 
ela, é a qualidade do colchão.

Colchões velhos e defeituosos 
podem afetar diretamente na quali-
dade do sono e o tempo que a pes-
soa vai demorar a adormecer. Com 
o tempo, as noites mal dormidas 
começam a gerar desconforto e até 
mesmo ocasionar doenças e can-
saço excessivo. “Acordar com dor 
nas costas, por exemplo, é um si-

BOM COLCHÃO CONTRIBUI 
PARA A QUALIDADE DO SONO

nal claro de que o colchão que você 
dorme não oferece boas condições 
para ter uma noite de sono tranqui-
la. Isso prejudica a postura e pode 
causar sérios problemas de saúde em 
longo prazo. Um colchão confortável 
permite que a sua coluna permaneça 
alinhada durante a noite ou o período 
que você estiver na cama. Isso ajuda 
a evitar distúrbios e preservar você 
de doenças como hérnia de disco ou 
artrose”, explica Adriana Bárbara, 
consultora de vendas da Ortobom há 
20 anos. 

O tempo de vida útil de um 
colchão é de três a dez anos, mas 
cada tipo de colchão tem uma lon-
gevidade específica ligada ao ma-
terial utilizado em sua produção. 
Por isso, é importante pesquisar a 
respeito, pois pode ser que o item 
escolhido tenha de ser trocado em 
menos tempo do que o esperado, 
já que pode estar mais suscetível a 
deformidades e desnivelamentos. 
“Um bom colchão deve acompa-
nhar a curvatura natural da coluna 
e suportar todas as zonas do corpo, 
proporcionando descanso. Quem 

sofre de dores nas costas deve 
optar por um colchão com densi-
dade média, ou seja, nem muito 
duro nem muito macio. Mas isto 
vai de cada pessoa”.

A Ortobom criou um prontu-
ário do sono detalhando todos os 
seus efeitos. Para conhecer basta 
acessar o site: ortobom.com.br e 
procurar pelo Manual do Sono. 
“É um manual que, brincadeiras 
à parte, devemos ter embaixo do 
travesseiro. As orientações po-
dem significar uma grande mu-
dança na vida das pessoas”.

Ainda de acordo com a Royal 
Philips, o estudo também mostra 
uma diferença em relação ao gêne-
ro. As mulheres, no geral, sentem 
mais os impactos: 79% das entre-
vistadas apresentaram uma nova 
dificuldade para dormir ante 68% 
dos homens; 52% das mulheres 
relataram insônia, enquanto os ho-
mens, 40%; 53% das mulheres es-
tão mais propensas a relatar que 
a pandemia da Covid-19 tem afe-
tado negativamente a rotina de 
sono ante 43% dos homens.

A loja da Ortobom no Buritis fica na Avenida Mário Werneck, 2862. 
Horário de funcionamento de segunda a sexta das 9h às 19h. E aos 
sábados das 9h às 15h. Telefone de contato: 3261-0369.

De acordo com ADRIANA, uma noite mal 
dormida afeta a qualidade de todo o dia da pessoa

Mesmo com o anúncio da volta 
às aulas para as crianças menores 
de seis anos de idade na capital, a 
preocupação com a segurança dos 
pequenos em casa, que foi algo 
muito latente durante este perío-
do de pandemia, não pode redu-
zir.  Buscando contribuir com os 
pais neste trabalho, o comando 
do Corpo de Bombeiros da Polí-
cia Militar de Minas Gerais, em 
parceria com a Fundação Salvar, 
desenvolveu um projeto que visa 
orientar os responsáveis quanto 
às ações de prevenção e socorro 
a uma criança até a chegada da 
equipe de urgência em casos de 
acidentes domésticos.

O Treinamento Salvar Kids 
é um curso rápido de aulas práti-
cas e dinâmicas, onde bombeiros 
da ativa e veteranos (todos volun-
tários) compartilham seus conhe-
cimentos sobre os principais aci-
dentes que afligem crianças de 0 a 
12 anos. “Ele nasceu e seu foco é 
para ser executado presencialmen-
te. Já foram realizadas três edições 
presenciais, todas com mais de 
cem participantes, mas foi antes da 
pandemia da Covid-19. Com a sus-
pensão dos treinamentos presen-
ciais, migramos em outubro do ano 
passado para o evento online, que 
contou com mais de 5 mil visuali-
zações até aqui”, informa o Chefe 
da Divisão Operacional do 1º Co-
mando Operacional do CBMMG, 
major Kleber Silveira de Castro.

Os assuntos abordados no cur-

Bombeiro militar alerta para 
os cuidados com a segurança

das crianças em casa

so vão desde prevenção de aciden-
tes em casa, na escola, no trânsito e 
nos esportes, a como agir nos casos 
de pequenos acidentes. De acordo 
com o militar, cada faixa etária tem 
riscos diferentes. “Para bebês até 
um ano, engasgamento, sufocação, 
afogamentos e queimaduras no ba-
nho são os mais comuns e fáceis 
de evitar com a devida atenção e 
prevenção dos pais e cuidadores. 
Assim que os pequenos começam 
a andar, o risco de afogamento em 
baldes, piscinas e até nas privadas, 
aumenta. Pequenas quedas são co-
muns, mas quedas graves podem e 
devem ser evitadas”.

Dos dois aos quatro anos, as 
crianças querem colocar tudo na 
boca seja por conta da coceira nos 
dentes ou mesmo por curiosidade. 
Pode haver sufocação ou até cho-
ques elétricos, dos leves aos fatais. 
Crianças a partir de cinco anos têm 
mais independência e mais energia 
para bagunça, e isso é ótimo: crian-
ças precisam aprender fazendo as 
coisas, sim, mas, sempre, sob o 
olhar atento de um adulto.

O Treinamento 
Salvar Kids é um 
curso rápido de 
aulas práticas e 

dinâmicas

E nessa idade todos os aciden-
tes são estratificados, mas com des-
taque para acidentes de trânsito, 
como atropelamentos, e queimadu-
ras em casa. “Não dá para prestar 
atenção total 100% do tempo, por 
isso, tem que sempre ficar vigian-
do e monitorando sim, com atenção 
especial aos riscos de cada idade e 
atenção concentrada em momentos 
críticos”, reforça.

Em caso de acidentes domésti-
cos, major Kleber ressalta que cada 
caso deve ser analisado. “O prin-
cipal é manter a calma. Dá? Mais 
ou menos, depende do tipo de pai 
e mãe, que devem saber qual é seu 
perfil e agir conforme a sua perso-
nalidade. O fundamental é pedir o 
socorro via 193 e seguir todas as 
orientações”.

O último Treinamento Salvar 
Kids foi realizado entre os dias 
27 e 29 de abril. Em breve deve-
rá ser divulgada a data de mais 
uma edição. Enquanto isso, os 
pais podem conseguir importan-
tes orientações através do site 
fundacaosalvar.org.br.

Curso mostra algumas dicas simples que podem ser fundamentais para 
salvar a vida de uma criança, como, por exemplo, LIDAR COM UM ENGASGO
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Generosidade

As ações de amparo aos cães 
em situação de rua da nossa região 
tem originado muitos elogios por 
parte da comunidade ao Buri Dogs, 
um grupo de voluntárias que há um 
ano e meio se dedica a conseguir 
um lar para os pets abandonados. 
Porém, para manter este grande 
trabalho, o grupo tem contado com 
o apoio de algumas pessoas muito 
especiais: são as L.S., abreviação 
de lar solidário. As L.S. se engajam 
no projeto oferecendo a estrutura 
de suas residências a um animal 
de forma temporária enquanto ele 
não encontra uma família definitiva 
para adoção.

A dona de casa Ana Pellicari, 
moradora na Rua Pedro Natalício 
de Morais, é uma das L.S. do Buri 
Dogs. Ela conta que a oportunida-
de de contribuir com o trabalho do 
grupo surgiu quando soube que ele 
estava cuidando de uma cadela, a 
Lady, que teve uma ninhada de fi-
lhotes no mirante do Olhos D’água. 
As voluntárias estavam divulgando 
os animais para adoção e Ana re-
solveu ajudar levando ração para 
os filhotes.

No entanto, poucos dias após 
auxiliar com a comida, os cachor-
rinhos e a mãe, infelizmente, fo-
ram atacados por um enxame de 
abelhas. O Buri Dogs então deci-
diu resgatar os animais. Dos qua-
tro filhotes que estavam no local, 
um morreu e Ana, muito comovida 
com a situação, se ofereceu para 
hospedar os três sobreviventes. 
“Eles chegaram muito machuca-
dos, com muito ferrão pelo corpo. 
Cuidamos, medicamos, vacinamos 
e, felizmente, todos foram adotados 
em uma semana. A Lady, cuidamos 

ENTRE A RUA E UMA NOVA CASA, 
UM LAR SOLIDÁRIO PARA OS PETS
Conheça a história de pessoas que oferecem suas casas para servir de lar solidário a animais resgatados

dela no próprio mirante. Foi castra-
da, tem casinha e todos os meses 
levo ração para ela”.

De acordo com Ana, para ser 
uma L.S. é preciso ter compaixão, 
amor, querer muito ajudar e ser 
desprendido. Tem que saber que ali 
é apenas uma passagem e os ani-
mais irão seguir o caminho deles. 
“É um lado espiritual muito aflo-
rado. Cada animal chega com um 
fardo pesado. Uma história tris-
te de abandono, violência, fome, 
maus tratos. Cada um que vai em-
bora deixa muita saudade. A últi-
ma que recebi foi a Branquinha, 

que foi abandonada, amarrada a 
uma lixeira. Ficou uma semana 
comigo. Levada e brigona (risos). 
Quando entreguei para a adotante, 
ela foi atravessando a rua e olhan-
do para mim. Isso mexeu muito 
com meu emocional. Agora está 
super feliz na casa nova. Isto é a 
minha maior alegria”.

Quem também se ofereceu 
para ser uma L.S. do Buri Dogs é 
a estudante de veterinária Mayra 
Monteiro. Desde o dia 13 de abril 
ela abriga a cadelinha Mônica em 
sua casa, na Rua Sílvio Menecuc-
ci. Um amor conquistado à primei-

ra vista. “Quando eu vi a fotinha 
da Mônica no Instagram do Buri 
Dogs eu me apaixonei. Mas, como 
não posso mais adotar, já tenho seis 
cães, decidi dar um lar temporário 
para ajudar de alguma forma”.

CONSELHOS
Apesar de o amor ser a princi-

pal característica para ser um L.S., 
quem está na função explica que 
apenas o querer não basta. Segundo 
Ana, existe todo um suporte de en-
trevistas para a pessoa ser aprova-
da como um lar solidário. “A gente 
tenta tirar da rua para que o ani-

mal tenha uma vida melhor, com 
dignidade. Se não for assim, não 
faz sentido tirá-lo da rua. É mui-
to bom fazer o bem! Se não puder 
dar o lar solidário, ajuda de outra 
forma, divulgando, doando ração, 
remédio, vermífugo”.

Mayra ressalta que é preciso ter 
um espaço que dê para o animal se 
expressar (brincar, correr), e o mais 
importante: muito amor, carinho, 
paciência e cuidado. “É fazer com 
que o animal confie em você, pois 
eles chegam extremamente arre-
dios. Mas não tenha dúvida de que 
a casa fica mais feliz e, por ser fi-
lhote, a brincadeira corre solta”.

DESAFIOS
Mesmo com todas as adversi-

dades financeiras, o maior desafio 
para quem tem um lar solidário é a 
busca pelos adotantes. Ana diz que 
o trabalho somente dá certo porque 
cada uma das voluntárias faz o que 
tem de melhor. “Eu posso receber, 
mas divulgar é difícil, não tenho 
rede social. Somos uma corren-
te com muitos elos e juntas somos 
fortes. Cada adoção é muito come-
morada, uma vez que dessa manei-
ra abrimos espaço para ajudar ou-
tros animais. É muito gratificante! 
Existem pessoas boas e graças a 
Deus os bons são a maioria”.

A moradora na Rua Pedro Na-
talício de Morais ressalta que todo 
o esforço é recompensado ao ver 
que os animais estão bem, felizes e 
protegidos com uma família. “Mi-
nha maior alegria é receber as foto-
grafias depois. Quem pensa em dar 
lar solidário pode ter certeza que 
fará bem para os bichinhos, mas 
muito mais para si mesmo”.

Amor de ANA pelos animais é tão grande 
que, para ela, o mais difícil em ser um lar solidário 

é ter que entregar o animal à sua nova família

Assim que viu a foto da cadelinha Mônica, 
MAYRA não teve dúvidas em abrir sua casa para 
acolhê-la, enquanto aguarda por um novo lar

Estudante de engenharia cria brinquedo que 
facilita adaptação dos pets em residências

Adotar um cãozinho abando-
nado é um grande gesto de amor. 
No entanto, requer alguns desafios. 
Talvez o principal deles seja traba-
lhar a adaptação do pet ao seu novo 
ambiente, especialmente os ani-
mais que sofreram algum tipo de 
violência nas ruas. Para conseguir 
agilizar esta ambientação, além 
de muito amor do dono, também 
é possível criar algumas situações 
que podem contribuir para a adap-
tação do pet, como fez a estudante 
de engenharia elétrica da UFMG, 

Camila Braz, que no ano passado 
adotou a Belinha, que tinha dois 
anos à época.

Belinha chegou ao seu novo 
lar com muitos traumas. Não 
podia ver a vassoura que logo 
corria, provavelmente por ter 

sofrido agressões com o obje-
to. Camila então decidiu buscar 
algo que pudesse dar uma vida 

melhor à sua “aumiga”. Na inter-
net descobriu o termo enriqueci-
mento ambiental, que nada mais é 
do que deixar o ambiente em que 
o pet vive mais divertido, atrativo 
e desafiador para ele. Essa técnica 
tem como objetivo aumentar a in-
teração do animal com o espaço de 
forma lúdica e positiva. Além dis-
so, o ajuda a manter entretido e as 
suas características (olfato e audi-
ção aguçados) e atividades caninas 
(busca por alimentos, cavar, explo-
rar) constantemente estimuladas.

Diante desse cenário, a estu-
dante havia encontrado uma solu-
ção. Contudo, a caixinha de brin-
quedo que encontrou tinha um 
custo alto e ainda uma cobrança 
pela importação. A futura enge-
nheira pensou por que não ela 
mesma desenvolver o material, já 
que na faculdade estuda robótica 
e tinha peças que seriam usadas na 

nha muita dificuldade. Tinha medo 
da bolinha. Aos poucos foi se fami-
liarizando. Via que dali saía o pe-
tisco que tanto adora. Foi perden-
do o medo dos brinquedos, assim 
como dos demais objetos da casa”.

Assim que desenvolveu o pro-
jeto a estudante decidiu colocá-lo 
em uma competição de robótica 
da universidade. Para sua surpre-
sa, saiu como a grande vencedora, 
fato que deu a ela a oportunidade 
de integrar um grupo que desenvol-
ve alguns protótipos e ensina como 
fazer. “Eu não pretendo fazer o 
brinquedo para vender. Meu desejo 
é criar um tutorial na internet para 
que as pessoas consigam desenvol-
ver em suas casas. Por enquanto, 
devido à pandemia, esse projeto 
ainda está no papel, mas as pessoas 
que tiverem interesse em construir 
um, podem me procurar através do 
meu Instagram @_camilabraz”.

produção do brinquedo, chamado 
de Arduíno. Trata-se de uma placa 
que se conecta a diversos disposi-
tivos e sensores em que um código 
é carregado no computador. “Já faz 
uns seis meses que criei o brinque-
do. Se comparar a Belinha de hoje 
com a que chegou aqui em casa 
pode-se dizer que é outra cachor-
ra. Está mais solta, mais adaptada, 
mais feliz. A atividade ajudou bas-
tante para isso”, analisa.

O BRINQUEDO
Camila explica que a caixi-

nha contém um laser aponta para o 
sensor de luminosidade e o animal 
tem que pegar uma bolinha e colo-
car em um buraquinho. Vencida a 
“prova”, a cadela ganha um petis-
co como recompensa. A atividade 
pode ser feita quantas vezes o tutor 
do animal quiser, basta somente re-
abastecer o petisco. “A Belinha ti-

CAMILA diz que 
exercício feito 
através do 
brinquedo 
deixou Belinha 
muito mais 
calma e feliz
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Painel

No dia 19 do mês passado, 
a Câmara de Dirigentes Lojis-
tas de Belo Horizonte (CDL/
BH) fez mais uma importante 
ação para salvar vidas na cida-
de. A entidade doou 100 El-
mos, nome dado aos capacetes 
que foram criados com o obje-
tivo de reduzir as internações 
de pessoas contaminadas pela 
Covid-19, para hospitais pú-
blicos e filantrópicos da ca-
pital mineira e prefeituras de 
Minas Gerais. Foram contem-
plados seis hospitais com dez 
unidades cada um e outros 20 
foram doados para a Prefeitu-
ra de Belo Horizonte. As pre-
feituras de Nova Lima e Santa 
Luzia receberam, cada uma, 
dez unidades.

O capacete Elmo é um dis-
positivo de suporte ventilatório 
não invasivo capaz de manter 
uma pressão positiva nas vias 
aéreas através da oferta de alto 
fluxo de oxigênio e ar medici-
nal, reduzindo consideravel-
mente o esforço respiratório do 
paciente. O equipamento é co-
locado na cabeça do paciente e 
possui acesso para a entrada de 

oxigênio, permitindo que ele 
respire com menos esforço.

No Brasil, o Elmo foi cria-
do por pesquisadores do Ceará 
e  utilizado pela primeira vez na 
crise de Manaus, que ocorreu 
em janeiro.  Já está comprova-
do que o uso do equipamento 
diminui em até 60% a intuba-
ção de pacientes de Covid-19, 
reduzindo a ocupação de leitos 
de UTI para o tratamento da do-
ença.  Além disso, o Elmo pode 
ser esterilizado e reutilizado em 
outros pacientes, além de au-
mentar a segurança dos profis-
sionais de saúde, já que, por ser 
vedado, não permite a prolifera-
ção de partículas de vírus.

Segundo o presidente da 
CDL/BH, Marcelo de Souza e 
Silva, que é morador do Buritis, 
“sem dúvida alguma o equipa-
mento vai salvar muitas vidas 
e auxiliar bastante no trabalho 
dos profissionais de saúde”. 
As instituições beneficiadas 
foram: Hospital Mário Penna, 
Santa Casa BH, Hospital São 
Lucas, Hospital Evangélico, 
Hospital da Baleia e Hospital 
São Francisco.

Depois de mais de um ano re-
pleto de muita expectativa e ansie-
dade, as crianças de 0 a 5 anos e 8 
meses da capital, enfim, receberam 
a permissão para voltarem à sala 
de aula. Desde o último dia 26 de 
abril, as escolas da rede infantil 
foram liberadas por parte da admi-
nistração municipal para retoma-
rem as aulas, claro, seguindo uma 
série de exigências do protocolo 
de segurança sanitária. No Buritis, 
a notícia foi muito celebrada por 
parte dos administradores das ins-
tituições, mas principalmente pe-
los pais, que estavam preocupados 
com o desenvolvimento cognitivo 
e social de seus filhos.

Na Villa Buritis o reencontro 
com os alunos foi muito especial. 
Toda a equipe aguardava ansiosa 
na porta da escola a chegada dos 
pequenos. “Quando recebemos as 
crianças novamente, o que perce-
bemos foi aquilo que já sabíamos 
e que os médicos pediatras e as 
próprias famílias também já ha-
viam constatado: o distanciamen-
to da escola é muito prejudicial às 
crianças. No reencontro, nossas 
salas ficaram repletas de alegria e 
felicidade. A sensação era de que 
as crianças estavam reavendo um 
direito que lhes tinha sido retirado. 
Nos faltam palavras para descrever 
as emoções que presenciamos”, 
conta a diretora-administrativa 
Maria Beatrix Barrios.

Para a volta as aulas, a Villa 
Buritis adotou uma série de proce-
dimentos, que vão desde casa, até a 
saída dos alunos. Diretora-pedagó-
gica da instituição, Cristiane Alves 
detalhou cada ação aos pais dos 
alunos para uma volta às aulas se-
gura. “Buscamos nos informar da 
melhor maneira possível, com fon-
tes seguras e confiáveis, nos pau-
tando pela ciência e pelos estudos 
realizados por médicos e cientistas 
de todo o mundo. Investimos em 
capacitação da equipe e inúmeras 
adaptações. Contratamos uma em-

presa especializada em segurança 
sanitária que elaborou um proto-
colo completo. É nosso dever cui-
dar da segurança e saúde de toda a 
nossa comunidade escolar e con-
tamos com os pais para nos ajudar 
nesta tarefa, iniciando em casa, no 
cuidado de si próprio e das pessoas 
mais próximas, familiares e ami-
gos que tanto amamos”.

PAIS ALIVIADOS
Mariana Rosa Simão, de 04 

anos, era só alegria na volta às au-
las. Sentimento compartilhado com 
os pais, a economista Christiane 
Simão e o administrador Rodri-
go Silva. De acordo com a mãe, o 
período sem escola tornou-se um 
processo que passou pelo medo e 
a incerteza, até a readaptação da 
criança, que antes estava acostu-
mada às atividades e a convivência 
com outras crianças e de repente 
foi para uma reclusão absoluta. 
“Foi um momento muito difícil 
e de grande aprendizado. Rein-
ventando a nova infância, filhos 
carentes de convivência externa, 
ansiedade, falta de apetite, irritabi-
lidade e excesso de tela. O retorno 
das escolas está sendo um momen-

to de grande alívio para os pais e 
principalmente para as crianças, 
que agora têm um momento de 
aprendizado, de recreação, e de 
convivência com outras crianças. 
Um alívio psicológico para toda 
família”.

Pensando no principal, que é 
a segurança de sua filha, Rodrigo 
garante que toda a estrutura ofe-
recida pela Villa Buritis lhe deixa 
tranquilo de que Mariana está se-
gura no local. “Nos sentimos muito 
seguros com esse retorno por todo 
acompanhamento que estamos fa-
zendo junto à escola, que está total-
mente adaptada às novas regras de 
distanciamento e aos protocolos de 
segurança e higiene. Acreditamos 
que as crianças são menos suscetí-
vel ao vírus e entendemos que o be-
nefício que a escola proporciona às 
crianças seja infinitamente superior 
ao risco que possa existir. Nossa 
família acredita muito que lugar de 
criança é na escola”.

Pais de Eduarda Marinho, 04 
anos, os administradores Mônica 
Fiúza e Eduardo Marinho também 
ressaltaram que o período sem es-
cola foi cheio de desafios. Home 
office, casa, filhos, os cuidados 

Escolas e pais do Buritis 
celebram volta às aulas

pessoais, medo da morte, da escas-
sez e tudo isso ao mesmo tempo. 
“A saudade dos colegas, das pro-
fessoras, do ambiente da escola, de 
todos os aprendizados que ela re-
cebeu e recebe sempre, consumiam 
a minha filha de tanta saudade. Em 
alguns momentos chorava e verba-
lizava que estava muito sozinha e 
que ninguém gostava dela. Quan-
do realmente nada mais supria a 
alegria da minha filha a escola re-
abriu. Ela se tornou outra criança. 
Voltou a ser aquela criança feliz, 
cheia de sonhos e com a auto es-
tima renovada. Cheia de história 
para contar. Reviu as grandes ami-
gas, professores e funcionários da 
escola. Todo dia chega contando 
tudo que aconteceu no dia na esco-
la”, recorda a mãe.

MOMENTOS DIFÍCEIS
Apesar da enorme alegria 

pela permissão em poder voltar 
às atividades presenciais, Maria 
Beatrix faz questão de relembrar 
os momentos difíceis vividos 
neste último ano. Para ela, o pre-
feito Alexandre Kalil poderia ter 
tomado uma outra postura diante 
da situação e evitado assim a dor 
de muitos profissionais e pais. 
“Mesmo tendo agido com ante-
cedência, de forma preventiva, 
com a implantação de protoco-
los e um planejamento de ações, 
as escolas e a educação foram 
deixadas de lado pelos gover-
nos, mas nunca abandonamos as 
crianças, as famílias e seus prin-
cípios tão nobres. Pelo contrário. 
Porém, o que temos visto por 
parte dos governantes é a falta de 
coordenação e de alinhamento de 
estratégias que poderiam ter nos 
colocado em uma situação mui-
to diferente da apresentada nesse 
momento. Com isso, a Covid ga-
nhou força e, agora, todos preci-
samos agir de forma ainda mais 
incisiva no combate à dissemina-
ção do vírus”.

VILA BURITIS se REESTRUTUROU para seguir 
todos os protocolos de segurança sanitária

CDL/BH doa 
equipamentos para o 
tratamento da Covid

Segundo o presidente da 
CDL/BH, Marcelo de Souza 
e Silva, que é morador do 
Buritis, “o equipamento vai 
salvar muitas vidas e auxiliar 
bastante no trabalho dos 
profissionais de saúde”
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 Por dentro do Bairro

??

??

Você sabe quem foiVocê sabe quem foi

ERNANI 
AGRÍCOLA

ERNANI AGRÍCOLA nasceu na cidade de Palma (MG) em 
1883. Se formou na Faculdade de Medicina no ano de 1919. Recém 
formado, iniciou sua carreira profissional ocupando cargos impor-
tantes na Saúde do Estado. Desenvolveu o Programa de Higiene 
Municipal, em colaboração com a Comissão Rockfeller e na cidade 
de Conselheiro Lafaiete foi o chefe do primeiro PPHM (Posto de 
Higiene Municipal).

Quando o governador Antônio Carlos assumiu sua cadeira, Er-
nani Agrícola foi convidado a ser o chefe do primeiro Centro de 
Saúde de BH, que funcionava na Avenida João Pinheiro. Na mesma 
época, também desempenhava a função de Inspetor dos Centros de 
Saúde e Postos de Higiene do Estado, fundando várias unidades de 
Saúde, que até hoje estão funcionando.

Entre 1922 e 1931, na cidade de Betim, Ernani Agrícola con-
cluiu e inaugurou a Colônia Santa Isabel, que tinha a finalidade de 
abrigar e tratar enfermos de hanseníase (doença causada por um 
micróbio chamado bacilo de Hansen, que ataca normalmente os 
olhos, a pele e os nervos).

Em 1932 inaugurou a Escola de Enfermagem Carlos Chagas. 
Em 1935 participou da elaboração do Plano Nacional de Combate à 
Lepra e em 1938 alcançou o cargo de Diretor da Divisão de Saúde 
Pública do DNS no governo Olegário Maciel.

Dando continuidade ao seu trabalho, convocado pelo Governo 
Federal para chefiar o Serviço Nacional de Lepra, em 1947, traba-
lhou veementemente para o combate à epidemia inaugurando hos-
pitais e colônias país afora.

Trabalhou como sanitarista à saúde pública do Estado até seus 
65 anos e, mesmo depois de aposentado, continuou servindo ao 
país como membro do Conselho Nacional de Saúde, onde ajudou a 
formatar o Código Nacional de Saúde. Outra lembrança importan-
te do legado de Ernani Agrícola foi sua participação em inúmeros 
congressos internacionais de hansenologia, em destaque no lança-
mento da Classificação Clínica Latino Americana da doença, ado-
tada em todo mundo. Incansável, trabalhava inclusive nos dias de 
folga, quando inspecionava unidades de saúde do interior.

O médico leprologista morreu no ano de 1978. Se você não sa-
bia agora sabe quem foi Ernani Agrícola.

Neste mês de maio o grupo 
SOMOS BURITIS BH celebra 
quatro anos de fundação. Ao 
longo deste período, ele se for-
taleceu e o que começou apenas 
no WhatsApp cresceu e ganhou 
novas plataformas como Face-
book e Telegram. 

Como já se tornou de praxe, 
uma grande comemoração está 
sendo preparada pela coordena-
ção do grupo para o mês de ani-
versário. Infelizmente, em razão 
da pandemia, desde o ano passa-
do o evento não pode ser presen-
cial. Porém, mesmo à distância, 
os participantes terão a oportuni-
dade de concorrer a brindes. No 
próximo dia 14, a partir das 14h, 
será realizada uma live pela pági-
na do SOMOS BURITIS BH no 
Facebook, quando serão feitos 
os sorteios dos presentes. “Será 
feito de uma forma bem segura, 
sem aglomeração. Um evento on-

line que permite aos participantes 
dos nossos grupos acompanharem 
e se divertir junto com a gente”, 
explica Saionaria Castro, uma das 
coordenadoras.

Também coordenadoria do 
grupo, Heloíza Piló diz que o 
SOMOS BURITIS BH foi cria-
do com o objetivo de mostrar 
que temos ótimos prestadores de 
serviços, lojistas e artesões no 
bairro e região, mas que, infe-
lizmente, muita gente ainda não 
conhece. “Através dos grupos 
nossos empreendedores fazem 
o networking dos seus trabalhos 
aos moradores. Criamos o víncu-
lo da comunidade com o comér-
cio local, com o vizinho que faz 
artesanato, com a vizinha que faz 
deliciosas comidas e bolos, do-
cinhos. Mostramos aos nossos 
moradores que não precisam sair 
para outras regiões para obter o 
que necessitam”. 

Atenção moradores que fa-
zem uso do transporte público 
no bairro! Na quarta-feira, dia 
12 de maio, será realizada uma 
reunião virtual para debater a 
proposta feita pela BHTrans, 
para alteração do itinerário da 
linha 9206, que liga o Buritis 
ao bairro Vera Cruz.

Interessados em partici-
par do encontro  devem fazer 
sua inscrição através do link: 
http://bit.ly/Reuniao9206_Bu-
ritis12-05 até às 18h de terça-
-feira, 11 de maio. A reunião 
está marcada para às 19h e 
será realizada pelo aplicativo 
Zoom.

SOMOS BURITIS BH 
completa quatro anos

Mudança de 
itinerário

SAIONARIA e HELOÍZA celebram o sucesso alcançado pelo grupo 

Uma festa de aniversário muito 
especial foi celebrada no Buritis no 
último dia 08 de maio. O bairro foi 
o escolhido para comemorar os três 
aninhos do Sansão, o cãozinho da 
raça pitbull que foi vítima de múl-
tiplas agressões e sua história co-
moveu todo o país. Tanto que, em 
setembro do ano, passado foi pu-
blicada a Lei nº 14.064/2020, que fi-
cou conhecida como Lei Sansão, que 
pune quem pratica abuso, maus-tra-
tos, fere ou mutila animais silvestres, 
domésticos ou domesticados, nativos 
ou exóticos, com detenção de três 
meses a um ano e multa.

A família do Sansão pediu 
como presente de aniversário a do-
ação de ração para distribuir para 
os cães que vivem em situação de 
rua, e escolheu o Buri Dogs como 
uma das ONGs de proteção animal 
a serem agraciadas com a campa-
nha. Durante todo o sábado, a pra-
ça da Rua Stella Hanriot recebeu 
vários moradores que, além de ra-

“Uma festa especiAU”

ção, também doaram caminhas, 
guias, roupas cirúrgicas, vasilhas e 
medicamentos. “Foi um dia muito 
especial. As pessoas vinham aqui 
para doar ou simplesmente para 
confraternizar. Falar dos seus pa-

tudinhos. Nos parabenizar pelas 
nossas ações. Foi lindo”, salienta a 
advogada Adriana Mariano, volun-
tária do Buri Dogs

Ainda de acordo com a volun-
tária, esta foi a primeira ação para 

receber doações que o Buri Dogs 
realizou, mas que serviu como mo-
tivação para que muitas outras se-
jam realizadas de agora em diante. 
“Quem sabe uma vez por mês. Em 
pontos de maior movimentação 

como, por exemplo, a pista de ca-
minhada. A gente vai estudar direi-
tinho”.

No total foram arrecadados 150 
quilos de ração, além de produtos 
diversos para pets. 

O Sansão não pôde estar pre-
sente no evento porque ele, como 
era de se esperar, tem estresse pós-
-traumático e não pode ficar em lu-
gares com grande movimentação 
de pessoas e animais.

Ação em homenagem ao 
aniversário do Sansão, 

arrecadou 150 quilos de ração 
para cães em situação de rua
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Novidades

O Buritis segue mostrando que 
é o lugar ideal para se investir em 
Belo Horizonte, mesmo em tem-
pos de pandemia. Assim que um 
empreendedor tem uma nova ideia, 
logo enxerga o nosso bairro como 
o local onde ela pode ser materia-
lizada na capital. A mais nova atra-
ção para o morador é o Seu Buriti, 
que traz algo inédito na região, no 
que se refere ao mercado de casa 
de carnes.

O Seu Buriti não é um açou-
gue, não é uma boutique de car-
nes e nem um espaço para sa-
borear uma boa carne e cerveja 
gelada. Ele é, simplesmente, tudo 
isso junto!

Localizado na esquina da Ave-
nida Professor Mário Werneck com 
Rua Henrique Furtado Portugal, o 
Seu Buriti conta em sua loja com 
ambientes divididos entre expo-
sição de carnes nobres e do dia a 
dia, e no espaço externo foi mon-
tado um aconchegante deck, onde 
o cliente pode desfrutar de uma 
cerveja gelada e saborear os mais 
variados tipos de carnes. “Aqui a 
dona de casa pode comprar do seu 
patinho moído para o macarrão do 
almoço a uma dry aged ou black 
angus para o maridão. Carnes estas 
que o cliente também pode pedir 
para assar na hora e degustar com 
as melhores cervejas e vinhos no 
deck”, comenta a gerente Renata 
Ribeiro.

Mesmo com as carnes do mais 
alto padrão de qualidade, o Seu 
Buriti nasce com a proposta de 
oferecer o melhor custo/benefício. 
“Queríamos mostrar que esta expe-
riência de uma carne nobre e aten-
dimento personalizado pode ser 
consumida por todos os públicos”.

SEU BURITI apresenta 
nova experiência em 

casa de carnes
Três operações gastronômi-

cas funcionando em apenas um 
ambiente, de forma independen-
te, sem que uma faça qualquer in-
terferência à outra. Este é o mais 
novo conceito de serviço que che-
ga ao Buritis, em uma das lojas do 
WO Experience Center. Orachef, 
Bella Serata Pizzeria e Farm Bur-
ger dividem a mesma cozinha e 
assim possibilitam uma saborosa 
diversidade de opções ao cliente.

A ideia de montar três opera-
ções gastronômicas em apenas um 
ambiente partiu do moderno con-
ceito de empreendimento chamado 
de dark kitchen, que são estabele-
cimentos de serviço de alimenta-
ção que oferecem comida para via-
gem e take away, que é de retirada 
na porta. Eles se afastam dos esta-
belecimentos tradicionais de tijolo 
e argamassa, concentrando-se ape-
nas no delivery. Modelo que já vi-
nha ganhando muita popularidade 
e cresceu ainda mais com o anún-
cio da pandemia e o consequente 
isolamento social.

O Orachef foi a primeira das 
operações a ser implementada no 
local há cerca de três meses. Tem 
como especialidades as comidas 
brasileira e internacional e mas-
sas. A Bella Serata Pizzeria foi a 
segunda a ser inaugurada e tem 
como proposta oferecer a autên-
tica pizza italiana, além das tra-
dicionais massas da Velha Bota. 
Por fim, inaugurada no início des-
te mês de maio a Farm Burger é 
hamburgueria especializada em 
hambúrguers artesanais trazendo 
ingredientes direto da fazenda para 
sua casa. 

Mesmo ocupando a mesma co-
zinha, os serviços são totalmente 
independentes. Inclusive, o Ora-
chef funciona em horário diferente 
ao das demais operações. O restau-
rante trabalha no horário do almo-
ço, enquanto as outras no período 
da noite. “A cozinha foi estrutura-
da com equipamentos super mo-
dernos e possibilita esta diversida-
de gastronômica. O nosso cliente 
consegue ter a plena convicção 
de que cada operação é distinta e 
oferece a ele o que busca naquele 
momento”, explica a proprietária 
Alessandra Ribeiro.

Para garantir a qualidade do 
serviço, a cozinha investiu na con-
tratação do Chef Edgar Cardoso 
de Lima, especializado em gas-
tronomia italiana pela Escola Tor-
re de Barbelle, na Itália. Edgar já 
chefiou o Buffet Moretizon e pas-
sou por restaurantes conhecidos 

O Seu Buriti funciona de 
segunda a sexta das 
09h às 19h. Sábado das  
09h às 17h. E domingo e 
feriados das 09h às 12h. 

Instagram: @seuburiti.

ORACHEF
Telefone e WhatsApp: 2535-2292 / Instagram: @orachefbrasil
Horário de Funcionamento: Segunda a sexta: 11h às 15h
BELLA SERATA:
Telefone e WhatsApp: 2555-2434  /  Instagram: @bellaserata
Horário de Funcionamento: Terça a domingo: 18h às 23h
FARM BURGER
Telefone e WhatsApp: 2555-5411  /  Instagram: @farmburgerbh
Horário de Funcionamento: Terça a domingo 18h às 23h
Todas as operações são atendidas pelo aplicativo Ifood.

3 em 1
Moderno empreendimento gastronômico chega ao Buritis

A instalação do deck, realmen-
te, é o grande diferencial do novo 
estabelecimento. O local oferece 
todo o conforto que o trabalha-
dor deseja para o seu happy our 
após um longo dia de expedien-
te, ou mesmo à família do Bu-
ritis, que deseja saborear uma 

carne de alta qualidade. Tudo 
isso com um atendimento extre-
mamente acolhedor. “Nosso de-
sejo é transmitir um lugar que o 
cliente se sinta à vontade. Que 
assim que ele pense onde ir, seja 
para tomar uma cerveja ou para 
comer uma carne, logo venha o 
Seu Buriti em sua mente”.

Entre a diversidade de cervejas 
oferecidas, o estabelecimento fir-
mou uma parceria com a Krug bier 
e oferece ao cliente várias opções da 
marca, além do conhecido chope.

A loja também conta com pro-
dutos de fabricação própria como 
molhos, temperos e farofas. Além 
de frutos do mar.

LUGAR 
ESPECIAL

de Belo Horizonte como 
Sagrado bistrô, Olegário 
e La Taberna. “Nos últi-
mos anos eu intensifiquei 
meu trabalho nas ope-
rações diversas da dark 
kitchen trazendo receitas 
recheadas de sabores e 
emoções. O cliente das 
nossas três operações 
pode ter certeza de que 
irá consumir o melhor da 
gastronomia”.

A entrada do empre-
endimento é feita pela 
Rua Desembargador Amí-
lcar de Castro, 461, bem 
em frente ao Chalezinho. 
De acordo com a em-
presária, quando a vida 
“voltar ao normal”, o es-
tabelecimento será uma 
ótima opção gastronô-
mica na região. “Vamos 
atender desde empresas 
próximas com refeições 
de alta qualidade e pre-
ço justo, aos frequentadores da 
noite, que terão à disposição 
uma pizza, uma massa, um de-

licioso hambúrguer na hora da-
quela fome que bate na saída da 
balada”, comenta a empresária.

SEU BURITI foi 
estruturado para 
atender todas as 

demandas do cliente. 
Construção do deck é 

um mais um diferencial

Renomado Chef EDGAR 
CARDOSO assina os pratos das 
três operações gastronômicas

Independentes
Além dos horários de funcionamento alternados, cada operação 

possui a sua própria linha de atendimento. Mostrando a sua total inde-
pendência de uma para outra. Confira os serviços:
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Boa Ideia 

Uma novidade tem agradado 
os moradores de um condomínio na 
nossa região. Há algum tempo, quem 
reside no Ville de Concordia (Rua 
Engenheiro Godofredo dos San-
tos, bairro Estoril) tem à disposição 
uma loja de conveniências 24 horas 
por dia. A iniciativa nasceu em razão 
da pandemia, com o objetivo de dar 
mais comodidade aos moradores, 
em especial àqueles do grupo de ris-
co, evitando assim que eles precisem 
sair de casa para ir a mercadinhos e 
supermercados. 

Seja para comprar o café para a 
visita inesperada, o carvão do chur-
rasco que você esqueceu ou aquela 
cervejinha na hora que deu vonta-
de, tudo está a alguns passos do seu 
apartamento. Bateu aquela fome de 
madrugada e não tem nada pra co-
mer? Não tem problema, pois a loja 
está sempre aberta.

“São produtos de primeira ne-
cessidade, como arroz e feijão, a su-
pérfluos, como salgadinhos e cerve-

Loja de conveniências 
dentro de condomínio 

agrada moradores

ja. A loja tem uma gama de produtos 
que atende muito bem os morado-
res”, explica Daniele Barletta, sín-
dica profissional da Sinergia Gestão 
em Condomínios, responsável pela 
implementação do mini mercado.

De acordo com Daniele, além 
de trazer grande comodidade aos 
moradores, a loja de conveniências 
também modernizou e valorizou o 
condomínio. “Quando um interessa-
do em comprar um apartamento che-
ga ao condomínio e se depara com o 
mini mercado, bem cuidado e estru-
turado, já fica com uma impressão 
muito positiva do local”.

A fonoaudióloga Carolina Cruvi-
nel é moradora no Ville de Concor-
dia e uma grande “cliente” da loja, 
especialmente agora, que está com 
um bebê e em isolamento por con-
ta da pandemia. “Sabe quando bate 
aquela vontade de comer chocolate 

e não tem nenhum em casa? Essa 
lojinha já me salvou desses desejos 
quando eu estava grávida e agora me 
ajuda muito com a minha impossibi-
lidade de sair de casa”.

Um ponto interessante da loja 
dentro do condomínio é que o paga-
mento é feito na base da confiança. 
Não existe um funcionário no local. 
“O morador escolhe o produto que 
deseja através de um aplicativo e faz 
o pagamento por ele.

Ainda de acordo com Daniele, 
como contrapartida da permissão 
para a instalação da loja de conve-
niências, um por cento do valor ar-
recadado é revertido para a conta do 
condomínio. Carolina espera que a 
loja permaneça funcionando mesmo 
quando este período de pandemia 
passar. “Ela veio para somar muito 
com o nosso dia a dia. Conforto e co-
modidade para todos nós”.

 Mesmo com todas as ad-
versidades provocadas pela pan-
demia, com o comércio de Belo 
Horizonte sendo privado pela 
Prefeitura de trabalhar por vários 
meses, o setor de vendas e servi-
ços no Buritis segue forte. Um 
grande exemplo para esta afirma-
ção é o Paragem. O maior centro 
comercial do bairro tem inves-
tido em melhorar sua estrutura, 
mesmo diante da grande crise, 
e neste mês de maio anuncia a 
inauguração de sua nova entra-
da de acesso para os clientes pela 
Rua Vitório Magnavacca.

A nova entrada era uma ideia 
antiga dos diretores do Paragem. 
No entanto, como seria uma obra 
que poderia causar incômodo 
aos clientes, estavam esperando 
o momento certo para realizá-la. 
O fechamento em razão da pan-
demia acabou sendo uma gran-
de oportunidade para que a obra 
fosse feita.

Weverton Jorge, adminis-
trador do Paragem, explica que 
esta nova entrada vem suprir o 
desejo de muitos moradores do 
bairro que residem nas ruas ad-
jacentes aos fundos do centro 
comercial, e que para virem à pé 
até o local precisavam dar uma 
grande volta até chegarem à 
entrada da Avenida Mário Wer-
neck. “É mais uma ação para 
oferecer conforto e comodidade 
aos nossos clientes, que sempre 
foi a linha de trabalho da direto-
ria do Paragem”, salienta.

Weverton faz questão de 
ressaltar o cuidado com a esté-
tica da nova entrada. “Não será 
uma portaria qualquer para evi-
tar dar a volta. O cliente vai se 
sentir entrando em um lugar 

Paragem “abre mais 
portas” aos clientes

especial, assim como acontece 
com a entrada da Mário Werneck. 
Tanto pedestres quanto motoristas 
terão acesso pelo novo local. Os 
motoristas só devem ter uma aten-
ção especial porque a entrada será 
em mão inglesa, uma vez que a 
Vitório Magnavacca é uma rua de 
mão única”.

Juntamente com a nova entra-
da, o Paragem se prepara também 
para oferecer um novo ambiente 
ao seu cliente. No primeiro piso do 
estacionamento está sendo constru-
ído um espaço que será todo vol-
tado para a prestação de serviços. 
O Paragem agora será visto como 
um centro de compras, de entrete-
nimento e serviços. “O morador vai 
ter o conforto de fazer tudo o que 
precisa em um só lugar. Ele poderá 
ir ao cinema, comprar sua roupa e 
fazer uma chave, por exemplo. Ga-
nha em comodidade e tempo”.

A área de serviços deverá ser 
completa, com lojas para conserto 

Novidades 
em breve

de roupas e eletrodomésticos, 
mini gráfica, lavanderia, agên-
cia de turismo, entre outros. “A 
expectativa é que já no início do 
segundo semestre deste ano o 
espaço esteja em pleno funcio-
namento”. Além desta novida-
de na prestação de serviços, o 
Paragem continua ampliando 
seu mix de lojas. Mais recen-
temente foram inauguradas a 
cafeteria +1 Café e a loja de pre-
sentes @lembreidevocê.

WEVERTON anuncia ainda 
que no segundo semestre 
será inaugurada uma área 
voltada para a prestação 
de serviços no piso 1 do 
estacionamento 

NOVA ENTRADA pela Rua Vitório 
Magnavacca será tão estruturada 

quanto a principal na Mário Werneck

CAROLINA 
diz que o 

mini mercado 
dentro de seu 
condomínio 
trouxe muita 

comodidade ao 
seu dia a dia, 
especialmente 
nestes tempos 
de isolamento 

social

A síndica DANIELE conta que 
a loja não tem funcionário. O 
morador escolhe o produto que 
deseja através de um aplicativo 
e faz o pagamento por ele

Acesso


