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AÇÃO COR DE ROSA

A ação voluntária de algumas mulheres
promete dar um novo visual a um ponto do
Buritis. A Muralha Rosa, como elas denominaram
a iniciativa, tem o objetivo de plantar ipês rosas
às margens do Córrego Cercadinho, na Rua Rubens
Caporali Ribeiro. Além da beleza das árvores, a ação,
que começou no mês passado, também busca proteger
as nascentes do nosso córrego.
PÁG. 3

Minha
vida com
leishmaniose

Alunos do Ensino
Fundamental celebram
volta às salas de aula

PÁG. 4

Peteca na
Maria Heilbuth ganha
cada vez mais adeptos

Os encontros para jogar
peteca em um terreno de
um edifício inacabado na
Rua Maria Heilbuth Surette
seguem cada vez melhores.
Mais de 50 pessoas praticam

o esporte com frequência no
local. Uma ação que transformou um lugar que trazia
medo e apreensão em um
ambiente saudável e repleto
de alegria.

PÁG. 7

PÁG. 3

Angústia

Polêmica envolvendo
mata do Havaí causa
apreensão a futuros
moradores de edifício
PÁG. 5

História
A volta dos
alunos do Ensino
Fundamental
às salas de
aula trouxe
muita alegria
e a esperança
de que, aos
poucos, estamos
conseguindo
vencer a
pandemia. No
Buritis, o colégio
SEB/Unimaster
reestruturou suas
dependências para
que os estudantes
pudessem retomar
as atividades
presenciais em
total segurança.

PÁG. 6

ABB completa 25
anos de importantes
conquistas para
a comunidade
PÁG. 9

Shopping
Novidade: antigo
Espaço Buritis
dará lugar a moderno
centro comercial
PÁG. 10

Parceria
Condomínios
associados à CDL/BH
conseguem reduzir
seus custos
PÁG. 12
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Editorial

QUE FIQUE O APRENDIZADO
Nos últimos 20 anos, ou seja,
neste século XXI, o Buritis liderou por anos e anos o ranking de
comercialização de imóveis residenciais na capital mineira. Nos
últimos cinco anos, esse mercado
deu uma pequena desacelerada
por causa da recessão que se abateu sobre o país e afetou profundamente o mercado da construção civil. Mesmo assim, o bairro
continua sendo um dos mais procurados de BH.
Mas se na área residencial
houve uma desacelerada no número de novos empreendimentos, na área comercial não se
pode dizer o mesmo. O bairro,
que já tinha fama de ser auto-suficiente e abriga estabelecimentos comerciais e de servi-

ços de todos os tipos, aumentou
ainda mais o seu cardápio de
opções para os consumidores.
A frase dizendo que o “morador
do Buritis não precisa sair do
bairro para fazer nada” é cada
dia mais verdadeira.
Mais recentemente, mesmo
em meio a uma pandemia que
provocou profundos impactos na
economia, em especial no comércio, não paramos de ver chegar
ao bairro novidades em todas as
áreas. Podemos dizer com tranquilidade que por aqui vimos
mais novos empreendimentos
surgirem do que lojas fechando suas portas. O empreendedor daqui foi resiliente e muito
guerreiro para enfrentar a situação tão adversa para quem foi

obrigado a ficar de portas fechadas por mais de seis meses.
No entanto, como em todo lugar, há perdas que são marcantes.
Em abril passado o tradicional
Centro de Futebol Zico encerrou
definitivamente suas atividades
para dar lugar a novos empreendimentos na área gastronômica.
Desde o início do mês passado,
estamos acompanhando com
profundo pesar a demolição do
Espaço Buritis, que havia sido
erguido no bairro no ano de
2004. Tinha tudo para dar certo.
Um banco como âncora, lojas
de diversos artigos, uma pequena praça de alimentação e uma
localização invejável, no coração do bairro.
Uma série de equívocos, po-

rém, levou o empreendimento à
falência. E não se pode colocar
na conta da pandemia. Nos últimos anos, o Espaço vinha agonizando lentamente. Era muito
mais frequentado por pessoas
que queriam um lugar para estacionar seus carros do que propriamente por consumidores que
iam às lojas que ainda se mantinham de pé no local.
Não queremos discutir aqui
as razões da falência do Espaço.
O que se sabe, no entanto, é que
mais uma vez fica comprovado que o Buritis somente não é
capaz de realizar milagres. Não
basta abrir alguma coisa por aqui
e pensar que vai dar certo de um
dia para o outro. Consumidores
temos. O bairro é o mais popu-

loso de Belo Horizonte. Mas são
pessoas exigentes. E hoje esse
consumidor do “novo normal”
será muito mais exigente ainda.
Para empreender no bairro,
não basta ter uma ideia e recursos para o pontapé inicial. É preciso estudar a viabilidade do empreendimento, fazer pesquisa de
mercado, saber se há demanda,
planejamento de comunicação
e marketing, enfim, não é suficiente apenas boa vontade para
transformar uma ideia em um
empreendimento de sucesso.
O Espaço Buritis vai se transformar em um novo estabelecimento comercial, de cara nova,
com um novo astral. Vamos torcer para que erros do passado
não voltem a ser cometidos.
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AGRADECIMENTOS
Cumprimentando cordialmente, sirvo-me do presente para externar nossos mais sinceros agradecimentos pela reportagem na
página 7 da edição de Maio 2021
do Jornal do Buritis sobre a realização do evento SALVAR KIDS
do Corpo de Bombeiros da Militar de Minas Gerais, em parceria
com a Fundação Salvar do Corpo
de Bombeiros Militar de Minas
Gerais. A 5ª edição do evento foi
realizada nos dias 27, 28 e 29 de
abril de 2021 e foi coroada de êxito, prova disso foram as mais de
5.000 visualizações nas lives pelo
canal da fundação no Youtube.
Novamente, agradecemos imensamente pela reportagem e nos colocamos à disposição.
José do Carmo Barbosa, Major QOR BM
Diretor-Presidente da SALVAR

QUEM FOI
Prezado Sr. Alexandre Adão,
editor do Jornal do Buritis. Meu
nome é Célio Andrade Junior e
venho, em nome da família do Dr.
Célio Andrade, agradecer a gentileza da publicação de uma síntese
de sua biografia no Jornal do Buritis edição de junho 2021. Esse
jornal vem dando grande contribuição para o desenvolvimento do
nosso bairro. Realmente, o texto
foi bem fiel à vida do meu pai,
um homem do bem, totalmente
dedicado à medicina e à família. A sua publicação foi repassada para todos da família que
ficaram muito honrados e agradecidos. O jornal tornou possível que os moradores do Buritis
pudessem conhecer um pouco da
pessoa que está por trás desse

nome - “Dr. Célio Andrade” -, que
identifica uma das ruas do nosso
bairro. Mais uma vez, obrigado.

Célio Andrade Júnior
Morador

INTRODUÇÃO ALIMENTAR
Participar da introdução alimentar do bebê requer dedicação, atenção, cuidados e a reprogramar muitas
crenças adquiridas ao longo da vida
para garantir um bom desenvolvimento dele. A criança será um reflexo do que ela vivencia diariamente
nos hábitos alimentares da família. O
primeiro passo é criar a consciência
de que crianças são apenas crianças,
estão aprendendo, portanto, mantenha a paciência com a bagunça,
sujeira ou até mesmo acidentes que
podem acontecer durante a refeição.
Associar o momento da refeição a situações de estresse podem prejudicar
e criar crenças ruins que o bebê leva

para toda sua vida. Outro ponto importante é saber que cada ser é único,
então a experiência de um nem sempre vai ser igual a do outro e que a
introdução alimentar pode demorar
alguns meses para engrenar.

CUIDADOS

Carla Deliberato
Fonoaudióloga

O inverno chegou e cuidar do
seu animalzinho na época mais fria
do ano é muito importante, pois ele
também precisam de alguns cuidados específicos.Providenciar roupinhas, cobertores, óleos para hidratação da pele e do pelo e até banhos
mais quentes não é exagero quando
se trata de cães e gatos. Embora algumas raças consigam enfrentar
invernos mais rigorosos, como é o
caso do São Bernardo, Samoieda,
Husky siberiano, no Brasil a maior
parte dos cães preferem temperatu-

ras mais amenas e acabam dando
sinais de que estão com muito frio.
Em relação a passeios e atividades
que tragam conforto ao animal é
recomendado e é essencial, levar o
pet para passear mesmo no inverno.
Uma rotina de exercícios ajuda o
animal a se desestressar. No inverno
o ideal é procurar os horários mais
quentinhos do dia para passear.
Orlando Neto
Veterinário

DIABETES
De acordo com o Atlas da Diabetes, uma em cada onze pessoas entre
20 e 79 anos tem diabetes. No Brasil,
são mais de 16 milhões e a estimativa é que metade dessa população não
saiba que tem a doença. Quando corretamente diagnosticada e tratada, a
pessoa com diabetes pode ter menos
complicações e assumir um estilo de
vida mais saudável e adequado à sua

condição. A diabetes é uma doença
que se caracteriza pelo desequilíbrio
do açúcar no sangue e que pessoas
nessa condição podem ter complicações como diminuição da visão e
neuropatia, por exemplo. Por isso, é
preciso ter o acompanhamento periódico multidisciplinar desde o diagnóstico. Algumas complicações da
diabetes são a longo prazo, mas se a
pessoa tiver um estilo de vida saudável e acompanhamento adequados,
ela poderá prolongar sua saúde por
mais tempo e evitar o aparecimento
dessas dificuldades logo no início.
Para minimizar os riscos de desenvolvimento do diabetes, um estilo de
vida saudável com exercícios regulares e uma dieta balanceada, rica em
verduras, frutas, legumes e proteína
é importante, evitando o consumo
constante de produtos industrializados ou ricos em açúcares.
Renan Conde
Médico
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Meio Ambiente

A MURALHA ROSA DO BURITIS
Mulheres do nosso Buritis
e de outras cidades mineiras
como Contagem, Nova Lima e
Matheus Leme realizaram uma
grande ação ambiental no bairro, no último dia 13 de junho.
Elas se uniram para plantar belos ipês-rosas próximo a uma
das nascentes do Córrego Ponte
Queimada, afluente do Cercadinho, na Rua Rubens Caporali Ribeiro. Intitulado de Projeto
Muralha Rosa, ele é inspirado
no documentário Muralha Verde, do cineasta Fernando Meirelles, quando retratou o trabalho do projeto Cinturão Verde,
em que seis mulheres resolveram plantar árvores no deserto
do Saara, com o objetivo de salvar pessoas da seca e da fome,
devolvendo a dignidade a africanos que sofrem cada vez mais
com os efeitos do aquecimento
global, e que hoje se espalhou
em diversas partes do mundo.
O Muralha Rosa pretende
ser uma “muralha” e assim proteger as nascentes do Cercadinho e Ponte Queimada, que no
passado já foram os principais
pontos de captação de água em
Belo Horizonte, contra o desmatamento, queimadas e construções em áreas de preservação ambiental.
Moradora na Rua Gurupi, a
oficial de justiça Laura Spínola,
que ficou conhecida no bairro

PLANTIO DOS IPÊS ROSAS, além de proteger as nascentes
do Cercadinho, vai dar um colorido todo especial à região

devido à sua iniciativa de instalar placas com frases motivacionais pelo bairro, foi uma das
ativistas a participarem da ação.
Sua grande motivação, além de
poder contribuir com a preservação do meio ambiente, foi
ensinar suas filhas a cuidarem
do lugar onde vivem. “Essas
pequenas ações fazem toda a
diferença. É sempre bom reforçarmos as nossas atitudes para

melhorar a vida no nosso planeta. Foi uma experiência muito
bacana ver minha filha plantar
um ipê no bairro onde ela nasceu e está crescendo”, ressalta.
Integrante do Greenpeace
BH, a ativista ambiental Mariana Faria fala da satisfação em
poder participar de um projeto
que busca a preservação de uma
bela área, que contribui para a
redução dos efeitos climáticos

AÇÃO VOLUNTÁRIA foi repleta de alegria e emoção

Homenagem ao
grande escritor
Além do exemplo do Muralha Verde, o Muralha Rosa
também presta uma homenagem ao escritor Guimarães
Rosa, que tem uma grande ligação com o nosso bairro. O
nome Buritis foi dado como
uma homenagem pela então
Secretária de Planejamento
Urbano de Belo Horizonte, a
engenheira Ismaília de Mou-

ra Nunes. Apaixonada pelo
poeta mineiro, que era um
amante das árvores da espécie Buritis, Ismaília, amiga
da família e, na época, dona
da área que hoje faz o bairro, pediu para que o grande
escritor fosse homenageado
dando à região o nome da
sua árvore predileta.
A ação ambiental foi

toda registrada e, assim
como o projeto de Fernando Meirelles, o desejo das
ativistas é que a Muralha
Rosa vire um documentário
e quem sabe possa ser exibido em uma das salas de cinema do Paragem, para que
todos os moradores possam
conhecer em detalhes esta
linda história.

na capital. “Fui criada em uma
família onde se valorizava os
ensinamentos dos ancestrais no
cuidar da natureza. O projeto
Muralha Rosa, além do resgate
das memórias afetivas, traz essa
conexão com o meio ambiente,
enfatizando a importância das
águas e matas para a manutenção e sobrevivência humana.
Amei a iniciativa e o envolvimento da comunidade que participou do plantio dos ipês-rosas. E como ativista ambiental
pretendo contribuir muito para
a propagação desta ação”.
A jornalista Fernanda Castro também fez questão de
marcar presença na ação do dia
13. Além de cuidar dos nossos
amiguinhos de quatro patas,
como coordenadora do Buri
Dogs, ela mostra que também
está engajada pela proteção
do nosso meio ambiente. “Eu
acreditei na proposta assim
que fiquei sabendo. Esses ipês
quando florirem vão ficar muito bonitos e farão com que as
pessoas sempre lembrem que
aqui no nosso bairro tem pessoas com espírito de conservação, que acreditam na importância do meio ambiente”.

MARIANA E LAURA são duas mulheres engajadas na causa ambiental
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Pet

Tratamento correto permite
que cães com leishmaniose
levem uma vida feliz e plena
Hoje vivemos em um mundo
em que todas as informações são
nos passadas a qualquer instante, em qualquer lugar. Porém,
muitas vezes não nos preocupamos em saber a total veracidade do que foi passado e acabamos por acreditar que tal fato é
real sem a plena certeza. E algumas destas situações podem
significar a preservação de vidas, como é o caso da leishmaniose canina. Sempre foi muito
comum penitenciarmos à morte
um cão que contraiu a doença.
Contudo, a ciência garante que,
com o tratamento adequado, é
possível que o animal infectado
tenha uma vida feliz e saudável.
Médica veterinária parceira
do Buri Dogs, Gláucia de Souza
Pinto, sempre trabalhou seguindo
as diretrizes do Brasileish, que é
o principal grupo de estudos sobre a leishmaniose no Brasil. De
acordo com ela, hoje, felizmente,
é possível oferecer tratamento aos
animais infectados e, consequentemente, o controlar a doença.
Contudo, a decisão cabe ao tutor,
desde que ele tenha responsabilidade e condições de realizar o
tratamento. “Quando o animal é
submetido a um manejo terapêutico fica controlável a evolução da
doença e ele pode ter uma vida
normal e longa. Tenho pacientes
de 15 anos com leishmaniose que
vivem super bem”.
Quanto à preocupação de o
animal passar a doença para o
dono, Gláucia explica que esta
transmissão não acontece de forma direta. Só ocorre através da picada do flebotomíneos, mais conhecido como mosquito palha. Por
isso, é importante que o animal
use sempre a coleira repelente.

AMOR INCONDICIONAL
Adotar um cão em situação de
rua é um grande gesto de amor.No
entanto, existem pessoas que mostram um amor ainda maior. Elas
adotaram o animal, que além de
todos os sofrimentos da rua, também contraíram a leishmaniose.

Veterinária GLÁUCIA DE SOUZA garante que, quando o
animal é submetido a um manejo terapêutico adequado, a
doença é controlada e ele pode ter uma vida normal e longa

A estudante Giovana Torres, que adotou o peludo Mike,
conta que assim que viu a foto
do cãozinho nas redes sociais do
Buri Dogs se apaixonou por ele.
Ele era lindo, carinhoso e havia
passado por fases muito difíceis
na vida. “Quando vi sua história, o quanto sofreu, além de ter
leishmaniose, soube que ele precisava ser meu, eu precisava pegá-lo pra mim e cuidar com todo
o amor possível”.
Giovana garante que Mike
é um cão perfeitamente normal.
Todos os dias o leva para passear e é super enérgico. “Quem não
conhece a história do Mike nem
acredita que é um cãozinho que
tem leishmaniose, de tanto que
ele é feliz e brincalhão”.

A assistente administrativa Sabrina Barbosa
também adotou um peludinho com leishmaniose,
a Hermione. O mais interessante é que Sabrina, inicialmente, não sabia que
a cachorrinha tinha a doença. Mas o amor por ela
foi tão grande que esta situação parece ter sido mais
uma grande obra do destino. “Eu tinha visto uma
foto dela no Instagram da
ONG, e eu a achei linda.
Eu só sabia que ela tinha
feito castração recentemente. Foi quando a levaram na minha casa, me
falaram sobre a doença e
explicaram como funcio-

nava o tratamento. Eu já estava
bem animada de ficar com ela
desde o início, e mesmo sabendo
sobre a doença só no dia que a levaram, quis ficar com a Hermione do mesmo jeito. O Buri Dogs
também me deu todo o suporte
sobre o tratamento”.
De acordo com Sabrina, não
tem qualquer receio em colocar
a saúde da família em risco com
a presença da Hermione. Explica que, assim que a cachorrinha
chegou, pesquisou sobre a doença e viu que ela não era mais
um vetor. Além da medicação
diária, também usa coleira Scalibor, que não deixa nenhum mosquito picá-la. “Ela brinca muito,
corre, é educada, até aprendeu a
dar a patinha para pedir petisco.
Parece que não tem doença nenhuma. Eu fico até achando que
nem tem nada, inclusive, preciso
marcar uns exames pra ver se tem
leishmaniose mesmo, porque é
tão esperta, que falta pouco para
falar (risos). Apesar de descobrir
só na hora, adotar a Hermione foi
a melhor escolha que tive. Ela é
linda, esperta, muito companheira, super carinhosa e só traz alegria para gente”, emociona.

De acordo com GIOVANA, saber que
Mike tinha a doença a motivou ainda
mais a adotá-lo, para que pudesse
lhe dar uma vida saudável e feliz

SABRINA diz que
Hermione leva uma
vida tão normal
que, muitas vezes,
chega a não
acreditar que ela
tem leishmaniose

O TRATAMENTO É CARO?
Outra questão que muita gente parece ter uma opinião formada
sem analisar a fundo a situação é em
relação aos custos do tratamento da
leishmaniose. Por ser algo vitalício,
muitos acreditam ser um tratamento
de alto valor, o que não é verdade.
“A Hermione toma um remédio todos os dias, mas é bem baratinho. O
principal é o zelo que o dono precisa
ter”, explica Sabrina.
Apesar de ser um tratamento totalmente acessível, Gláucia ressalta
que este nunca deve ser o empecilho
para cuidar de um cão com leishmaniose. A preocupação em salvar uma
vida deve sempre estar em primeiro
lugar. “Toda vez que me perguntam
sobre o valor do tratamento eu respondo com outra pergunta: Quanto vale a vida do seu animalzinho?
Quanto custa oferecer uma qualidade de vida a ele? Por isso essa questão de valores é bem relativa. Mas
hoje podemos considerar um tratamento acessível a todos. E é importante lembrar que mesmo que o
paciente reaja bem ao tratamento, é
necessário a realização de exames
periódicos para controle”.
A médica veterinária faz questão de ressaltar que, apesar do

sucesso no tratamento, o mais
importante quando se fala em
leishmaniose ainda é a prevenção.
Existem hoje duas formas de prevenção disponíveis no mercado:
as coleiras repelentes e a vacina.
O ideal é realizar as duas medidas,
assim o animalzinho ficará mais seguro contra a doença. “Recomenda-se também que animais, mesmo
que assintomáticos, realizem o exame sorológico a cada seis meses,
uma vez que o paciente pode estar
doente e não apresentar sintomas”.
Para finalizar, Giovana destaca
que adotar um cãozinho com uma
doença é uma das melhores coisas
que a pessoa pode fazer em sua
vida. “Não tenho palavras para descrever o quanto é gratificante ter o
Mike em minha vida. O quanto é
gratificante saber o tanto que ele
sofreu e agora está bem. Acredito
que em toda minha vida o maior
ato de amor que já tive o privilégio
de fazer foi adotar o Mike, dar uma
chance para ele, independentemente de qualquer doença ou dificuldade. Ele é perfeito bem do jeitinho
que é, e se fosse necessário eu faria
tudo novamente. Eu o amo de uma
maneira inimaginável”.
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Indefinição

Caso mata do Havaí

Angústia e incertezas tomam conta da mente de futuros moradores
O corte de quase mil árvores
em uma mata localizada no nosso
vizinho Havaí para a construção de
um empreendimento imobiliário
causou grande indignação a ambientalistas e moradores do bairro e região, como o JORNAL DO
BURITIS mostrou em sua edição
de maio. Os manifestos chegaram
até o Ministério Público e as obras
acabaram sendo interrompidas por
um determinado período. Em audiência pública realizada no mês de
abril, moradores, ambientalistas,
Precon - construtora responsável
pela obra - e Prefeitura tiveram a
oportunidade de fazer suas considerações a respeito do fato. Contudo, uma das principais partes
envolvidas ainda não teve voz:
os futuros moradores do Edifício Gran Egito. Como será que
eles estão acompanhando todo
este imbróglio, que envolve a
concretização do maior sonho
de suas vidas?
A oncologista Ludmila Zanini é
uma futura moradora do empreendimento no bairro Havaí. De acordo com ela, a angústia e incerteza
sobre o desdobramento do caso
vêm trazendo muitos traumas às famílias que adquiriram um imóvel.
“Muitos de nós moramos de aluguel e nos desdobramos para entrar
em um financiamento com a Caixa
Econômica. Gasto com advogado
para análise contratual e orientação. Recentemente, conversei com
outra futura moradora que relatou
que o filhinho está todo empolgado com a futura casa. Também tem
muitas pessoas que vão se casar e
iniciar uma nova vida. Nosso emocional está dilacerado. Todos estamos tendo insônia, diminuição de
produtividade no trabalho e ansiosos por notícias. Tentamos ser ouvidos por vários canais de comunicação, mas tivemos a sensação de
tentarem nos calar”.

QUEM ESTÁ DESTRUINDO
O MEIO AMBIENTE?

Foto aérea mostra
como a mata
já sofria com
a OCUPAÇÃO
IMOBILIÁRIA há
muitos anos

Ludmila sempre morou no
bairro Jardim América, que também fica na nossa região Oeste. Ela
diz que a vida inteira conviveu com
o desmatamento na região para o
avanço de construções imobiliárias
e, por isso, não entende o porquê
deste empreendimento especificamente estar causando tanta indignação em parte da comunidade.
“Sabemos que toda a região Oeste
foi construída em meio à vegetação. Falo com propriedade, já que
minha família mora há 90 anos
aqui e as imagens de satélites que
vimos também comprovam. E não
entendo porque nunca ocorreu nenhuma manifestação parecida. Sabemos que um dos representantes
dos moradores mora em frente à
mata e os satélites mostram que lá
também um dia já foi mata. Toda
essa situação judicial vem nos assolando e trazendo à tona que talvez não seja apenas a questão ambiental que esteja sendo requerida,
mas que pode ter cunho político
também”, indaga.

Imagens mostram
que a área já
era alvo de
DESMATAMENTO
e poluição

A manifestação dos moradores
em prol da Mata do Havaí causou
grande surpresa à Ludmila. Ela
diz ser no mínimo incoerente uma
briga por algo que, até então, ninguém nunca se preocupou. Pelo
contrário. A grande poluição que
era causada à mata por muitos moradores sempre foi negligenciada
pela comunidade.
“Quantos anos o local do empreendimento ficou abandonado
sem nenhum cuidado ou amparo
ambiental e só agora esses manifestantes se deram conta? Temos
um vídeo dos próprios moradores
jogando entulho no córrego que
passa dentro do bairro, o que provocou vários alagamentos, e nenhuma medida de conscientização
ou multas foram aplicadas. Nesse
mesmo córrego é fácil visualizar
lixo e móveis também. Temos registros de rastros de lixo e objetos queimados onde se encontra a
placa da nascente. Reclamam da
construção, mas temos imagens
que mostram que casas e prédios
do entorno faziam parte da mata.
Provavelmente invasões que contribuíram para contaminar o solo
das nascentes. Se a região fosse
preservada nunca iríamos comprar
um imóvel no local. Somos a favor

FUTUROS MORADORES temem que a OBRA não
seja concluída devido à polêmica, ou mesmo
sofrerem represálias por parte de vizinhos

do meio ambiente, mas desde que
seja uma lei que todos cumpram, o
que não é o caso”, aponta.
A oncologista garante que todo
este questionamento feito por ela,
sobrea ação danosa de moradores
à mata, é embasado com imagens
e vídeos que toda a comunidade
pode conferir no Instagram @granegitomoradores.socorro.

INSEGURANÇA

Inicialmente, as chaves dos
apartamentos do Gran Egito estavam programadas para serem entregues no início de 2023. Desde
que a discussão ambiental começou, as obras foram paralisadas a
pedido do Ministério Público, o
que causa ainda mais incerteza aos
futuros proprietários.
Além disso, Ludmila Zanini
teme pela segurança dos moradores quando estiverem residindo no
local. “Já conversamos no grupo
sobre isso, sobre todas as questões
de segurança que serão adotadas no
condomínio, inclusive, será pedido
um apoio policial mais frequente na
rua e, provavelmente, a contratação
de equipe de ronda. O portão já foi
arrombado, placas arrancadas. Não
sabemos com quem estamos lidando e precisamos de segurança”.
Por fim, a oncologista ressalta
que em torno de 80% das unidades
foram vendidas para pessoas já residentes da região Oeste e que, por
amarem e viverem muito tempo no
entorno, enxergaram no empreendimento uma possibilidade incrível de
terem o seu lar. “Não estamos aqui
em prol da Precon, mas sim como
moradores que têm sonhos, expectativas e estão adoecendo mentalmente com tantas incertezas”, finaliza.
Em caso de não entrega dos
apartamentos, o contrato feito com
a Caixa Econômica Federal garante aos compradores a segurança do
valor investido.

Teatro infantil fala sobre animais silvestres do Buritis

CARLA ficou muito feliz com o
resultado do primeiro teatro e
diz que, em breve, irá apresentar
novas peças e histórias falando do
cuidado com o meio ambiente

Quem visita o Buritis pela primeira vez logo tem a impressão de
estar pisando em uma selva de pedras em virtude do grande número
de prédios. No entanto, o bairro,
mesmo diante de toda esta urbanização, consegue manter importantes áreas ambientais preservadas
e, consequentemente, a presença
de animais silvestres. Com o objetivo de tornar esses animais mais
conhecidos junto à comunidade,
no último dia 26 de junho foi realizado o Teatro de Sombra, “Dona
Aranha, Seu Gambá e o Tucano
viajando para a Fazenda Ana Cruz,
passando pelo Buritis”.
Idealizado por meio da Biblioteca Comunitária Palmeirinhas,
localizada às margens do Córrego Ponte Queimada, afluente do
Cercadinho, o teatro fez parte de
um edital de cultura da Lei Aldir
Blanc, que é um programa da Secretaria de Cultura do Estado, do
Turismo e do Governo Federal.

A ambientalista Carla Magna
coordenou a atividade, que contou
a história de ficção de uma turminha de animais formada por um
tucano, uma aranha e um gambá,
que fez uma viagem até a Fazenda
Ana Cruz, e para tal destino teriam
que passar pelo Buritis. “Essa logística é verdadeira. A Fazenda
Ana Cruz é um complexo que fica
atrás do Cercadinho, na cidade de
Nova Lima, passando pelas áreas
verdes do nosso Buritis”.
O teatro abordou a importância de todo animal para o meio ambiente, como o gambá, por exemplo, que come escorpiões. Ensinou
as crianças que, ao se depararem
com algum deles, não devem tocar e muito menos matar. Mas, sim,
chamar um adulto. Também ensinou a importância de reciclar materiais, como caixas de papelão. “Eu
chamo toda esta ação, carinhosamente, de Ecologia Literária”.
Voltado para o público infantil,

a ambientalista diz que o momento
que mais lhe chamou a atenção foi
quando, durante uma brincadeira,
uma cobra de papel se aproxima
do gambá e o marsupial, assustado, pergunta se ela iria comê-lo? A
cobra então responde que não, pois
ele não se tratava de um rato. “No
dia a dia muitos gambás são mortos
por serem confundidos com ratos e
isso acaba por prejudicar a cadeia
natural de alimentação”.
Em virtude das regras de distanciamento social, o Teatro de
Sombra teve vagas limitadas. No
entanto, um vídeo completo da
atividade está sendo disponibilizado nas redes sociais da Biblioteca
Palmeirinhas. “Vamos programar
aos poucos outras apresentações,
com direito à distribuição de livros com o apoio da biblioteca.
Quem quiser agendar uma apresentação ou mesmo apoiar o projeto, basta entrar em contato pelo
telefone 9 88430534”.

De uma forma divertida, CRIANÇAS APRENDERAM
como cuidar dos animais silvestres da nossa região
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Educação

SEB/Unimaster recebe com total
segurança alunos do Ensino Fundamental
Desde o último dia 21 de
junho, os alunos do ensino fundamental, do 1º ao 9º ano, das
escolas públicas e particulares
de Belo Horizonte, estão autorizados a retornar com as aulas
presenciais. Cada instituição ficou responsável por estabelecer
o número seguro de estudantes,
respeitado o distanciamento
de dois metros entre os alunos
dentro das salas de aula. No Buritis, a decisão foi bem recebida
pela direção dos colégios, uma
vez que toda a estrutura necessária para este “novo normal” já
estava concretizada.
O Colégio SEB/Unimaster
é um grande exemplo de instituição educacional que se adaptou rapidamente às novas exigências, oferecendo aos seus
alunos um ensino remoto de
alta qualidade. Agora, a escola
também está totalmente reestruturada para atender os estudantes de forma presencial,
seguindo todas as regras de segurança sanitária.
Diretora geral da escola,
Eliane Veloso explica que a
estrutura das unidades das escolas SEB/Unimaster, em Belo
Horizonte estão preparadas
desde abril de 2020, quando
foram montados comitês de
elaboração de protocolos. Os
planos de contingência para a
reabertura das unidades trazem
um cuidado imenso no sentido
de evitar a transmissão da Covid-19. “Todos os protocolos
visam à proteção de professores, colaboradores e, sobretudo,

do os riscos e atuando
de maneira proativa.
“Para isso, traçamos
estratégias
práticas,
como a elaboração de
um mapa de riscos biológicos e a utilização
de equipamentos de
proteção individual e
procedimentos específicos para este momento. No entanto, a
principal atitude preventiva, nesse contexto, é a conscientização
das famílias, a fim de
que todos permaneçam saudáveis”, diz a
diretora.

ALÍVIO

SEB/Unimaster investiu alto na reestruturação de seu prédio para garantir a
total SEGURANÇA SANITÁRIA DOS ALUNOS no retorno das aulas presenciais

ao bem-estar dos estudantes. A
vida é a principal preocupação
de nossa equipe. Tanto assim
que os protocolos de retomada das atividades presenciais
são chancelados pela equipe de
consultoria do Albert Einstein”.
Contudo, seguir todas as regras de segurança não significa
que a escola está livre do risco

de contaminação da doença.
Eliane faz questão de ressaltar
que, contra esse vírus, não se
pode agir sozinho. “A segurança para o retorno depende
muito mais da conscientização
de cada família do que da nossa ação”.
O plano de biossegurança e da vigilância em saúde do

SEB corresponde às boas práticas relativas à prevenção, ao
controle, à mitigação ou à eliminação de riscos inerentes às
atividades que possam interferir
ou comprometer a qualidade de
vida e a saúde humana. Desse modo, existe um comitê de
monitoramento à Covid-19 que
permanece vigilante, mapean-

Desde que foi feito o anúncio da permissão da volta às
aulas presenciais, o sentimento
de todos da direção do Unimaster Buritis é de que está sendo
cumprindo o direito de escolha
do cidadão sobre o acesso à escola do filho. “Nosso entendimento é que a família mineira
precisava ter a opção de escolha
sobre o envio ou não do filho ao
colégio. Sabemos que o risco de
contaminação é iminente, seja
na escola, no parque, no clube,
no supermercado, em qualquer
lugar, e por que somente a escola continuava fechada?”, questiona.
Aluno do 5º ano do SEB/
Unimaster, Diego Pessoa Resende diz que foi uma grande
emoção e alegria voltar para as

DIEGO não escondeu a
felicidade em poder rever seus
amigos e professores depois de
mais de um ano de distância

aulas presenciais e poder, depois de muito tempo, rever os
amigos, professores e sua escola. “Eu senti muita falta dos
meus colegas, de estudar na sala
de aula, escrever no caderno,
as coisas que a professora passava no quadro e guardar os
materiais na mochila na hora
de ir embora. Muito feliz em
estar de volta”.
A grande expectativa de
Eliane Veloso agora é a liberação por parte do poder público
da volta às aulas presenciais no
Ensino Médio. “Nossa expectativa é que seja o mais rápido
possível, considerando que o
comitê da prefeitura já liberou
o retorno de pré-vestibulares
na cidade”.
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Esporte

A IDEIA PEGOU
Turma da peteca da Maria Heilbuth é um grande sucesso
O encontro de petequeiros da
Rua Maria Heilbuth Surette está
cada vez melhor! O que começou com a vontade de um amante
do esporte, que estava sem quadra
para jogar durante a pandemia e
teve a ideia de dar vida a um terreno de uma obra abandonada do
bairro, acabou se tornando uma
“grande família”. Hoje, já são mais
de 50 moradores/atletas fixos que
participam da atividade durante
três dias na semana. Ah, e assim
como acontece em uma boa pelada,
nos encontros dos petequeiros do
Buritis surgiram grandes amizades
e o que não falta, antes e após os
jogos, é aquela saudável resenha.
O zelador Cosme dos Santos
trabalha em um prédio próximo
ao terreno, localizado na altura do
número 1135. Quando observou o
empenho do educador físico Vicente Freitas em limpar o local, logo
quis participar. E olha que na sua
vida nunca tinha jogado peteca até
então. Agora, além de um praticante, Cosme tem a grande responsabilidade de coordenar o café e o
churrasco. “Eu vi o Vicente lim-

foi o motivo de conhecer a turma.
No entanto, a sua permanência foi
por ter encontrado aqui um clima
de alegria e amizade que nunca havia visto durante todos os anos que
pratica o esporte. “Ando 23 quilômetros, três vezes por semana, para
jogar peteca aqui. Um esforço que
nem percebo, devido ao ambiente
maravilhoso que encontro todos os
dias. Essa turma está de parabéns
por tudo o que está proporcionando
em um momento tão difícil como o
que estamos vivendo”.

SEM PRECONCEITOS

Terreno hoje conta com TRÊS QUADRAS DE PETECA e mais
de 50 participantes fixos. Desejo dos organizadores é ainda
criar um campinho de futebol para as crianças

pando o mato, marcando a quadra
e pensei: esse cara é meio doido.
Mas o que ele fez foi tão bacana!
Aqui tinha muita sujeira, bicho,
roubo. Depois da presença da turma da peteca, tudo mudou. Decidi, então, também fazer parte desta
ação. Agora, além da brincadeira,
pela qual virei um apaixonado, também criei grandes amigos. Aos sábados,
servimos o café, água de
coco e garapa para galera.
E mais tarde tem o churrasco”, diverte.
O administrador de
empresas José Fonseca
é morador na Rua Tereza Mota Valadares. Conheceu a turma da peteca
como a grande maioria
dos participantes: passando na rua e os vendo jogar.
VICENTE ao lado da namorada Cristiane e a Pediu para entrar e não
enteada Isadora. Outras grandes conquistas saiu mais. Pelo contrário,
mudou o seu dia a dia por
que teve após a criação das quadras

conta da nova turma. “Eu jogava
peteca em um bom clube na Pampulha. Larguei lá para ficar apenas
aqui. No meu bairro e ao lado de
pessoas maravilhosas”.
De acordo com José Fonseca, nunca teve a oportunidade de
conhecer seus vizinhos de Buritis
devido ao dia a dia corrido. Hoje
faz questão de dizer por onde passa
sobre a quantidade de amigos que
tem no bairro. “Todos do grupo são
incríveis. Recebem as pessoas com
uma alegria e dedicação enormes.
Se a pessoa nunca jogou peteca na
vida, todos aqui estão dispostos a
ensinar. Não tem discriminação”,
ressalta.
E a fama do grupo está indo
longe. Moradores de vários cantos
de BH estão vindo para o Buritis
para participar da peteca/resenha
do terreno da Maria Heilbuth. O
empresário José Carlos Araújo, por
exemplo, é morador no Santa Efigênia. Sua amizade com Vicente

E quem pensa que este é um
“Clube do Bolinha” está enganado. As mulheres também se fazem
presentes na brincadeira. A administradora Cristiane Reis foi a primeira mulher a entrar para a turma.
Moradora em um prédio em frente
ao terreno, viu as pessoas jogando
peteca e não teve dúvidas. Chegou
e pediu para fazer a primeira de
fora. “Minha amiga me disse: você
tá doida? Pedir para jogar com
quem você nunca viu. Mas, além

JOSÉ FONSECA e JOSÉ CARLOS fazem questão de
participar dos três encontros semanais da turma

de adorar esporte, eu tinha certeza
que quem estava fazendo uma ação
como esta só poderia ter boas intenções. E aqui estou. Não poderia
ter tomado atitude melhor”.
E a atitude de Cristiane mudou
sua vida. Além de jogar peteca e criar amigos, até namorado arrumou no local. “Fui
conhecendo o Vicente. Toda a
sua força de vontade de transformar esse lugar. Aqui era
assombrado, feio. Não teve
jeito, acabamos nos apaixonando”, conta.

QUERENDO MAIS

Além das partidas, os encontros são
repletos de alegria e confraternização.
COSME é o responsável em coordenar a
deliciosa hora do lanche

O MPSQ – Movimento
Petequeiros Sem Quadra -,
assim carinhosamente chamado, não por menos é hoje
a grande paixão de Vicente.
Além de poder praticar o esporte, fazer amizades e conquistar uma namorada, trans-

formar um lugar abandonado em
um ambiente de alegria e familiar
é algo que, para ele, não tem preço. Até, por isso, quer fazer muito
mais. Hoje já são três quadras de
peteca no local. Seu objetivo é estruturar ainda mais o lugar e fazer
um campinho para crianças jogares
futebol. “Isto não é um sonho, já é
realidade. Ao longo deste tempo vi
que, com força de vontade e a ajuda de pessoas do bem, podemos fazer grandes obras”.
Os encontros do grupo acontecem todas as terças e quintas
a partir das 15h e aos sábados
a partir das 9h. Para participar,
basta chegar e pedir para fazer
a “de fora”. “E isto inclui fazer
parte da resenha. Além do café e
do churrasco, já fizemos fogueira
de São João aqui. Escolhi o local
para minha festa de aniversário
por tudo o que ele significa para
mim”, finaliza Vicente.

O “Cabeção” do bairro
Ex-jogador Ruy fala do seu amor pelo Buritis
da OAB para concretizar o desejo
de ser advogado. O ex-jogador é
mais um ilustre morador do nosso
Buritis, onde mantém uma residência fixa desde 2001.
Ruy conheceu o Buritis assim
RUY FEZ SUCESSO dentro e fora de que assinou sua transferência do
campo pelos clubes onde passou América para o Cruzeiro. À época, queria um lugar mais seguro
para formar sua família. Um local
longe dos holofotes que existia
uem acompanhou o futebol
em cima dos bairros tradicionalbrasileiro no fim dos anos 90 e primente mais procurados por jomeira década dos anos 2000 com
gadores de futebol na capital. A
certeza se lembra dele. Jogador de
paixão pelo Buritis foi tamanha
sucesso, o versátil Ruy, além do
que já está morando na terceira
bom futebol, também ganhou fama
rua diferente – atualmente está na
pela anatomia avantajada de sua
Aripuanã, mas já residiu na Hencabeça, e por ser sempre uma pesrique Furtado Portugal e José Hesoa muito extrovertida. Com passametério de Andrade.
gens de sucesso em equipes como
“Cheguei aqui antes do boom
América, Cruzeiro, Grêmio, Boimobiliário. Não existia o Buritis
tafogo e Fluminense, entre muitos
II, por exemplo. Ali era uma faoutros, Ruy Cabeção se aposentou
zenda, tinha cavalo pastando. Eu
dos gramados em 2015 e, desde enhoje sou um buritizeiro de carteitão, tem se dedicado aos estudos.
rinha, raiz. Já trouxe vários amiRecém bacharel em Direito, aguargos para morarem aqui. Minhas
da a realização da próxima prova
filhas sempre estudaram no Buri-

Q

tis e minha esposa hoje possui um
empreendimento no bairro. Não
me vejo longe daqui. Um bairro
independente, onde consegui ter
minha tranquilidade e ao qual sou
muito grato por tudo. Apesar de
muito populoso, consegue manter
aquele arzinho de interior”.
Cabeção conhece cada cantinho do Buritis. Apesar de não ser
muito de sair, gosta de frequentar
alguns locais como o Paragem, os
belos restaurantes japoneses e as
redes de Açaí. “Gosto de caminhar,
pegar meu cachorro e sair passeando com ele, especialmente aos
domingos quando tem pouca gente na rua, pouco carro. Minha vida
foi sempre fora da minha casa. O
calendário brasileiro do futebol é
absurdo. A gente tem pouca vida
social. Não vi minhas filhas crescerem. Logo que pendurei as chuteiras quis cair de cabeça nos estudos, brincadeiras à parte (rsrs),
e ficar muito com a minha família
em casa, minha esposa Karina e
minhas filhas Luiza e Sofia. Nem

no restaurante do meu amigo Piu
Braziliano, que a gente se conhece desde os 12 anos de idade jogando bola, eu estou tendo tempo de frequentar. Ainda mais em
tempos de pandemia”.
O ex-jogador conta com grande
satisfação do reconhecimento que
tem no bairro. Mais uma grande razão para que nunca pense em deixar o Buritis. “Eu faço compra com
a turma do sinal, nas lojas. Todos
me conhecem por ser um morador
e não apenas o ex-jogador Cabeção. Se por um acaso eu estiver
sem dinheiro ou cartão, fazem
questão que eu compre e pague
depois. É uma relação de muito
afeto e confiança”.
Apesar da nossa tradição em
quadras, Ruy diz que não joga
mais futebol. Suas atividades físicas se restringem à prática de
artes marciais – jiu-jtsu e krav
maga – nas academias do bairro,
e corridas nas pistas de caminhada da Henrique Badaró Portugal e
rua da Copasa.

Mudança para o Direito
O ingresso no Direito não foi
nada muito planejado pelo morador
do Buritis. De acordo com ele, os
acontecimentos da vida acabaram o
empurrando para esta área. Quando
atleta profissional, Ruy conta que
sempre esteve muito próximo nas
discussões pelos clubes que passou, especialmente reivindicando
salários atrasados. No último clube de sua vida, o Operário do Mato
Grosso, chegou a ficar seis meses
sem receber.
“Me chateava muito eu não poder pleitear todos os meus direitos
perante a nossa justiça. Sempre necessitando de uma pessoa para me
auxiliar, até mesmo nos meus próprios negócios. Como sempre fui
muito curioso e gosto de ler, decidi fazer a faculdade. Depois de 20
anos longe da sala de aula foi assustador, mas graças a Deus consegui me formar em cinco anos. Só
aguardando agora a prova da Ordem para me tornar um advogado”.
Além de um militante no Di-

LUTAR PELOS DIREITOS dos
jogadores sempre fez parte da
vida de Ruy. Como advogado
pretende fortalecer ainda mais
esta liderança

reito, Ruy Cabeção também é sócio da loja de roupas femininas
MK.Poá! junto de sua esposa Karina. “É a mais charmosa loja do Buritis. Por todo este amor que temos
pelo bairro, nunca pensamos em
empreender em outro local a não
ser aqui”.
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Prevenção

Comemoração

Por que revisar o seu
carro antes de viajar?

PONTO DE VACINAÇÃO no
UniBH oferece segurança
e conforto à comunidade

Mês de julho chegou e muita gente vai aproveitar o período
de recesso escolar para fazer a tão
esperada viagem. Contudo, para
quem for colocar família e amigos
no carro e pegar estrada, nunca é
demais lembrar sobre a importância da revisão do veículo, mesmo
que ele não esteja apresentando nenhum defeito no dia a dia. O JORNAL DO BURITIS conversou com
um especialista em mecânica automotiva que pontuou os principais
cuidados que o motorista deve ter
antes de viajar.
Silvano Jason Teixeira é o responsável técnico da HONTEC BARÃO (Avenida Barão Homem de
Melo, 670, Jardim América). Ao
longo de décadas na profissão, atendeu a diversos chamados de clientes que precisaram rebocar o carro
para a oficina com problemas que
poderiam ser identificados e resolvidos em uma revisão antes da viagem. Clientes que, ao invés de fotos
e lembranças boas, a única história
que trouxeram foi a lamentação pela
viagem de férias frustrada.
De acordo com Silvano, antes
de pegar a estrada, além dos itens
básicos da revisão preventiva, deve-se estar ciente de como está o
estado e a calibragem dos pneus,
incluindo o estepe, que quase sempre é esquecido. Muitas vezes as
pessoas deixam para calibrar os
pneus na hora de sair para a viagem e acabam deixando de calibrar
o estepe, porque o porta-malas está
cheio de bagagens. É também indispensável checar alinhamento,
balanceamento, palhetas do limpador de pára-brisas e as luzes do carro (faróis e farolete). Deve-se ainda
verificar macaco, triângulo, chave
de roda e a suspensão em geral,
além do sistema de arrefecimento
e os níveis de óleo do motor e da
transmissão. Importante também
conferir o fluido de freio e da direção hidráulica.
São elementos de vital importância para melhor desempenho do
veículo e até mesmo para a segu-

rança no trânsito aos quais o motorista ou a motorista deve sempre
dedicar atenção. Porém, antes de
uma viagem, a checagem desses
itens torna-se ainda mais indispensável, uma vez que os trajetos
mais longos exigirão do carro desempenho maior do que o exigido

em pequenos trajetos dentro da cidade. Cada hora de viagem é uma
hora a mais de faróis acesos, de
aquecimento dos pneus, de motor
em funcionamento, de ar ligado,
de ventoinhas acionadas etc. e isso
aumenta a chance de problemas latentes se manifestarem.

Uma REVISÃO PREVENTIVA garante a SEGURANÇA da
viagem e um gasto muito menor que um conserto corretivo

CUIDADOS
Na revisão preventiva é possível identificar partes do veículo deterioradas pelo uso e que ainda não
geraram sintomas identificáveis pelo
condutor ou condutora. “É o caso
do desgaste dos sistemas de freio,
suspensão e direção que só pode ser
identificado por um especialista, com
o carro levantado no elevador de
uma oficina”.
Ainda, de acordo com Silvano,
o ideal é procurar o serviço de uma
oficina mecânica pelo menos uma
semana antes de viajar, pois, desta
forma, será possível fazer a revisão
com toda a atenção devida e ainda

haverá prazo para que o motorista
ou a motorista faça um teste do desempenho do carro.
Enfim, todos estes cuidados são
fundamentais para proteger o seu
maior bem, a família. No entanto, uma revisão preventiva também
pode fazer muito bem ao bolso. Evitar que o veículo estrague tem um
custo muito menor do que o de corrigir um problema. Em outras palavras, custa menos prevenir do que
remediar. Então, programe-se para
revisar o seu veículo com antecedência, faça boa viagem e volte com ótimas histórias de férias para contar.

Mais informações dos serviços da HONTEC BARÃO podem
ser obtidas pelos telefones 3023-3040 e 98418-8520.

A expansão do público apto
a receber a vacina contra a Covid-19 apresentou a necessidade de ampliação de pontos de
imunização na capital, para que
os cidadãos pudessem ter mais
segurança e comodidade. Neste quesito o morador do Buritis
pode se considerar um privilegiado. Além do drive trhu, que
funciona na sede da BHTrans já
há alguns meses, recentemente
mais um ponto de vacinação foi
criado no bairro, desta vez dentro do UniBH.
Em parceria com a Prefeitura Municipal, o Centro Universitário mobilizou suas equipes de Medicina e Enfermagem
ao atendimento à população.
Para Eduardo França, diretor do
Campus Buritis, com a iniciativa, a instituição, mais uma vez,
cumpriu seu papel como parte
integrante da cidade. “Temos
muito orgulho dessa parceria
com a PBH em um momento tão
importante para a população. O
UniBH tem esse caráter social
em todas as suas frentes de atuação e não poderia ser diferente
no enfrentamento à pandemia.
Estamos a postos para contribuir
com a nossa comunidade, sempre que necessário”, destaca.
As equipes de vacinação,
compostas por coordenadores,
professores e alunos dos cursos
de Medicina e Enfermagem, estão preparadas para orientar a
população quanto ao fluxo na
sala de vacinação, a fim de evitar aglomerações, seguindo todos os protocolos de segurança
exigidos pelas autoridades de
saúde e já realizados em outros
pontos de imunização.
Morador na rua Esmeral-

Além da felicidade maior em receber a vacina, RICARDO fez questão
de elogiar a ESTRUTURA OFERECIDA pelo centro de saúde do UniBH

do Botelho, o diretor de operações
Ricardo Gonzaga assim que soube
que estava apto a receber a imunização decidiu procurar o ponto de
vacinação no UniBH. A escolha
não poderia ter sido melhor.
“A estrutura oferecida aqui é ótima. O lugar é muito amplo, limpo e
confortável. E o principal, a equipe
de profissionais. Todos muito educa-

dos e preocupados em oferecer o melhor atendimento. Digo aos demais
moradores: assim que tiverem esta
felicidade de chegar a sua vez de vacinar, venham aqui no UniBH”.
A vacinação segue o cronograma preconizado pela PBH e é realizada de segunda a sexta-feira, das
8h às 16h, no Campus Buritis, com
entrada pela rua Líbero Leone.
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História

Presidente da ABB fala
dos 25 anos da associação
A iniciativa de cerca de 80
moradores do Buritis fez com
que, há 25 anos, fosse criada a
maior entidade representativa do
nosso bairro. A ABB - Associação de Moradores do Bairro Buritis - é uma instituição sem fins
lucrativos, que durante toda a sua
existência lutou em defesa das
demandas dos moradores, seja no
que se refere a melhorias estruturais, seja na questão ambiental ou
mesmo apoiando ações e projetos
sociais. Para celebrar a importante marca, o JORNAL DO BURITIS entrevistou o atual presidente da ABB, o empresário Rômulo
Belfort, 12º morador a ocupar o
cargo nestas duas décadas e meia
de existência.
JORNAL DO BURITIS: Rômulom o que significa para
você fazer parte desta história da ABB?
Rômulo Belfort: O serviço
comunitário é algo viciante e gratificante, ainda mais quando vamos
alcançando bons resultados. Sabemos que tudo que envolve serviço
público a resposta não é tão rápida,
mas com insistência e persistência
vamos rompendo.

JB: Para você, quais as grandes conquistas da associação
nestes 25 anos?
Rômulo Belfort: Foram muitas conquistas frente às diversas demandas que nestes 25 anos a ABB
apresentou e representou. Mas a
principal delas é o reconhecimento,
respeito e destaque que a associação tem hoje. Tudo que os voluntários se envolveram e prometeram de
forma sincera, correta e honesta em
toda sua história, credencia a Associação do Bairro Buritis continuar
lutando pela comunidade.
JB: Qual a importância da
ABB para o morador?
Rômulo Belfort: Os moradores
têm papel fundamental no crescimento do bairro e na continuidade do
nosso trabalho. Quanto mais ele se
envolve, não só com uma reclamação, mas também como uma opção
ou visão diferente, ajudamos a construir mais que um bairro, mas uma
cidade melhor. Precisamos muito da
participação do morador, para que
juntos e firmes possamos fortalecer
cada vez mais nosso bairro.
JB: Quais são os próximos
projetos em pauta?
Rômulo Belfort: Além do

coisa acontecendo e em andamento. Convido a vocês a ficarem de
olho em nossas redes sociais, pois,
além de participarem do dia a dia
do nosso bairro, ficarão sempre em
dia com as novidades.

RÔMULO BELFORT assumiu a
presidência da ABB em fevereiro
deste ano com o objetivo de manter
o importante trabalho desenvolvido
há mais de duas décadas

Adote o Verde, que apesar da pandemia, continuamos a todo vapor,
vamos dar uma atenção especial ao
Parque Aggeo Pio Sobrinho, que
foi por nós adotado mas, devido à
situação financeira de todos e fechamento dos parques, tivemos que
postergar o projeto de revitalização
do mesmo. Inclusive, há algumas
semanas, a pedido de um morador e sugestão da coordenação da
Fundação de Parques, doamos um
caminhão de brita para colocar em
volta dos brinquedos que faltavam
no parque. No geral, tem muita

JB: Como o morador pode
contribuir com os trabalhos?
Rômulo Belfort: O morador
pode contribuir de forma direta sendo um voluntário, abrindo demandas pelo PBH APP e nos encaminhando os protocolos, participando
de forma positiva e colaborativa de
nossos encontros e se associando.
Em nosso site www.associacaobairroburitis.com.br/participe/ tem a opção de se associar. Em um bairro de
mais de 30 mil pessoas temos poucos associados. A ABB é uma entidade sem fins lucrativos e tudo que
é arrecadado é revertido para o bairro. A contribuição pode ser mensal
no valor de R$ 10, anual R$ 100, ou
até mesmo uma doação espontânea.
Mesmo sem ter uma quantidade significativa de associados,
olha o tanto de coisas que fazermos pelo bairro como, por exemplo, o Projeto Adote o Verde. Contribua com a Associação que tanto
trabalha em prol da melhoria continua do nosso bairro.

ABB SE MANIFESTA A FAVOR DE PROJETO DE LEI
A Associação dos Moradores do
Bairro Buritis entrou de vez na briga
pela aprovação do PL 2508/21 (o PL
da Vale), na Assembleia Legislativa
de Minas Gerais. De autoria do governo Zema, o projeto prevê a aplicação de R$ 11 bilhões, do total de
R$ 37,6 bilhões que foram acordados como reparação dos danos causados pelo rompimento da barragem
de Brumadinho, em intervenções e
obras, como construção e reformas
de hospitais e estradas.
No último dia 21 de junho, o
presidente da ABB, Rômulo Belfort, que também integra a Comissão Regional de Transporte e Trânsito de Belo Horizonte, participou

da audiência na Assembleia com o
objetivo de fortalecer a cobrança
junto aos deputados para a aprovação do projeto, que já se estende há
algum tempo. Contudo, indefinições mais uma vez marcaram a votação e, novamentem o projeto foi
retirado da pauta.
Rômulo diz que a ABB foi convidada a assinar um manifesto produzido pelo MDDM (Movimento
de Defesa do Desenvolvimento de
Minas Gerais) por enxergar que
este documento vai ao encontro ao
que a diretoria da associação pensa
em como deve se governar com a
verba pública. De acordo com ele,
este é um dinheiro vindo a custo do

sangue das vítimas da tragédia de
Brumadinho, que deve ser revertido e chegar a quem precisa, e não
ser usado de qualquer maneira sem
controle para gastarem em projetos
políticos particulares. “Alguns deputados estão sentados nesse projeto visando as eleições de 2022.
Estamos saindo de uma pandemia,
com a população, municípios e o Estado quebrados. O mais difícil, que
era o dinheiro para os investimentos,
já está aí, liberado, e esses deputados,
que tiveram todos os seus salários e
verbas pagas em dia, fazendo politicagem em cima do projeto que vai
alavancar diversos empregos e obras
de infraestrutura em Minas Gerais. É

simplesmente uma vergonha e não
podemos nos calar de forma alguma
diante de uma situação dessas”.
Diante da decisão da Assembleia de Minas de retirar o PL
2.508/2021 da pauta de votação, o
Governo de Minas já se reuniu com
representantes de todos os envolvidos no acordo judicial com A Vale
– Defensoria Pública/MG, Ministério Público Federal em Minas
Gerais e do Ministério Público de
Minas Gerais (MPMG). Segundo
o Governo, todos os órgãos “reafirmaram o apoio à continuidade
da tramitação do PL, assim como o
desejo do cumprimento do Acordo
Judicial de forma ágil”.

descomplicar
DESCOMPLICANDO O
MUNDO DOS CARROS
Cíntia Fernandes*

O que você faz para o seu
carro não ficar “doente”?
Antes de falarmos de carro, sugiro pensarmos em nossas
ações para mantermos a saúde em dia.
Precisamos, por exemplo, ingerir alimentos adequados à
nutrição do nosso corpo e mantê-lo em movimento, usando para isso, equipamentos apropriados, como um tênis de
bom amortecimento. E, para saber se estamos fazendo tudo
certinho, consultamos especialistas em corpo humano, fazemos checapes e recebemos indicações sobre mudanças de
hábitos, sobre a troca do tipo de amortecimento do tênis, ou
sobre a ingestão de um suplemento para melhorar nosso sistema imunológico.
Igualmente precisamos agir com nossos veículos. Sim,
porque eles funcionam de forma muito parecida com o corpo humano.
Precisamos “nutri-lo” com combustíveis e fluidos adequados ao bom funcionamento de todos os seus mecanismos. Precisamos mantê-lo em movimento para que os componentes não se deteriorem. Precisamos manter os pneus
calibrados, trocá-los quando se desgastam e, principalmente, para saber se estamos fazendo tudo certo, precisamos
lavá-lo a consultas periódicas com um especialista para
recebermos indicações de manutenção, checar desgastes,
substituir componentes.
Essas consultas, para os carros, são chamadas de revisão
periódica, ou manutenção preventiva. Nela, o especialista
realizará um checape dos itens especificados no manual do
veículo, fazendo a substituição das peças e a troca de fluidos e filtros recomendada de acordo com a quilometragem
rodada. Enfim, ele executará os procedimentos necessários
para nosso carro não ficar “doente”, ou seja, para que ele não
apresente defeitos e falhas sérias e passe a necessitar de uma
manutenção corretiva que é geralmente mais cara.
Enfim, estamos falando de evitar problemas e não de
corrigir problemas. Seguindo em nossa analogia, de “evitar
a doença” e não de “tratar a doença”.
Eis a grande diferença entre manutenção preventiva e
corretiva. Acho, então, que consegui explicar a importância
da revisão preventiva para o seu parceiro quatro rodas. Siga
sempre as recomendações do manual, levando-o ao seu especialista de confiança.
E lembre-se: na relação com nosso carro, nós somos a
parte cuidadora.
(*)Gestora de processos e desenvolvimento Humano HONTEC BARÃO
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Feirinha Buritis está de volta

Objetivo dos organizadores da FEIRINHA BURITIS é fazer com que
ela conte com até 55 expositores. Atualmente, o número é de 40

Uma grande notícia para os
moradores que frequentam a Feirinha Buritis, no UniBH! O evento
estará de volta a partir do dia 07
de agosto. 40 expositores já estão
confirmados na feira, e irão oferecer aos clientes produtos artesanais, orgânicos e uma ótima gastronomia.
Apesar deste bom número de
expositores, a expectativa da coordenação da feirinha é ampliar
ainda mais a gama de produtos. De
acordo com Mauro Sérgio, sócio
diretor da Donmo Eventos, empresa organizadora, mais 15 barracas
já estão sendo programadas para
ocupar o evento.
“A intenção da Feirinha Buritis sempre foi oferecer lazer e bons
produtos ao morador e uma boa
oportunidade de negócios para pe-

quenos empreendedores autônomos.
Aumentando o número de barracas
alcançamos os dois objetivos”.
Desde março de 2020 a feira
estava suspensa, em virtude das regras de isolamento social implantadas por conta da pandemia do
Coronavírus. Para Mauro, esta volta tem um significado ainda mais
simbólico. “Acredito que representa uma vitória. Que aos poucos
estamos retomando a nossa vida.
Espero que os moradores venham
à feira e participem deste momento
de confraternização”.
A princípio, a Feirinha Buritis
está marcada para acontecer das
09h às 12h. Contudo, este horário
pode ser estendido até as 14h. Ela
acontece no estacionamento da
universidade, entrada pela Rua Líbero Leone.

BAIRRO TERÁ NOVO SHOPPING
Desde que o JORNAL DO BURITIS anunciou, que era oficial, o
fim das atividades no Espaço Buritis, muitos moradores começaram
a especular o que poderia ser ocupado no terreno de uma das áreas
mais valorizadas do bairro (Av.
Professor Mário Werneck, 1550).
Com o início das obras de demolição, há algumas semanas, a curiosidade se tornou ainda mais latente.
Para dar fim às especulações e saciar toda esta curiosidade, nossa reportagem conversou com o profissional encarregado pela obra, que
nos desvendou o mistério. Dentro
de um prazo estipulado de 14 meses, o Buritis contará com um novo
shopping no local.
Idealizado pela Atrium Soluções,
o novo shopping contará com quatro
pavimentos, sendo dois para ocupação de 11 lojas e dois para estacionamento de veículos. De acordo com
o encarregado Rodrigo Mortmer, as
obras estão sendo realizadas em ritmo acelerado e deve ser entregue
dentro do prazo estipulado. “Temos
mais de 20 colaboradores e máquinas
pesadas trabalhando diariamente. Fi-

zemos uma parceria com uma empresa de pré-moldados o que garantirá a
velocidade na obra. Os moradores do
Buritis podem aguardar por um empreendimento renovado, moderno”.
Em relação às lojas que estarão no novo shopping, que ainda
não tem um nome definido, mas
apenas a certeza de que não será
mais Espaço Buritis, Rodrigo informa que também não há uma
definição, mas que serão marcas
renomadas que já estão presentes
em grandes shoppings da capital.
Quanto ao trânsito pesado que
existe nesta determinada área do
Buritis, o encarregado garante que
o shopping não trará qualquer problema neste quesito, uma vez que o
estacionamento será amplo e com
entrada facilitada. “O morador pode
ter certeza que não iremos impactar
negativamente em nada sua vida. Já
teve gente que me parou perguntando se seria construído um condomínio aqui, que estava preocupado
com o trânsito. Estamos aqui para
esclarecer todas estas dúvidas”.
Para matar ainda mais a curiosidade, a Atrium, provavelmente a

?

Por Dentro do Bairro

?

Você sabe
quem foi

PAULO
PIEDADE
CAMPOS
A Rua Paulo Piedade Campos, aquela que fica bem na divisa
do Buritis com o Estoril, antigamente se chamava 35. Pode parecer estranho, mas ela só foi batizada mesmo no dia 27 de maio de
1987, quando o então presidente da Câmara Municipal, o vereador Paulo Portugal, decidiu dar nome ao boi – quer dizer, à rua.
Mas quem foi mesmo Paulo Piedade Campos, que mereceu ter
nome gravado para sempre nas placas de uma importante rua de
Belo Horizonte?
Nascido no dia 11 de setembro de 1945, na cidade mineira de
Três Pontas - mesma cidade em que nasceu Bituca, nosso famoso
Milton Nascimento -, Paulo Piedade Campos concluiu o colegial
em Congonhas, no interior mineiro, em 1964. Dez anos mais tarde, se formou em Engenharia Elétrica pela Universidade Federal
de Minas Gerais (UFMG). Mesmo se enveredando pelas ciências
exatas, sua formação extracurricular foi surpreendentemente diversificada: Parapsicologia do Conhecimento, Comunicação de
Massa, Cinema e Literatura no Brasil, Filosofia e Teologia... só
para citar alguns exemplos.
Concluindo projetos de sistemas elétricos, telefônicos, hidráulicos, de comunicação e até sanitários, teve uma carreira de
sucesso em grandes empresas do ramo. Foi diretor da SEESTEL
(Serviços Especializados em Telefonia e Eletricidade Ltda.), da
Digital Sistemas de Comunicação, Fundador e Diretor-Geral da
Divtel Telefonia, além de passar pelas Othma Arquitetura, FECOEREMG (Federação das Cooperativas de Eletrificação Rural de
Minas Gerais) e ABERIMESTE (Associação Brasileira das Empresas Revendedoras, Instaladoras e Mantenedoras de Equipamentos e Sistemas de Telecomunicações).

ENCARREGADO diz que as OBRAS DE
CONSTRUÇÃO do empreendimento
terão prazo de 14 meses

partir do próximo mês de agosto,
irá disponibilizar em suas redes
sociais slides mostrando o passo a passo da obra, assim como
também a divulgação do nome do
novo shopping do Buritis.

Paulo Piedade também foi o responsável por obras em importantes projetos arquitetônicos da nossa cidade. É o caso da CDL/
BH (Câmara de Dirigentes Lojistas de Belo Horizonte), Colégio
Santo Agostinho, Igreja São José e OAB (Ordem dos Advogados
do Brasil). Como se não bastasse todo o trabalho descrito acima,
segue mais uma curiosidade. O homem quase se tornou padre,
pois estudou também no Seminário Maior da Floresta, dos Padres
Redentoristas. Nosso querido engenheiro veio a falecer no ano de
1982. Se você não sabia, agora você já sabe quem foi Paulo Piedade Campos.
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Beleza

Tratamento inovador
promete rejuvenescer
a pele das mulheres
As mulheres do Buritis, que
sonham em ter uma pele cada vez
mais jovem, acabam de ganhar
um grande aliado nesta batalha. A
Deep clínica de depilação e estética, entre os seus diversos serviços
de cuidado com a pele, agora também oferece o moderno tratamento
Young Light, por meio do qual é
possível estimular a síntese das fibras de colágeno, reduzindo as rugas e a flacidez da pele. É um tratamento, não invasivo, que apresenta
ótimos resultados para os problemas relacionados com as lesões
provocadas pela exposição solar e
pelo envelhecimento.
No tratamento Young Light são
associadas a fototerapia da luz pulsada e led, que, juntas, tratam inúmeras comorbidades da pele, tais
como acne, desidratação, ameniza
manchas, efeito bactericida, clareamento da pele, estimula o colágeno
e elastina, tem efeito drenante, anti-inflamatório, cicatrizante, melhora a elasticidade, inibe a produção
da melanina e pigmentação e acalma a pele.
As sessões são realizadas a

ESTER LEAL garante que tratamento Young Light alcança
excelentes resultados e não oferece qualquer risco à saúde

cada 21 dias. Pelo fato do envelhecimento ser um processo contínuo,
não é possível determinar quantas
sessões serão necessárias. O número dependerá da expectativa do
cliente e do grau de envelhecimento cutâneo antes do início do tratamento. “O número de sessões de
manutenção é variável, dependendo do resultado desejado para cada
cliente. Por isso, sempre que ele

MÁSCARA utilizada no tratamento
chama muito a atenção das clientes

julgar necessário poderá realizar a
manutenção”, explica a proprietária da clínica, Ester Leal.
Uma das situações que mais
chamam a atenção no tratamento
Young Light é o uso da máscara,
que pode nos fazer imaginar em um
filme de terror. Contudo, elas não
causam qualquer problema a quem
está utilizando. O tratamento pode
ser utilizado tanto de forma preventiva, quanto para quem já possui algumas linhas de expressão.
“Ele é não invasivo e totalmente indolor. Conseguimos reduzir a
flacidez e as linhas de expressão,
estimular a produção de colágeno, prevenir o envelhecimento e
uniformizar o tom da pele, sendo
que ele pode ser realizado no rosto, colo, pescoço e mãos. Todas as
clientes que já procuraram o serviço só têm nos devolvido grandes
elogios”, garante a empresária.

A DEEP DEPILAÇÃO E ESTÉTICA fica localizada no primeiro piso
do Shopping Paragem (Avenida Professor Mário Werneck, 1360 loja 138). Telefone de contato é o 9 9412-2251.

Socila Paragem com
grandes novidades
Com o objetivo de oferecer
um centro completo de compras
e serviços aos seus frequentadores, a direção do Paragem, ao
longo dos últimos meses, decidiu implantar novos modelos de
atendimento em seu espaço. Uma
das grandes novidades foi lançada no fim de 2020, quando, logo
na entrada principal, foi criada
uma espécie de centro de beleza,
com a presença de lojas no ramo
da perfumaria, clínica de depilação e estética e um salão de beleza, da renomada franquia Socila
que, a partir de agora, apresenta
grandes novidades.
Desde o fim do último mês
de maio, a Socila Paragem está
sob nova direção. A empresária Jamile Costa, que sempre
apreciou a qualidade do produto e serviço oferecido pela
franquia, viu uma ótima oportunidade de negócio ao investir na marca no Buritis e assumiu o empreendimento.
“A Socila é, comprovadamen-

te, uma das melhores e mais conceituadas empresas do Brasil no
ramo de beleza. Sei que o morador do Buritis aprecia um atendimento de qualidade, especialmente na área de estética, e por isso,
não tive dúvida no investimento.
Além disso, o Paragem é um lugar muito bem frequentado”.
E para quem já conhece a Socila Paragem, a chegada da nova
direção, além de buscar a melhor
qualificação no atendimento, também traz novidades na carta de
JAMILE decidiu investir na
serviços. “Estamos aperfeiçoando
Socila no Buritis por acreditar
e capacitando nossos funcionários
que a franquia oferece tudo o
para dar ainda mais qualidade aos
que a cliente do bairro deseja
clientes e fazendo um aproveita- encontrar em um salão de beleza
mento melhor do nosso espaço no
shopping. E também, já a partir
sobrancelhas que, sem dúdeste mês de julho, iremos oferevida, irá atender uma gama
cer novos serviços como extensão
enorme de clientes”, informa
de cílios e micro pigmentação de
a proprietária.
A SOCILA PARAGEM fica localizada no Paragem (Avenida
Professor Mário Werneck, 1360, loja 104). Telefone de contato é o 9 7579-6881. Para mais informações, acesse também
o Instagram @socilaparagem
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Vantagens

Parceria com CDL/BH reduz
custos de condomínios

O Presidente da CDL/BH e morador do Buritis, MARCELO DE
SOUZA E SILVA, destaca a importância da parceria principalmente
neste momento em que a conta de energia terá aumento

OPORTUNIDADE
A Agência Nacional de
Energia Elétrica (Aneel) confirmou no último dia 29 de junho
o reajuste na bandeira tarifária
vermelha patamar 2 – uma cobrança adicional aplicada nas
contas de luz quando o custo
de produção de energia aumen-

ta. Na prática, o aumento passou
de R$ 6,24 para R$ 9,49 a cada
100kWh consumidos. Ou seja,
um aumento de 52%. A previsão
da Aneel é que a bandeira vermelha patamar 2 seja aplicada a partir do dia 4 de julho até novembro
deste ano.

Ao se associar à CDL/BH o
empresário da capital, além de ter
uma entidade renomada lutando
pelos seus direitos frente ao poder
público, passa a ter uma série de
vantagens no dia a dia que contribuem para a melhoria do seu negócio. No entanto, o que pouca gente
sabe é que a Câmara de Dirigentes
Lojistas de Belo Horizonte não é
parceira apenas dos empresários.
A entidade também presta um importante auxílio para administradores de condomínios. No Buritis,
o Edifício Spázio Innovare, localizado na Rua Bartira Mourão, é um
grande exemplo de sucesso desta
parceria.
Consultor em estratégias de
marketing, Adilson Veloso é síndico do Spázio Innovare. De acordo
com ele, procurou a CDL/BH com
o intuito de conseguir abaixar os
custos do condomínio que administra. Mesmo ainda estando no
início da parceria, já contabiliza
muitas vantagens conquistadas,
em especial a inserção no Programa Cemig Sim. “O Cemig Sim é
uma ideia fantástica. A conta de
energia é um dos principais gastos
do condomínio e ter uma possibilidade de redução na conta de cerca

de 20%, fazendo uso de uma energia limpa e renovável, é algo muito interessante”.
Outra vantagem que chamou
muito a atenção do síndico foi a
possibilidade de baixar alguns custos de tributos com o funcionário
que presta serviços no condomínio,
isto sem trazer qualquer prejuízo
a ele. Pelo contrário, o trabalhador ainda contará com benefícios.
“Ele terá a possibilidade de contratar um plano de saúde com um
grande desconto em relação ao
mercado, e contar com um atendimento personalizado para emissão de Certificado Digital, por
exemplo”.
Para contribuir com sua administração, ao se filiar à CDL/BH,
Adilson Veloso passou a ter o apoio
estrutural da entidade. Agora, tem
à sua disposição a possibilidade
de participar de cursos de finanças,
que lhe dará melhores condições
para coordenar o fluxo de caixa do
condomínio, trazendo mais tranquilidade a ele e aos demais moradores, e orientações jurídicas.
“Além disso, a CDL me coloca em
contato com diversos fornecedores,
desta forma, terei a oportunidade
de fazer os melhores contratos”.

De acordo com a agência, por
conta da crise hídrica, que resultou em uma baixa nos reservatórios responsáveis pela geração de
energia elétrica, o governo precisou acionar a energia termelétrica.
O uso deste recurso equivale a um
custo de R$ 9 bilhões, que será repassado ao consumidor.
“A energia elétrica é um dos
itens que possui maior peso na in-

flação oficial do país. Ela representa 4,24% da cesta de consumo.
Para se ter ideia, o teto da inflação
para este ano é de 5,25%. Entendemos que vivemos uma escassez
hídrica nos reservatórios, mas o comerciante, que ainda não se recuperou dos prejuízos causados pela
pandemia, dificilmente terá condições de arcar com uma conta de luz
tão cara”, destaca o presidente da

Mesmo tendo iniciado a PARCERIA com a CDL recentemente, ADILSON
diz que o condomínio que administra já conquistou grandes benefícios

Câmara de Dirigentes Lojistas de
Belo Horizonte (CDL/BH), Marcelo de Souza e Silva.
Sobre o Programa Cemig Sim,
o presidente da CDL/BH destacou
que os associados da entidade têm
acesso à energia solar produzida
pela Cemig em suas usinas solares.
Uma energia 100% limpa, barata e
eficiente. “O comerciante ou, neste
caso, o condomínio não precisa in-

vestir nem um centavo, também
não são necessárias obras nem
instalações de equipamentos.
Basta realizar o cadastro on-line
e começar a utilizar o benefício”,
destaca o presidente.
Para mais informações sobre
o programa, acesse o site
www.cdlbh.com.br

