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ENTRADA PELA MÁRIO
WERNECK DE CARA NOVA

Os mais recentes empreendimentos lançados no Buritis mostraram que,
muito mais do que lucrar com vendas, chegaram ao nosso bairro para somar.
Com uma grande preocupação com a estética exterior, empreendimentos como
os restaurantes Madero e Jeronimo, inaugurados em agosto, e um pouco antes o
WO Experience Center, deram uma nova cara à entrada do Buritis, deixando o
bairro ainda mais belo e agradável.
PÁG. 3

Mais lares
para nossos
amigos

Aventura

Responsabilidade

Asprami

Sensibilidade

Parque da nossa
região abriga primeiro
Bike Park público de
Belo Horizonte

Caso de cão devolvido
menos de 24 horas após
ser adotado alerta sobre a
adoção responsável

Associação que atende
as pessoas da melhor
idade retoma suas
atividades presenciais

Em tempos difíceis,
saxofonista faz sua parte
levando música aos
moradores do bairro

PÁG. 4

PÁG. 10

Morador dá exemplo de
cuidado com a natureza

PÁG. 6

PÁG. 7

PÁG. 11

Feirinha Buritis volta
com grandes novidades
PÁG. 4

O professor de história
e capoeira Jorge Ferreira
todos os dias separa uma
horinha do seu tempo para
uma ação muito especial
em prol da nossa comunidade. Sempre com a filha
Aurora ao lado se desloca
até a Rua Rubens Capora-

li Ribeiro para cuidar dos
ipês rosas que foram plantados recentemente no local. Além de cuidar da nossa natureza, está formando
na mente de sua filha um
sentimento de proteção com
o nosso meio ambiente.

PÁG. 9

Suspensa desde o início da
pandemia, a Feirinha Buritis está de
volta. Mesmo com algumas limitações
devido às regras de segurança sanitária, que
ainda devem ser obedecidas, a feira consegue
oferecer aos moradores um espaço de muita alegria e
confraternização. Um exemplo é a parceria formada com
o Colégio Batista, que tem levado o seu “caminhãozinho da
alegria” para o evento e fazendo a festa junto à garotada.

PÁG. 5
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Editorial

Atraindo novos investimentos
Desde quando foi lançado,
em março de 2004, o JORNAL
DO BURITIS sempre foi porta voz da comunidade para reivindicar junto ao poder público
melhorias para o nosso bairro.
Já na primeira edição a reportagem principal era sobre a necessidade de fazer ligação entre
as avenidas Mário Werneck e
Barão Homem de Melo. Com
certeza os moradores mais novos não sabem e os mais antigos já esqueceram, mas um dos
principais problemas de trânsito
do Buritis na época é porque o
bairro só tinha uma porta de entrada e saída: a Rua José Rodrigues Pereira. E mesmo assim
muito mal sinalizada e com o
asfalto em estado precário. A
Avenida Mário Werneck terminava na altura do restaurante
República da Esbórnia.
No final de 2005, a tão reivindicada obra foi executada e o
bairro ganhou uma nova porta de
entrada/saída. A Mário Werneck
foi ampliada até o cruzamento
com a Mário Werneck. Anos depois o cruzamento ganhou uma
rotatória, o que ajudou a melho-

rar ainda mais o tráfego de veículos. No entanto, aquele trecho
ficou por muito tempo ocupado
apenas por terrenos baldios nas
laterais. Em termos comerciais,
custou a pegar.
Porém, no início da década
passada surgiram os primeiros
empreendimentos no local. A
casa noturna Chalezinho, restaurantes, pequenas galerias,

edifícios comerciais. No final da década passada a MRV
transferiu sua sede matriz para
o local. Mais recentemente surgiu o WO Center, o mais moderno Coworking do país. O
resultado disso é que o bairro
ficou mais movimentado e também mais valorizado.
Mesmo com a pandemia,
neste 2021 o bairro já ganhou

dezenas de estabelecimentos de
todos os portes. Infelizmente,
ano passado a forte enchente
que inundou a cidade no final
de janeiro e início de fevereiro
praticamente destruiu um dos
principais ícones do bairro: o
Centro de Futebol Zico. Assim
que começaram as obras de reconstrução veio a pandemia e o
local, dentre outros milhares, foi

proibido de funcionar. No final
do primeiro semestre deste ano
o CFZ anunciou o encerramento
de suas atividades. Muito triste,
pois em meio àquele ambiente
de “peladas” muitas amizades
foram construídas.
Ficou um vazio emocional
para muita gente, mas o local
imediatamente deu espaço para
dois empreendimentos inaugurados no mês passado: O Madero Container e o Jerônimo
Track, ambos são do Grupo Madero, uma rede de restaurantes
que já possui mais de 200 unidades em todo o país. A especialidade de ambos são sanduiches
personalizados.
O resultado é que, além de
dar um visual mais bonito para
aquele local, a chegada destes
estabelecimentos valoriza ainda mais o bairro. Despertam os
concorrentes para aperfeiçoar
seus produtos e oferece mais opções para os nossos moradores
nesse ramo da gastronomia. É a
prova concreta de que o Buritis
entrou definitivamente na rota
dos grandes empreendimentos.
Certamente outros virão.
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Visual

Novos empreendimentos
transformam a entrada do bairro

Grande estrutura do WO EXPERIENCE CENTER
chama muito a atenção de quem chega ao bairro

Arquitetura moderna do novo MADERO e JERONIMO trouxe ainda mais beleza ao Buritis

Quem deixou de visitar o Buritis nos últimos meses, com certeza,
terá uma grande surpresa ao retornar por aqui. A entrada do nosso
bairro pela Mário Werneck está
ainda mais bonita e moderna. A
mudança se deve aos novos investimentos comerciais que foram implementados no bairro que, muito
mais do que simplesmente obter lucro, mostraram que vieram para somar à comunidade. No último dia
18 de agosto foi inaugurado o Madero Container e o Jeronimo Track,
dois investimentos do renomado
Grupo Madero, do chef e empresário Junior Durski, com o investimento de quase R$9 milhões, e que
transformou o cenário de uma das
áreas mais frequentadas do Buritis.
Muito aguardado pelos moradores desde que as obras iniciaram,
o projeto arquitetônico de Kethlen
Ribas Durski chama a atenção pela
concepção vanguardista e sustentável, onde utiliza modelos containers, construídos a partir de peças
descartadas para transporte de carga e estrutura Drive-Thru; além de
grafites exclusivos, assinados pelo
artista Alemão. O empreendimento
tem cerca de 900 m² e capacidade
para mais de 170 pessoas. Embora

reúna os dois restaurantes no mesmo local, os elementos de cada
marca foram mantidos, com propostas e ambientes diferentes.
“O objetivo de unir os dois restaurantes no mesmo local é oferecer um projeto diferenciado aos
moradores de Buritis. Com isto,
não só o bairro, mas a cidade de
Belo Horizonte se torna uma das
primeiras a receber este modelo do
Grupo, que une as duas marcas no

mesmo espaço Porém, cada uma
com sua própria identidade”, explica Kethlen.
De acordo com Junior Durski,
várias eram as opções para o investimento na capital. Contudo, nenhuma se mostrou mais ideal para
o investimento do que o Buritis.
“O Buritis foi escolhido por ser um
dos bairros mais disputados de Belo
Horizonte, com uma grande população, atmosfera jovem, localização

privilegiada e bucólica, cercado de
montanhas e serras, e com um DNA
contemporâneo, que é a cara dos
restaurantes do Grupo Madero”.
Junior Durski faz questão de
ressaltar que, em comum, as duas
operações oferecem uma alimentação saudável e de qualidade, com
ingredientes orgânicos, naturais e
sem conservantes, com procedência
garantida, através das criações mais
amadas do chef, que irão atender todos os desejos dos moradores.
“Iremos atender nossos clientes
da melhor maneira possível e servir
produtos saudáveis, sem conservantes, hortaliças orgânicas, com
menos gordura, e ainda contribuir
com o desenvolvimento do nosso
amado Brasil. Sem falar da alegria
imensa em poder contratar pessoas
em um momento tão difícil como o
que estamos vivendo”.

locação de espaços estabelecida pelos coworkings, os investidores não
se preocuparam apenas com a parte
interna do empreendimento.
“Quando idealizamos o WO
Experiente Center, nosso objetivo
foi uma construção moderna e esteticamente bonita. Conversamos
com o arquiteto sobre a questão

WO FOI O PERCUSSOR

JÚNIOR DUSCKI ressalta que o Buritis tem tudo o
que busca para implantar seu empreendimento

Inaugurado em julho de 2019,
o WO Experience Center deu o
pontapé inicial dos recentes investimentos que estão dando uma nova
cara à entrada do bairro. Apesar de
vir com um conceito inovador de
ocupação inspirado na tendência de

ARIEL RODRIGUES destaca que,
além da estética, WO ainda se
preocupou em montar uma
estrutura que adota cuidados
com o meio ambiente

do nosso DNA sustentável, enfatizamos que essa questão era imprescindível e ficamos surpreendidos com o resultado! Linhas retas,
combinação moderna das cores
preto, amarelo e cimento (cinza),
que trouxe um “ar” de inovação
para a região”, enfatiza Ariel Rodrigues, sócio-proprietário do empreendimento.
Outro destaque estético do empreendimento foi a ideia do Food
Hall ter a parte aberta, com as mesinhas também ficando do lado
fora, o que deu ainda mais charme ao empreendimento. “Queríamos também ter um “lá fora” para
dar aquela sensação de liberdade,
de relaxamento. Ficamos extremamente felizes por sermos uma
construção contemporânea, que
contribui efetivamente na transformação do bairro”, salienta Ariel.
Para sua construção, o WO Experience Center contou com um
investimento de R$ 40 milhões e
quase 12 mil m² de área construída.
Reúne espaços multifuncionais que
reduzem o tempo de deslocamento
diário das pessoas com várias atividades cotidianas disponíveis em
um mesmo local.
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Variedades

Primeiro Bike Park Público
de BH pertinho da gente
Apesar de o conceito de Bike
Park estar cada vez mais presente no país, especialmente junto aos
mais jovens, na prática, muito pouco
se tem feito para que ele seja implementado. Porém, para os moradores
do Buritis que apreciam um pedal
em meio à belas trilhas, bem próximo da gente, no Parque Jacques
Cousteau, localizado no bairro Betânia (Rua Augusto José dos Santos,
366), foi instalado o primeiro Bike
Park público de BH.
O projeto “Ciclismo Jacques
Cousteau” foi lançado em 2019.
Contudo, foi apenas neste ano de
2021, com a chegada de novos parceiros, que ele ganhou força.
Apaixonado por mountain bike,
o empresário Ronan Bruzzi é o grande idealizador do projeto. Morador na
cidade de Contagem, logo que conheceu o parque do Betânia se impressionou com o potencial do lugar, que se
tornou o seu ponto favorito para treinar e desenvolver novas habilidades.
De acordo com Ronan, ao longo
do tempo algumas trilhas do Jacques
Cousteau foram se perdendo por falta de manutenção. O parque pedia
socorro e precisava de um cuidado

PISO 1 do
estacionamento do
Paragem foi totalmente
reformado para receber a
nova ala de serviços

ENCONTROS GUIADOS acontecem todas as manhãs de sábado no Parque Jacques Cousteau, no Betânia

especial, algo tinha de ser feito. “Tomei a iniciativa de criar um grupo no
WhatsApp e abordava todos os ciclistas que encontrava pelo caminho.
Meu objetivo era criar uma força tarefa. Acionei a gerência do parque e
apresentei a proposta de iniciar uma
atividade voluntária para manter as
trilhas vivas e melhorar a estrutura
do parque para não perder o espaço
precioso que havia ali. A criação do
Bike Park logo surgiu”.
No início, o empresário teve mui-

tas dificuldades em colocar em prática sua ideia. Contudo, com a chegada
de mais ciclistas dispostos a ajudar,
enfim, o projeto está acontecendo
como gostaria. “Estamos fazendo o
monitoramento de toda a área verde
do Jacques Cousteau, com a limpeza
das trilhas que estavam sujas, inclusive, algumas delas caminhando para
o abandono. Fizemos o replantio de
mudas danificadas e plantio de novas,
além da sinalização das trilhas indicando nome, sentido e nível”.

Os encontros para as trilhas de
bike no parque acontecem todos os
sábados a partir das 09h. Trajetos
foram traçados para que ciclistas de
todas as idades possam praticar. “As
trilhas são identificadas com placas
que orientam sobre o nível de dificuldade: verde é fácil, para iniciante, azul é moderado, para intermediários, e preto é difícil, que exige
habilidade e técnicas de pilotagem.
Sugerimos uso de capacete e equipamentos de proteção”.

MAIS AJUDA

Para RONAN, ver o Bike Park em funcionamento
é a realização de UM GRANDE SONHO

Segundo Ronan, o projeto ainda
está com carência de patrocinadores
para atingir seu ápice. É preciso recursos para fazer a aquisição de ferramentas necessárias para execução de atividades diversas, confecção de uniforme
e alimentação para os voluntários que
sacrificam todos os sábados para ajudar o projeto acontecer. O objetivo é
fomentar o esporte, estimular a saúde e
bem estar, educação ambiental, zelo e
cuidados com patrimônio público, melhorar a estrutura do parque como um
todo e fazer adoção do mesmo com
iniciativa de ações voluntárias.
“É muito gratificante. Cada dia
conheço novas pessoas, com diferentes histórias e que agregam valor com
a experiência de vida e know-how

para ajudar a somar no projeto. Encorajamos as pessoas a pensarem diferente a respeito do que falta fazer. Ao
invés de apontar os problemas, nós
apresentamos soluções. Não adianta
reclamar da Prefeitura e esperar que
façam tudo sozinhos, temos que ter
iniciativa e ir em busca dos nossos objetivos Nosso slogam é: Quem trilha,
cuida!”, finaliza.
Durante os encontros, os organizadores ainda fazem o compartilhamento de conhecimento sobre abertura de trilhas e cultura Trail Builder;
oficinas sobre temas relacionados
com o ciclismo e meio ambiente; mapeamento no App Trailforks (padrão
IMBA - iInternational Mountain Bycicling Association).

Paragem
lança sua ala
de prestação
de serviços
Nos últimos meses, a diretoria do Paragem não tem
poupado esforços para oferecer o melhor atendimento
aos seus clientes. Depois de
uma grande reforma estrutural e a chegada de novas lojas
e empreendimentos de lazer,
a grande novidade no maior
centro comercial do Buritis é
o lançamento da área de prestação de serviços.
O novo espaço, localizado
logo na entrada do piso 1 do estacionamento, irá oferecer boas
opções na prestação de serviço,
o que trará ainda mais comodidade aos clientes, em especial o
morador do Buritis.
“Agora o cliente pode vir
aqui fazer sua compra e aproveitar para consertar um eletrodoméstico, por exemplo, ou
mesmo pode encontrar de uma

forma rápida e fácil aquele serviço que necessita com urgência”, comenta o responsável
pelo setor de marketing do Paragem, Brendon dos Santos.
Rodrigo Marks é proprietário de uma loja especializada
em manutenção elétrica residencial e industrial; segurança
eletrônica, interfones, entre outros serviços. De acordo com
ele, a expectativa pelo sucesso
do empreendimento é enorme,
principalmente pela estrutura
proporcionada pelo Paragem.
“O Paragem é, provavelmente, o maior centro comercial e de entretenimento do Buritis. Atender bem este público
e transformar aqui em um lugar também preocupado para a
prestação de serviços é o nosso
objetivo. Vejo com muito bons
olhos esta parceria”, diz.
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Retomada

Feirinha Buritis volta a animar
as manhãs de sábado do bairro

ANDREIA diz que
contribuir com o
bem estar social é
um dos pilares da
rede Batista Mineiro

A alegria da Feirinha Buritis
está de volta! Desde o último dia
7 de agosto, as manhãs de sábado estão mais animadas no bairro
com o retorno de sua mais tradicional feira de artesanato. Além
dos ótimos produtos oferecidos
nas 55 barracas espalhadas pelo
estacionamento do UniBH, a feira
agora também conta com uma importante parceria com o Colégio
Batista Mineiro, que monta um
espaço totalmente voltado para a
criançada durante o evento.
O “caminhãozinho” da alegria
do Batista leva muita brincadeira,
oficinas de brinquedos, música e
contação de histórias à feirinha.
Uma entrega de todos os colaboradores da escola, que aceitam
fazer a ação de forma voluntária.
“Quando eu coloquei a proposta
para eles me surpreendi com tamanha aceitação. Foram tantos
voluntários que tive que fazer
uma lista dividindo os dias”, conta a diretora da unidade Buritis,
Andreia Silva.
De acordo com Andreia, a
parceria do Batista com a feirinha está garantida e a ação para
a garotada irá acontecer regularmente. “Esta é uma ação que
vai oportunizar o brincar, o interagir. Muitas destas crianças, até
então conheciam o mundo apenas
através da tela do computador, da
TV. A maioria dos pais muitas vez
não têm oportunidade para oferecer este tipo de atividade em casa.
Tenho certeza que é muito importante o que estamos fazendo aqui e
este trabalho, pensando no bem da
comunidade, sempre foi a linha de
ação da rede Batista Mineiro”.
A feirante Jéssica da Silva,
proprietária da Companhia do
Doce, fala da felicidade em poder

voltar a trabalhar na Feirinha Buritis e encontrar os clientes depois
de mais de um ano de suspensão
das atividades. “Estou gostando
demais. Estava muito ansiosa para
este retorno. O público está aumentando aos poucos. Tenho certeza que tudo estará melhor daqui
pra frente”.
O empresário Carlos Henrique
Rosas conheceu a Feirinha Buritis no dia 7 de agosto. Desde então,
compareceu a todas realizadas. Morador na Rua Tereza Mota Valadares
diz que o local já se tornou seu point
das manhãs de sábado. “Gostei demais da feirinha. Os produtos, especialmente na área da gastronomia,
são excelentes. Um lugar tranquilo e
que garante a total segurança sanitária aos frequentadores”.
Carlos faz questão de ressaltar
a importância deste momento. Para
ele, a volta da feira não significa
apenas um lugar para consumir,
mas, principalmente, para compartilhar alegria. “Depois de um ano
e meio dentro de casa, viver este
momento é muito especial. Continuamos obedecendo as regras de

Carlos Henrique encontrou
na feira seu point ideal das
manhãs de sábado

JÉSSICA confia que, aos poucos, os moradores terão mais
confiança em sair de casa e a feira voltará a ser muito movimentada

segurança sanitária, mas este primeiro movimento, de ver as pessoas novamente, já é muito significativo. Convido todos os moradores a
curtirem este espaço”.
A coordenação da Feirinha
Buritis é de responsabilidade da
ABB e da Donmo Eventos. Mauro Draft, diretor de eventos da associação dos moradores, enaltece
este retorno gradativo da feira, e o

principal, em total segurança. “As
famílias do Buritis estão tendo a
confiança de comparecer à feirinha. Tenho certeza que, em breve, estaremos alcançando todos
os nossos objetivos”. Anderson
Jones, sócio-proprietário da Donmo Eventos, destaca o sucesso
obtido desde o retorno no dia 7.
“Cada vez mais pessoas nos abordam dizendo que está tudo muito correto, desde
os protocolos de
segurança à qualidade do serviço. É
este o nosso grande objetivo e nos
dá um grande incentivo para continuar trabalhando”.
A Feirinha Buritis acontece todos
os sábados das 09h
às 15h. Atualmente
existem 55 expositores, mas, segundo a coordenação,
já há uma lista de
espera de mais 88
LUNA, ANDERSON e MAURO são os responsáveis
empreendedores.
em coordenar a feirinha nesta volta
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Pets

“Audoção” responsável Agora é lei
A capa do JORNAL DO BURITIS de agosto trouxe como matéria
principal o recorde de adoções de
cães em situação de rua acolhidos
pelo Buri Dogs no mês de julho. No
total, foram 25 peludinhos que tiveram a felicidade de encontrar um lar
para chamarem de seu. Infelizmente, em contraponto a esta boa notícia, recentemente nos deparamos
com a triste história do Tigrão, que
foi devolvido ao grupo, após a rejeição da família que o adotou em apenas 24 horas de convivência.
A adoção é o grande objetivo dos
voluntários que lutam pela causa animal. Contudo, esta deve ser responsável, tendo o adotante a ciência de
todas as dificuldades que terá pela
frente ao levar para sua casa um ani-

mal que passou por tanto sofrimento
em sua vida. E os protetores fazem
sua parte para que isto aconteça.
Voluntária do Buri Dogs, Christiane Simões é uma das responsáveis em fazer as entrevistas com
possíveis adotantes de um cãozinho. De acordo com ela, durante a
entrevista busca junto aos interessados conhecer o seu perfil e analisar se
o animal que será adotado o atende.
“Essa avaliação é muito importante
para não termos devoluções, pois para
os animais é um estresse e sofrimento
enorme. Eles já conhecem o desprezo
e as maldades das ruas e não queremos que nunca mais sintam isso. São
muito sensíveis e sensitivos, ficam
muito tristes e não entendem aquele
movimento de vai e volta”.

Christiane faz questão de ressaltar o quanto gosta de fazer as entrevistas, mesmo que isto ocupe muito
do seu tempo. “Eu quero que nossos
doguinhos encontrem a família definitiva que o amará, respeitará e cuidará por todos os anos que viverem”.
De acordo com a protetora, o
caso do Tigrão retratou exatamente o despreparo da adoção de algumas pessoas, porque com 24 horas
ninguém, nem mesmo o ser humano, consegue se adaptar à nada. “Já
tive exemplo de uma pessoa que
quis devolver um cão adotado, mas
insisti que ele tentasse mais um
pouco. Hoje, esta pessoa me agradece muito pelo que eu fiz e que o
patudinho é uma das grandes alegrias de sua vida”.

Estabelecimentos veterinários deverão
denunciar casos de maus tratos a animais

CHRISTIANE lamenta o ocorrido,
mas não tem dúvida que o Tigrão
ainda irá encontrar uma família
que o dará muito amor

GRANDE EXEMPLO
Em quase dois anos de Buri
Dogs, 95% das adoções foram para
famílias maravilhosas que dão aos
cãezinhos tudo o que merecem. E
alguns exemplos são marcantes,
como o caso do Toddynho.
No ano passado, a família da
advogada Fernanda de Almeida,
moradora na Rua Ernani Agrícola, estava em busca de um cão de
pequeno porte. Como já seguia a
página do Buri Dogs, começou a
pesquisar as opções. À época, o Toddynho, que tem apenas três patas
e leishmaniose, foi resgatado em
péssimas condições e Fernanda
participou da campanha para tratá-lo. Ela queria ficar com o cãozinho, porém, ele não era de pequeno porte, como a família desejava.
Quando Toddynho recebeu alta da
clínica veterinária e foi para um
lar temporário, a advogada seguiu
acompanhando e conversando com
o marido sobre adotá-lo. A essa altura seus filhos também já queriam
muito ficar com ele.
Poucos dias depois a responsável pelo lar temporário que Toddynho estava iria viajar e precisava que alguém ficasse com ele
por uma semana. Na mesma hora

O amor que é dado pela família ALMEIDA
ao TODDYNHO é o exemplo que os amantes
da causa animal querem sempre levar

a família de Fernanda se disponibilizou. Assim que chegaram em
casa com o cãozinho já tinha a
certeza que ele faria parte da sua
família. “15 minutos depois eu já
estava ligando para as meninas
do Buri Dogs para informar sobre a adoção”.
A advogada conta o que a
motivou a adotar um animal deficiente. ”A princípio, foi mesmo
a solidariedade. Eu acompanhei o
resgate e a campanha do Toddynho.
Ele sofreu muito e não somente

pela amputação. Estava desnutrido, precisou de transfusão de sangue para suportar a cirurgia e corria risco de morrer. Era um olhar
de partir o coração”. E a decisão
não foi nada fácil! Por ser positivado para leishmaniose, a família
tinha o receio do organismo de Toddynho não reagir ou mesmo não
suportar o tratamento. “Tínhamos
nossos receios, mas a crença de
que ele merecia viver e ser feliz
foi o nosso maior incentivo. Quanto à deficiência física, isso nunca

foi problema para nós, pois ele é
perfeito como é. Sinto que está
muito adaptado e feliz, o que nos
fez descartar a possibilidade de
colocação de prótese. Enfrentamos tudo isso com união e amor”.
A moradora da Ernani Agrícola lembra com muito carinho
e alegria o dia em que a dona do
lar temporário foi à sua casa para
resgatar o Toddynho. “Peguei meu
marido pesquisando na internet
sobre prótese para cães. Ali vi que
ele já fazia parte da família e não
iria embora nunca mais (risos)“.
Toddynho é um dos cães
que está sempre em contato com
Christiane. Isso mesmo! Ela conversa com todos os seus dogs
resgatados e promete a cada um
deles que fará de tudo para que
sejam felizes. “E eles me entendem, porque olho nos seus olhos
e vejo a confiança e gratidão. E
é esse sentimento que desejo que
tenha com o adotante”.
Em relação ao Tigrão, que
ainda busca um final feliz como o
Toddynho, ele segue sendo cuidado pelo Buri Dogs e à espera de
um lar que, verdadeiramente, irá
chamar de seu.

Mais uma grande vitória para
os defensores da causa animal de
Minas Gerais! Já está em vigor a lei
estadual 23.856/21, que obriga estabelecimentos de atendimento veterinário notificarem a Polícia Civil
situações que têm indícios de maus
tratos a animais. O texto prevê que
a notificação dos responsáveis por
clínicas veterinárias contenha o
nome e o endereço da pessoa que
acompanha o animal. Também será
necessário um relatório do atendimento prestado, incluindo a espécie,
a raça e as características físicas do
animal, a descrição de sua situação
de saúde no momento do atendimento e os procedimentos adotados.
Tudo isto com o intuito de tornar o
procedimento instaurado para apuração do crime mais ágil.
Delegada do Departamento
Especializado em Investigação de
Crimes contra o Meio Ambiente
(Dema), Alessandra Wilke, explica que, com a nova lei, a Polícia
Civil de Minas Gerais poderá ter
conhecimento de mais casos concretos de maus tratos a animais,
principalmente daqueles que não
são denunciados. Ela ressalta que é
importante o profissional reconhecer aqueles casos que efetivamente
se enquadram no artigo 32 da Lei
Federal 9605/98: “Praticar ato de
abuso, maus-tratos, ferir ou mutilar
animais ...”. Ou seja, nos casos que
houver a intenção de alcançar esses
resultados (crime doloso).

“As medidas criminais já adotadas anteriormente não serão alteradas com esta nova lei, pois conforme preceitua o artigo 26 da Lei
Federal 9605/98, que versa sobre
os crimes ambientais, a ação penal
é pública incondicionada, ou seja,
quando a Polícia Civil de MG toma
conhecimento do fato criminoso já
pode instaurar procedimento para
apuração”.
Investigadora de Polícia do
Dema, Luísa de Oliveira Lisboa
orienta os proprietários destes espaços de atendimento veterinário a
ficarem atentos à nova lei, quanto à
sua responsabilidade criminal e administrativa, para não sofrerem as
sanções legais impostas. “Os proprietários desses espaços devem se
manter atualizados para qualquer
legislação que repercuta no exercício de sua profissão e nos animais”.
Em relação ao procedimento feito pelo cidadão comum,
Dra Alessandra informa que este
deve continuar utilizando os canais oficiais para denúncia no estado que são:

1) Disque Denúncia Unificado 181
– é garantido o anonimato;
2) Acionamento imediato das forças policiais – em casos de flagrantes;
3) Nos demais casos – comparecer em uma unidade policial
para registro do Boletim de
Ocorrência e assim se iniciar
os trâmites da investigação criminal. Em
Belo Horizonte comparecer preferencialmente no Departamento Especializado
em Investigação de
Crimes Contra o Meio
Ambiente (Rua Bernardo Guimarães, n°
1571, Bairro de Lourdes/BH – atendimento
de segunda a sexta, das
EQUIPE do Departamento Especializado
8h30 às 18h30) ou em
em Investigação de Crimes contra o
qualquer unidade poliMeio Ambiente tem trabalhado muito
cial mais próxima.
para punir quem maltrata nossos animais
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Divulgação no JB ajuda
Asprami a ampliar parcerias
Entidade já está retomando as atividades presenciais
Não foram só os mais jovens
e trabalhadores que tiveram que
se adaptar ao mundo on-line para
exercer suas tarefas diárias em
tempos de pandemia. Muitos idosos, que ainda não tinham contato algum com o mundo virtual,
também precisaram se familiarizar com a tecnologia, especialmente aqueles que participavam
de encontros presenciais e que viram suas atividades suspensas ou
transportadas para o meio on-line. E a nossa turma dos 60+ novamente se superou e se manteve
ativa, mesmo à distância. Agora,
com a quase totalidade das pessoas idosas já vacinadas na capital é hora de voltar ao presencial.
No Buritis, a entidade que mais
representa essa etária, a Associação ao Projeto Melhor Idade (Asprami), está de volta às atividades presenciais e, inclusive, com
grandes novidades.
A Asprami acaba de anunciar
uma grande parceria com o “Espaço CrescerNt ”, que foi inaugurado
em julho deste ano no bairro. O espaço integra o projeto One Year in
Mission (OYiM), que desenvolve
e apoia ações sociais dentro e fora
Brasil. Em 2021, Belo Horizonte
foi a cidade escolhida para receber
estas ações.
E, para a satisfação de todos
do JORNAL DO BURITIS, foi por
meio de uma reportagem publicada em nosso jornal que o OYiM
conheceu o trabalho da Asprami
e decidiu que o trabalho merecia
apoio e recursos. “Eles pesquisaram projetos aqui no Buritis e por
acaso viram na internet a matéria
do JORNAL DO BURITIS sobre
a Asprami e vieram até nossa casa.
Acreditaram no projeto e ficaram
emocionados com o objetivo da

os olhos frente a tantas necessidades? Com passos lentos, mas
ininterruptos, a fé e a vontade
de cuidar dos mais necessitados
nos manteve firmes durante estes
tempos difíceis”.
Além das novidades, a Asprami celebra o retorno de parte das
atividades no UniBH contemplando as áreas do saber, bem estar e
entretenimento. Todas as ações
cumprindo as exigências da prefeitura em relação à Covid-19. As
inscrições poderão ser realizadas
entre os dias 22 e 30 deste mês.
Somente serão aceitas inscrições
de quem comprovar que recebeu
as duas doses. Para todas as informações a respeito dos trabalhos da
Aspramibasta entrar em contato
com Miriam no 9 9878-3245.
MIRIAM não esconde a felicidade em poder estar
de volta com as atividades presenciais da Asprami

associação: ir onde ninguém vai e
manter limpos os acamados. Hoje
doamos fraldas, cadeira de banho,
cadeira de rodas, comida e enxoval
de bebê. Além de ter o cantinho da
costura pagando pouco e doando
mais”, comenta a presidente da Asprami, Miriam Reis.
Além do apoio às ações solidárias da Asprami, o Espaço CrescerNt irá oferecer descontos especiais
para atendimentos de psicologia,
massagem e pilates para quem for
membro da associação.
Outra grande novidade desta
volta das atividades da Asprami é
a parceria com a médica acupunturitsta Daniela Galvão, que irá oferecer atendimento a um valor bem
abaixo do mercado aos associados.
De acordo com ela, sempre teve a
intenção de fazer alguma diferença

para melhorar a vida das pessoas e
que, através do seu trabalho, teria
este privilégio.
Por meio da Acupuntura Solidária, pede a contribuição de um
valor pequeno, além de um pacote
de fraldas geriátricas que serão entregues para a Associação. “Com
o projeto da Asprami percebi que
conseguiria auxiliar um número maior de pessoas e formar uma
rede de contribuição maior. Eu
consigo ajudar quem me procura e
essa pessoa também ajudará quem
está necessitando”.
Diante de todas estas novidades, Miriam não esconde a emoção em ver tudo que seu projeto
já alcançou. “Mesmo diante de
uma pandemia sem precedentes,
a Asprami manteve a cabeça erguida. Como poderíamos fechar

?

Social

?

Você sabe
quem foi

STELLA
HANRIOT
A Rua Stella Hanriot começa na Rua Tereza Mota Valadares, corta a Rua Cônsul Walter e termina na Rua Clementino Viana Dotti. É transversal à Avenida Professor Mário
Werneck, tem cerca de 700 metros e fica na parte alta do
bairro. Mas quem foi Stella Hanriot para ter seu nome eternizado no Buritis?
Stella nasceu em Pedro Leopoldo em 1901, filha do jornalista Raul Hanriot e de Altina Diniz Hanriot. Ainda menina sua
família transferiu-se para Belo Horizonte. Estudou no então
Colégio Izabella Hendrix e na Escola Normal, o atual Instituto de Educação de Minas Gerais. Ainda solteira, começou sua
vida artística oferecendo cursos de desenho, pintura e trabalhos
manuais. Pintora de apurada técnica e criatividade, deixou óleos e aquarelas de rara beleza em seu estilo neo-impressionista.
Além de artista plástica, também era escritora e teve vários trabalhos publicados na imprensa mineira. Em 1957 ganhou o Prêmio Literário Cidade de Belo Horizonte, promovido pela Prefeitura Municipal, com o romance “O Botina”.
Além de romances, escreveu livros de contos, histórias para
crianças e adolescentes e ainda arrumou tempo para escrever
algumas peças teatrais.
Era casada com o poeta Austen Amaro e passou a ilustrar os
poemas do marido que eram publicados na imprensa da capital.
Já idosa, Stella prestou contribuição voluntária ao Instituto de
Reeducação Santa Terezinha, onde através da terapia ocupacional ajudou na recuperação e crianças portadoras de deficiência.
Junto de Austen, Stella teve um casal de filhos: Felipe
Drummond e Cecília Drummond. Ela faleceu em 22 de dezembro de 1983, deixando dois bisnetos e oito netos, um deles o
jornalista Ivan Drummond, do jornal Estado de Minas.

Dra DANIELA firmou uma
importante parceria para
que os atendidos pela
associação tenham descontos
em tratamento de acupuntura

O fato de Stella ter seu nome em uma rua aqui do bairro foi
uma homenagem do já falecido vereador Helvécio Arantes. Ele
propôs em um projeto de lei que o bairro, ainda em construção,
recebesse uma rua com o nome dela. Aprovada pelos vereadores a lei passou a vigorar em 13 de abril de 1985. Se você não
sabia agora já sabe quem foi Stella Hanriot.

8

Setembro de 2021

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

Novidade

Covid-19

UniBH lança loja on-line
com produtos próprios

AFETOU A TODOS

PRODUTOS da nova loja
UniBH têm design moderno
e são de alta qualidade

A diretoria do UniBH encontrou uma forma de deixar
seus estudantes mais próximos
do Centro Universitário nestes tempos de pandemia e isolamento social. A instituição acaba
de lançar uma loja com produtos próprios e um conceito que
tem tudo a ver com seu público,
unindo estilo e design, em peças
que vão de moletons a squeezes
personalizados.
A pandemia distanciou estudantes, professores e toda a comunidade da estrutura oferecida
pelo Campus Buritis do UniBH.
Esse afastamento físico, no entanto, nunca foi empecilho para
que o Centro Universitário se
fizesse presente, de várias maneiras, na vida de quem de alguma forma vivencia a instituição.
Pensando nesse senso de “pertencimento”, a instituição lançou
sua loja de produtos próprios.
A Loja UniBH poderá ser
acessada por estudantes, docentes,
colaboradores e sociedade. A pla-

taforma on-line (https://loja.animaeducacao.com.br/unibh/) é aberta
ao público e contará com uma variedade de produtos e artigos que
prometem conquistar a todos.

EDUARDO FRANÇA não tem dúvidas
de que a loja será um sucesso

Diretora de Comunicação e
Marketing do UniBH, Marina Guedes destaca que a iniciativa segue
uma tendência global de mercado,
criada a partir da pandemia.
“Várias instituições de ensino superior contam com lojas de produtos
que trazem sua marca. Nossa intenção é levar para a comunidade acadêmica essa identidade do UniBH,
que poderá ser usada em qualquer
espaço da cidade, além do Campus.
Produtos universitários personalizados são uma realidade e o público
do Centro Universitário não poderia
deixar de ser contemplado.”
Para Eduardo França, diretor
do Campus Buritis, a Loja UniBH é mais um atributo de integração entre instituição e comunidade
acadêmica. “Com uma proposta
criativa, que traz peças modernas
e casuais, a loja chega com uma
série de itens que, com certeza, vai
agradar em cheio! Nos esforçamos
diariamente para ser e estar sempre o mais próximo possível do
nosso público. E poder fazer esse

MARINA GUEDES diz que a
inauguração da loja é uma
tendência global de mercado e o
UniBH sempre está antenado

movimento de um jeito contemporâneo, que agrega estilo e utilidade é muito positivo, sobretudo, em
um momento em que ainda vivemos o distanciamento social.

Pandemia provoca cenas de intolerância no
comércio. Psicóloga dá dicas de como superar
A cada dia que passa observarmos que as consequências da
Covid-19 para a sociedade são
bem mais profundas do que o
imaginado. O novo estilo de vida
ao qual fomos obrigados a seguir,
com a perda da liberdade de ir e
vir, o afastamento do convívio
com familiares e amigos, foram
situações que geraram reações de
raiva, tristeza, desesperança, ansiedade, irritabilidade, passando a
afetar diretamente a funcionalidade do indivíduo. Diante de tantas
mudanças e do pouco tempo para
ajustes, as alterações de comportamento são observadas também
no meio comercial.
As exigências da vigilância
sanitária na tentativa de controlar
a disseminação da doença, determinando regras, despertaram em
muitos clientes, proprietários e
funcionários episódios de impaciência, intolerância e até mesmo
falta de educação. Aqui no Buritis, infelizmente, alguns casos de
abordagem agressiva a vendedores foram registrados em lojas.
A psicóloga Fabiana Gomes
é especialista em terapia cognitivo comportamental, neuropsicologia e psicopedagogia. De
acordo com ela, fazer psicoterapia pode ser uma grande alternativa para mudar este cenário de
agressividade, que atinge inclusive o comércio, uma vez que é
um importante investimento no
autoconhecimento em tempos
tão difíceis das pessoas se relacionarem.
"Variadas são as situações,
mas o mais importante nesse
momento é conscientizar a população que os casos de transtornos mentais aumentaram
significativamente, justificando,
assim, a falta de controle emocional, a incapacidade de lidar
com o outro, a intolerância, cercada de tristeza e insegurança
diante de um futuro incerto. A
vacina traz um pouco de confor-

De acordo com Dra FABIANA,
estes transtornos são comuns,
mas com uma atenção especial
é possível mudar o cenário

to, mas sabe-se que não resolverá todos os problemas".
A especialista dá algumas
dicas para aumentar o bem-estar
nestes tempos de isolamento social como: fazer um planejamento de rotina; atividade física com
regularidade; dormir e se alimentar bem; aproveitar o tempo para
aprender coisas novas. "Faça
atividades que são prazerosas
como meditar, ouvir música, ler
livros, assistir a filmes, fazer cursos, entre outras coisas. Pratique
a gratidão, faça pequenas pausas
durante o trabalho. Caso necessário, procure ajuda de um psiquiatra e faça terapia".
Fabiana finaliza ressaltando
que, em meio a essa readaptação, pessoas sofreram prejuízos
econômicos, perderam emprego
ou tiveram seu salário reduzido.
Perdas ainda mais significativas
com a de entes queridos sem direito a um ritual de despedida.
Mas é preciso agradecer pelos
sobreviventes, embora muitos
tenham sido afetados e estejam
lutando contra as sequelas ocasionadas no sistema nervoso
central.
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Meio Ambiente

Um cuidado especial
com a nossa natureza
Na edição de julho 2021 publicamos como matéria principal
a ação de algumas protetoras do
meio ambiente da nossa região, que
lançaram no bairro o projeto Muralha Rosa, que consistiu no plantio
de ipês-rosas próximo a uma das
nascentes do Córrego Ponte Queimada, afluente do Cercadinho, na
Rua Rubens Caporali Ribeiro. A
ação teve dois grandes objetivos:
proteger as nascentes contra o desmatamento, queimadas e construções em áreas de preservação ambiental e trazer ainda mais beleza
ao nosso Buritis. Contudo, para que
estes objetivos verdadeiramente sejam alcançados é preciso que os
ipês sejam bem cuidados, para que
possam crescer fortes e saudáveis.
E para este zelo, a Muralha Rosa
tem contado com o grande apoio de
um morador, o professor de história
e de capoeira, Jorge Ferreira.
Morador na Rua Silvio de Oliveira Martins, Jorge todos os dias
se desloca até a Rubens Caporali para aguar os ipês. Nesta rotina
sempre faz questão de levar consigo a filha Aurora, que, inclusive,
foi uma das convidadas a plantar
uma muda no dia da ação. “Eu ajudo aguando as plantas com água
da própria mina natural da região.
Completo os gotejadores, coloco
mato seco nos pés da planta, faço
até a limpeza de lixo pela praça”,
explica.
Contribuir com o bem-estar de
nosso ambiente não é algo novo na
vida do morador do Buritis. Segundo ele, sempre foi um amante da
natureza, talvez por ter crescido no
interior e vivido muito próximo a
cachoeiras, lagoas, fazendas e matas. “Desde pequeno fazia mudas
de árvores nativas ou frutíferas em
casa e minha mãe distribuía aos interessados. Quando conheci o projeto da Muralha Rosa vi a oportunidade de compartilhar essa paixão
pela natureza com a minha filha. A

PREVENÇÃO AO SUICÍDIO
Fatores que impedem a detecção precoce e, consequentemente,
a prevenção do suicídio:
• O estigma e o tabu relacionados ao assunto por razões religiosas, morais e culturais;
• Medo e vergonha de falar
abertamente sobre esse importante problema de saúde
pública;
• A dificuldade em buscar ajuda;
• A falta de conhecimento e de
atenção sobre o assunto;
• A ideia errônea de que o
comportamento suicida não
é um evento frequente.
MITOS SOBRE O SUICÍDIO

JORGE e a filha AURORA se
dedicam a cuidar dos ipês rosas
com muito amor e alegria

Além da beleza, os ipês têm
também a função de proteger a
MINA D’ÁGUA que existe na região

partir daí me senti na responsabilidade de cuidar do que ela plantou e
dos outros também”.
O professor conta que também
é administrador de um grupo no
Facebook chamado S.O.S. Mombaça, que é voltado para iniciativas
ambientais principalmente na bacia
do Rio Mombaça, que é o rio que
abastece sua cidade natal, Dionísio, no interior de Minas. “Através
das minhas ações eu espero estar
contribuindo para um planeta mais
saudável. Espero também despertar
em minha filha essa consciência de
que devemos cuidar da natureza.
Uma pequena ação, como ajudar a
cuidar daquelas mudas, pode gerar
em quem passa e vê o plantio bonito e sendo bem cuidado, a vontade
de fazer parte de um coletivo ambiental ou mesmo plantar em outras áreas”, destaca.
Jorge tem o sonho de, a cada
dia, ver mais pessoas engajadas na
causa ambiental e assim vislumbrar
um mundo muito melhor para nos-

sas próximas gerações. “O planeta
clama por mais pessoas dispostas a ajudar. A natureza, principalmente em centros urbanos, vem
sendo segregada cada vez mais e
se esse despertar para a causa ambiental florescer, com mais e mais
coletivos e pessoas dispostas, conseguimos minimizar os danos ambientais causados pelo avanço das
cidades e atividades predatórias.
Então, se deseja fazer algo pelo
meio ambiente, vá lá e faça! Procure o coletivo mais próximo que
conheça, faça uma busca nas redes
sociais e some nessa causa tão nobre”, finaliza.
O mês de setembro é muito especial para quem se preocupa com
a natureza. No dia 21 comemora-se
o Dia da Árvore, data que tem por
objetivo conscientizar a população
sobre a importância dessa grande
riqueza natural. A data foi escolhida por estar próxima ao início da
primavera, que começa no dia 23
de setembro.

• Suicídio é uma decisão individual, já que cada um tem
pleno direito a exercitar o
seu livre arbítrio. FALSO
Os suicidas estão passando
quase invariavelmente por uma doença mental que altera, de forma
radical, a sua percepção da realidade e interfere em seu livre arbítrio. O tratamento eficaz da doença
mental é o pilar mais importante da
prevenção do suicídio. Após o tratamento da doença mental o desejo
de se matar desaparece.
• Quando uma pessoa pensa
em se suicidar terá risco de
suicídio para o resto da vida.
FALSO
O risco de suicídio pode ser
eficazmente tratado e, após isso,
a pessoa não estará expressou, em
dias ou semanas anteriores, frequentemente aos profissionais de
saúde, mais em risco.
• As pessoas que ameaçam se
matar não farão isso, querem
apenas chamar a atenção.
FALSO

A maioria dos suicidas fala ou
dá sinais sobre suas ideias de morte. Boa parte dos suicidas expressou, em dias ou semanas anteriores,
frequentemente aos profissionais de
saúde, seu desejo de se matar.
• Se uma pessoa que se sentia deprimida e pensava em
suicidar-se, em um momento seguinte passa a se sentir
melhor, normalmente significa que o problema já passou. FALSO
Se alguém que pensava em
suicidar-se e, de repente, parece
tranquilo, aliviado, não significa
que o problema já passou. Uma
pessoa que decidiu suicidar-se
pode sentir-se “melhor” ou sentir-se aliviado simplesmente por ter
tomado a decisão de se matar.
• Quando um indivíduo mostra sinais de melhora ou sobrevive à uma tentativa de
suicídio, está fora de perigo.
FALSO
Um dos períodos mais perigosos é quando se está melhorando da crise que motivou a tentativa, ou quando a pessoa ainda está
no hospital, na sequência de uma
tentativa. A semana que se segue
à alta do hospital é um período
durante o qual a pessoa está particularmente fragilizada. Como um
preditor do comportamento futuro é o comportamento passado, a
pessoa suicida muitas vezes continua em alto risco.
• Não devemos falar sobre
suicídio, pois isso pode aumentar o risco. FALSO
Falar sobre suicídio não aumenta o risco. Muito pelo contrário,
falar com alguém sobre o assunto
pode aliviar a angústia e a tensão

que esses pensamentos trazem.
• É proibido que a mídia aborde o tema suicídio. FALSO
A mídia tem obrigação social
de tratar desse importante assunto de saúde pública e abordar esse
tema de forma adequada. Isto não
aumenta o risco de uma pessoa se
matar; ao contrário, é fundamental dar informações à população
sobre o problema, onde buscar
ajuda etc.
PRINCIPAIS FATORES DE
RISCO ASSOCIADOS AO
COMPORTAMENTO SUICIDA
• Tentativa prévia de suicídio
e doença mental (depressão,
transtorno bipolar, alcoolismo
e abuso/dependência de outras
drogas, transtornos de personalidade e esquizofrenia);
• Ter familiares que tentaram
ou se suicidaram, ter ideias
e/ou planos de suicídio;
• Aspectos psicológicos (perdas
recentes, pouca resiliência, ter
sofrido abuso físico ou sexual
na infância, desesperança, desespero e desamparo);
• Condição de saúde limitante.
FATORES DE PROTEÇÃO
Autoestima elevada, bom suporte familiar, laços sociais bem estabelecidos com família e amigos,
religiosidade independente da afiliação religiosa e razão para viver, ausência de doença mental, estar empregado, ter crianças em casa, senso
de responsabilidade com a família,
gravidez desejada e planejada, capacidade de adaptação positiva, capacidade de resolução de problemas,
além de acesso a serviços e cuidados de saúde mental.

Fonte: Associação Brasileira de Estudos e Prevenção do Suicídio, Texto enviado pela Dra. Márcia Regina Alves Campos,
Psicóloga Clínica.Saiba mais na cartilha de Combate ao Suicídio da ABP: www.abp.org.br/cartilha-combate-suicidio

TERAPIAS ONLINE & PRESENCIAS

Marcia Campos / (31) 99174-1419 / Psicóloga Clínica & Terapeuta Integrativa
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Por Dentro do Bairro

Projeto de protetora instala
casinhas para animais em
situação de rua na capital
Buritis já recebeu a sua

Devido ao amor dos moradores do Buritis pelos animais, MARINALVA
fez questão que uma das primeiras casinhas fosse instalada no bairro

O frio intenso do inverno fez
despertar em muita gente a vontade de fazer algo em prol das pessoas que, infelizmente, não têm
um teto para dormir. Sendo assim,
diversas campanhas para recolher
agasalhos foram realizadas, inclusive no Buritis, para aliviar um
pouco o sofrimento das pessoas
em situação de rua. Contudo, não
são apenas os seres humanos que
sofreram nesta época. Nossos amiguinhos de quatro patas também
sentiram muitas dificuldades com
as baixas temperaturas. E para
os próximos meses o sofrimento
será ainda maior com a chegada
do período chuvoso. Pensando em
contribuir para o bem-estar destes animais, a protetora Marinalva
Amorim, moradora na região do

Barreiro, desenvolve, já há algum
tempo, um projeto para construção
de casinhas para cães e distribui
em vários pontos da capital. Uma
das últimas casinhas foi deixada
aqui no nosso bairro.
As primeiras casinhas instaladas foram feitas de papelão. Apesar
de muito bem feitas e terem abrigado com satisfação os cães durante o frio, o material não resiste ao
período de chuvas. Sendo assim,
Marinalva desenvolveu um modelo feito com impermeabilizador, que, inclusive, é o modelo
da casinha instalada recentemente no Buritis, na Rua Josephino
Aleixo. “Sei que meu trabalho é
muito pequeno diante da grande
demanda, mas acredito que, se
cada um fizer um pouco, no fim

faremos uma grande diferença na
vida destes bichinhos”.
Devido à necessidade do novo
modelo de casinhas, estas também
acabaram gerando um custo maior.
Marinalva espera contar com a ajuda das pessoas, especialmente de
empresários, para conseguir verba
para construir mais unidades. “A
ajuda pode ser financeira, pode ser
contribuindo na construção, pode
ser um cobertor, um medicamento, Não precisa levar um cãozinho
para casa para ser um protetor. Tem
que ter vontade de ajudar”.
E o trabalho da protetora está
sendo reconhecido. De acordo com
ela, muitas pessoas elogiam sua
atitude e a qualidade das casinhas,
ressaltando que elas não poluem o
visual do bairro. Porém, a melhor

resposta que tem é a felicidade dos
animais. “As casinhas estão sendo
habitadas e os cãezinhos as defendem com muita garra. Isto, sem dúvida, é o me estimula a continuar
com o projeto”.
Além das casinhas, Marinalva pretende realizar um trabalho
ainda maior de proteção aos animais em situação de rua como, por
exemplo, implantar um serviço de
castração para reduzir o número
de cães abandonados.
Quem quiser conhecer um pouco mais do trabalho da protetora e
quiser fazer parte desta ação basta
entrar em contato pelo 9 95667761.
A casinha da Rua Josephino Aleixo
já ganhou um cuidador. Trata-se do
comerciante Frederico Carvalho,
proprietário da Garagem Retrô.

BOM NA BOLA BOM NA VIDA LANÇA NOVO PROJETO
De forma gradativa, o Bom na
Bola Bom na Vida está retornando às suas atividades presenciais
em alguns núcleos, conforme autorização dos órgãos governamentais e seguindo todos os protocolos para contenção e prevenção da
Covid-19. No entanto, as crianças
e adolescentes atendidas no núcleo
do Parque Aggeo Pio Sobrinho,
aqui no Buritis, continuam sem
atividades presenciais. Porém, um
novo projeto que estará disponível
a partir deste mês de setembro promete amenizar um pouco a ausência da presença física.
Graças ao apoio do Conselho
Municipal da Criança e do Adolescente e da Prefeitura, por meio
da disponibilização de recursos
do Fundo Municipal da Criança e

Adolescente, foi possível lançar o
“Bora Praticar Esportes”, que, ainda em versão virtual, espera atender
150 crianças e adolescentes de 8 a
17 anos, com a realização de oficinas esportivas que irão explicar os
fundamentos, técnicas, regras, posicionamentos dos esportes, além de
orientações para saúde e bem-estar.
Serão ofertadas pelo menos 40
aulas nos seis meses de vigência do
projeto, sendo duas aulas semanais
(uma contemplando o futebol, (fundamentos técnicos, táticos e regras
do jogo) e a outra sobre modalidades esportivas diversificadas, jogos
e brincadeiras (atletismo, xadrez,
peteca, volei, basquete e outras);
além de atividades lúdico-pedagógicas, visitas virtuais, atividades
para capacitação de adolescentes e

jovens, inclusive com o Aplicativo
CRIA-FOCO. “Vamos aproveitar
este clima das olimpíadas e paralimpíadas que ainda está em todos
nós e incentivar que esta garotada,
cada vez mais, pratique esportes”,
diz o idealizador do Bom na Bola,
Carlos Vasconcelos, o Karlinhos.
Informações, outros esclarecimentos e pré-inscrições para o projeto basta entrar em contato com o
próprio Karlinhos pelo WhatsApp
99791-2605 ou e-mail bomnabolabomnavida@gmail.com. Desde
janeiro de 2020, quando ocorreram
as fortes enchentes que causaram
muitos estragos no Parque Aggeo,
e mais em adiante em razão da pandemia, as atividades do Bom na
Bola Bom na Vida, núcleo Buritis,
estão suspensas.

KARLINHOS diz que
novo projeto deve
alcançar em torno
de 150 crianças e
adolescentes
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Arte

Música para transformar
Saxofonista faz das ruas do Buritis seu palco

Com sua música, CRIZ BARBOSA já se tornou
uma figura bastante conhecida no bairro

As consequências da pandemia
transformaram
a
vida do saxofonista
Criz Barbosa. Com
a suspensão dos
eventos em razão
dos protocolos de
segurança sanitária,
o músico se viu do
dia para noite sem
nenhuma renda mas
as contas para pagar
continuavam
chegando em sua casa.
Em um momento de
enorme angústia, em
que não sabia mais
como sustentar a família, o que ele considera uma “luz divi-

na” iluminou seu caminho. Pegou
seu instrumento, um chapéu e foi
para a rua levar sua música para as
pessoas. Mal sabia ele que, a partir
dali, iria ver sua vida mudar, assim
como a de muita gente.
Morador no vizinho Estrela
D’alva, Criz escolheu o Buritis,
mais precisamente a entrada do
Shopping Paragem, para montar
seu “palco”. No repertório canções
instrumentais nacionais e internacionais, que vão de Milton Nascimento a Elton John.
A receptividade foi tão grande
que a colaboração das pessoas, deixando dinheiro em seu chapéu, fez
com que ele conquistasse uma renda, apesar de menor que a sua anterior, suficiente para manter as suas
contas em dia. “As pessoas gostam

e sensibilizam, ainda mais em um
momento tão difícil como o que
estamos vivendo. Algumas pessoas já disseram que eu estou fazendo uma coisa grandiosa para eles.
Então, eles ficam felizes e eu também. Tem gente que passa e diz:
Criz eu não tenho nada hoje para te
ajudar. Eu respondo: não tem problema. Pare aqui, escute a música.
Eu trouxe para vocês. Está dando
muito certo”.
De acordo com o saxofonista,
a sua apresentação pública acabou
resultando em situações que nunca
poderia imaginar como, por exemplo, o surgimento de convites de
trabalhos. “A pessoa me ouve, gosta, e me convida para tocar em diversos tipos de eventos. Isto já está
acontecendo muito”.

História emocionante
Além do Buritis, Criz Barbosa também se apresenta nas
ruas da Savassi. Na região vivenciou uma história que marcou sua vida e que sempre conta com muita emoção.
Um dia, quando estava
começando a tocar, ainda sem
ninguém nas ruas, uma família
de moradores de rua se aproximou e ficou escutando sua música. Surpreendentemente o pai,
a mãe e os filhos tiraram uma
moeda cada de R$1 e colocaram em seu chapéu. Receber
aquela pequena colaboração, de
R$4, de quem está em grande
necessidade econômica foi algo
que tocou seu coração. Tanto

que hoje aquelas quatro moedas
leva consigo como se fosse um
amuleto. “Se você olhar dentro
da caixa do meu saxofone essas
moedas estão lá. Eu as marquei com uma estrela. Elas significam muito pra mim. São a
chama para me mostrar como é
importante o que estou fazendo e também para atrair mais
dinheiro”.
Quem ainda não teve a
oportunidade de conhecer o trabalho do saxofonista, ele normalmente se apresenta no bairro aos sábados das 10h às 15h.
Contato telefônico através do 9
88730230. Vale a pena conferir
o trabalho deste grande artista!

Bom para a natureza e para o bolso
Alunos da Escola Americana de BH desenvolvem projeto de economia de energia
Nas últimas semanas, os noticiários têm dado grande destaque à grave crise hídrica que
o país está vivendo, que, além
do sério risco de um apagão e
de provocar um grande aumento
nas contas de energia, também
afeta diversos outros setores da
economia. É preciso que cada cidadão faça a sua parte para que
consigamos amenizar a situação.
Um grupo muito especial aqui do
bairro já está fazendo a sua parte!
Alunos do 6º ano da Escola Americana de Belo Horizonte,
aqui do Buritis, desenvolveram
um projeto muito interessante para
participarem da Exhibition, a tradicional Feira de Ciências da ins-

tituição. Eles
escolheram o
tema “Energia
Solar”, onde
realizaram todos os cálculos de consumo de energia
da escola, e
mostraram o
quanto ela iria
se beneficiar
se implantasse
o sistema de
energia solar
em suas dependências. O
projeto foi digno de nota 10.

DANIEL MAURIEL, HANNAH IMAMUDEEN E NOZOMI
HAYASHIDA. Os alunos responsáveis pela criação do projeto

Um dos participantes do projeto, o estudante Daniel Mauriel, comenta que a escolha inicial do grupo
para o trabalho na feira era astronomia, tema que todos os membros
gostam muito. Contudo, era preciso
que fosse algo que ajudasse o planeta
e a sociedade a ser mais sustentável.
Então, decidiram que iriam falar sobre energia solar. “O que mais nos
motivou para a escolha do tema foi
a possibilidade de saber mais sobre o
sol e seu processo de raios solares e
como isto poderia ser benéfico para
a humanidade. Por se tratar de uma
estrela, conseguimos também abordar um pouco de astronomia, que é a
nossa paixão”.
É quase certo que a diretoria da

Escola Americana irá implantar o
novo sistema de consumo de energia.
De acordo com o estudante, com o
novo modelo a instituição pode conseguir que até 100% dos seus gastos
com energia sejam zerados, uma vez
que ele permite fazer isso. “Nós podemos ter mudado o jeito que uma escola produz energia. Isso é muito legal”.
O grande desejo de Daniel é que
o projeto seu e de seus colegas ultrapasse os muros da Escola Americana. Segundo ele, a experiência pode
ser ampliada para a comunidade.
“Todos nós deveríamos usar energia
solar mais frequentemente. Ela ajuda
o meio ambiente, o ar, e ainda reduz
o gasto em energia. Faz bem para a
natureza e para o bolso”.
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Painel

SEMANA BRASIL:
comércio promove Black
Friday antecipada
Ação realizada neste mês de setembro tem descontos de até 70%

MARCELO DE
SOUZA E SILVA,
presidente
da Câmara
de Dirigente
Lojistas de
Belo Horizonte
(CDL/BH); a
entidade é a
responsável
pela ação
na capital

Com boas expectativas para
o segundo semestre, os lojistas da
capital passaram a contar neste mês
com mais um evento para alavancar as vendas, a Semana Brasil.
Embalado pelo feriado de sete de
setembro, o evento, que está em
sua terceira edição, pretende não só
incentivar o sentimento de patriotismo na população, mas também
gerar um ambiente de confiança no
comércio. Este ano, a campanha
segue até o dia 13 de setembro.
“A ideia é incentivar o varejista a realizar promoções no período,
oferecendo produtos ao consumidor com preços especiais. Como
estamos vivendo um momento de
retomada, com o avanço da vacinação e a flexibilização das atividades econômicas, acreditamos
que este evento vai trazer um fôlego ainda maior para o comercian-

te. Além disso, ele funciona como
um aquecimento para datas como
Dia das Crianças, Black Friday e
Natal”, pontua o presidente da Câmara de Dirigente Lojistas de Belo
Horizonte (CDL/BH), Marcelo de
Souza e Silva. A entidade é a responsável pela ação na capital.
Ainda de acordo com Souza e
Silva, as duas últimas edições da
Semana Brasil foram bastante positivas, com grande adesão dos setores do varejo, comércio e serviços.
“Foram ações com ótimos retornos,
mesmo em 2020, com a pandemia,
os consumidores conseguiram fazer
excelentes aquisições, com descontos que chegavam a até 70%. Para
este ano, também temos boas expectativas”, finaliza o dirigente. A adesão do comerciante ao projeto e as
compras podem ser feitas por meio
do site www.cdlbh.com.br .

REFIS ESTADUAL
Outra boa notícia para o comércio é que as empresas que
perderam o prazo de adesão ao
Refis Mineiro, expirado no dia
16 de agosto, agora têm até 23
de setembro para se inscreverem.
A nova prorrogação irá ajudar os
empresários que estão em débitos
com o ICMS a amortizar a dívida
de forma parcelada e também irá
proporcionar uma oportunidade de
organização das finanças.
“Esta é uma excelente chance para os empresários que não

conseguiram se adequar à medida
anteriormente minimizarem suas
dívidas. Felizmente, a economia
vem dando sinais, mesmo que tímidos, de recuperação. Para os
meses que ainda faltam até o fim
do ano teremos importantes datas
comemorativas que, certamente,
irão aquecer o comércio. Por isso,
é essencial que os empresários se
atentem ao pagamento dessas dívidas, pois, em um futuro próximo
podem comprometer o andamento
da empresa. Estar com o pagamen-

to do ICMS em dia fará a diferença para quem deseja se programar
para a recuperação econômica”,
afirma o presidente da CDL/BH.
De acordo com o governo de
Minas, até o dia 16 de agosto, o
Refis Mineiro - ICMS recebeu
18.921 habilitações, totalizando
R$ 3,901 bilhões em débitos regularizados, entre à vista e parcelados. Desse montante, R$ 463,7
milhões já foram efetivamente
pagos.
Empresários que se adequa-

rem até a nova data limite poderão pagar o valor total à vista ou
a primeira parcela até 30 de setembro. A medida, que pertence
ao programa de retomada econômica Recupera Minas, continuará oferecendo os mesmos benefícios: regularização de dívidas do
ICMS com descontos de até 90%
sobre multas e juros.
A nova prorrogação de adesão
permanece focada nas dívidas de
até 31/12/2020. Não há previsão
de novas extensões de prazo.

Terceira dose da vacina
contra Covid começa a
ser aplicada este mês
Com o avanço da variante Delta, o Ministério da Saúde
anunciou no fim do último mês
de agosto a aplicação da terceira
dose ou dose de reforço da vacina contra a Covid-19. A princípio, a aplicação estava prevista
para 15 de setembro. Contudo,
algumas cidades do país, inclusive Minas, como por exemplo
a vizinha São Joaquim de Bicas, já iniciaram a imunização a
partir do último dia 06. Em Belo
Horizonte, de acordo com o secretário municipal de Saúde, Jackson Machado, também existe
esta possibilidade de a vacinação
ser antecipada. No entanto, até o
fechamento desta edição, não havia sido anunciada uma decisão
a respeito.
A dose de reforço é indicada
para os idosos que completaram o
esquema vacinal há mais de seis
meses. No caso dos imunossuprimidos, eles devem esperar 28 dias

após a segunda dose. O ministério
informou que a imunização deverá ser feita, preferencialmente,
com uma dose da Pfizer, ou de
maneira alternativa, com a vacina de vetor viral da Janssen ou da
AstraZeneca.
Em BH, cerca de 222 mil pessoas acima de 70 anos e 12 mil
imunossuprimidos devem receber
a terceira dose, de acordo com
dados divulgados pela prefeitura.
Para o reforço, serão utilizados,
preferencialmente, imunizantes da
Pfizer. Na falta, poderá ser aplicada a AstraZeneca ou Janssen.
Os moradores do Buritis que
se enquadram nos grupos que irão
receber a terceira dose da vacina
contra a Covid-19 neste primeiro momento devem procurar o
posto montado no UniBH (Rua
Líbero Leone, 259) ou ainda
os postos de saúde Havaí ( Rua
Manila, 432) e Palmeiras (Avenida Dom João VI, 1821).

A aplicação de reforço deverá
seguir o seguinte esquema
CORONAVAC: quem tomou duas doses do imunizante,
deve receber uma dose de reforço da Pfizer ou AstraZeneca
ou Janssen.
ASTRAZENECA: quem
tomou duas doses do
imunizante, deve receber
uma dose de reforço da
Pfizer ou Janssen
PFIZER: quem tomou
duas doses do imunizante, deve receber uma dose
de reforço da AstraZeneca ou Janssen
JANSSEN: quem recebeu a dose única, deve receber reforço com Pfizer ou AstraZeneca

