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O BAIRRO DA
EDUCAÇÃO
Mais de 12 mil
vacinados no UniBH
A campanha de vacinação contra a Covid-19, no Buritis, tem contado com um grande parceiro! Desde
o mês de maio, o
UniBH, por meio
de suas equipes dos
cursos de Medicina
e Enfermagem, disponibilizou uma estruturada sala de vacinação no Campus
para a comunidade,
o que, até o fim do
mês de setembro, já
havia contabilizado a
marca de mais de 12
mil doses aplicadas.
A iniciativa foi ainda
mais significativa quando se pensa que o bairro,
apesar de sua enorme população, infelizmente,
ainda não conta com um centro de saúde.

Se a gente mede a força de
uma nação pela educação que ela
oferece ao seu povo, nada mais
justo, então, do que dizer que o
Buritis é o melhor bairro de Belo
Horizonte. Afinal, por aqui os
pais conseguem dar ao seu filho
um ensino de excelência, desde
o maternal ao Ensino Superior.
No bairro encontramos algumas
das melhores redes de ensino
do país, que disponibilizam aos
estudantes o que há de mais atual
em metodologia educacional.
PÁG. 3

PÁG. 8

Por um
trânsito
seguro

Transformador Diferenciada

Aniversário

Doutrina

Renomado educador fala
da importância de se
trabalhar as habilidades
socioemocionais

Academia do bairro
comemora 15 anos com
uma grade recheada de
atividades esportivas
PÁG. 7

Grupo espírita do
Buritis se mostra cada
vez mais forte e realiza
grande ação solidária

PÁG. 4

PÁG. 10

Odontho Buritis oferece
toda a estrutura e
serviços para manter
um lindo sorriso
PÁG. 6

PÁG. 12

Brincadeira de criança,
como é bom

Uma feliz parte da infância de muitos moradores,
especialmente os nascidos
nas décadas de 80 e 90, tem
sido resgatada no Buritis.
Uma turma muito animada tem se encontrado nas

noites de quinta e manhãs
de domingo na Rua Itacaiunas para jogar queimada.
A brincadeira deu tão certo
que hoje já existem mais de
200 pessoas participando do
grupo de Whatsapp.

PÁG. 11

Buri Dogs dois anos
Em torno de 250 vidas transformadas! Estes são os números de cães em situação de rua que foram, de alguma
forma, acolhidos pelo BuriDogs nestes últimos dois anos. O grupo, que nasceu em outubro de 2019 da vontade
de algumas moradoras em fazer um pouco pelos nossos amiguinhos de quatro patas que tanto sofrem nas ruas do
bairro, ganhou muito mais força do que elas imaginavam e hoje celebra a data já tendo o seu nome marcado pelos
grandes serviços prestados, não só no Buritis, mas em BH.
PÁG. 5
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Editorial

EDUCAÇÃO

É POR AQUI MESMO
O Buritis é indiscutivelmente o bairro mais independente de Belo Horizonte.
Isso é fato e um dos motivos
que transformaram o bairro
nos últimos 20 anos como
o mais populoso da capital. O que era um bairro de
transição para a maioria das
famílias que veio para cá
acabou sendo o lar definitivo. Vários aspectos são ressaltados pelas pessoas que
aqui escolheram para viver.
A diversidade do nosso comércio. O cardápio variado
de nossos bares e restaurantes. A qualidade na prestação
de serviços. Mas o bairro
também tem um outro patrimônio muito importante no
momento em que as pessoas
decidem morar aqui: a excelência das nossas institui-

ções de ensino.
A exemplo de outras
atividades, o morador do
Buritis só leva o filho para
estudar fora do bairro por
algum motivo que não seja
a qualidade. A reportagem
principal dessa edição de
outubro, quando são comemorados o Dia das Crianças
e o Dia do Professor, mostra
esse lado do bairro que muitas vezes não é tão ressaltado. Mas você já parou para
pensar que aqui no bairro o
estudante tem opções desde
o berçário até cursos de pós-graduação? Qual outro bairro da cidade tem esse conforto, comodidade e qualidade
na hora de educar os filhos?
No aspecto da educação
o bairro também é privilegiado. Contamos com insti-

tuições sólidas que oferecem
aos estudantes, muitos deles
moradores de outros bairros
da cidade, uma educação de
qualidade capaz de prepará-los para qualquer desafio
profissional. No caso, por
exemplo, do curso superior,
já há algum tempo o UniBH
fez crescer no bairro uma
nova modalidade de moradia:
as Repúblicas de estudantes.
O aspecto mais importante é que nossas instituições
vão muito além do ensino
tradicional. A preparação
para o ENEM ou para a entrada no mercado de trabalho
é muito importante. Porém,
há algo mais que é oferecido
que vai além da qualificação
profissional. Existe uma preocupação não somente com
o estudante, mas com o ser

humano. Atividades fora de
sala de aula que contribuem
para a formação de cidadãos
mais comprometidos com
uma sociedade mais justa. A
escola não é apenas uma sala
de aula. Tem música, esporte,
lazer, inovações tecnológicas
e uma preocupação individualizada com o estado emocional do estudante em todas
as fases da sua vida escolar.
Está chegando o final do
ano. Para muitas famílias é o
momento de escolher onde o
filho vai estudar. Para muitos
estudantes do ensino médio
também chega a hora de escolher que caminho vai seguir no ensino superior. Para
quem está vivendo esta situação, vale a pena conhecer o
que o bairro pode oferecer.
A pandemia está dando

sinais de que em breve essa
tragédia será vencida. A ciência do mundo inteiro fez
um esforço excepcional e
em menos de um ano uma
vacina foi criada para combater esse vírus que somente
no Brasil ceifou mais de 600
mil vidas, fechou milhares
de empresas e deixou milhares de pessoas desempregadas. Nesse cenário, escolher
uma escola de qualidade
ganha uma dimensão ainda
maior na vida das pessoas.
Pode parecer clichê, mas
uma boa educação continua sendo a principal herança que os pais podem
deixar para seus filhos. E
nós, aqui do Buritis, temos
o privilégio de poder oferecer a eles esse patrimônio
bem perto de casa.
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Ensino

DO MATERNAL À GRADUAÇÃO
Buritis oferece excelência no ensino durante toda a vida estudantil
Formação
profissional
de qualidade

ELIANE diz que o
principal objetivo do
ensino SEB/Unimaster
é propiciar aos alunos
ferramentas intelectuais
que o habilitem ao
exercício pleno da
cidadania, em uma
sociedade competitiva,
em constante processo
de alto desenvolvimento
tecnológico

Para ANDREA SILVA,
uma educação
transformadora
e inovadora são
abordagens
trabalhadas pelo
Colégio Batista desde
a Educação Infantil
ao Ensino Médio

“Na Educação Infantil proporcionamos um cotidiano de descobertas para a construção de uma
base sólida que influenciará todo
o desenvolvimento da criança.
No Ensino Fundamental, séries
iniciais, valorizamos as situações
lúdicas de aprendizagem, fazendo
uma articulação com as experiências vivenciadas na Educação Infantil. Essa articulação prevê tanto a progressiva sistematização de
experiências quanto o desenvolvimento, pelos alunos, de novas formas de relação com o mundo. No
Ensino Fundamental, anos finais, é
a hora em que se amplia e aprimora o espírito investigativo e a capacidade de aplicar e registrar os
conhecimentos científicos, resultando em alternativas de intervenção na realidade, de forma eficaz,
ética e responsável”.
Já no Ensino Médio, fase que
consolida o processo pedagógico da Educação Básica, os alunos
do SEB/Unimaster são altamente
preparados para atender as neces-

sidades do mundo contemporâneo
sem esquecer a preparação completa para os vestibulares. Com
uma metodologia própria, a rede
atingiu a impressionante marca
de 100% de aprovação nos vestibulares. “Nos últimos três anos,
o Unimaster vem se posicionando positivamente no ranking das
escolas mineiras e está entre os
30 melhores do estado. Destaco
aqui a redação avaliada com nota
980 no Enem, o que significa
que um dos corretores atribuiu
nota mil a ela e demonstra o nosso avanço”, ressalta.
Outra renomada rede de ensino existente no bairro é a Batista
Mineiro. São 103 anos atuando
em Belo Horizonte, e há 10 no
Buritis, a escola tem a missão de
contribuir para a formação do ser
humano por meio da educação integral, considerando seu desenvolvimento nas dimensões cognitiva,
socioemocional, corporal e espiritual, orientada pelos valores cristãos. “É uma honra participar da

formação integral de nossas crianças e jovens. Uma educação transformadora e inovadora são abordagens trabalhadas pelo Colégio
Batista desde a Educação infantil
ao Ensino Médio”, comenta a diretora Andrea Silva.
Andrea faz questão de dizer
que, atualmente, atua como diretora da do Batista Buritis, mas que
já teve o privilégio de ser uma estudante do colégio e o quanto isto
foi importante para a sua formação, não apenas como profissional, mas principalmente, como cidadã. “Por meio das experiências
que vivi e mestres encantadores
que tive, escolhi ser professora.
Não tenho dúvida da formação de
excelência voltada para o ser humano, focada em resultados e em
formar cidadãos capazes de conviver, contribuir e formar. Também
sou moradora do bairro, escolhi o
Buritis para que meus filhos pudessem experimentar uma jornada
educacional de qualidade, inclusive universitária”.

Em relação ao ensino
superior, enquanto muitas
famílias veem seus filhos tendo de ir estudar
longe, até mesmo em
outras cidades, para
buscar seus sonhos,
os nossos jovens
podem frequentar
excelentes
cursos
no “quintal de casa”.
Após a tarefa de definir a carreira que irá seguir, uma outra grande
dúvida surge na cabeça
do jovem e de sua família. Qual a instiRAFAEL CICCARINI garante que estar
tuição de ensino que
presente na vida cotidiana do Buritis
melhor se encaixa é imprescindível para o UniBH, tanto como
instituição de ensino quanto como agente
em suas necessisocial para toda a comunidade
dades, condições e
nas exigências do
mercado de trabalho? Conhecer a avaliação do
valiosas da Ânima Educação,
curso no MEC é um bom pasintegra o maior ecossistema
so. Além de analisar as notas
de educação de qualidade do
obtidas, é importante obserpaís. Este atributo, aliado à
var a estrutura do local. No
vocação do Buritis em conBuritis, temos o UniBH que
centrar instituições de ensino
é referência em ensino supereferendadas
nacionalmenrior, oferecendo mais de 40
te, agrega ainda mais valor
cursos de graduação e espeao Centro Universitário. O
cializações, com um corpo
bairro tem diferenciais que
docente de alto nível, comcontribuem para que famílias
posto por professores refenasçam e se desenvolvam na
rências em suas áreas de aturegião e o nicho da educação
ação.
é uma das singularidades do
O UniBH, uma das marcas
Buritis.

Alexandre Guzanshe

Assim que o exame de gravidez testa positivo, o primeiro sentimento que vem aos futuros papais é de intensa alegria. Depois
do nascimento da criança, uma das
principais decisões é escolher o lugar onde ela vai iniciar a sua vida
estudantil. Em muitos casos, este
melhor ensino significa estudar
longe casa. Mas, para quem mora
no Buritis, isto nunca foi um problema. O nosso bairro é reconhecido pela presença de ótimas escolas
do maternal ao ensino superior.
A missão de educar com excelência nunca foi uma tarefa simples. É preciso estar em constante
busca por novas metodologias de
ensino e uma equipe docente engajada no processo de aprendizagem.
A formação integral contribui para
que o estudante seja capaz de fazer
boas escolhas. O Buritis conta com
escolas de primeiro nível, tanto em
termos de estrutura quanto de profissionais capacitados, o que permite ao estudante ter um ensino de
altíssimo nível.
Um grande destaque educacional do nosso bairro é a escola
SEB/Unimaster, que conta com 50
anos de excelência em ensino, do
maternal ao Ensino Médio. Sua
proposta pedagógica tem como
objetivo garantir ao educando, aos
profissionais, à família e à comunidade um espaço educacional em
que cooperação, respeito, dedicação e competência os conduzam a
uma linha de ação eficaz e coerente. De acordo com a diretora Eliane Veloso, a rede tem como prioridade objetivos que irão direcionar
o trabalho da instituição por meio
de projetos que ampliam e valorizam o conhecimento, permitem a
problematização, a investigação e
a reflexão sobre o conhecimento e
a sociedade.
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Painel

No mês que celebra o Dia do Professor, JB
entrevista o criador da Escola de Inteligência
No dia 15 de outubro comemoramos o Dia Nacional do Professor.
Para celebrar a importante data, o
JORNAL DO BURITIS traz uma
reportagem especial com um professor que tem feito muita diferença no ensino do nosso país. Médico
psiquiátrico, psicoterapeuta, pesquisador, escritor, mas, acima de
tudo, professor. Augusto Cury é o
fundador da Escola de Inteligência,
que trabalha pela melhor qualidade
na educação infantil, contribuindo
para o desenvolvimento da inteligência socioemocional em crianças, adolescentes e adultos.
Augusto Cury esteve recentemente em Belo Horizonte para
realizar uma palestra para profissionais da educação. O tema abordado, "Habilidades Socioemocionais", coloca a gestão da emoção
como diferencial para saúde emocional e captação de alunos, especialmente nos dias de hoje diante de toda a instabilidade trazida
pela pandemia.

"Sem gestão da emoção, ricos
se tornam miseráveis, profissionais competentes sabotam sua eficiência, pais e professores se convertem em péssimos educadores,
amantes implodem seus romances,
jovens destroem seu futuro. Sem
gerir a emoção, esgotamos o cérebro: o céu e o inferno psíquico ficam muito próximos".
A escolha em falar aos professores não é um mero acaso. Para
Cury, os professores são o grupo
profissional mais importante das
nossas sociedades, já que eles têm
a responsabilidade de educar a inteligência e a criatividade dos alunos. "Atualmente, as crianças e os
jovens estão sendo bombardeados
por um excesso de informações, o
que demanda um enorme esforço
e energia mental. Como consequência, os alunos não aprendem. O
professor é o grande responsável
por mudar este cenário. Educação
socioemocional envolve a promoção de habilidades como: empatia,

resiliência, resolução de conflitos,
pensamento crítico, saúde emocional, relações saudáveis, criatividade, consciência social, comunicação, entre outros".
Cury ainda abordou temas que
envolvem a qualidade de vida e o
bem-estar dos professores, alunos
e famílias no momento em que o
ensino remoto vai sendo gradativamente substituído pelas aulas tradicionais. A ideia é contribuir para
que todos possam estar preparados
para o novo normal dentro do ensino e como essa adaptação entre escolas e famílias precisam estar alinhadas para não trazer transtornos
para o próximo ano.
“Essa transformação que 2020
trouxe para o ensino deixou muitas
dúvidas e receios para educadores,
alunos e para as famílias. É fundamental enxergarmos como vamos
seguir daqui em diante depois de
aprendermos a nos adaptar e ressignificar o ensino tradicional depois dessa mudança”.

SOBRE A ESCOLA
DA INTELIGÊNCIA

Com mais 30 milhões de livros
vendidos, CURY é considerado o autor
mais lido da última década. Ele é o
idealizador da Teoria da Inteligência
Multifocal, que analisa o processo de
construção dos pensamentos

Presente em mais
de mil instituições de
ensino do Brasil que
atendem cerca de
300 mil estudantes, a Escola da Inteligência (EI) é o
maior programa de
educação
socioemocional do Brasil.
Fundada em 2010,
a EI busca desenvolver as habilidades emocionais e de
consciência social
de jovens estudantes com o auxílio de materiais audiovisuais,
impressos e digitais, bem como a
formação de professores e apoio

para as famílias.
O programa contempla as
dez competências fundamentais
para a formação integral do aluno exigidas pela Base Nacional
Comum Curricular (BNCC), do
Ministério da Educação, e mais
de 50 outras habilidades e competências socioemocionais essenciais para a formação do ser
humano. Entre as mais de 50
habilidades e competências que
o programa desenvolve estão o
gerenciamento das emoções, o
autoconhecimento, a resiliência, pensar antes de agir e reagir,
além do trabalho que influencia no combate e prevenção ao
bullying e drogas.

Pensando em Paris?
Venha aprender francês com a Asprami

Se existe
uma língua que
todo o mundo reconhece
como bonita é
o francês. Ela
é descrita como
suave, elegante e
agradável de ouvir.
Muitas pessoas que
conhecemos, com certeza,
gostariam de falar francês. Po-

rém, por alguma razão na vida, não
foi possível. Mas nunca é tarde para
aprender. E agora uma grande oportunidade surgiu. A Asprami (Associação ao Projeto Melhor Idade)
traz, a partir deste mês de outubro, o
curso de língua francesa. Mais uma
grande atração neste retorno das atividades presenciais no UniBH.
Gabriela Cyrino será a professora responsável em ministrar o
curso. Nascida em Belo Horizon-

te, viveu na França grande parte
de sua infância e adolescência.
Mesmo com seu retorno ao Brasil, concluiu o ensino médio dentro do sistema francês, no Lycée
Français François-Mitterrand, em
Brasília. “A oportunidade de trabalhar no Buritis é muito significante para mim, pois foi aqui a
primeira residência de meus pais
quando se casaram, nos anos 90”,
relembra a professora.

A comunicação é um dos focos
do curso, que tem como objetivo
central instrumentalizar o aluno para
as conversas mais comuns no cotidiano de um estrangeiro. “Depois
de tantos meses reclusos por conta
da pandemia há uma forte tendência
das pessoas investirem nas viagens
turísticas, não somente em busca
de lazer, mas também de estabelecimento de relações sociais, tão importantes depois desse longo tempo

de isolamento social”.
As aulas são gratuitas e poderão
ser acompanhadas aos sábados, das
9h às 10h30, ou nas terças-feiras,
das 13h30 às 15h. Para se inscrever,
o contato pode ser feito diretamente com Gabriela Cyrino pelo WhatsApp ou telefone (34) 98407-0784.
Além de aulas para aprendizado do
francês, a Asprami oferece formação nos idiomas espanhol e inglês,
entre outros cursos variados.
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Comemoração

DOIS ANOS DE BURI DOGS
Grupo faz aniversário e celebra grandes conquistas
O 15 de outubro será lembrado
por muito tempo como um marco
na vida de vários dos nossos amiguinhos de quatro patas. Foi nesta
data, no ano de 2019, que um grupo de nove mulheres, que nunca tinham sequer se falado, se reuniram
para buscar formas de ajudar os cãezinhos em situação de rua do Buritis. Nenhuma delas fazia parte de
alguma ONG de proteção animal.
Mas tinham o principal: a enorme
vontade de socorrer estes bichinhos.
Hoje, o Buri Dogs se tornou uma
das maiores referências da causa
animal em Belo Horizonte.
A jornalista Fernanda Castro
foi uma das co-fundadoras do Buri
Dogs. Ela recorda que o grupo nasceu de uma forma muito despretensiosa. Um dia transitando de carro
pela Rua Henrique Badaró Portugal
(pista de cooper), avistou três cães
abandonados. Sensibilizada, não
pensou duas vezes. Comprou um
pacote de ração e alimentou os cães.
Ciente de que muitos moradores do
Buritis são engajados na causa animal decidiu postar a sua ação nas redes sociais do bairro. Só que ela não
imaginava era que seu post tivesse
tanto impacto. Em pouco tempo recebeu muitos parabéns e comentários de pessoas que queriam fazer o
mesmo. Diante de toda essa reação,
pensou na criação do grupo. Começou a convidar as pessoas e, rapidamente, o Buri Dogs estava fundado.
No entanto, mais despretensioso
que o início do grupo foi imaginar o
status que ele iria alcançar em apenas dois anos, sendo a maior parte
deles dentro da pandemia. O Buri
Dogs hoje se tornou um exemplo no
acolhimento de animais em situação
de rua. Protetores de outros bairros
buscam informações e apoio do grupo para iniciarem a mesma ação em
suas regiões.
“O Buri Dogs se tornou muito
maior que nós imaginávamos. Minha vida hoje se divide em minhas
obrigações profissionais e o grupo.
É muita dedicação mesmo. Durante

Co-fundadora do Buri Dogs, a
jornalista FERNANDA CASTRO
não esconde a emoção por
tudo o que o grupo já realizou
nestes dois anos

estes dois anos foram cerca de 250
animais que receberam algum tipo
de assistência, desde resgate, cuidados veterinários até à adoção. Para
um grupo pequeno, sem recursos, é
um número que emociona”.

causa, se tornando um aliado. Infelizmente, a cada animal resgatado,
outros vários ficam sem acolhimento. A causa animal só cresce a cada
dia. O assessor parlamentar Paulo
Gomide é um destes grandes aliados
que o Buri Dogs conquistou ao longo destes dois anos de fundação.
De abril até agora Paulo já resgatou cinco animais em situação de
rua. Assim como a maioria das pessoas, não tem condição de levá-los
para a sua casa. Contudo, fez todo
o acolhimento necessário. Levou ao
veterinário, contribui com os custos
de um lar solidário e ainda doa parte
do seu tempo para dar aos animais
amor. Passeia, brinca, cuida.
“O Lord foi o primeiro a ser
resgatado por mim, sob orientação
da Fernanda. Seus uivos e o andar
mancando, para mim, foi como
um lamento, um pedido de ajuda.
Depois de resgatado, o levei para
uma clínica veterinária, onde foi
tratado. Após alta, foi encaminhado para um lar temporário à espera da adoção. Com o tempo, pude

NOVOS ALIADOS
O Buri Dogs não transformou
apenas a vida dos animais resgatados. Os membros do grupo também
tiveram sua rotina alterada. Para
muitos, o Buritis é um bairro dormitório e, por isso, não se chega a conhecer o próprio vizinho de andar.
Através do Buri Dogs, Fernanda
não só fez grandes amizades como
também passou a conhecer mais o
bairro onde mora. “Foi transformador. As pessoas nos abordam
para fazer elogios sobre o trabalho
e acaba que a gente começa a conversar e, de repente, muitas histórias são contadas. Além disso, hoje
conheço os membros da associação
do bairro e de outras instituições
importantes do Buritis”.
Contudo, a maior alegria da jornalista e das demais coordenadoras
do grupo é quando, além dos elogios, o morador também abraça a

Com suas grandes ações, PAULO
acabou se tornando um dos
“membros honorários” do Buri Dogs

observar que ele não estava feliz
e demonstrava sinais de tristeza e
depressão. A partir deste momento
resolvi passear com ele, pelo menos, uma vez por semana. Isto fez
toda diferença”, recorda.
Após o Lord, Paulo resgatou a
Lilica e seu filhote Trovão (nomes
que ele mesmo deu) e, mais recentemente, a Judith e o Theo, dois gatos,
também mãe e filhote. Todos passaram pelo mesmo processo: foram
atendidos em uma clínica veterinária e em seguida levados para um lar
temporário. “No decorrer deste tempo tenho buscado contribuir com
aquilo que posso. No Conselho Municipal de Meio ambiente, do qual
faço parte, tenho feito intervenções
na defesa de ações mais eficientes e
eficazes no cuidado e tratamento de
cães e gatos. O controle populacional dos pets e o desenvolvimento de
uma política de saúde impactará favoravelmente à saúde física e mental do ser humano, além de despertar a necessidade de proteção. Se me
perguntar quem sou eu? Apenas um
colaborador sentimentalista”.
Outra grande história contada
nestes dois anos de BuriDogs é a do
psicoterapeuta Guilherme Santos e,
o seu hoje melhor amigo, Nicolau,
o Nico. Há um ano e meio, Guilherme decidiu que adotaria um cachorro. Foram quase três dias navegando
no Instagram em páginas voltadas
para adoção de animais em Belo
Horizonte; até que surgiu a publicação de uma mãezinha que havia
sido resgatada com seus cinco filhotes. Todos diferentes um dos outros
e que ressaltavam toda a beleza dos
incríveis vira-latas.
“O meu encantamento se fortificou quando liguei para as “buris”
e percebi que do outro lado haviam
pessoas repletas de alegria e amor
pela causa. O cuidado e o carinho
que expressavam pelos doguinhos,
a percepção clara de uma ação realizada através da força do amor
despertaram em mim uma certe-

GUILHERME foi um dos primeiros a adotar um cão resgatado pelo grupo. O
trabalho sério e o amor das voluntárias foram fundamentais para a sua decisão

za absoluta de que através da Buri
Dogs eu encontraria o cachorrinho
que tanto buscava. A minha conexão com o Nicolau foi imediata e
pouco tempo depois eu voltava pra
casa o levando comigo e totalmente
encantando pelo amor das voluntárias do grupo pelos animaizinhos”,
conta Guilherme.
O psicoterapeuta ressalta que
o importante trabalho realizado
pelo Buri Dogs não se resume ao
já tão nobre empenho em resgatar
cachorros abandonados. O alcance
final do grupo é levar a vivência
plena do amor para tantas famílias. “As ações do BuriDogs nos
comprovam que o amor pode tudo.
A maneira como eu e o Nicolau
cuidamos um do outro confirma
essa força. E a garra com a qual o
grupo segue sua jornada é a prova maior dessa lei universal: através do amor, disseminam o amor
e mais forte se tornam. Ao Buri
Dogs minha imensa gratidão”.
E para que essa tão importante
frente continue em ação Guilherme reforça que é preciso que todos
da sociedade civil apoiem o grupo, através de doações financeiras,
apoio em rifas, pedidos de remé-

dios e rações, vendas de souvenires ou de qualquer outra maneira.
“Tento ajudar sempre que posso,
não apenas para salvar cachorros
abandonados, mas também saber
que as voluntárias levarão o amor
para muitos animais, pessoas,
crianças, famílias”.
Apesar do reconhecimento, o
Buri Dogs de fato ainda sofre muito
com a falta de recursos financeiros.
O grupo do Whatsapp, por exemplo,
conta com 40 membros, mas destes,
apenas 15 contribuem de forma regular. O sucesso de muitas ações se
dá com campanhas específicas. O
sonho de Fernanda é que o grupo
tivesse condições de manter os acolhimentos sem a necessidade deste
clamor social. “O trabalho é árduo,
paciente. Mas, se nunca pensamos
que alcançaríamos este tamanho,
também não tenho dúvidas de que
teremos grandes vitórias daqui pra
frente”, finaliza.
Para contribuir com os trabalhos do BuriDogs basta fazer qualquer doação em: Banco Inter – 077.
Agência 0001-9. Conta: 9013535-0.
Ou faça um Pix: 00025424718, em
nome de Chirstiane Simões Cota
(responsável financeira).
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Variedades

Bom colchão muda Todos os tratamentos
a vida das pessoas dentários em um só lugar
Ao lançar um empreendimento
o objetivo principal, claro, é obter
lucro. No entanto, algumas empresas conseguem ir além e, mais do
que a busca pelo dinheiro, acabam
por fazer uma grande diferença na
sociedade. No nosso bairro, um
grande exemplo é a Ortobom Buritis. Desde que foi inaugurada, a
loja já mudou, para melhor, a vida
de muitos moradores.
Consultora de vendas da Ortobom há 20 anos, Adriana Bárbara
não esconde o orgulho ao falar da
empresa a qual presta serviços. Mais
do que um colchão, ela sabe que está
oferecendo saúde aos seus clientes.
Esta constatação ela chega ao descrever os depoimentos que já ouviu.
“É tanta notícia boa. Gente que
sofria há anos com dores nas costas,
hérnia de disco, que tinha perdido as
contas de quantas vezes haviam ido
ao médico e que, de repente, passaram a acordar sem nenhum incômodo. Dizem que não comprou um
colchão, mas sim sua saúde”.
E, de acordo com Adriana, os
benefícios não ficam resumidos à
saúde física. A saúde emocional de
muitas pessoas também foi fortemente afetada após a mudança do
colchão. “A pessoa tinha uma noi-

Ao longo dos anos, ADRIANA viu que seu trabalho não
era apenas vender colchões, mas também uma consultora
que contribuiu com a saúde de muitas pessoas

te mal dormida e isto obviamente
afetava o seu comportamento. Então, brigas que eram comuns entre

Quem mora no Buritis há mais tempo deve se
lembrar muito bem da dificuldade que era realizar
um tratamento odontológico no bairro. Além do pequeno número de clínicas
existentes, a maioria não
oferecia toda a estrutura
necessária para um procedimento mais complexo.
Mas, felizmente, esta é
mais uma situação que ficou no nosso passado. Um
grande exemplo é a nova
Odontho Buritis.
A clínica é o melhor
resultado da junção entre a
tradição e a modernidade.
A Odontho Buritis soma
experiência de 15 anos atendendo em nossa região com
uma estrutura moderna, equipamentos novos e profissionais
especializados.
Gláucia Alves, nova proprietária da clinica, está trazendo muitas inovações com o foco
na qualidade de atendimento e
satisfação dos clientes. Ela participou de todo este processo de

casais, pais e filhos, simplesmente,
acabaram. Já me emocionei com
muitas histórias”.

CONTRIBUIÇÃO
Como mesmo se denomina,
Adriana não é uma vendedora,
mas uma consultora. Seu objetivo não é que o cliente saia da
loja com um colchão, mas com o
colchão que necessita. “A gente
faz um diagnóstico completo das
necessidades do cliente para indicar o seu colchão ideal. Além de
recomendações e dicas que irão
ajudar a fazer com que durma
muito melhor”.

Mais uma prova de toda confiança no trabalho realizado é que
a Ortobom decidiu investir ainda
mais no Buritis e inaugurou, recentemente, sua segunda unidade no bairro. A partir de agora,
os moradores têm ainda mais opções, conforto e comodidade para
fazer a sua escolha. A nova loja
fica na Avenida Professor Mário Werneck, 2862. Telefone de
contato é o 3261-0369. “Estamos

muito felizes com este novo empreendimento e temos a certeza
que muito mais lindas histórias
estão por vir”.
Além de valer muito a pena
conferir esta nova loja, é importante lembrar que a primeira unidade, já tradicional no bairro,
também localizada na Avenida
Mário Werneck, mas no número
1851, segue aberta aos clientes.
Telefone de contato: 2510-0692.

GLÁUCIA estruturou a clínica
para que pudesse oferecer
todos os serviços odontológicos
em um único espaço

Além da excelência profissional,
na Odontho Buritis o paciente é
atendido em um ambiente acolhedor
para amenizar qualquer trauma

transição entre as empresas, acompanhou de perto o crescimento do Buritis nos últimos anos e viu a necessidade de oferecer um serviço muito
mais completo aos pacientes. “Hoje,
além do bom atendimento, sabemos
a importância de oferecer uma estrutura moderna e confortável. Fazemos
atendimento personalizado nos mais
diversos horários, inclusive, aos sábados. Ao chegar à clínica, nossos
pacientes têm estacionamento na
porta, ambiente climatizado e podem
até passar pelo procedimento assistindo TV, ouvindo música. Isso traz
muita tranquilidade, uma vez que ir
ao dentista ainda é algo traumático
para muitas pessoas”.
Para a Dra. Júlia de Almeida
Reis, a Odontho Buritis está alcançando um alto patamar no atendimento. “Oferecemos serviços que
têm alta procura no mercado como
os de estética, harmonização facial,
botox, além de outros, como a comodidade de fazer um raio-x aqui
na própria clínica”.

Ao todo, a Odontho Buritis oferece os serviços de ortodontia, alinhadores estéticos invisalign, implantodontia, odontopediatria, periodontia,
próteses, cirurgias, tratamento de canal, restaurações estéticas, clareamento e harmonização facial.
Lisdete de Sá Souza já é cliente fiel da clínica. “Gostei muito do
atendimento da Odontho Buritis.
As profissionais são atenciosas,
preocupadas com o nosso bem-estar. Todos os serviços são muito
bem executados e com preços acessíveis. Estou muito satisfeita com
meu tratamento”, afirma.
E para cativar ainda mais os pacientes, a Odontho Buritis vem realizando promoções especiais a cada
mês. Em setembro foi para os procedimentos de botox, para este mês
de outubro, mês das crianças, os
descontos serão para a garotada em
atendimentos de prevenção e limpeza. “Nossos clientes podem ficar
atentos porque a cada mês teremos
uma promoção mais especial que a
outra. Vale a pena conferir”, destaca
a Dra. Júlia.

A ODONTHO BURITIS fica localizada
à Rua Walter Guimarães Figueiredo,
N°245 - Loja 6. Telefones de contato e
agendamento de avaliação:

2527-6969
97175-6969
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Especial

Gastronomia

ACADEMIA ESPAÇO FITNESS
celebra 15 anos de fundação
Segundo o Chef RAMON RODRIGUES, seu compromisso
é trazer novas experiências para a casa

PROGRAMAÇÃO DE ANIVERSÁRIO contou com passeio na montanha, yoga, acqua hiit, entre outras atrações para toda família

Diretoria, funcionários e
alunos da Espaço Fitness viveram um momento muito especial neste último mês de setembro. A academia celebrou
a importante marca de 15 anos
de fundação. Primeiro com
uma unidade no Funcionários
e, a partir de 2015, a unidade
Buritis que, posteriormente, se
tornou a única da marca. Para
festejar a data, uma programação especial para a família foi
organizada. Teve passeio na
montanha, aulas de yoga, acqua hite, entre outras atrações.
A inauguração da Espaço
Fitness foi a materialização
de um sonho do professor de
Educação Física Cássio Mendes, que desejava montar um
espaço onde pudesse conciliar excelência em treinamento esportivo com acolhimento, entretenimento e um clima
bem familiar. “Esta metodologia se encaixava perfeitamente com o Buritis, e a nossa academia se transformou
em referência técnica nacionalmente”, diz.

No entanto, nem de longe estes 15 anos de atuação
foram só repletos de alegria.
Muitos foram os percalços a
serem superados. De acordo
com Cássio, as dificuldades

e transformações do mercado
fitness veio como um tsunami para as pequenas e médias
academias, onde novas estratégias se tornariam determinantes para a sobrevivência

Professor de Educação Física, CÁSSIO MENDES diz que,
através da Espaço Fitness, conseguiu oferecer tudo o que acredita
ser o ideal em atividade física para manter a boa saúde

no novo modelo e perfil dos
clientes/alunos.
“E foi aí que a Espaço Fitness utilizou das dificuldades
para se tornar referência em
atendimento e acolhimento.
Uma das nossas estratégias foi
retirar completamente as atividades e aulas coletivas como
spinning e jump do portfólio e
transformar-se especialista em
treinamento personalizado”.
Outro momento marcante
e de grande dificuldade na academia se deu em março do ano
passado com o anúncio da pandemia e a consequente obrigatoriedade de paralisar as atividades. Segundo Cássio, aquele
foi o momento de maior incerteza sobre o futuro da Espaço
Fitness. No entanto, junto com
a angústia e dúvida do que poderia acontecer, o empresário
se apoiou aos seus propósitos,
que sempre foi cuidar dos colaboradores, alunos e famílias,
e tomou algumas atitudes fundamentais para a sobrevivência
de sua empresa.
“Montamos e estruturamos
a “Gestão da Experiência do
aluno”, onde durante o período da pandemia mantivemos
o contato direto com todos os
alunos, ouvindo as dificuldades e entendendo as demandas individuais. Criamos aulas online com empréstimo de
acessórios e materiais. Sempre com o objetivo de estar
próximo dos nossos alunos.
Momento extremamente delicado que, mais uma vez, nos
reinventamos e saímos ainda
mais organizados e fortes”,
revela Cássio.

Boutique Parrilla
da Vila investe
em promoções no
Happy Hour
Com a chegada das estações
mais quentes do ano, nada melhor do que, ao fim do expediente, tomar uma cerveja bem gelada e saborear um delicioso tira
gosto. Pensando nisso, o Boutique Parrilla da Vila preparou
um cardápio super especial para
o happy hour. De segunda a sexta, das 17h às 20h, o restaurante
oferece Chopp Pilsen pela metade do preço ou na compra de um
balde com cinco Long Necks o
cliente leva seis, válido para a
Heineken e Verace Pilsen. Para
acompanhar, seis petiscos da
casa também estão saindo pela
metade do preço. Tudo isto
para o cliente aproveitar ainda
mais os dias mais longos desta época do ano. Às quintas e
sextas, o restaurante ainda tem
a atração da música ao vivo.
No mês passado, o Boutique
Parrilla da Vila fechou uma importante parceria com o chef Ramon Rodrigues, que já chega com
novidades no cardápio da casa. O
restaurante está investindo nessa
nova fase de reabertura da cidade
e com isso aposta em uma reformulação do cardápio, novo chef,

novas parcerias. “Estou muito
feliz com esse novo desafio. Cheguei trazendo novos pratos para o
cardápio, mudando algumas receitas que já existiam e pensando
em ações pontuais que pretendemos fazer”, pontua o chef.
O novo cardápio vai manter pratos e petiscos que já existiam e são muito aceitos, como
é o caso do Croquete Alemão,
Fishand Chips, e o picolé mineiro. Novos petiscos entraram,
entre eles o Bolinho de Abóbora,
Cambito de Leitão, Filé Mignon ao Molho Gorgonzola e o
Frango com Catupiry. O cardápio também tem novidades nos
pratos. Risoto Mineiro (arroz
de risoto, lingüiça, bacon, couve, queijo e ovo, o Filé Parrilla
da Vila, que é filé mignon com
molho gorgonzola, arroz com
brócolis e aspargos com Champignon, o Príncipe Albert, que
é o Filé Mignon recheado com
Catupiry, molho com tomate,
Champignon e batata palha. Os
sanduíches e os combos com
carnes também continuam. Porém, mais opções de sanduíches entraram no cardápio.

SERVIÇO:

BOUTIQUE PARRILLA DA VILA
Rua Aggeo Pio Sobrinho, 187
loja 12 e 13 – Buritis
Capacidade para 180 pessoas
Aceita todos os cartões
Acesso PNE
Contato: (31) 98678-6656
Horário de funcionamento:
segunda a quarta de 10h à 0h,
quinta a sábado de 10h à 1h e
aos domingos de 11h às 18h.
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Parceria

CDL/BH E SEBRAE

PROMOVEM EVENTO
PARA DISCUTIR INOVAÇÕES
NO MUNDO DIGITAL

Presidente da CDL/BH, MARCELO DE SOUZA E SILVA diz que
Summit Experience é mais uma ação para capacitar os
empresários a utilizarem com qualidade as ferramentas digitais

Você sabe qual a diferença
entre digitalização e transformação digital? E mais, como
elas impactam o crescimento do
seu negócio? A 3ª edição virtual
do Summit Experience, evento
promovido pela Câmara de Dirigentes Lojistas de Belo Horizonte (CDL/BH) e Sebrae Minas,
nos dias 18 e 19 de outubro, vai
abordar essa temática com grandes nomes do mercado.
O Summit Experience 2021
será totalmente on-line, os ingressos custam R$39,90 e dão acesso
aos dois dias de evento. Na programação estão Allan Costa, Arthur Igreja, Erika Linhares, Marcos Piangers, Felipe Scherpes,

Fernando Kimura, dentre outros.
Ao todo, serão 14 horas de conteúdo, 18 palestrantes, seis painéis,
talkshows e networking.
“O objetivo é desmistificar e
descomplicar o ambiente virtual
para os empresários e empreendedores. Apesar do uso das
ferramentas digitais ter crescido ao longo do último ano,
ainda existem muitas dúvidas
sobre esse ambiente. Queremos oferecer aos participantes
a oportunidade de descobrir as
características técnicas e comportamentais para sobreviver e
prosperar neste meio”, afirma o
presidente da CDL/BH, Marcelo de Souza e Silva.

Pandemia

UniBH já contabiliza mais
de 12 mil vacinados contra
a Covid-19 na instituição
Apesar de o Buritis ser o maior
bairro de Belo Horizonte, o poder
executivo municipal, não se sabe
o real motivo, ainda não enxerga a necessidade de se instalar um
centro de saúde por aqui. Por esta
razão, toda vez que o morador precisa do serviço público de saúde
precisa se deslocar aos vizinhos
bairros Havaí e Palmeiras para receber o atendimento. Com o início
da vacinação contra a Covid-19 se
acendeu uma grande preocupação
na comunidade sobre como estes postos adjacentes iriam suprir
a grande demanda do Buritis. Era
evidente que enormes filas iriam
se formar nos locais o que, além da
perda de tempo, poderia ser um risco de contaminação em virtude da
aglomeração de pessoas. Mas, felizmente, o Buritis conta com um
grande colaborador no seu dia a
dia, o UniBH, que, mais uma vez,
se apresentou como um parceiro da
comunidade do bairro.
Desde o fim do mês de maio,
período em que a vacinação começou a ganhar força na capital,
o UniBH se tornou mais um ponto
extra para a vacinação contra Covid-19 na cidade. A instituição mobilizou suas equipes de Medicina e
Enfermagem para o atendimento à
população. E neste mês de setembro, o Centro Universitário celebrou a importante marca de mais
de 12 mil doses aplicadas.
Eduardo França, diretor do
Campus Buritis do UniBH, ressalta
que ter este grande número de pessoas vacinadas na instituição é motivo de muito orgulho para todos da
diretoria. De acordo com ele, para
que isto fosse possível foi feita

uma importante negociação com a
Prefeitura e a universidade se apresentou como um potencial ponto de
vacinação e que poderia dar este
suporte à comunidade.
“A gente entende que o campus é um lugar propício a experiências, e que está no bojo destas
experiências o atendimento às demandas de saúde da comunidade.
Além disso, com a ação pudemos
colocar nossos professores e alunos diretamente envolvidos na vacinação e, consequentemente, nas
ações para o combate à pandemia.
É a materialização do conceito de
que aquilo que os alunos aprendem, eles praticam. Agora, em especial, neste cenário de combate à
Covid-19”.

Apesar da marca de 12 mil vacinados, CAMPANHA DE IMUNIZAÇÃO
no UniBH prossegue de acordo com o calendário da PBH

ESTRUTURA

ANEILDE BRITO fala da importância
em poder estar envolvida em
uma ação que vai ser um marco
na história da saúde no país

A estrutura da sala de
vacinação no centro universitário foi planejada a
partir da organização de
um espaço físico que permitisse o atendimento à
população de maneira a
oferecer um procedimento seguro e com o tempo
de espera mínimo. Coordenadora do curso de
Enfermagem do UniBH,
Aneilde Brito, explica
que a participação de docentes e acadêmicos de
Medicina e Enfermagem
tem sido uma experiência valorosa tanto do ponto de vista técnico-científico quanto do social. “Sendo a campanha de vacinação contra

a Covid-19 um marco na história
da saúde brasileira, participar dessa
experiência de maneira ativa reforça a contribuição da comunidade
acadêmica para a saúde da população de Belo Horizonte”.
Desde o início da campanha
de vacinação no UniBH, 220 acadêmicos já participaram das ações
da sala de imunização em atividades que incluem triagem dos vacinados, vacinação da população e
cadastramento dos vacinados. E a
marca de 12 mil vacinados foi só o
início! A imunização no centro universitário prossegue com o cronograma preconizado pela PBH. Ela é
realizada de segunda a sexta-feira,
das 8h às 16h, com entrada pela rua
Líbero Leone.
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Comportamento

Artigo

Fim do home office também
mexe com a vida dos pets
Felizmente, nos últimos tempos, a vacinação contra a Covid-19 na capital ficou muito mais
intensa. Com isso, o número de
casos da doença caiu de forma
significativa e diversos setores já
retomaram as suas atividades presenciais. Mas, assim como muitos
trabalhadores terão de se readaptar
à essa nova realidade, se acostumando aos poucos com a ideia de
trabalhar fora de casa, os pets também precisarão se acostumar com
algo que não é comum a eles em
quase dois anos: ficarem sozinhos
por um longo período de tempo.
Para que os bichinhos não sofram
tanto com a ausência dos donos,
é possível tomar algumas medidas que podem fazer com que se
adaptem a esta nova realidade com
mais tranquilidade.
Veterinária especialista em
reabilitação animal, Camila Lani
recomenda que os donos proporcionem uma rotina mais independente do cão. É preciso oferecer
recursos, ferramentas e atividades
que sejam interessantes, agradáveis e ocupacionais aos pets, mesmo com a presença dos familiares,

para que eles saibam que
naquele momento, durante
aquele exercício, não terão
a atenção.
Como dica para estas
atividades, Camila fala do
uso de brinquedos. “Os
que estimulam as atividades de enriquecimento alimentar, com utilização de
petiscos, são os que mais
despertam a atenção do
animal. Para não ter problema em adquirir um brinquedo inadequado ao porte
do cão, o dono deve informar a raça ao funcionário
do pet shop e ver qual é o
mais aconselhável”.
Caso seja possível, outra grande dica da veterináManter uma ATIVIDADE SAUDÁVEL
ria é colocar o pet em uma
ao pet é a melhor maneira de evitar
creche especializada, o que
os traumas da ausência do dono
também contribui muito
Com a menor presença em
para a readaptação do animal. “No
casa, também é muito importanlocal, eles terão um dia de muita
te que o dono passeie mais com
atividade e interação com outros
o seu pet. “Faça um esforço. Leanimais. O recomendado é que ele
vante alguns minutinhos antes
vá para a creche, mesmo antes do
para passear com ele. Ao chegar
fim do home office, pelo menos
do serviço, mesmo estando cansaduas vezes na semana”.

do, também ande um pouco com
o animal. Esta atividade faz total
diferença no comportamento do
seu amigo”, ressalta Camila.

NÃO PUNA
Caso seu animal esteja sofrendo com o fato de ficar sozinho
por muito tempo, ele poderá demonstrar diversos comportamentos avessos ao seu dia a dia como:
latido excessivo, destruição de algum objeto (sofá, almofada, roer o
pé da mesa), automutilação, fazer
suas necessidades em locais errados, brincar com as próprias fezes
e ficar sem se alimentar ao estar
sozinho. A penalização por essas
ações, do posto de vista educativo,
não deve ser feita.
O animal não associará o seu
castigo com o ocorrido e isso apenas comprometerá a confiança e
o vínculo que o tutor e o pet possuem. O mais indicado é a prevenção: deixe objetos importantes e
de valor longe do alcance do animal, tente antecipar o que ele pode
fazer, esconda almofadas, remova
tapetes, plantas e qualquer outro
objeto que possa ser destruído.

Câmara de BH está discutindo
pessoas em situação de rua
Resgatar a dignidade das pessoas que estão em situação de rua e garantir sua reinserção no mercado de
trabalho. Este é o objetivo central do
Grupo de Estudo “BH Sem Morador
de Rua”, idealizado pelo vereador
Braulio Lara, que está tratando com
firmeza este tema tão complexo e difícil da capital mineira.
Estima-se que Belo Horizonte tenha hoje cerca de 10 mil pessoas em
situação de rua e elas não querem somente comida. Elas querem também
saúde, educação e trabalho. Ao lon-

go das diversas etapas, o Grupo de
Estudo vai dialogar com mais de 20
entidades mapeadas que poderão contribuir com o tema.
O grande objetivo é contribuir na
mudança da realidade das pessoas em
situação de rua, buscar soluções efetivas para o tema, resgatar a dignidade
dessas pessoas e recolocá-las no mercado de trabalho. “O problema das pessoas em situação de rua não será resolvido
de um dia para outro. É trabalho de longo prazo. O Grupo de Estudo “BH Sem
Morador de Rua” está analisando todos

Pintura de Rodolfo Ledel

os eixos deste tema e conversando com
os entes públicos e privados para ajudar
a estruturar uma metodologia bem articulada para que possamos apontar soluções efetivas, eficientes e eficazes”, diz
Braulio Lara.
Ao final do processo, o vereador
espera reunir o número máximo de
informações, fazer todos os apontamentos necessários que poderão solucionar o problema das pessoas em situação de rua e entregar um relatório
robusto para que a prefeitura de BH o
execute com prioridade.

Projeto do vereador
BRAULIO LARA, mais do
que assistência, quer dar
dignidade aos moradores
em situação de rua

Por MÁRCIA CAMPOS(*)

AUTOMUTILAÇÃO

Causas e Tratamento
De acordo com as últimas pesquisas, a origem do transtorno ainda é confusa para os especialistas.
Uma parte dos estudiosos defende a ideia de que a autolesão é,
sim, uma doença em si. Acreditam
na hipótese de que os cortes liberariam mais endorfina em algumas
pessoas do que em outras. Quando
a substância age no cérebro, provoca sensação de bem-estar que diminui a ansiedade e a tristeza. É dessa
maneira que a mutilação acaba se
tornando um vício.
A outra parte dos especialistas acredita que a automutilação
é um sintoma de doenças emocionais, como a depressão. Costuma
estar associada a outros transtornos como a dependência química
por exemplo, e, “a maioria das
pessoas que se mutila tem dificuldade de lidar com a vida sentimental. Algumas foram abusadas
sexual ou fisicamente na infância.
E metade delas sofre de algum
distúrbio alimentar”, diz Wendy,
da S.A.F.E.
Em alguns casos parece que o
problema está relacionado com a
necessidade de mais atenção ou a
fuga de alguma atividade desagradável. Também foi sugerido que
algumas vezes a automutilação
poderia estar relacionada com as
consequências sensórias produzidas pelo comportamento. Isto é,
a pessoa poderia gostar da sensação ou talvez atenuar a dor que a

pessoa estava experienciando.
Apesar do fato de que uma
série de hipóteses sobre os casos
que começaram a aparecer, uma
coisa está cmeçando a ficar clara:
a automutilação de pessoas diferentes possuem causas diferentes.
Ou seja, cada pessoa tem um motivo diferente dos demais para se
automutilar. Resultados de uma
análise funcional com 150 pessoas demonstraram: 40% dos casos
analisados – a causa tinha relação
com a fuga de estímulos aversivos
26% dos casos analisados – a causa
tinha relação com a atenção obtida
26% dos casos analisados – a causa tinha relação com as sensações
provocadas pelo próprio ato.
O mais importante a ser observado é a necessidade de uma
análise atenta das causas funcionais do comportamento de
se automutilar, ou seja, por qual
motivo, porque a pessoa tem este
comportamento?
É indispensável avaliação por
um psicólogo clínico para se entender as causas reais do problema, bem como o entendimento por
parte do paciente de que ele pode
obter o que deseja com o comportamento de se automutilar sem ter
que se automutilar.
Em outras palavras, é possível conseguir atenção, sensações
corporais de alívio, fugir de coisas
aversivas ou desagradáveis sem ter
que partir para a automutilação.

(*)Márcia Campos – Psicóloga Clínica – 31.99174-1419
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Buritis na Semana Nacional do Trânsito
Entre os dias 18 e 25 de setembro foi celebrada a Semana Nacional do Trânsito. Em 2021, o tema
escolhido para a campanha foi: “No
trânsito a sua responsabilidade salva
vidas”. Como não podia deixar de
ser, o Buritis, que possui um trânsito
muito intenso devido à alta densidade demográfica e um comércio forte,
foi destaque com a realização de uma
grande blitz educativa.
No dia 25, uma equipe de militares, chefiada pela comandante do
policiamento do bairro, Tenente Nathália Policarpo, realizou uma operação educativa na Avenida Barão
Homem de Melo, na entrada do Buritis. Os motoristas que ali passavam
eram abordados e recebiam importantes dicas de segurança no trânsito. “A Semana Nacional do Trânsito
promove por meio da conscientização de condutores, ciclistas e pedestres, um trânsito mais seguro. A
ideia foi fazê-los refletirem sobre a

Tenente NATHÁLIA garante que ações educacionais
como esta causam um impacto muito positivo ao trânsito

responsabilidade de cada um para
tornar o trânsito seguro para si e
para os outros”.
De acordo com a militar, o tema
escolhido este ano teve a finalidade
de sugerir debates e reflexões sobre

a responsabilidade de cada um dos
atores do trânsito. Além disso, buscou democratizar o acesso à sociedade de todos os avanços trazidos
pela era digital no âmbito da Senatran e seus parceiros.

“A campanha visa preservar vidas, por meio de ações de conscientização voltadas para educação, engenharia e fiscalização de trânsito. Por
exemplo, tais ações devem contemplar a discussão sobre questões relacionadas à infraestrutura viária brasileira, organização e alinhamento dos
órgãos do Sistema Nacional de Trânsito, mobilidade urbana, convivência pacífica entre pedestres, ciclistas,
motociclistas, entre outros aspectos”.
Senatran é a Secretaria Nacional de Trânsito, nova nomenclatura
dada ao órgão máximo executivo
do Sistema Nacional de Trânsito, a
partir do último dia 16 de setembro,
em substituição ao Denatran.Segundo o Ministério da Infraestrutura,
os acidentes no trânsito constituem
uma das maiores causas de mortes
no mundo. No Brasil, mesmo com
a pandemia retirando das ruas milhares de veículos, em 2020 tivemos
mais de 30 mil mortes.

Vidraçaria Mondrean celebra
22 anos com grandes promoções
Um comércio que chega há
mais de duas décadas de portas abertas, passando por inúmeras crises financeiras e até uma Pandemia, com
certeza, tem muito a comemorar!
Para celebrar os 22 anos de fundação, a Vidraçaria Mondrean preparou uma série de ofertas para que o
cliente possa, neste momento tão delicado, pelo menos ter a felicidade de
ver a sua casa com os vidros e espelhos que tanto sonhava.
A Mondrean oferece o que há de

mais atual em vidros laqueados, espelhos modelados e espelhação com
iluminação, produtos que estão entre os mais procurados no mercado
atualmente, além dos fechamentos e
divisórias em vidro temperado, box e
demais serviços.
“Nossos preços são especiais e
ainda parcelamos as compras no cartão de crédito dependendo do valor,
em três, quatro, cinco vezes. E, nesta
comemoração de aniversário ainda
teremos muitos brindes surpresas. É

vir na loja e conferir”, garantem os
sócios-proprietários Adriano Mondrean e Mônica César.
A Vidraçaria Mondrean está
localizada na Av. Professor Mário
Werneck, 2751, Bairro Buritis. Os
contatos são:
Telefone: (31) 3377-3074
WhatsApp: (31) 98524-4662
Siga-nos no Instagram:
@mondreanvidros

CAFÉ DA MANHÃ PARA PINTORES
Prestadores de serviços de pintura do Buritis e região tiveram
uma grande oportunidade para qualificarem ainda mais a sua mão de
obra. No último dia 2 de outubro,
a Pinta Mundi Buritis (Av. Aggeo
Pio Sobrinho, 411), em parceria
com a Sherwin Willians, promoveu
um café da manhã a estes profissionais, cujo objetivo foi apresentar os
alguns dos novos produtos lançados pela empresa, além de um im-

portante momento para a troca de
experiências entre eles.
O produto em destaque foram
as massas para “Efeitos Especiais”,
uma linha de texturas que promove os mais variados efeitos ao ambiente como cimento queimado,
mármore e Aço Corten, e que estão
tendo uma grande procura no mercado. “A aplicação destes produtos
não é simples. Exige uma técnica.
E estes pintores que estiveram aqui

tiveram a oportunidade de
conhecer sobre eles, testar e
agora estão mais capacitados
para realizá-la”, comenta a
arquiteta Mariana Mascarenhas, franqueadora da Pinta
Mundi no bairro.
De acordo com Mariana,
o encontro também foi muito
produtivo para que alguns profissionais se conhecessem e tirassem dúvidas e trocassem informações. “Ao

final, ainda houve sorteio de brindes
e a realização de brincadeiras. Foi
um dia muito especial”.

?

Por Dentro do Bairro

?

Você sabe
quem foi

DOUTOR
LUCÍDIO
AVELAR
A rua Doutor Lucídio Avelar começa na avenida Professor
Mário Werneck e termina da rua Juruena. Ela tem cerca de 300
metros, é mão única sentido Mário Werneck e tem papel importante no sistema viário do bairro. Mas quem foi Lucídio Avelar
para ter o seu nome eternizado no Buritis?
Médico de notória atuação em todo o estado de Minas Gerais,
José Lucídio de Avelar, filho do Dr. João Antônio de Avelar e Dona
Francisca Ferreira de Avelar, nasceu em Sete Lagoas, no dia 29 de janeiro de 1901. Em Belo Horizonte, sempre envolvido com a área da
saúde, começou sua carreira como diretor da Revista Radium, publicação do Diretório Acadêmico da Faculdade de Medicina, que também o tinha como membro.
Lucídio de Avelar se tornou doutor no dia 19 de março de 1926.
De 1930 a 1932 foi assistente da Enfermaria de Clínica Cirúrgica da
Santa Casa de Misericórdia de Belo Horizonte, passando também pelo
serviço clínico do Asilo Afonso Pena. Quem por um acaso ler somente
até essa linha não vai imaginar onde é que o Dr. Lucídio chegou. Por
isso, fugindo do habitual, adiantaremos uma de suas graças: pulando
para o ano de 1967, o doutor (já muitíssimo reconhecido) recebeu em
Roma uma comenda da Ordem Eqüestre de São Silvestre. Quem ofereceu foi, nada mais nada menos, que o próprio Papa Paulo VI.
Voltando para a década de 30, em virtude dos serviços que prestou à Força Pública do Estado de Minas Gerais durante a Revolução
de 1930, alcançou os Títulos se Capitão Honorário e Capitão Médico
Auxiliar do Exército. Dando continuidade aos serviços militares foi
chefe do serviço de Cirurgia do Trem Hospital, uma formação sanitária da Força Pública do Estado que assistia os combatentes da Revolução de 1932. Isso que é ser guerreiro!
Logo após, começou a trabalhar no Hospital Militar, no ambulatório de ginecologia. Em 1939, se tornou major chefe da Clínica
Urológica do Hospital Militar e em 1942 se tornou chefe interno da
Clínica Cirúrgica do mesmo hospital. Para contemplar sua carreira
acadêmica, é importante ressaltar que ele foi professor de Enfermagem Cirúrgica do curso de Enfermagem de Minas Gerais durante os
anos de 1938 e 1939.
Dr. Lucídio Avelar foi fundador da Sociedade de Ginecologia de
Minas Gerais. Em 1969, recebeu um cartão de prata como homenagem da Rádio Itatiaia, Diário de Minas e TV Vila Rica, por 30 anos
de serviços prestados à Santa Casa. No dia 10 de maio de 1971 ocupou a cadeira de número 91 da Academia Mineira de Medicina, onde
mais tarde se tornaria membro emérito. Veio a falecer em 15 de novembro de 1980, pouco antes de completar 81 anos de idade. Se você
não sabia agora sabe quem foi Dr. Lucídio Avelar.
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Brincadeira

Resgatando a infância
Encontros para jogar queimada animam o bairro
Em tempos de alta tecnologia,
em que cada vez mais estamos presos às telas dos computadores e celulares, uma animada turma do Buritis
decidiu se reunir para praticar uma
das atividades físicas mais divertidas
da infância de quem nasceu algumas
décadas atrás. Duas vezes na semana, a galera tem se encontrando na
Rua Itacaiunas (localizada no final
da Rua Engenheiro Carlos Goulart à
direita) para jogar queimada.
Para quem nasceu nos anos
2000 e talvez nunca tenha ouvido
falar, queimada é uma brincadeira
dividida em dois times. O jogador
que estiver com a bola deve arremessá-la tentando acertar (queimar)
uma pessoa do outro time. Quem
for queimado sai do jogo. Vence a

IRMA (com a bola) mal
acredita que uma vontade sua
pudesse mudar, para melhor, a
rotina de tanta gente

Para ninguém
ficar para trás
ENCONTROS TÊM REUNIDO jogadores das mais diversas idades. De CRIANÇAS
que nunca tinham ouvido falar a IDOSOS que ainda estão em grande forma

equipe que conseguir queimar todo
o time adversário primeiro.
A administradora Irma Gomide,
moradora na Rua Stella Hanriot, foi
a grande idealizadora do encontro
que, na verdade, começou pouco antes
da pandemia. Mas,
com o anúncio do
isolamento social,
acabou que a ação
ganhou força mesmo somente nas últimas semanas. "Eu
queria muito relembrar a infância, as
brincadeiras de rua.
Então, decidi fazer
minha festa de aniversário em uma
quadra esportiva e pedi que os convidados fossem de tênis e bem dis-

postos ao jogo. E assim foi. Todos os
adultos jogaram. Todos nós divertimos muito e as crianças puderam ver
e participar dessa festa".
Depois do aniversário, Irma começou a projetar como os encontros
para jogar queimada poderiam continuar. Por meio das redes sociais
saiu convidando os seus vizinhos
para participar e montou um grupo
no Whatsapp. "Para minha surpresa
muita gente aderiu e adorou a ideia.
Começamos em uma determinada
rua do bairro, alguns moradores reclamaram. Então, mudamos de rua
(risos). Hoje temos mais de 200 pessoas no grupo do zap".

SUCESSO
Realizados todas as quintas, a
partir das 19h, e aos domingos às 9h,

a administradora diz que os encontros
têm sido muito especiais. Participam
pessoas das mais variadas idades e
gênero. O grupo se organizou e comprou bolas extras, cones para ajudar
na sinalização da rua e até material de
primeiros socorros. "A cada encontro
a memória da minha infância reaparece. Os amigos, a liberdade de brincar
na rua. É simplesmente maravilhoso".
Quem tiver interesse em fazer
parte da turma basta comparecer ao
local dos encontros. Lá, terão a oportunidade de conhecer como funciona
o grupo. "Todos são muito bem vindos! Para estar atualizado dos jogos
é bom estar no grupo do zap, onde os
acordos acontecem. O bom de estar
no zap é que sempre avaliamos o quórum de jogo para aquele dia específico. No mais, é só se divertir", finaliza.

BOM NA BOLA BOM NA
VIDA Projetos Sociais, que caminha para comemorar seus 12 anos
de fundação em 05 de dezembro,
Dia Internacional do Voluntariado,
informa que tem vagas para atividades esportivas, educacionais
e outras atividades gratuitas para
o PROJETO BORA PRATICAR
ESPORTES, projeto selecionado
em edital do Conselho Municipal
da Criança e Adolescente de BH
(CMDCA) e recursos do Fundo
Municipal da Criança e Adolescente de BH (FCMDCA).
O novo projeto é fruto desse
período crítico da pandemia da
Covid-19, quando a instituição
teve mais uma vez que se reinventar e mostrar sua capacidade de
resiliência, com adoção do sistema híbrido para seus novos projetos a partir de 2021.
Se readequando às orientações governamentais e às flexi-

bilidades das reaberturas gradualmente, já neste mês de outubro
está com suas atividades presenciais sendo realizadas nos Núcleos do Complexo Esportivo do
Salgado Filho, SCCHP – Conjunto Estrela Dalva, e recentemente
nos Parques Roberto Burle Marx
na Região do Barreiro e Aggeo
Pio Sobrinho, no Buritis.
Não fique de fora! Crianças e
adolescentes de 8 a 17 anos, de todos os gêneros atendidos poderão
participar. Basta entrar em contato
pelo WhatsApp (31) 99791-2605
ou (31) 98859-1211 ou ainda enviar mensagem para e-mail bomnabolabomnavida@gmail.com
com o assunto: QUERO PRATICAR ESPORTES.
Acesse, compartilhe e ajude
a divulgar: Instagram @bomnabola e site www.bomnabolabomnavida.com.br. BOM NA BOLA
BOM NA VIDA agradece!
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Perseverança

Crônicas

Espiritualidade
e solidariedade
Mesmo com o imprevisto
da pandemia, ZILDA
garante que o grupo para
criação da casa espírita do
Buritis seguiu muito forte

Em maio de 2020 o JORNAL
DO BURITIS destacou todo o empenho de uma moradora em busca
da implantação do primeiro centro
espírita do bairro. À época, foram
inúmeras palavras de apoio recebidas por parte de moradores que
também seguem ou admiram a
doutrina. Contudo, como a instalação do centro ainda não se concretizou, muitos acreditaram que a
ideia havia sido deixada de lado.
Mas, pelo contrário, ela segue mais
viva do que nunca e ainda ganhou
um novo objetivo: a solidariedade.
A aposentada Zilda Braga, idealizadora da instalação do centro es-

pírita no Buritis, diz que o processo
está em andamento e que em torno
de dez pessoas seguem estudando a
doutrina, mesmo com a pandemia
que, infelizmente, contribuiu para o
atraso da concretização deste sonho.
“Infelizmente, não pudemos continuar os estudos presencialmente
como fazíamos. Nem nos propusemos a procurar um local físico por
causa do vírus. Porém, estamos estudando de forma online ininterruptamente desde março de 2020”.
De acordo com Zilda, a grande dificuldade para a instalação do
centro espírita continua sendo a falta de recursos. A maior necessidade

é a conquista de um local que não
gere custos para o grupo, pelo menos neste início de trabalho. Enquanto isto não acontece, ela convida os moradores a participarem
dos estudos online, que acontecem
todas as quartas-feiras das 19h às
20h através do link https://m.teamlink.co/9821751837. “Inclusive,
está previsto um curso a ser realizado na fraternidade Caminho da Luz,
do bairro Palmeiras, pois, caso não
consigamos um espaço, a intenção é
voltar a estudar lá quando a pandemia permitir. O que não podemos é
nos esquecer o que Kardec ensina:
espíritas: instrui-vos e amai-vos”.

ENGAJAMENTO SOCIAL
Se a casa espírita ainda está no
desejo, um projeto da moradora da
Rua Protásio de Oliveira Pena já se
tornou bem real. Zilda conseguiu
juntar um grupo de moradores do
bairro e montou marmitex para serem doados a moradores em situação de rua da cidade. “Eu andava
pensando na minha atuação social
há muito tempo. O gatilho foi uma
matéria que li dizendo que muitas
pessoas não têm nem uma refeição
por dia. Percebi também a incidência de pessoas pedindo comida na
minha rua. Isso mexeu muito comigo. Então, convidei os membros do
grupo a nos mobilizarmos e fazer as
quentinhas. E o resultado não poderia ter sido mais satisfatório”, conta.
Morador na Maria Heilbuth
Surette, o analista de rede de computadores, Arnaldo Mourão, foi o
primeiro a aderir à campanha. Ele
conheceu Zilda pouco tempos antes do anúncio da pandemia. Assim
que ela lhe falou da vontade de alimentar as pessoas em situação de
rua, logo se prontificou a ajudá-la,
mesmo sem saber como faria e de
onde viriam os recursos. “Nos encontramos por duas ou três vezes, o

Participação
dos jovens foi
fundamental
para o sucesso
da CAMPANHA
DE DOAÇÃO de
quentinhas

suficiente para perceber que havia
uma conexão entre nós. Não tive a
menor dúvida que daria certo”.
Uma grande felicidade de Zilda
foi ver os jovens apoiando a ação.
Um exemplo é Eduarda de Souza,
de 22 anos, moradora na Rua Engenheiro Alberto Pontes. Sair da sua
“zona de conforto” como diz, foi a
maior motivação de Eduarda. Vinda de uma cidade pequena do interior sentiu muita dificuldade em
lidar com a realidade, e desigualdade, da cidade grande. A vontade
de querer fazer mais por alguém
que precisa, e não só por aqueles

que conhecia, foi crescendo cada
vez mais dentro dela.
“Acredito que seja essencial
entender que tudo que recebemos
na vida é uma dádiva e poder doar
e ajudar nunca é demais. Afinal,
todos nós precisamos um dos outros. A caridade é um gesto de amor
e gratidão, ela acolhe quem sofre
e enche de luz as mãos de quem a
pratica”, relata.
Eduarda ressalta que, a cada
dia, se sente mais feliz e acolhida no grupo. “Poder fazer parte
disso, levando alimento e amor
a quem precisa é uma sensação

inexplicável. Cada sorriso, cada
agradecimento e cada história
ouvida me faz ter a certeza que
estou no caminho certo. Faça caridade! Faça a diferença! Lembrando que não precisa de muito,
um simples sorriso pode mudar o
dia de alguém”, finaliza.
Atualmente, o grupo distribui 120 quentinhas por semana.
A comida é feita pela própria
Zilda, juntamente com outra voluntária. “Este trabalho não é somente de pessoas espíritas e sim
de cidadãos preocupados em ajudar o próximo”.

Escritora e poetisa
do Buritis lança
“CAMINHOS ”
Como
relatar
com leveza e bom
gosto o nosso cotidiano? A escritora
e poetiza Terezinha
Oliveira
Lemos,
moradora no nosso
Buritis, conseguiu,
por exemplo, fazer
com que um simples passeio pelo
Viaduto de Santa
Tereza se tornasse
uma crônica suave
e bela. Este é apenas
um dos temas da coletânea de crônicas,
haicais, aldravias e
poemas existentes na
sua mais recente obra
“Caminhos”, que foi
lançada no último
dia 8 de setembro, na
belíssima cidade de
O cotidiano do Buritis, como de várias
Araxá, sua terra natal.
outras lindas partes da capital, serviu de
A história de
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