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Bares e restaurantes 
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ambiental que é um 
sucesso em várias partes 
do Brasil e do mundo
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mama e doença do olho 
seco em pets são temas 
de ações no UniBH
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Associação Efigênia 
Vidigal de Educação e 
Cultura celebra duas 
décadas de fundação

PÁG. 11

Região 
tem novo 
comandante

PÁG. 8

Nesta reta final de prepa-
ração para as provas do Exa-
me Nacional do Ensino Médio 
(Enem), que acontecem nos 
próximos dias 21 e 28 de no-
vembro, quaisquer orientações 
podem ser fundamentais para 

obter o sucesso. Professor do 
SEB/Unimaster com larga expe-
riência em treinar os alunos para 
o exame, Diogo Vieira dá algu-
mas dicas importantes, que po-
dem, inclusive,  contribuir no as-
pecto emocional dos candidatos.

Últimos detalhes 
para o Enem 2021 Buritis no 

clima do 
Natal

Depois de mais um ano de muitas angústias e incertezas em razão dos reflexos da 
pandemia, nada melhor do que receber no nosso bairro a visita do simpático Papai 
Noel, para nos trazer um pouco de alegria e paz neste fim de ano. O Paragem foi o 
primeiro centro comercial da região a proporcionar o encontro com o bom velhinho.

Um evento para toda família

Os sábados no Buritis estão ainda mais especiais. Até o próximo dia 18 de dezembro acontece 
no galpão de eventos do UniBH o Gastrô & Arte, a maior feira coberta das regiões oeste e 
centro-sul de Belo Horizonte. No total, serão mais de cem expositores oferecendo produtos 
de diversos segmentos, além de apresentações musicais, culturais e espaços para diversão de 
crianças e pets. Vale a pena conferir mais esta grande atração! PÁG. 3

GASTRÔ & ARTE:
Um evento para toda família

GASTRÔ & ARTE:
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Tem muita gente pensan-
do que a pandemia já acabou. 
Não é verdade. Ainda continu-
am acontecendo casos de con-
taminação e mortes. Porém, os 
indicadores nos permitem acre-
ditar que em breve essa dramá-
tica tragédia que se abateu sobre 
o mundo possa estar superada. 
Aqui em Belo Horizonte toda a 
população acima de 18 anos já 
está vacinada, anunciou a prefei-
tura no dia 8.

Lamentavelmente, ainda há 
pessoas que teimam em negar 
os efeitos positivos da vacina. 
Não é coincidência o número de 
casos e mortes cair após o ritmo 
da campanha de vacinação ter 
avançado. A Prefeitura garante 

que ainda existem doses dispo-
níveis para quem se render aos 
fatos e meter a vacina no bra-
ço. Também estão em estoque 
vacinas para aqueles que não 
tomaram a segunda dose.

Apesar de a pandemia ain-
da não ter sido sepultada, quase 
toda a vida já voltou ao normal. 
No caso da capital, somente 
boates, salões de dança e sau-
nas ainda estão sofrendo restri-
ções. Algo que é meio difícil 
de entender. Por duas vezes 
consecutivas, no embalo de 
uma campanha que está pres-
tes a ganhar um título que não 
conquista há 50 anos, Atlético 
colocou 60 mil pessoas no Mi-
neirão. É o mundo do futebol 

vivendo a sua bolha à parte do 
resto da sociedade.  

Em relação à economia, o 
setor mais impactado pela pan-
demia, o comércio – principal-
mente aqui em Belo Horizonte, 
onde ficou mais de seis meses 
de portas fechadas – começa a 
dar os primeiros passos rumo à 
recuperação. E os próximos 50 
dias serão de fundamental im-
portância para que os lojistas ao 
menos amenizem os prejuízos 
sofridos durante o fatídico perí-
odo de fechamento.

Neste mês de novembro 
acontece a Black Friday, que 
definitivamente se consolidou 
no mundo do comércio como 
uma data comemorativa de 

muita relevância. As promo-
ções chegam a ter descontos 
superiores a 50% em alguns ca-
sos. Neste ano, a data oficial do 
evento é 26. Mas, a exemplo de 
anos anteriores, muitos estabe-
lecimentos fazem um período 
de liquidação mais longo.

Pesquisa realizada pela Câ-
mara de Dirigentes Lojistas de 
Belo Horizonte (CDL/BH) na 
primeira quinzena de outubro 
revelou que mais de 70% dos 
estabelecimentos comerciais 
vão participar da Black Fri-
day. A tendência é que este 
número seja ainda maior. Ain-
da segundo a pesquisa, o  tí-
quete médio por produto será 
de R$260 e o consumidor está 

disposto a comprar em média 
dois produtos.

Nenhum comerciante em 
sã consciência pode deixar de 
participar da Black Friday. É 
um verdadeiro “ganha ganha” 
para todo mundo. O comércio 
aumenta o seu faturamento, os 
consumidores conseguem ad-
quirir produtos com preços bem 
mais baratos, empregos são ge-
rados e mais dinheiro circula 
pela cidade. Além de ser um 
ótimo preparativo para o gran-
de campeão de vendas, que é o 
Natal. Desejamos que essa Bla-
ck Friday seja histórica e con-
tribua para a retomada do mo-
vimento do comércio em nossa 
cidade.

A HORA DA RETOMADA

Câncer de boca
Você sabia que os homens são 

mais propensos ao câncer de boca? 
A doença afeta pessoas na faixa 
etária entre 50 e 70 anos e o con-
sumo de bebidas alcoólicas e o do 
tabaco aumenta substancialmente 
os riscos dos tumores canceríge-
nos da boca. O câncer pode surgir 
nos lábios, nas estruturas da boca 
como gengivas, bochechas, céu da 
boca e, principalmente, nas bordas 
e na região em baixo da língua. De-
pendendo da fase do tumor, o pa-
ciente pode apresentar nódulos no 
pescoço, dificuldade de mastigar, 
engolir e até falar. Independen-
temente do quadro apresentado, 
é importante procurar um médi-
co para um melhor diagnóstico. 
O diagnóstico precoce é essencial 
para alcançar um resultado positivo 
do tratamento. A prevenção inclui 
ainda o uso de protetor solar para 
os lábios e sexo oral protegido para 
evitar infecção pelo vírus HPV, que 

está relacionado a alguns casos de 
câncer de orofaringe.

Ramon Andrade de Mello
Oncologista

Enem 2021
Na reta final de estudos antes 

do Enem 2021, colocar o foco nos 
lugares certos é fundamental para 
quem quer garantir bons resultados. 
Se considerarmos que o Enem é 
uma maratona – e de fato é mesmo, 
afinal é um exame nacional que ve-
rifica a proficiência adquirida pelo 
estudante no decorrer de toda a sua 
educação básica –, este último mês 
que antecede o dia da prova é o mo-
mento da arrancada final. Apresento 
seis dicas que vão ajudar os candi-
datos a concluir a preparação para 
o Enem com o fôlego necessário. 1ª 
É hora de acelerar, mas do jeito cer-
to. 2ª Saiba que conteúdos priorizar. 
3ª Invista em treinos e simulados. 
4ª Saiba jogar “com o regulamento 
debaixo do braço”. 5ª Cuide de sua 

saúde e bem-estar. 6ª Leia muito, 
mas diversifique.

Wilson Galvão
Coordenador Educacional

Golpes em condomínios
A pandemia intensificou os 

pedidos por delivery e as visitas 
em casa. Com o maior número de 
pessoas transitando dentro e fora 
dos condomínios, a busca por ser-
viços de segurança privada dispa-
rou comparada à mesma época de 
2019. Muitas empresas de vigilân-
cia eletrônica estão contratando 
e treinando os funcionários para 
os golpes mais aplicados na pra-
ça. Entre os mais comuns estão o 
“golpe do entregador”, onde ban-
didos se vestem como entregado-
res comuns, com capacete, mochi-
la e colete e o passar pela portaria, 
rendem o porteiro ou o morador. 
O “golpe do falso agente de saú-
de”, onde os bandidos, disfarçados 
de agente sanitário, tentam entrar 

no condomínio com a desculpa da 
aplicação de testes ou do controle 
de pragas e o “golpe do prestador 
de serviço”, onde os bandidos se 
disfarçam de funcionários de em-
presas de internet, TV ou telefone 
para entrar no condomínio e assal-
tar. Portanto, cuidado.

Vinicius Freitas
Diretor de Operações

Vacinação de pets
Em tempos em que a vacinação 

humana está entre os assuntos mais 
comentados e esperados, é válido fa-
lar também sobre a importância da 
vacinação dos animais de estimação, 
seja para aumentar a expectativa e 
a qualidade de vida do pet evitando 
doenças infectocontagiosas, ou para 
prevenir a transmissão de zoonoses 
(doenças transmissíveis dos animais 
para os seres humanos). A antirrábi-
ca imuniza o animal contra a raiva. 
A primeira dose deve ser tomada a 
partir da 12ª semana de vida e de-

pois reforçada todos os anos. Ela é 
obrigatória no país. Já as vacinas po-
livalentes (V8 e V10) imunizam o 
cão contra doenças de origem viral e 
bacteriana, como cinomose, parvovi-
rose, coronavirose, hepatite infeccio-
sa canina, dentre outras. A primeira 
aplicação deve ser feita, aproxima-
damente, a partir das seis semanas de 
vida, sendo realizados dois reforços 
entre 21 e 30 dias e, posteriormen-
te, reforço anual. Outros imunizan-
tes disponíveis para nossos pets são 
as vacinas contra giardíase, contra 
traqueobronquite infecciosa ou tosse 
dos canis, vulgarmente chamada de 
gripe canina; e contra a leishmanio-
se. As vacinas contra a giardíase e 
traqueobronquite exigem uma dose 
inicial e um reforço entre 21 e 30 
dias e, posteriormente, reforço anu-
al. Já o imunizante contra a leishma-
niose é composto por três doses ini-
ciais (uma dose e dois reforços) e 
reforço anual.

Raniere Gaertner
Mestre em ciência animal

CPI DA BHTRANS
Os vereadores que compõem 

a CPI da BHTrans entregaram o 
relatório final no último dia 8 de 
novembro. Eles pediram o indi-
ciamento do prefeito Kalil por 
peculato, prevaricação, condes-
cendência criminosa e infrações 
político-administrativas; de 22 
empresários do setor de trans-
porte coletivo urbano por for-
mação de cartel, além de mais 
oito pessoas que foram citadas, 
dentre eles o Célio Bouzada, ex-
-presidente da BHTrans e acu-
sado de ser o mentor de todo o 
esquema. O relatório será en-
tregue ao Ministério Público de 
Minas Gerais (MPMG), que tem 
o poder de efetivamente punir 
os indiciados. Queremos ver se 
isso vai dar em algo ou ser será 
aquela bela pizza portuguesa em 
terras brasileiras.

Anderson Carvalhais
Morador do Buritis
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Novidade

O que parecia impossível, 
aconteceu! O fim de semana de op-
ções de lazer no Buritis ficou ain-
da maior, e melhor. Nos sábados de 
novembro e de dezembro até o dia 
18, das 10h às 19h, o bairro rece-
be a maior feira coberta das regiões 
oeste e centro-sul de Belo Horizon-
te. O Gastrô & Arte, realizado no 
galpão de eventos do Campus Buri-
tis do UniBH, chega oferecendo ao 
visitante uma vasta cartela de pro-
dutos, com mais de 120 expositores, 
além de atrações musicais, culturais, 
espaços para crianças e até para os 
pets. Um evento que chega repleto 
de grande expectativa!

E esta expectativa dos orga-
nizadores parece ter sido atendida 
logo no primeiro sábado, dia 6 de 
novembro. Um grande número de 
moradores foi prestigiar o Gastrô 
& Arte, e pelos comentários, de 
fato, encontraram tudo o que bus-
cavam. Um lugar aconchegante e 
de bons serviços.

GASTRÔ & ARTE é a mais nova 
atração dos sábados do Buritis

O advogado José Luiz, mora-
dor na Avenida Professor Mário 
Werneck, já é um frequentador 
assíduo da Feirinha Buritis que 
acontece todos os sábados no es-
tacionamento do UniBH. Seu cos-
tume é encontrar alguns amigos e 
tomar um delicioso chope para co-
meçar bem o fim de semana. No 
entanto, com a chegada do Gastrô 
& Arte seu leque de opções ficou 
muito maior.

Além do chope, José Luiz ficou 
surpreso com o número de barra-
cas montadas no local e a qualida-
de dos produtos. Ele ainda decidiu 
que, em vez de somente a parte da 
manhã, com as atrações, irá apro-
veitar todo o sábado no espaço. 
“O chope continua sensacional, 
mas agora vai acompanhado de um 
tira gosto da área de alimentação e 
tudo isso ao som de uma boa mú-
sica ao fundo. Os organizadores 
estão todos de parabéns por tudo o 
que nos proporcionaram”.

O analista de siste-
mas Marcos Valério - que 
faz questão de deixar bem 
claro que não é aquele do 
Mensalão - também foi só 
elogios ao Gastrô & Arte. 
Além de todas as opções 
disponibilizadas, o mora-
dor da Rua Líbero Leone 
ainda encontrou um lugar 
ideal para frequentar com a 
Janis Joplin, sua pet, com-
panheira de todas as horas. 
“O conforto oferecido aqui 
neste espaço ficou sensacio-
nal. Nesta época do ano ou 
enfrentamos um sol forte ou 
chuva. Aqui estamos prote-
gidos e muito bem servidos. 
Falo isso por mim e pela Ja-
nis”, brinca.

O Gastrô & Arte é mais 
um evento que a DONMO 
Produções realiza no bairro. 
Sócio proprietário da em-

presa, Mauro Draft diz que a ideia 
é a concretização de um desejo de 
expositores e moradores da região. 
Também organizador da Feirinha 
Buritis, ele explica que o espa-
ço reservado à feira não conseguia 
atender a um número maior de bar-
raqueiros. Já do lado dos frequen-
tadores, o pedido era de um evento 
maior, com shows e outras atrações.

“Estamos apenas começando. 
Garanto que o Gastrô & Arte será 
ainda maior ao longo dos próxi-
mos sábados. O morador do Buritis 
deve ficar orgulhoso porque o bair-
ro foi escolhido para receber algo 
deste tamanho. É uma estrutura 
fantástica que estamos oferecendo 
aqui”, diz ele, já antecipando que a 
segunda edição, no meio de 2022, 
já está confirmada.

Para a concretização deste pro-
jeto o apoio do UniBH foi funda-
mental, ao disponibilizar seu es-
paço de eventos. De acordo com 
o diretor do Campus Buritis, Edu-
ardo França, esta iniciativa é mais 
uma proposta desenvolvida através 
do Campus Aberto, ação que busca 
parcerias criativas, com experiên-
cias culturais, e oferecer à comu-
nidade. “Mais do que propiciar o 
comércio de fim de ano, o Gastrô & 
Arte é uma ampliação da feirinha, 
com muito mais atrações. Desta 
forma, vamos estimular ainda mais 
os moradores a ficarem no bairro e 
confraternizarem”.

O Gastrô e Arte acontece no 
galpão de eventos do UniBH com 
uma área de mais de cinco mil me-
tros quadrados. Com entrada e es-
tacionamento gratuitos pela Rua 
Líbero Leone, 259, a feira é desti-
nada a todos os públicos, inclusive 
pets. Os mais de cem expositores 
comercializam produtos dos mais 
diversos segmentos: artesanato, bi-
juterias, confecções, plantas orna-
mentais, calçados, docerias, produ-
tos orgânicos, cama, mesa e banho, 

decorações e muito 
mais. A cada sábado 
uma novidade para 
a família inteira se 
divertir. Shows ao 
vivo com cantores 
regionais, persona-
gens infantis e atra-
ções culturais.

A área kids vem 
recheada de brin-
quedos para a di-
versão da garotada 
e para os mais cres-
cidinhos o espaço 
beer traz diversos 
rótulos de cerve-
jas e chopes arte-
sanais. Vale a pena 
conferir cada um 
dos espaço.

Proprietário da “Uai Nosso”, 
Luiz Fernando Ferreira expõe o 
que há de melhor em cachaças ar-
tesanais. Já com uma história con-
solidada na região da Pampulha, 

EXPOSITORES APROVAM
viu que era o momento de expandir 
seu atendimento e o Buritis sempre 
foi seu desejo. Ao saber da criação 
do Gastrô e Arte não pensou duas 
vezes em participar. “Quando vi a 

proposta, a forma como o evento 
foi organizado, não tive dúvidas 
que seria um sucesso. Como todo 
bom mineiro, o morador do Buri-
tis não irá dispensar uma cacha-
cinha e aqui na Uai Nosso ele vai 
encontrar desde as tradicionais às 
especialmente saborizadas”.

Se a cachacinha não pode fal-
tar na mesa do mineiro, imagina 
só o queijo? E se tem uma região 
do nosso estado que é famosa pela 
fabricação de queijos é a Serra da 
Canastra. O “Empório Dona Ca-
nastra” chega à feira oferecendo os 
melhores queijos da região, além 
de uma diversidade de produtos 
artesanais. “Eu conheci os produ-
tos da Serra Canastra, apaixonei e 
decidi trazer para BH. Já participei 
das maiores feiras aqui da capital 
e não tenho o menor receio em di-
zer que o Gastrô & Arte não per-
de em nada para nenhuma delas. 
Tenho certeza que o morador do 
Buritis vai aprovar estas delícias”, 
afirma o proprietário Alan Kardec.

JOSÉ LUIZ, MARCOS VALÉRIO e, claro, 
a Janis Joplin, aprovaram toda a 
organização do Gastrô & Arte 

LUIZ FERNANDO, da Uai Nosso, e ALAN KARDEC, do 
Empório Dona Canastra, estão muito confiantes no sucesso 
de vendas de seus produtos junto aos moradores do bairro

EQUIPE da DONMO Produções não poupou esforços para 
organizar o melhor evento para o fim de ano do Buritis
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Painel 

Primeira ótica do Buritis, a Oc-
chio Bello está completando duas 
décadas de fundação. A ideia de abrir 
uma ótica no bairro foi do empresário 
Rogério Villela Gonzaga, que, mesmo 
com formação em Engenharia Elétri-
ca, sempre teve e paixão pela física e 
pela ótica, já que sua profissão tinha 
ligação com esse ramo.

Há 27 anos, quando voltou para 
o Brasil após estudar na Itália, onde 
se aperfeiçoou profissionalmente, 
notou que, embora em ascensão, o 
Buritis não ainda não possuía uma 
ótica. Foi então que deu vida ao so-
nho de abrir sua própria loja. A  Má-
rio Werneck, principal avenida do 
bairro, foi a escolhida para receber 
a primeira Occhio Bello, nome que 
deriva de uma região na Itália, cujo 
significado é: Olho Belo.

Com atendimento personalizado, 
a Occhio Bello já conquistou os mo-
radores do Buritis e há quase quatro 
anos abriu sua nova loja na Avenida 
Aggeo Pio Sobrinho, 411, que aten-
de não apenas clientes do Buritis, 
mas também moradores de bairros 
vizinhos. Rogério revela a razão para 

20 anos de história e tradição 
da primeira ótica do bairro

estar tanto tempo no mercado. “Tra-
balho para oferecer produtos de alta 
qualidade e preço justo. Faço questão 
de escolher pessoalmente cada peça, 
armação, lentes e marcas que são 
vendidos na ótica. Parto sempre da 
premissa de me colocar no lugar do 
cliente em minhas escolhas”.

Sempre pensando na comodida-
de dos clientes, a Occhio Bello re-
aliza reparos e consertos especiais 
e diferenciados das armações e co-
mercializa as melhores marcas do 
mercado mundial em lentes multi-
focais, armações, lentes de contato 
e de grau. A Marca própria da Loja 
é um detalhe que conquistou os 
clientes. Com o propósito de aten-
der a todos e diminuir os custos 
de bons produtos, nasceu a marca 
Occhio Bello, com armações que 
fazem bastante sucesso. “E para 
essa nova temporada de conquistas 
e realizações, o novo site da ótica 
está sendo reformulado e vai trazer 
muitas novidades e facilidades aos 
clientes. É por isso que a Occhio 
Bello se tornou a número 1 no co-
ração de todos”, salienta.

A segunda loja Occhio Bello é 
administrada por João Victor Gon-
zaga, filho de Rogério, e chegou 
para consolidar a marca na região, 
tornando assim um negócio familiar 
que continua prosperando mesmo 
em meio às adversidades mundiais. 
Na pandemia, por exemplo, as duas 
lojas permaneceram abertas e se for-
taleceram ainda mais no segmento.

Há 20 anos Márcio de Rezende 
é cliente da Occhio Bello quando a 
loja ainda era em outro endereço. 
De acordo com ele, perdeu as con-
tas da quantidade de óculos ele já 
fez para ele e sua família. “É muito 
tempo de história, isso prova a qua-
lidade do serviço que a ótica tem”.

DE PAI 
PRA FILHO

A  OCCHIO BELLO  DA AV. PROF. MÁRIO WERNECK 
FICA LOCALIZADA A ALTURA DO NÚMERO 1776.

Segundo ROGÉRIO, a 
vizinhança que figura 
na lista das melhores da 
cidade para se viver, com 
muitos espaços de lazer, 
comércio e excelente 
localização, foram as 
razões para a escolha do 
Buritis para receber seu 
empreendimento

A MRV, a maior construtora 
da América Latina e com sede na 
entrada do Buritis, continua dando 
exemplo de como se faz uma gran-
de administração que, mais do que 
apenas buscar lucros, também se 
preocupa com a satisfação de seus 
colaboradores. A prova disto é que 
a MRV está na lista das 25 me-
lhores empresas para se trabalhar 
no Brasil, de acordo com estudo 
da Indeed - maior site de empre-
go do mundo. O estudo considera 
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Ao longo dos anos OCCHIO BELLO se tornou
 sinônimo de atendimento de qualidade 

RAFAEL MENIN 
diz que a 

MRV atua 
com um 

universo de 
cerca de 30 mil 
colaboradores 

e este resultado 
é uma mostra de 
que o modelo de 

governança corporativa 
tem sido eficiente e 
que a empresa deve 

continuar nesse 
caminho

o período entre maio de 
2019 e maio de 
2021 e foi ela-
borado com base 
em milhares de 
avaliações e comentá-
rios feitos por profissio-
nais de todo o país. A cole-
ta de dados se deu de forma 
voluntária, a partir de depoi-
mentos e notas que foram 
enviados por colaborado-
res e ex-colaboradores.

A MRV reúne atualmente mais 
de 1600 avaliações no site da In-
deed, sendo que quase 80% são de 
‘ótimo’ e ‘muito bom’. Na página, 
os profissionais avaliam cinco cri-
térios, com notas de 1 a 5, e dão 
uma nota geral (também entre 1 
e 5) às empresas. Os itens anali-
sados são: gestão da companhia; 
equilíbrio entre trabalho e vida 
pessoal; cultura da empresa; salá-
rios e benefícios e oportunidades 
de plano de carreira. Na média 
geral de todos esses itens, a MRV 

obtém nota 4,2, o equivalente a 
84% de satisfação, com maior des-
taque para o quesito ‘equilíbrio 
entre trabalho e vida pessoal’.

Rafael Menin, CEO da MRV, 
diz que o resultado da pesqui-
sa é muito significativo, uma vez 
que valorizar cada colaborador é 
uma das principais diretrizes da 
empresa. “O grande significado 
deste reconhecimento está na for-
ça do nosso time. A MRV é uma 
empresa que valoriza muito a ca-
pacitação, interação e sinergia das 

equipes de trabalho e isso reflete 
na satisfação dos nossos colabora-
dores. Estamos em constante evo-
lução e a demanda por novos desa-
fios torna o trabalho na companhia 
muito dinâmico”.

Este foi o segundo levantamen-
to elaborado pelo Indeed para medir 
o grau de satisfação dos trabalhado-
res brasileiros. O objetivo é servir 
de guia para que os candidatos ana-
lisem as empresas que desejam tra-
balhar, levando em conta a opinião 
de funcionários e ex-funcionários.

Papai Noel chega ao Buritis
Ele já vai participar da Black Week que o Paragem vai promover

O Buritis já está no clima do 
Natal! Uma grande festa marcou 
a chegada do Papai Noel ao bair-
ro, mais precisamente ao Paragem. 
No dia 06 de novembro o bom ve-
lhinho desembarcou por aqui e foi 
recebido com enorme alegria por 
muitas famílias. 

O Paragem foi o primeiro cen-
tro comercial de toda a região a re-
ceber o Papai Noel. Mais um gran-
de presente de sua administração 
aos moradores do Buritis. Após 
um longo período de angústia e in-
certezas em razão da pandemia, a 
presença do símbolo natalino mais 
simpático surge como um senti-
mento de que a vida, aos poucos, 
está retomando seu caminho.

Administrador do Paragem, 
Weverton Jorge diz que a chegada 
do Papai Noel, bem como a deco-
ração de fim de ano, além de toda 

a alegria proporcionada à garotada, 
podem incentivar o aquecimento 
do comércio. “Hoje já temos a fe-
licidade de chegar a 70%, 80% das 
vendas nas lojas do período antes 
da pandemia. A praça de alimenta-
ção também já está bastante mo-
vimentada. A expectativa é que 
para este fim de ano, com a va-
cinação chegando na maioria das 
faixas etárias, as pessoas tenham 
ainda mais confiança de sair e fa-
zer suas compras”.

E tomar a vacina foi a grande 
mensagem deixada pelo Papai Noel 
às pessoas neste ano de 2021. Vaci-
nado, nosso velhinho mais querido 
espera que todos façam o mesmo. 
“Ho, ho, ho, um feliz Natal a todas 
as famílias do Buritis! Que todos 
passem a data juntos e vacinados, em 
um clima de muito amor, fraternida-
de e total segurança. Ho, ho, ho”.

WEVERTON acredita 
que a chegada do Papai 
Noel, somada às grandes 
promoções, irão fomentar o 
comércio neste fim de ano

Presença do bom 
velhinho no Paragem 
foi a porta de 
entrada do ESPÍRITO 
NATALINO no Buritis 

BLACK WEEK
Além do início das celebra-

ções natalinas, novembro tam-

bém é marcado pela realização da 
Black Friday. Porém, apesar de a 
última sexta-feira do mês ser, ofi-

cialmente, a data da mega pro-
moção, nos últimos anos os 
empresários têm estendido es-
tas vantagens por mais tempo.

De acordo com Weverton, 
o Paragem irá realizar a Black 
Week, dos dias 22 a 28 de no-
vembro, uma semana inteira de 
descontos incríveis, e a expec-
tativa é que estas promoções 
sejam o pontapé no aumento 
das vendas do fim de ano. “Os 
lojistas estão se movimentando 
para atrair o maior número de 
clientes, seja com a Black Fri-
day, seja com as promoções de 
Natal. Agora, é acreditar que 
bons ventos virão”

Pesquisa aponta empresa 
como uma das melhores 
para trabalhar no país
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Futebol

Após 50 anos de espera, o so-
nho do bicampeonato brasileiro do 
atleticano está muito perto de se 
tornar realidade. A equipe alvine-
gra também faz uma grande cam-
panha na Copa do Brasil chegando 
à final, onde vai lutar pelo segundo 
título diante do seu xará paranaen-
se. E, claro, o torcedor tem apro-
veitado cada minuto. Como o Mi-
neirão não cabe toda a “Massa, a 
solução para celebrar este momen-
to em turma tem sido assistir aos 
jogos nos bares e restaurantes da 
capital. No Buritis não é diferente e 
alguns estabelecimentos têm se re-
estruturado para receber esta gran-
de festa em preto e branco.

O Prainha Butiquim tem sido 
um dos recantos alvinegros do bair-
ro. Desde que foi permitida a volta 
das transmissões de jogos em bares 
e restaurantes em Belo Horizonte, a 
administração do estabelecimento 
não tem poupado esforços para ofe-
recer o melhor serviço aos torcedo-
res. Além de camarote exclusivo e 
dois super telões montados em uma 

Bares do Buritis lucram
com sucesso do Galo

grande área aberta, o bar disponibi-
liza aos clientes, em dias de jogos 
do Galo, rodadas duplas de chope, 
promoção em baldes de cervejas, 
música ao vivo e uma parceria iné-
dita com a Rádio da Massa, que nar-
ra as partidas direto do local.

“A gente criou uma interativi-
dade muito legal com os torcedo-
res, porque, além de assistirem ao 
jogo pela TV, eles acompanham 
em tempo real a narração da rádio 
e nos intervalos participam de di-
vertidas brincadeiras em um clima 
muito festivo, colaborativo, sadio. 
Pela repercussão que estamos ob-
tendo nas redes sociais dá para ver 
o sucesso quem tem sido assistir 
aos jogos aqui. É um clima diferen-
te”, explica Lucas Lacerda, sócio 
proprietário do Prainha.

Outro local que tem investido 
muito na transmissão dos jogos do 
Atlético aqui no Buritis é a A+ Be-
ach Scotch Bar. O estabelecimento 
também montou uma parceria muito 
legal para os dias das partidas com a 
“Galo Buritis Oficial”. E o resultado 

são todas as mesas ocupadas, mui-
ta alegria e um retorno financeiro 
para o investidor. “Se tornou mais 
um”puleiro” do Galo! Nós temos 
que agradecer muito esta ascensão 
do time, porque virou um dia em 
que aumenta demais o nosso públi-
co e, claro, nosso faturamento. En-
tão, se é dia de jogo, é dia de refor-
çar o estoque. Além disso, fazemos 
promoções. A cada gol do Atlético, 

por exemplo, um chope é liberado 
para a galera”, conta o proprietário 
do local, Gutemberg Stenner.

Apesar de toda esta satisfação 
com a alta nas vendas nos jogos 
do Atlético, os empresários fazem 
questão de ressaltar que o grande 
desejo é que, em um futuro próxi-
mo, todas as equipes mineiras te-
nham ótimos resultados e que esta 
festa seja de todas as torcidas.

Por MÁRCIA CAMPOS(*)

(*)Márcia Campos – Psicóloga Clínica – 31.99174-1419

Artigo 

A “síndrome do pânico” é um transtorno de ansiedade que se ca-
racteriza pela presença de ataques súbitos e recorrentes de pânico. É 
um transtorno psicológico caracterizado pela ocorrência de inespera-
das crises de pânico e por uma expectativa ansiosa de ter novas crises.

 Estas crises de pânico - ou ataques de pânico - consistem em pe-
ríodos de intensa ansiedade, geralmente com início súbito e acompa-
nhados por uma sensação de catástrofe iminente. A frequência das cri-
ses varia de pessoa para pessoa e sua duração é variável, geralmente 
durando alguns minutos.

Apresentam pelo menos quatro dos seguintes sintomas: taqui-
cardia, falta de ar, dor ou desconforto no peito, formigamento, ton-
tura, tremores, náusea ou desconforto abdominal, embaçamento da 
visão, boca seca, dificuldade de engolir, sudorese, ondas de calor 
ou frio, sensação de irrealidade, despersonalização, sensação de 
iminência da morte.

Há alguns fatores que levam a desenvolver este padrão repetiti-
vo de crises que caracteriza a Síndrome do Pânico: eventos difíceis 
que ocorreram nos últimos dois anos da vida como; separação, doen-
ça, perdas, violência, traumas, crises existenciais, crises profissionais, 
mudanças importantes na vida, ter nascido com um temperamento 
mais ansioso, ter tido ansiedade de separação na infância, ter sido cria-
do por pais ansiosos, etc.

Muitas pessoas não tem o que se chama Síndrome do Pânico, tem 
apenas Ataques de Pânico, que são ataques de ansiedade muito fortes 
com sintomas físicos. Outros Transtornos de Ansiedade que podem ser 
confundidos com Síndrome do Pânico, mas que podem estar associa-
dos: Agorafobia, Fobia Social, Fobia Específica, Transtorno de Ansie-
dade de Separação e Transtorno de Ansiedade Generalizada.

Muitos médicos tem defendido que se trata de um problema bio-
químico, só tratável com remédios, porém, observa-se que as medica-
ções utilizadas produzem efeitos secundários e, depois de suspenso o 
tratamento, quase dois terços dos pacientes voltam a ter crises (Mavis-
sakalian). Se as crises forem muito fortes e frequentes, a utilização da 
medicação torna-se necessária para a redução dos sintomas físicos no 
início da psicoterapia. Entretanto quando os ataques são mais esporá-
dicos ou mais brandos, é indicada uma intervenção psicológica, por 
ser um problema multifatorial fortemente afetado pelo pensamento.

SÍNDROME DO 
PÂNICO E PSICOTERAPIA  

 TORCEDORES ALVINEGROS têm proporcionado um espetáculo à parte, levando muita alegria aos estabelecimentos do bairro

PRAINHA BUTIQUIM firmou até uma parceria com a 
Rádio da Massa para agitar a galera durante os jogos
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Educação 

O momento pelo qual nossos es-
tudantes se dedicaram durante todo 
o ano, enfim, chegou! Nos próximos 
dias 21 e 28 de novembro serão re-
alizadas as provas do Exame Na-
cional do Ensino Médio (Enem) de 
2021. Mas, atenção! Não é hora de 
entrar em pânico: nessa reta final, é 
importante manter o equilíbrio para 
que consiga colocar em prática tudo 
o que foi estudado neste tempo. No 
entanto, algumas dicas básicas ain-
da podem ser muito preciosas para o 
sucesso no exame.

Professor no Colégio SEB/
Unimaster do Buritis e com grande 
experiência em treinar estudantes 
para o Enem, Diogo Viera expli-
ca que, diante da proximidade da 
prova, é fundamental que os estu-
dantes se mantenham tranquilos  
Na semana que antecede cada um 
dos dias de prova é recomendável 
a revisão dos principais pontos dos 
conteúdos estudados, que foram 
identificados por meio das aulas e 
da resolução de exercícios. Deve-
-se também definir uma boa estra-
tégia para a resolução da prova.

“Sempre recomendamos aos 
nossos alunos do Unimaster que 
iniciem a prova a partir da área do 
conhecimento de maior aptidão, o 
que reduz o estresse inicial e am-

plia a confiança na resolução das 
demais questões. Começar uma 
questão a partir da leitura do seu 
comando favorece a compreensão 
da intenção do item e reduz o tem-
po de resolução, pois contribui para 
uma análise mais assertiva da fon-
te, seja um texto, gráfico, tabela, 
imagem ou charge”.

A prova do Enem é baseada na 
TRI - Teoria de Resposta ao Item, 
modelo matemático que permite va-

questões difíceis do que fáceis, o 
modelo matemático compreende 
que faltou coerência pedagógica 
e que provavelmente o candidato 
“chutou” as questões difíceis, o que 
gera uma nota menor se compara-
da à de outro estudante que teve o 
mesmo número de acertos, em uma 
sequência decrescente de questões 
fáceis, médias e difíceis.

“Sugerimos que os estudantes 
deixem para realizar as questões mais 
difíceis após terem resolvido todas as 
demais. Então, não vale a pena chutar 
a resposta de uma questão? Vale sim, 
o Enem valoriza todos os acertos, mes-
mos aqueles obtidos por meio da sorte. 
O que não se deve é dedicar tempo de-
mais a uma questão difícil, o que pode 
prejudicar o tempo para a resolução de 
muitas outras questões mais fáceis e re-
duzir a média final dos estudantes”.

Além destas dicas práticas, o 
professor ressalta ainda aquelas 
orientações tradicionais como: dor-
mir bem no dia anterior, se alimen-
tar e hidratar de forma saudável 
e sair mais cedo de casa para não 
correr o risco de atrasar, uma vez 
que o trânsito fica muito movimen-
tado nos dias dos exames. “Depois 
disso é comemorar o bom resulta-
do e ver que todo o esforço valeu a 
pena. Boa sorte!”. 

Chegou a hora do Enem

No primeiro dia de aplicação 
do Enem, o candidato responde-
rá 90 questões objetivas, sendo 
45 das disciplinas de Linguagens, 
Códigos e suas Tecnologias e ou-
tras 45 de Ciências Humanas e 
suas Tecnologias, além da reda-
ção dissertativa-argumentativa. 
Os participantes devem chegar ao 
local da prova com antecedência, 
já que os portões abrem às 12h e 
fecham às 13h. A duração da pro-

va é de cinco horas e 30 minutos.
No segundo e último dia de 

aplicação do Enem, o candidato 
responde 90 questões de Ciências 
da Natureza e suas Tecnologias e 
Matemática e suas Tecnologias, 
tendo cada uma das áreas 45 ques-
tões objetivas. Assim como no pri-
meiro dia, os portões abrem às 12h 
e fecham às 13h. Porém, a duração 
da prova é de cinco horas.

A informação sobre o local 

de prova é disponibilizado por 
meio de um cartão de confirma-
ção. Ele é um documento que 
contém o nome completo do par-
ticipante, número da inscrição, 
número do CPF, opção de Língua 
Estrangeira, datas e horários das 
provas, local e endereço de reali-
zação do exame e instruções para 
realização da prova. O acesso ao 
cartão fica disponível na Página 
do Participante, inserida no site 

do Inep. Vale ressaltar que não 
é obrigatório imprimir o cartão 
de confirmação de inscrição do 
Enem, mas tê-lo à mão no dia 
das provas ajuda a encontrar 
sua sala de prova mais rápido. O 
candidato deverá portar caneta 
esferográfica de tinta preta fa-
bricada em material transparen-
te e máscara de proteção facial. 
Sem esses itens não será possí-
vel fazer a prova.

lorizar não só o acerto da questão, 
mas também a coerência pedagógica 
do estudante. E o que seria essa co-
erência pedagógica? A partir de pré-
-testes dos itens que são utilizados 
na prova, o Ministério da Educação 
(MEC) consegue determinar quais 
questões são fáceis, médias ou difí-
ceis. Diante disso, espera-se que os 
estudantes acertem um maior nú-
mero de questões fáceis do que di-
fíceis. Se um estudante acertar mais 

Professor do SEB/Unimaster dá as últimas dicas 
importantes para obter sucesso na prova

ORIENTAÇÕES

Orientações 
do professor 
DIOGO VIEIRA 
podem 
contribuir 
para que os 
candidatos 
mantenham a 
calma na hora 
do exame

A pesquisa ‘Intenção de Ven-
das – Black Friday’ realizada pela 
Câmara de Dirigentes Lojistas de 
Belo Horizonte (CDL/BH) com co-
merciantes da capital aponta que o 
tíquete médio de compras da Black 
Friday em Belo Horizonte deve ser 
de R$261,72. A expectativa é que 
cada consumidor compre dois pro-
dutos, totalizando R$523,52. 

Com a adesão, até o momento, 
de 71,1% dos comerciantes da ca-
pital, 68,2% acreditam que a Black 
Friday deste ano será melhor que a 
última. Para isso, os lojistas estão 
investindo em descontos atrativos 
(69,3%), divulgação dos produtos 
(58,5%), promoções (47,2%), fa-
cilidade de pagamento (25,5%) e 
redes sociais (8,5%).

“O crescimento da expectativa 
de vendas é um reflexo da retoma-
da da economia que, felizmente, 
já vem ensaiando um crescimento 
ao longo dos últimos meses. Além 
de fatores como avanço da vacina-

ção, teremos também o pagamento 
antecipado do 13º salário do fun-
cionalismo público municipal e do 
pagamento em dia do estadual. Isso 
significa mais de um bilhão de reais 
injetados na economia. Para a Black 
Friday, estima-se que as vendas vão 
movimentar mais de dois bilhões de 
reais”, afirma o presidente da CDL/
BH, Marcelo de Souza e Silva.

Em relação à preparação do 
estoque para a data, 61,1% afir-
mam que será igual ou maior ao 
do ano passado. Somente 7,2% di-
zem que será menor. “Os lojistas 
sabem que muitos consumidores 
aproveitam a data para antecipar 
as compras de Natal. Além disso, 
notamos que o comércio de rua 
vem retomando sua força, isso 
ficou comprovado com o Dia das 
Crianças, onde as lojas físicas fo-
ram a escolha de 90% do público. 
Isso é mais um motivador para 
pensar no estoque com mais aten-
ção”, analisa Souza e Silva.

Tíquete médio da 
Black Friday na capital 

será de R$261,72
É o que revela pesquisa da CDL/BH

As roupas deverão ser os pro-
dutos com maior saída, 41,5%. Em 
seguida estão os eletrônicos, ele-
trodomésticos e objetos para casa, 
com 13,7%. Em terceiro lugar estão 
os calçados, 9,4%. Cosméticos es-
tão na quarta opção (9,0%), acessó-
rios em seguida, com 6,1%. E, por 
fim, móveis com 4,2%.

Os eletrônicos e eletrodo-
mésticos lideram o ranking de 
maior tíquete médio: R$561,11. 
Em seguida aparece vestuário 
(R$22,61), calçados (R$163,75) e 
cosméticos (R$90).

Na visão dos lojistas entrevis-
tados, a maioria dos consumidores 
(52,8%) irá optar pelo pagamento a 
prazo e escolher, em média, até cin-
co parcelas. O pagamento à vista no 
cartão de crédito deverá ser a esco-
lha de 29,2%. Já o pagamento à vis-

ta (transferências, débito e dinhei-
ro em espécie) representa 17,4%. 
“Vale lembrar que os consumido-
res aproveitam a data para adquirir 
produtos de maior valor agregado. 
Algo que, em datas comuns, não 
seria de fácil aquisição. Por isso, 
eles optam por pagamento parce-
lado, com prestações mais suaves”, 
ressalta o dirigente.

DIVULGAÇÃO ON-LINE
A pesquisa revelou ainda que 

os comerciantes vão utilizar as mí-
dias sociais como ferramenta de 
divulgação. Dentre todas as mídias 
disponíveis, o Instagram será usa-
do por 92% dos lojistas. Facebook 
será a plataforma de 34,9%. Propa-
ganda na televisão representa 6,6%, 
WhatsApp (3,8%) e distribuição de 
panfletos (5,7%).

Roupas em primeiro lugar

Negócios
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Meio Ambiente

No mês de setembro foi anun-
ciado o grande vencedor do Co-
mida di Buteco 2021. O Café Pa-
lhares, tradicional bar da região 
central de Belo Horizonte, com-
petiu com o prato “Bochecha de 
porco ao vinho, vatapá de banana 
da terra e beterraba” e ficou com 
a primeira colocação, em um con-
curso que avaliou, além do me-
lhor petisco, atendimento, lim-
peza e temperatura da bebida. A 
segunda colocação ficou com o Já 
Tô Innu e, em terceiro, terminou o 
Cantin Noar.

Apesar de conquistar o pri-
meiro lugar seja sempre o obje-
tivo de quem entra em qualquer 
disputa, em relação ao Comida 
di Buteco, a vitória pode vir de 
outras maneiras. Um exemplo é 
o Botequim Buritis @botequim-
buritis (Rua Vitório Magnavaca, 
39). O bar do nosso bairro parti-
cipou pela primeira vez do con-
curso. Não figurou entre os pri-
meiros colocados. Contudo, tem 
muito o que comemorar com a 
sua participação.

O Botequim criou para a dis-
puta o prato “Cana Brava”, uma 
linguiça gourmet recheada com 
bacon e alho-poró, geleia de pi-
menta biquinho, lombo ao molho 
de rapadura e cachaça e batatas 
rústicas empanadas. Tudo isso 
acompanhado de uma boa cacha-
cinha. Além da grande movimen-
tação no estabelecimento durante 
o período do concurso, realizado 
de 30 de julho a 29 de agosto, o 
prato agora faz parte do cardápio 
fixo do bar e já é um dos mais soli-
citados no dia a dia.

“O mais interessante é que 
no concurso tivemos que colo-
car o prato ao preço especial de 
R$27, que era um critério obri-
gatório. Ao seu término, tivemos 
de aumentar um pouco o valor e, 

Comida di Buteco dá novo 
ânimo a bar do Buritis

mesmo assim, a saída dele seguiu 
enorme”, diz o sócio-proprietário 
do Botequim Buritis, Denílson 
Viana, o Branco, ressaltando ainda 
que o Cana Brava virou uma gran-
de atração do bar. “Os clientes 
podem escolher se querem o prato 
com emoção ou sem. Com emoção 
é o flambado. Toda vez que o foga-
réu sobe é uma grande alegria em 
todo o estabelecimento”.

Devido ao momento compli-
cado de pandemia que estamos vi-
vendo, o Comida di Buteco 2021 
teve de passar por alguns ajustes, 
como a implementação do servi-
ço delivery e a reserva de mesas. 
Tudo para garantir a segurança de 

todos, clientes e colaboradores. 
”Se a própria coordenação ressal-
tou que esta foi a edição mais de-
safiadora de toda a história, ima-
gina para nós, empresários. Mas 
o resultado foi incrível e, para o 
Botequim Buritis, pode ter signifi-
cado a sua grande volta. Acredito 
que foi o primeiro passo para nos 
reerguermos depois de tanto sofri-
mento com as portas fechadas. O 
movimento, realmente, cresceu. 
Com isso, os clientes viram que 
estamos seguindo todos os pro-
tocolos de segurança sanitária, 
ganharam mais confiança de sair 
de casa e voltaram a frequentar o 
bar”, destaca Branco.

Participação no concurso deu tão certo que prato elaborado para 
a disputa, hoje faz parte do cardápio fixo do BOTEQUIM BURITIS

A turma que cuida do meio am-
biente do nosso bairro está cada 
vez mais ativa. A mais recente ação 
aconteceu no último dia 16 de ou-
tubro, com a realização do primeiro 
Agrofloresta às margens do  Córre-
go Ponte Queimada e Cercadinho.  

Agrofloresta é um movimento 
mundial e que vem crescendo muito 
no Brasil nos últimos tempos. O ob-
jetivo é plantar sementes não trans-
gênicas e sem uso de agrotóxicos 
em diversas áreas, inclusive urba-
nas. Este seria um novo mecanismo 
para combater a fome no planeta.

No Buritis, a semente escolhi-
da para o plantio foi a de milho. A 
ideia principal também é alimentar, 
porém, em vez de pessoas, matar 
a fome dos animais silvestres que 
abrigam nossa região.

Ambientalista, Carla Magna 
é a coordenadora do projeto. De 
acordo com ela, a região conta com 
muitas aves silvestres como serie-
mas e jacuguaçus, que andam em 
bandos e ficam nas copas das árvo-
res comento sementes. “Eu obser-
vava muitas destas aves no chão e 

Bairro recebe sua 
primeira ação do 

projeto Agrofloresta

sozinhas, em um comportamento 
estranho.  Temo que seja por fome 
e solidão. Espero que esta iniciati-
va mude este cenário”.

A ambientalista ressalta que 
este plantio também é importan-
te para tratar a terra, seja evitando 
pragas, ou mesmo como uma fun-
ção filtrante,  que ajuda no comba-

te à erosão do solo. “Somente nes-
te  local em que fizemos o plantio 
existem três nascentes à beira do 
Córrego do Cercadinho, que serão 
protegidas com esta ação”.

O período de plantio é curto 
e sempre na lua crescente. O gru-
po está precisando de ajuda. Quem 
puder contribuir basta entrar em 
contato pelo telefone 9 88430534 
ou através do Instagram: @ cerca-
dinho_pontequeimada. O projeto 
também está retirando bota fora 
dos leitos. Isso tem ajudado a evi-
tar inundações. “Até o momento o 
apoio recebido é só de outros mo-
vimentos sociais,  não existe ajuda 
governamental, nem de empresá-
rios ou políticos”, garante.

No dia da ação também foi re-
alizada uma apresentação “ecolite-
rária”, quando estiveram presentes 
a escritora Heloisa Helena, que fez 
o seu primeiro poema do Córrego 
Ponte Queimada, e seu marido, o 
artista plástico Wander Lara. O ca-
sal é o responsável pela elaboração 
da biblioteca comunitária que exis-
te às margens do Cercadinho.

Com o projeto, CARLA MAGNA espera conseguir alimentar 
as aves silvestres que habitam nossa vegetação

Além do plantio 
das árvores, uma 
PLACA COM 
FRASES sobre a 
importância da 
preservação do 
meio ambiente 
também foi 
instalada durante 
a ação

Reerguendo
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Solenidade 

Provando mais uma vez sua 
força, o Buritis foi escolhido 
para receber a solenidade de 
transmissão e assunção do novo 
comando do 5º Batalhão da Po-
lícia Militar de Minas Gerais, 
um dos mais importantes do 
estado, responsável pelas com-
panhias 10 e 126, além da séti-
ma companhia do tático móvel. 
Major Leonardo Vieira de Lima 
assumiu a função no lugar do 
Tenente Coronel André Domi-
ciano de Oliveira, em uma ce-
rimônia realizada no Colégio 
Adventista do Buritis.

Major Leonardo falou da 
honra em estar assumindo o 
comando de um Batalhão mar-
cado pelo pioneirismo na exe-

Buritis sedia cerimônia de 
posse de novo comandante 

da PM na região

cução das atividades de Policia-
mento Ostensivo e da felicidade 
em oficializar esse momento 
de sua carreira aqui no Buritis. 
“Estar em um dos bairros mais 
populosos de Belo Horizonte e 
compartilhar com a comunida-
de do Buritis a responsabilida-
de desta minha nova função na 
Polícia Militar de Minas Gerais 
marca consideravelmente mi-
nha história”, emociona. 

O novo comandante do 5º 
Batalhão PMMG garante que 
irá se dedicar ao máximo para 
oferecer o melhor serviço a to-
das as regiões de sua abrangên-
cia. No entanto, destaca que 
terá uma atenção toda especial 
ao Buritis. ”O Buritis, além de 

ser um bairro conhecido por sua 
tamanha diversidade cultural, 
também é conhecido por conter 
um enorme senso de comunida-
de, responsável por movimentar 
importantes ações comunitárias 
com envolvimento dos mora-
dores, o que está diretamente 
relacionado com a estratégia 
organizacional de policiamento 
comunitário desenvolvida pela 
PM, na premissa de que polícia 
e comunidade trabalham juntas 
para identificar, priorizar e re-
solver problemas na construção 
de segurança pública”.

Toda a solenidade foi pre-
sidida pelo comandante do po-
liciamento da capital, Coronel 
Webster Wadim Passos.

O projeto Elos do Bem, que há sete anos promove ações 
sociais em Belo Horizonte e região, e durante este tempo já 
ajudou em torno de 20 mil pessoas, realiza neste fim de ano 
mais uma grande ação. O “Natal dos Sonhos” consiste no 
apadrinhamento de cartinhas que foram encaminhadas ao 
Papai Noel por crianças que pertencem a famílias carentes.  
A triagem para a escolha das crianças foi feita através das 
escolas que se inscreveram em um link do projeto, seguindo 
alguns critérios de necessidade financeira. Desde o mês de 
julho as inscrições foram abertas e cinco escolas foram esco-
lhidas, totalizando cerca de duas mil crianças beneficiadas.  
Para enorme alegria dos voluntários do projeto, todas as 
cartinhas já foram apadrinhadas. Contudo, como os pedi-
dos são muito simples, o desejo é conseguir doar dois brin-
quedos a cada criança. Para isso, ainda estão sendo arreca-
dados brinquedos avulsos, como bolas, carrinhos, bonecas, 
etc. Quem tiver o desejo de contribuir com ação deve en-
trar em contato nominalmente com Bruna ou Carolina no 
Instagram @elosdobem. A entrega da primeira remessa de 
brinquedos será feita no dia 05 de dezembro.

“Natal 
    dos 
Sonhos”

  do 

CERIMÔNIA de troca do comando foi realizada na sede do Colégio Adventista do Buritis

MAJOR 
LEONARDO 

promete 
uma atenção 
especial ao 

bairro, devido 
a toda a sua 
importância 

para Belo 
Horizonte

Cartinha
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Especial

Podem ser curtos, médios ou 
longos. Não importa. Cachorros 
e gatos soltando pelo pela casa 
faz parte da experiência de ter 
um pet. Contudo, é preciso que 
o tutor também preste muita 
atenção na queda dos pelos, para 
saber se o que está acontecendo 
é normal ou uma indicação de 
que o seu animal está com al-
gum tipo de enfermidade. 

A pelagem tem função que 
vai muito além do visual. É res-
ponsável por manter a tempera-
tura corporal, camada extra de 
proteção entre o meio externo e 
a pele, impermeabilização e tro-
ca de calor.

De acordo com a médica ve-
terinária Clarice Silva, que atua 

Atenção para 
queda de pelos 
em cães e gatos

no Hospital Veterinário Buritis, 
diversos fatores podem estar 
associados com a perda de pelo 
em cães e gatos. “Mudança da 
estação do ano, troca natural da 
pelagem, agentes patológicos 
como fungos, bactérias e sar-
nas, presença de pulgas e car-
rapatos, alergias, doenças sis-
têmicas, higiene inadequada do 
animal, são algumas das inúme-
ras causas”. 

Ainda segundo a especia-
lista, é importante diferenciar 
a perda normal daquela que in-
dica alguma doença ou disfun-
ção do organismo, como exem-
plo, falhas de pelos, odor forte 
persistente, pelos quebradiços 
e opacos, machucados e cocei-
ra intensa, nesses casos, deve 
s e m - pre procurar ajuda um 

profissional. 
Uma alimentação 

de qualidade, escova-
ção diária e banhos 
são manejos simples 
que minimizam o pro-
blema quando falamos 
da queda natural dos 
pelos dos pets. “Res-
saltando que para cada 
tipo de raça e pelagem 
tem o tipo certo de 
escova e produtos a 
serem utilizados”, 
conclui.

Veterinária CLARICE 
SILVA alerta para os 
principais cuidados 
ao perceber a queda 

de pelos nos pets

UniBH realiza campanhas 
para saúde dos pets

Não foram somente as mulheres 
do Buritis que receberam uma aten-
ção toda especial durante o Outubro 
Rosa. Nossas amigas de quatro pa-
tas também tiveram um momento 
importante para cuidar da saúde no 
bairro. O UniBH, por meio do seu 
Complexo Médico Veterinário, rea-
lizou, no último dia 23, um evento 
em que cadelinhas e gatas que fo-
ram levadas ao Campus passaram 
por exames especializados e seus 
tutores ainda receberam todas as in-
formações necessárias para preven-
ção ao câncer de mama.

Todo o atendimento aos ani-
mais no Campus Buritis foi feito 
pelo Grupo de Estudo em Oncolo-
gia (UNIONCO) sob a supervisão 
do professor e médico veterinário 
Luiz Flávio Telles. De acordo com 
ele, assim como nas mulheres, nos 
pets o autoexame também é funda-
mental para detectar nódulos que 
podem ser altamente canceríge-
nos. Como o animal não tem a ca-

Equipe de PROFESSORES E ALUNOS do curso de veterinária se 
dedica ao máximo para oferecer o melhor atendimento à comunidade

da córnea fica ressecada e de for-
ma progressiva pode ocorrer infla-
mações e infecções das estruturas 
oculares. A doença é a principal 
causa de conjuntivite nos pets, sen-
do considerada grave quando não 
diagnosticada e tratada corretamen-
te”, esclarece Aline.

Segundo ele, os sinais mais fre-
quentes da doença nos animais são: 
excesso de remelas (secreções), in-
flamações nos olhos (vermelhidão), 
desconforto ocular (olhos mais fe-
chados), olhos sem brilho (opacos) 
e pigmentações na córnea. Cães e 
gatos de qualquer tamanho, raça ou 
sexo podem apresentar olho seco. 
“A doença aparece com mais frequ-
ência em adultos ou idosos, a par-
tir de 6 anos, mas pode ocorrer em 
qualquer idade. O tratamento varia 

com a o curso da doença, pois pode 
ser necessário além do uso de imu-
nomoduladores, a associação com 
outras medicações (antibióticos), e 
até mesmo a cirurgia para redução 
da pigmentação corneana”.

Raças como Buldogue Inglês, 
Schnauzer, Lhasa Apso, Shih tzu, 
Pug e Pequinês são consideradas 
mais predispostas a contrair a do-
ença do olho seco. Portanto, os tu-
tores destas raças devem ter ainda 
mais atenção.

Coordenador do Curso de Ve-
terinária, Breno Mourão destaca 
que as ações do UniBH neste mês 
de outubro, mais uma vez, mos-
tram que, mais que uma faculdade 
de medicina veterinária, seu intuito 
é estar formando profissionais com 
responsabilidade social e humana.

Cuidado com os olhos também em pauta
Além do evento em comemora-

ção ao Outubro Rosa, a saúde dos 
olhos dos cães e gatos também foi 
alvo de uma grande ação do Curso 
de Veterinária do UniBH neste últi-
mo mês. No dia 30, foi realizada a 
1ª Campanha de Combate ao Olho 
Seco nos Pets.

Professora do UniBH e médica 
veterinária, Aline Ferreira explica 
que a síndrome do olho seco, tam-
bém conhecida como ceratoconjun-
tivite seca (CCS), tem sido bastante 
relacionada à deficiência de produ-
ção da parte aquosa da lágrima. No 
entanto, qualquer problema com 
as estruturas envolvidas na produ-
ção e distribuição do filme lacrimal 
pode desencadear a doença.

“Quando o animal deixa de 
produzir as lágrimas, a superfície 

Professora do UniBH e 
médica veterinária, ALINE 
FERREIRA acompanhou de 
perto toda a ação social

ESPECIALISTAS orientaram TUTORES 
sobre a importância do autoexame 
na mama das cadelas, assim como 

acontece com as mulheres

pacidade de fazer esta verificação, 
este cuidado deve ser feito pelos 
seus tutores.

 “Nós, como tutores dos nossos 
pets, temos a obrigação de examinar 
a mama de nossas cadelas e gatas, e 

a qualquer sinal de nódulos firmes, 
secreção e sanguinolenta pelas teti-
nhas, um médico veterinário deve 
ser procurado imediatamente, pois 
o animal pode estar com algum tipo 
de câncer de mama”.

Se Liga
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Por Dentro do Bairro 

??

??

Você sabe quem foiVocê sabe quem foi

JOSÉ 
RODRIGUES 

PEREIRA  

O mês das crianças no Buri-
tis contou com uma ótima notícia! 
Depois de quase dois anos de inter-
rupção, estão de volta as atividades 
esportivas e educacionais presen-
ciais para as crianças e adolescen-
tes do projeto social Bom na Bola 
Bom na Vida, que frequentam o 
Parque Aggeo Pio Sobrinho. Devi-
do aos cuidados com a pandemia, 
o retorno ainda está sendo feito de 
forma gradativa, às quartas e sex-
tas, das 8h ás 10h, com turmas re-
duzidas. Contudo, a felicidade pelo 
retorno emociona todos os envolvi-
dos no projeto.

De acordo com o coordenador 
do Bom na Bola Bom na Vida, Car-

Em virtude da confirmação da 
morte de um macaco causada por 
infecção pelo vírus da febre amarela 
na região Oeste, a Prefeitura de BH, 
por meio da Secretaria Municipal 
de Saúde, de forma preventiva, de-

cidiu voltar a cobrar a apresentação 
do cartão de vacina contendo a imu-
nização contra a febre amarela para 
visitação em dois parques da nossa 
região: o Jacques Cousteau, no Be-
tânia, e o Aggeo Pio Sobrinho. 

O setor de zoonoses da PBH in-
tensificou suas ações na região, no 
intuito de eliminar possíveis focos 
do mosquito Aedes aegypti que, em 
ambiente urbano, pode transmitir a 
doença. É importante ressaltar que 

o vírus não é transmissível do ma-
caco para o ser humano, mas a par-
tir da picada do mosquito.

O Parque Aggeo Pio Sobrinho 
funciona de terça a domingo, das 8h 
às 17h.

VISITAS SÓ COM CARTÃO DE 
VACINA CONTRA FEBRE AMARELA

Parque Aggeo volta a receber 
crianças de projeto social

los Vasconcelos, o Karlinhos, esta 
volta das atividades presenciais vai 
muito além de contribuir com o 
crescimento educacional dos aten-
didos. Ela reduz o impacto na saú-
de mental que muitas destas pesso-
as sofreram, e ainda sofrem, com 
os efeitos da pandemia.

As inscrições para as ativida-
des estão abertas. Entretanto, os in-
teressados deverão seguir todos os 
protocolos e medidas exigidos para 
contenção da Covid-19. Inscrições 
e demais informações sobre o pro-
jeto, basta entrar em contato com o 
próprio Karlinhos pelo WhatsApp 
9 9791-2605  ou e-mail bomnabo-
labomnavida@gmail.com.

Era para ser “aterrorizante”, mas como não achar graça destas fo-
furinhas que aprontaram muito no primeiro encontro de Haloween da 
pracinha da Stella Hanriot, que aconteceu na tarde do último dia 31 de 
outubro. Junto com os animados papais, esta turminha fez valer a má-
xima da festa, pois o que não faltou foram doces e travessuras.

HALOWEEN 
NA PRAÇA

Apesar de ainda de forma reduzida, retorno às ATIVIDADES 
PRESENCIAIS TEM EMOCIONADO o coordenador do projeto

A Rua José Rodrigues Pereira é uma das mais impor-
tantes do nosso bairro por ser a porta de entrada/saída do 
Buritis. Ela tem cerca de um quilômetro, começa na Av. 
Raja Gabaglia, corta diversas ruas do bairro e termina na 
Av. Professor Mário Werneck. Mas quem foi José Rodri-
gues Pereira para ter o seu nome eternizado em uma das 
ruas do nosso bairro?

José Rodrigues Pereira foi dono da Fazenda Cercadi-
nho, cujo desmembramento deu origem aos bairros Bu-
ritis e Estoril. Nascido em Carandaí, em 1871, filho do 
Barão de Santa Cecilia, mudou-se para Belo Horizonte 
em 1914, depois de formar-se em Farmácia na então ca-
pital de Minas Gerais, Ouro Preto.

Em Belo Horizonte, José Rodrigues ocupou vários 
cargos públicos nos três níveis de governo: municipal, 
estadual e federal. Não fazia parte de nenhuma corrente 
política, mas tinha trânsito livre nos corredores do poder 
daquela época. Era amigo íntimo do Presidente Antônio 
Carlos.

Em 1917 comprou a Fazenda Cercadinho e começou 
o processo de ocupação do bairro. Casado com Maria 
Belo Pereira teve oito filhos e era uma pessoa muito res-
peitada na sociedade belo-horizontina. José Rodrigues 
Pereira faleceu aos 70 anos de idade em 28 de outubro 
de 1941, quando era funcionário aposentado do Ministé-
rio da Agricultura.

A iniciativa de homenagear José Rodrigues Pereira 
foi da ex-vereadora Maria Tófani Gontijo, que em 23 de 
agosto de 1979 apresentou o projeto de lei 134/79 pro-
pondo a indicação do nome da então Rua 2. Se você não 
sabia agora sabe quem foi José Rodrigues Pereira.
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Tradição

Quem reside no Buritis há 
mais de uma década sabe da 
importância do nome Efigênia 
Vidigal para o bairro. Além 
do pioneirismo na área edu-
cacional, o Colégio Efigênia 
Vidigal, que hoje abriga o 
conceituado SEB/Unimaster, 
era também o espaço do Bu-
ritis para receber eventos e até 
mesmo as missas eucarísticas, 
uma vez que aqui ainda não tí-
nhamos nossa igreja. A escola 
não existe mais, mas a marca 
Efigênia Vidigal continua fa-
zendo diferença na sociedade 
mineira, através da Associação 
Efigênia Vidigal de Educação 
e Cultura (Avec), que comple-
tou 20 anos de fundação neste 
último mês de outubro e segue 
com seu grande trabalho por 
meio de ações e projetos so-
ciais nas áreas da educação, 
cultura e entretenimento.

A Avec é uma organização 
da sociedade civil sem fins lu-
crativos. Ao ser criada seus fun-
dadores buscavam ampliar o pú-
blico a que atendiam, de modo a 
oferecer atividades educativas e 
culturais a alunos de escolas pú-
blicas, à comunidade do entor-
no da empresa e à população de 
Acaiaca, cidade do interior do 
estado, onde a professora Efigê-
nia Vidigal, que dá nome a todo 
este projeto, nasceu. 

E estes 20 anos de funciona-
mento ininterruptos devem ser 
bastante celebrados. A credi-
bilidade demonstrada ao longo 
do tempo fez com que a Avec 
conquistasse em seu caminho 
o apoio de importantes insti-

AVEC 20 ANOS
Associação que nasceu no Buritis presta grande 

contribuição social na área da educação em Minas
tuições como o Instituto Em-
braer, o Instituto Unibanco e a 
BrazilFoundation, quando foi 
selecionada entre mais de 1600 
propostas de entidades por todo 
o país.

Coordenadora e co-funda-
dora da Avec, Maria Alice Vi-
digal diz que a realização de 
projetos com criatividade, se-
riedade e dedicação à educa-
ção de qualidade durante estes 
20 anos é a principal conquis-
ta que pode ser mostrada hoje 
aos seus associados, parceiros 
e à sociedade em geral. É um 
dos fatores que tem assegura-
do credibilidade à instituição 
que, a cada dia, aprimora seus 
processos de elaboração e en-
trega de projetos inovadores 
ao público atendido. A dire-
toria sempre foi formada por 
educadores que exercem suas 
funções sem remuneração e 
transmitem às novas gerações 
a experiência acumulada na 
gestão de projetos educacio-
nais e na articulação de par-
cerias no cenário educacional 
de BH.

“O sonho da Avec é que a 
educação de qualidade seja as-
segurada a todos os brasileiros, 
para que o país seja menos de-
sigual e ofereça oportunidades 
para todas as pessoas. Isso re-
quer a ação conjunta das insti-
tuições que tenham o objetivo 
de melhorar a educação em to-
dos os níveis. A associação está 
empenhada em atuar em par-
ceria com outras instituições, 
de modo a realizar sua missão 
e está disponível para colocar 

sua capacidade de planejar e 
realizar atividades inovadoras 
para enfrentar o desafio que é 
de todos”.

Também co-fundadora da 
Avec, Carmelita Vidigal enal-
tece que a associação ainda 
pode crescer muito o seu aten-
dimento, mesmo diante de um 
cenário tão incerto deixado 
pela pandemia. “Diante deste 
desafio imenso e imprevisto 
que a pandemia nos impôs, a 
Avec busca manter seu com-
promisso com a excelência 
dos projetos que realiza e com 
o papel protagonista que exer-
ce na educação tecnológica de 
alunos da rede pública de Mi-
nas. Com o estabelecimento de 
parcerias espera-se aumentar 
o portfólio de projetos com 
ações desenvolvidas no senti-
do de melhorar o diálogo com 
a juventude e oferecer ativi-
dades e programas que este-
jam em maior sintonia com a 
expectativa dos jovens”, des-
tacando que os projetos Liga 
da Robótica, Liga da Informá-
tica, Esquadrão Quero-Quero 
e Garotas Applicadas já de-
senvolvidos pela associação 

oferecem atividades que po-
dem se tornar complementa-
res àquelas que as instituições 
de ensino terão que oferecer. 
“Essas atividades estimulam a 
permanência dos jovens na es-
cola, além de contribuir para o 
retorno daqueles que tenham 
abandonado os estudos”.

Todas as atividades ofere-
cidas pela Avec são gratuitas 
e voltadas para alunos regu-
larmente matriculados na rede 
pública. Por isso, a associação 
deve buscar anualmente os re-
cursos para se manter e manter 
os projetos, e isso é feito com 
recursos de parceiros, doado-
res e aqueles obtidos por meio 
de editais. “Esperamos voltar 
ao atendimento presencial a 
partir do primeiro semestre de 
2022, por esta razão procura-
mos parceiros para encontrar 
espaços para a realização das 
atividades”, salienta Alice.

As informações a respei-
to dos projetos desenvolvi-
dos pela Avec, assim como as 
orientações para quem quiser 
contribuir com o trabalho, po-
dem ser obtidas pelo site ave-
cmg.org.br/parceiros.

As três grandes irmãs que participaram ativamente dos 20 anos da Avec. 
Da esquerda para a direita, MARIA JOSÉ, CARMELITA E ALICE VIDIGAL

GAROTAS APPLICADAS é um projeto oferecido pela Avec a alunas do 
Ensino Médio para orientação no desenvolvimento de aplicativos

LIGA DA ROBÓTICA auxilia crianças a desenvolver atividades de 
programação e iniciação à robótica com kits Lego e a ferramenta Scratch
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Responsabilidade 

O Buritis continua se mos-
trando um grande celeiro de 
artistas, que contam com tra-
balhos reconhecidos em vários 
cantos do país. A mais recen-
te condecoração dada a um de 
nossos moradores foi para a 
pintora Eliane Martins, durante 
a Bienal Internacional de Arte 
Naif (BINaïf) Totem Cor-Ação, 
realizada no fim do mês de se-
tembro, no Museu Municipal 
da cidade de Socorro, no inte-
rior do estado de São Paulo. 

Maior mostra internacional 
de arte naïf da América Lati-
na, a BINaïf apresentou mais 
de 190 obras de artistas das 
cinco regiões do Brasil e in-
ternacionais. Eliane, que é 
moradora na Rua Pedro Na-
talício de Morais, se sagrou 
a grande vencedora na cate-

O 30 de novembro 
foi reservado no Bra-
sil para celebrar o Dia 
do Síndico. Uma data 
criada, e mais do que 
justa, para homenage-
ar esta pessoa que tem 
a grande responsabi-
lidade de zelas pelo 
bom funcionamento 
de condôminos. 

Devido à sua densa 
verticalização, a figura 
do síndico se tornou 
muito tradicional em 
nosso bairro. E alguns 
deles levam a função 
tão a sério que atuam 
até em áreas que não 
seriam de sua respon-
sabilidade. Como é o 
caso de Ana Luiza Bo-
aventura, que há cerca 
de dois anos liderou o 
movimento pela cria-
ção da Rede de Condo-
mínios Protegidos do 
Buritis.

A Rede de Condo-
mínios Protegidos foi 
uma reestruturação da Rede 
de Vizinhos Protegidos que já 
existia no bairro, mas que efe-
tivamente não tinha o retorno 
desejado. Após meses de muita 
reunião com síndicos e repre-
sentantes da Polícia Militar, a 
nova Rede foi formatada e im-
plementada. 

Ana diz que sua motivação 
para liderar a implantação da 
nova Rede foi ver que, de al-
guma forma, poderia contribuir 
para melhorar a segurança do 
bairro. “E uma grande felicidade 
foi poder contar com o apoio de 

DIA DO SÍNDICO

todos os membros da nossa co-
missão. Eu não faço nada sem 
consultá-los, nos reunimos ainda 
mensalmente e decidimos tudo 
o que é feito junto com a PM. E 
agora, com a Rede já implantada 
e sempre crescendo, os resulta-
dos positivos nos motivam ain-
da mais a dar continuidade a este 
trabalho. É um orgulho para nós 
fazer parte disso”.

Nestes dois anos a Rede 
de Condomínios Protegidos 
do Buritis cresceu e expandiu 
para o Estoril, a pedido da Po-
lícia Militar. Foi criada também 

Pintora do bairro recebe 
prêmio em São Paulo

menina mais quieta e continuei 
assim adulta. Nunca conse-
gui pintar, sendo que na minha 
família muitos tinham  dons, 
como pintura, bordado  etc. Eu 
me julgava a “ovelha negra”, 
brinca. Hoje, a nossa moradora, 
que trabalha no estilo naïf, mais 
espontâneo, autodidata, não 
consegue mais imaginar sua 
vida sem a pintura. “É o presen-
te mais belo que recebi, mudou 
meu coração, pois ela de fato 
vem do coração, sou mais  feliz 
e realizada”.

O Natal está chegando. E 
um quadro bonito para decorar 
a casa pode ser um belo pre-
sente. Para conhecer um pou-
co mais  do trabalho de Eliane 
Martins basta entrar em contato 
com ela pelo email: elianami-
sa@yahoo.com.br.

goria Aquisição. “Já tenho outros 
prêmios e diversas exposições 
individuais e coletivas, mas este 
prêmio coroou minha trajetória, 
pois foi o de primeiro lugar”.

Apesar da qualidade de suas 
obras, Eliane entrou para o mun-
do das artes já em uma fase mais 
madura de sua vida. Apenas aos 50 
anos, com os filhos já casados, é 
que entrou em um curso de pintu-
ra. “Minha casa estava vazia, triste, 
com a saída dos meus filhos. En-
tão, meu marido e um dos meus fi-
lhos me apresentaram um curso, na 
UEMG, que tinha pintura. Lá des-
cobri que tinha jeito para pintar e 
nunca mais parei”.

Mas, apesar do início tardio, a 
arte nunca deixou de fazer parte da 
vida de Eliane. Ela conta que sua 
família sempre esteve ligada a tra-
balhos culturais. “Fui sempre uma 

a Rede de Comércios 
Protegidos do Buritis 
e do Estoril. “Sempre 
tem novas pessoas se 
cadastrando Então, to-
dos os meses, além da 
reunião da comissão 
com a Polícia Militar, 
temos também uma 
reunião de sensibiliza-
ção dos novos inscritos 
com a PM. Informamos 
como as redes funcio-
nam, como começou, 
quais são as regras de 
participação. Damos 
ainda dicas de seguran-
ça, e a polícia informa 
os índices de furtos e 
roubos atualizados, en-
tre outros assuntos. É 
muito bacana”.

Para este Dia do 
Síndico, Ana Boa-
ventura faz questão 
de ressaltar a impor-
tância do trabalho do 
síndico e espera que 
todos os condôminos 
tenham esta mesma 

visão e respeitem e colaborem 
com suas decisões. “Ser síndico 
de um condomínio, na minha 
opinião, é ter a confiança dos 
vizinhos para administrar o que 
é de todos. É mediar conflitos, 
buscar soluções que agradem 
a maioria. É ser um pouco pai, 
para colocar limites e cobrar 
disciplina. Um pouco mãe para 
ouvir os desabafos dos vizi-
nhos. É se colocar no lugar do 
outro e usar o bom senso, co-
locando o interesse comum à 
frente de tudo. Resumindo. Não 
é fácil não, mas é gratificante”.

Representante do Buritis mostra 
toda sua dedicação à função

ANA BOAVENTURA não mediu esforços para criar a
primeira Rede de Condomínios Protegidos do bairro

Obra de ELIANE MARTINS foi destaque na Bienal Internacional de Arte Naif             

Arte


