
Boliche e +
Administração 
do Paragem 
promete grandes 
novidades para seus 
frequentadores
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No Havaí
Novo Centro de 
Saúde trará benefícios 
para mais de 25 mil 
moradores da região, 
incluindo o Buritis
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Não esqueça
Atestado de 
saúde  do animal é 
obrigatório e garante 
o bem estar do pet 
durante a viagem  
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Em alta
Morador do bairro, 
jornalista Léo Figueiredo 
fala da emoção em 
assumir a Turma           
do Bate Bola 
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PÁG. 10

Telefones de contato: (31) 2127-2428 / 99128-6880        | ANO XVII No 216 | JANEIRO DE 2022

www.jornaldoburitis.com.br  |  contato@jornaldoburitis.com.br                             jornaldoburitis

PÁG. 10

PÁG. 5

O fim de ano é sempre uma 
época em que o espírito da so-
lidariedade aflora no coração 
de muitas pessoas; No Buritis, 
temos grandes exemplos de 
moradores que buscam fazer o 
bem ao próximo nesta época do 
ano. Um deles é o da aposen-

tada Marialice Lamarca, que 
nos últimos anos tem feito uma 
grande homenagem aos catado-
res de lixo que prestam um ex-
cepcional serviço ao bairro. A 
nossa “Mamãe Noel” é sempre 
sinônimo de muita alegria para 
os nossos queridos garis.

O mês de janeiro é, tradicionalmente, complicado para quem trabalha no comércio. Nesse período muitos 
consumidores precisam pagar as dívidas que fizeram no fim do ano, quitar impostos, comprar material 
escolar ou mesmo estão fazendo uma merecida viagem. Por tudo isso, como manter a produtividade e 
a saúde financeira do negócio? A resposta quase sempre são as liquidações. No Buritis, após um fim de 
ano surpreendentemente positivo para o comércio, muitos empresários investiram em promoções para 
manter o bom nível de vendas também neste início de 2022.

Uma homenagem 
muito especial

Promoções 
prometem 
aquecer o 
comércio 
do bairro

PÁG. 3

Colégio Adventista do Buritis 

Educação prática, ativa, 
significativa e humanizada!
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Cartas

O ano de 2021 terminou em 
clima de otimismo. O avanço da 
vacinação, a redução drástica 
no número de casos de Covid, 
e consequentemente de óbitos, 
os sinais de recuperação da eco-
nomia e as boas vendas regis-
tradas pelo comércio no Natal 
contribuíram muito para dei-
xar o brasileiro um pouco mais 
animado e esperançoso para o 
novo ano que se inicia. Porém, 
este começo de 2022 não está 
sendo fácil. A Ômicron, nova 
variante do Coronavírus, vol-
tou a deixar todo mundo em 
estado de alerta. A velocidade 
de transmissão da Ômicron é 
muito maior que as variantes 
anteriores. Hoje, a maioria dos 
casos de Covid na capital e no 

estado já é provocada por essa 
variante. E ela chegou de for-
ma simultânea a um surto de 
gripe que está atingindo Belo 
Horizonte. O resultado disso 
é a saturação do sistema de 
saúde, com todas as unidades 
públicas e particulares prati-
camente superlotadas. O único 
fato positivo nessa história é 
que a nova variante está sendo 
menos letal. Muitos especia-
listas alegam que é por causa 
da vacinação.

Por outro lado, a natureza 
mais uma vez está cobrando a 
fatura do crescimento desor-
denado das cidades. Além da 
tragédia de Capitólio, onde o 
desabamento de um paredão 
matou, até o momento, dez pes-

soas, cerca de 200 municípios 
do Estado sofrem com os efei-
tos das chuvas intensas. Aqui 
em Belo Horizonte o regime 
de chuvas voltou ao que era há 
cerca de 15 anos. Ritmo perene 
de chuva que não provoca en-
chentes, mas cria um ambiente 
propício para deslizamentos de 
terra. O Buritis já foi vitima-
do. Um prédio na Rua Ernani 
Agrícola ficou sob suspeita de 
queda, mas a possibilidade foi 
descartada pela Defesa Civil e 
os moradores já voltaram para 
seus apartamentos.

Até o dia 9 deste mês, três 
regiões de Belo Horizonte já 
superaram a média histórica de 
chuvas em janeiro, entre elas a 
Oeste, da qual o Buritis faz par-

te. A realidade é que neste iní-
cio de 2022 o sol ainda não deu 
o ar da graça na capital mineira. 
Para quem ficou na cidade, esse 
período de férias está pratica-
mente restrito a ficar dentro de 
casa. Clubes, praças, parques? 
Nem pensar. É chuva o dia in-
teiro e à noite também.

Aqui no bairro ao menos 
um atrativo ainda sobra. Gran-
de parte do comércio do Buritis 
está fazendo promoções, liqui-
dações e queimas de estoque, o 
que já é tradicional no mês de 
janeiro. Boa oportunidade para 
fazer aquela compra que estava 
faltando mas que o tamanho da 
grana não estava cobrindo. O 
momento é muito propício para 
quem deseja comprar e aprovei-

tar os bons preços.
O mais importante, no en-

tanto, é todo mundo estar cons-
ciente de que o pior ainda não 
passou. Quando pensávamos 
que já estaríamos livre dessa 
tragédia, a pandemia continua 
a nos desafiar. Talvez o período 
chuvoso, que nos obriga a ficar 
mais reclusos em casa, seja um 
recado para que voltemos a to-
mar todas as precauções possí-
veis. Seja em casa, no trabalho, 
no convívio com os amigos, 
ainda precisamos nos higieni-
zar o tempo todo, usar a más-
cara e evitar aglomerações. E 
continuar tomando a vacina. 
Na guerra não podemos abrir 
mão de nenhuma arma para 
vencer o inimigo.

A GUERRA CONTINUA

FOGUETES
Quero parabenizar o JORNAL 

DO BURITIS pela bela campanha 
de conscientização que tem feito 
contra os fogos de artifício baru-
lhentos. Fico me perguntando por 
que ainda tem gente que faz esse 
tipo de maldade não só com os 
animais, mas com os próprios se-
res humanos? Asilos, hospitais, ca-
sas de recuperação, enfim, é muita 
gente prejudicada em detrimento 
de um pequeno grupo. As pessoas 
têm que ter mais empatia com o 
próximo e assim poderá viver me-
lhor e em uma sociedade mais hu-
mana. Esperamos uma resposta dos 
nossos legisladores com leis mais 
severas para quem quer soltar fo-
gos de artifício com barulho.

Adalberto Rocha Penna
Ativista

 BURIDOGS
Muito bacana o trabalho que as 

voluntárias do Buri Dogs faz aqui 
no bairro e região. É pelo JORNAL 
DO BURITIS que fico sabendo das 
ações que são desenvolvidas e fico 
muito feliz em ver e saber que exis-
tem pessoas comprometidas com a 
causa animal. Saber que a causa só 
tem aumentado e que o Buri Dogs 
completou dois anos é motivo de 
alegria. Vida longa para vocês.

Carla Carvalhal
Moradora

CHUVAS
As fortes chuvas que estão atin-

gindo nosso estado estão mostran-
do para nós o poder da natureza. 
Construções indevidas, manuseio 
incorreto do solo, descarte irregu-
lar de lixo e inoperância dos órgãos 

públicos só faz atrapalhar a vida das 
pessoas. O problema é que todo ano 
é a mesma coisa. Alagamento na 
Cristiano Machado, deslizamento 
de terra na Serra, interdição da Tere-
za Cristina, etc. etc. Parece que nos-
sos governantes se esquecem que 
uma boa administração passa por 
um bom planejamento e assim levar 
qualidade de vida à população.

Marcelo Feres

GASTRÔ E ARTE

A Gastrô & Arte tem deixa-
do saudades. Os sábados do nosso 
bairro não foram mais os mesmos 
após o término desta última edi-
ção. A feira ofereceu a nós mo-
radores tudo que desejávamos há 
muito tempo que era a diversidade 
e qualidade nos produtos ofere-

cidos, além das diversas atrações 
artísticas e diversão para as crian-
ças. Tudo em um só lugar com es-
tacionamento gratuito e local co-
berto. Parabéns aos organizadores 
e ao UniBH por nos proporcionar 
momentos de alegria e felicidade. 
Ainda bem que a segunda edição já 
está confirmada para acontecer no 
meio deste ano de 2022.

Janete Freitas
Moradora

TEMPO DE PLANTAR

Quanta felicidade saber que 
existem pessoas que ainda se preo-
cupam com o meio ambiente. Li no 
JORNAL DO BURITIS que acon-
teceu aqui no bairro o Tempo de 
Plantar. Antes de me mudar para cá 
eu participei uma vez em Campinas 

e sai de alma lavada com o grande 
mutirão que fizemos no plantio de 
árvores no Parque Ecológico Prof. 
Hermógenes de Freitas Leitão. Es-
pero que atitudes como essa con-
tinuem não só no Buritis, mas em 
toda BH e em todo planeta. Quero 
participar das próximas vezes.

Gisele Torres Naves
Moradora

 
FÉRIAS

Exercícios artísticos tomam 
conta do Centro Cultural Banco do 
Brasil, aqui em BH, com o Ateliê 
de Férias do CCBB Educativo. A 
criatividade se torna protagonista 
das atividades, que unem técnicas 
e experiências divertidas. Os inte-
ressados podem participar no dia 
15 de janeiro, às 11h. É necessá-
rio fazer inscrição prévia pelo site 

(www.ccbbeducativo.com). A par-
tir das instruções dos educadores, o 
público será convidado a desenhar 
sem tirar o lápis do papel, pintar 
o que guardamos na memória, co-
lorir os sons, desenhar sabores e 
outras experiências inusitadas. O 
Ateliê de Férias é um espaço de ex-
perimentação de alguns materiais/
técnicas (aquarela, giz pastel, etc) 
e também de algumas propostas/
metodologias: sobreposição, justa-
posição, movimento, acaso, linha 
contínua, entre outros processos 
utilizados na produção de diversos 
artistas. Com capacidade limitada, 
seguindo as normas de prevenção 
contra o COVID-19, a oficina po-
derá contar com presença de até 15 
pessoas, mediante agendamento 
prévio na internet.

Mayra Lopes
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Oportunidade 

UM JANEIRO BOM PRA COMPRAR
Comerciantes do bairro investem em grandes promoções 
para manter as vendas aquecidas no primeiro mês do ano

E para quem pensa que ao bus-
car a promoção irá encontrar somen-
te sobra de estoque, produtos “enca-
lhados nas prateleiras”, o empresário 
garante que não será assim. “Toda 
semana chega uma nova linha de 
produtos aqui na Sketch e as promo-
ções valem para todas as peças, sem 
distinção. É só vir e conferir”.

Na Brasil Natura (Piso 1 Para-
gem) uma das expectativas para o 
aumento nas vendas de janeiro é 
justamente uma das situações que 
mais atrapalha o comércio este 
mês: as viagens. Enquanto as ven-
das caem muito pela não presença 
das pessoas na cidade, na loja a 
esperança é que os produtos para 
cuidar da pele e da beleza durante o 
passeio sejam bastante procurados 
antes de o cliente pegar a estrada.

“Muitos já compraram seus 

O empresário José Perin as-
sumiu a Sketch Buritis (Piso 1 
Paragem) em março de 2020. 
Poucos dias depois estourou a 
pandemia. Foram muitos me-
ses de prejuízos acumulados. As 
vendas do fim do ano passado 
foram um alento. Contudo, neste 
momento vêm os meses de janei-
ro e fevereiro que são um choque 
de realidade. As promoções sur-
gem como grande, ou única,  al-
ternativa para manter as vendas. 
Na sua loja, os preços de algu-
mas peças poderão ter desconto 
de até 50%. “Depois de a turma 
presentear os familiares e ami-
gos, agora é a oportunidade de se 
autopresentear. Estou confiante 
de que as vendas serão satisfató-
rias dentro de todas as adversida-
des que o período oferece”.

O comércio do Buritis parece ter se pre-
parado muito bem para a tradicional tem-
porada de liquidações do início do ano. A 
expectativa dos empresários é que com as 
grandes promoções, os clientes do bairro se 
sintam atraídos a comprar, mesmo em um pe-
ríodo em que normalmente é preciso conter 
gastos, uma vez que nessa época há lista de 
material escolar, reajuste na matrícula da es-
cola e muitos impostos a serem pagos.

Depois de quase dois anos de total deses-
pero, com boa parte deste tempo com as por-
tas completamente fechadas, os comerciantes 
do Buritis voltaram a sorrir no fim de 2021. 
Novembro e dezembro, meses impulsionados 
pela Black Friday e o Natal, foram conside-
rados muito bons, até surpreendentes, pela 
grande maioria dos empresários. Agora, 
para este mês de janeiro, as promoções sur-
gem como a melhor alternativa para driblar 
a normal redução das vendas e alcançar bons 
resultados também neste período.

produtos no fim do ano, mas quem 
esqueceu ou mesmo tem o costume 
de deixar para fazer esta compra na 
última hora, vai ficar muito conten-
te com o que vai encontrar. Temos 
uma grande linha de produtos com 
50% até 60% de desconto. Vai va-
ler muito à pena comprar agora”,  
diz a proprietária Márcia Aguilar.

Diante de tudo o que estamos 
vivenciando, os comerciantes do 
Buritis dão a entender que uma coi-
sa é certa: para vender mais é pre-
ciso estimular o consumidor a com-
prar. Então, investir em estratégias 
de promoção de vendas para o “mês 
das liquidações” é um ótimo jeito de 
gerar demanda e, consequentemen-
te, vendas para a sua loja. Se o ob-
jetivo é ter um ano mais produtivo, 
jamais subestime os resultados de 
uma boa promoção de vendas.

Inês Lamego é sócia-proprietá-
ria da Mercadinho Baby kids (Av. 
Professor Mário Werneck, 1361), 
tradicional loja de roupas infantis 
do Buritis, com 17 anos de história. 
Para o mês de janeiro, a loja investe 
em oferecer descontos na linha ve-
rão, para que os pais possam vestir 
a garotada com o que há de mais 
atual na moda nas praias, clubes e 
condomínios. “A nossa variedade 
de produtos e tamanhos, que vão de 
RN até 20, é um diferencial nestes 
quase 20 anos de história. Temos 
os melhores produtos e com preços 
muito bons. Para este mês, vamos 
ainda mais longe e fazemos pro-
moções que vão de 20% a 30% de 
desconte, de acordo com o valor da 
compra feita”.

Gerente da Outlet Lingerie (Av. 
Professor Mário Werneck, 1371), 
Nathália de Paula diz que dezem-
bro de 2021, no mesmo período, 
perdeu em vendas apenas para o de 
2015, ano inclusive de inauguração 
da loja. Ela diz que este grande de-
sempenho “foi o religar dos apa-
relhos, após um longo período em 
coma”. Agora, espera que, com a 
tradicional promoção de janeiro, o 
sucesso nas vendas persista. “Já é 
uma tradição nossa fazer a promo-
ção do leve 5 pague 4 em janeiro. 
Como somos um outlet nossos pre-
ços já são muito abaixo do merca-
do. Com a promoção, os clientes 
aproveitam para comprar várias pe-
ças. Tenho clientes aqui que já es-
tão tão acostumados com a promo-
ção que esperam entrar janeiro para 
virem fazer suas compras”.

Produtos fresquinhos

INÊS LAMEGO garante que os pais irão 
encontrar o melhor da moda praia infantil no 

MERCADINHO BABY KIDS a preços incríveis

NATHÁLIA DE PAULA diz que as promoções de janeiro 
da OUTLET LINGERIE já são tradicionais entre os clientes

 JOSÉ PERIN acredita que as promoções
 irão manter o fôlego financeiro da SKETCH 

neste início de ano

MÁRCIA AGUILAR demonstra muita confiança 
no sucesso das vendas na BRASIL NATURA
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Serviços

Devido às fortes consequências 
da pandemia, o Paragem viveu nos 
últimos 18 meses, os momentos 
mais difíceis de sua trajetória até 
aqui de mais de 16 anos no Buritis. 
Contudo, nem mesmo a impossi-
bilidade de abrir as portas fez com 
que sua administração “baixasse 
a guarda”. No momento de maior 
crise, ela decidiu que era hora de 
investir ainda mais. Além de ser 
parceira dos lojistas, com a não co-
brança de aluguel durante o perío-
do de inatividade, a administração 
apostou em reestruturar ainda mais 
sua sede com a implantação de 
uma nova entrada pela Rua Victó-
rio Magnavacca e a criação da ala-
meda de serviços no piso 1 do es-
tacionamento. Para este ano, mais 
uma grande novidade já foi anun-
ciada: a implantação do boliche.

A grande movimentação no 
Paragem no fim do último ano 
foi o que a administração precisa-
va para ver que,  de fato, estava 
no caminho certo. Para o geren-
te Weverton Jorge, o Paragem foi 
descoberto, e redescoberto, por 
muitos moradores. 

“Foram quase dois anos de por-
tas fechadas. Havíamos feito uma 
reforma e mudança de algumas 
lojas pouco tempo antes do isola-
mento. Então, muitos moradores 
não conheciam este novo Para-
gem. Além disso, neste período 
tivemos muitos novos moradores 
chegando ao bairro que não nos 
conheciam. Foi muito gratificante 
ver essa turma aqui e ouvir todos 

Um Paragem ainda 
melhor em 2022

os elogios que nos deram”.
De acordo com Weverton, a 

estimativa é que todas as lojas te-
nham atingido 100% das vendas 
que obtinham antes da pandemia. A 
praça de alimentação também vol-
tou a ficar bastante movimentada, 
com estimativa de 70% da ocupa-
ção do período pré-pandemia.

O gerente faz um destaque es-
pecial para o investimento feito 
com a construção da nova entra-
da pela Victório Magnavacca. De 

Além da chegada do boliche, 
prevista para o fim do mês de mar-
ço, a administração do Paragem 
trabalha para oferecer ainda mais 
opções de compras aos seus fre-
quentadores. Segundo o responsá-
vel pelo setor de marketing, Bren-
don dos Santos, o trabalho tem sido 
feito para trazer novas operações 
de renome nacional ao centro co-
mercial, além de incrementar a ala-
meda de serviços. 

“Nós já temos lojas de con-
sertos de roupas, bolsas e sapatos, 
computadores, manutenção de ati-
vidades domésticas, relojoaria e jo-
alheira. Estamos inaugurando uma 
lavanderia automatizada este mês 

de janeiro, em que o cliente vai po-
der deixar sua roupas lavando en-
quanto passeia no shopping ou mes-
mo sai para resolver algo no banco, 
supermercado, etc. E já estamos 
trabalhando para trazer à alameda 
uma floricultura, uma barbearia, um 
pet shop e uma gráfica. Resumindo, 
oferecer tudo o que o cliente busca 
de uma forma rápida, com qualida-
de e com comodidade”.

Ainda de acordoo com Bren-
don, a criação da área gourmet do 
segundo piso do Paragem, que será 
outra grande atração de lazer para 
os frequentadores, está em fase de 
desenvolvimento e comercializa-
ção de espaços.

acordo com ele, a obra não 
valorizou apenas o Para-
gem, mas toda região a sua 
volta. “Observamos que 
a maioria dos moradores 
vem aqui a pé. Portanto, 
esta obra já trouxe mais 
comodidade a quem resi-
de nesta parte mais alta do 
bairro. Além disso, a cria-
ção da nova entrada valo-
rizou todos os imóveis do 
seu entorno”. 

NOVIDADES

BRENDON E WEVERTON destacam as últimas ações realizadas 
no Paragem. NOVA FACHADA valorizou toda a região

ALAMEDA DE SERVIÇOS promete trazer ainda mais 
comodidade aos frequentadores do centro comercial

Os feriados 2022 já estão nos 
planos de muito viajante. De-
pois de praticamente dois anos 
sem poder viajar nos feriados, o 
calendário de deste ano promete 
momentos de felicidade e pé na 
estrada. É hora de botar em prá-
tica os desejos que foram adiados 
e curtir cada um dos próximos 
feriados. E como em BH serão 
apenas seis feriados prolongados 
em 2022, é bom se organizar com 
antecedência para não perder 
uma folga sequer. Anote as datas 
de cada feriado.

O Carnaval, a Semana Santa 
e o feriado de Corpus Christi já 
fazem parte da lista de feriados 
prolongados do ano. Além deles, 
no calendário de 2022 será pos-
sível emendar também o feriado 
de 21 de abril e 8 de dezembro, 
que caem na quinta-feira. Já o 
feriado de 15 de novembro se 
dará na terça-feira. Para os mais 
animados com uma folguinha 
estendida podemos somar o fe-
riado de 15 de agosto, que cairá 
na sexta-feira.

Se você ficou animado com a 
possibilidade de fazer um passeio 
em uma destas datas já é hora 
de fazer sua reserva. Gerente da 
CVC Buritis, Matias Welther faz 
um alerta para as mudanças ocor-
ridas pós-pandemia. De acordo 
com ele, desde o início da pan-
demia as companhias aéreas mu-
daram muito a forma de oferecer 
promoções. Aqueles preços pro-
mocionais relâmpagos às véspe-
ras das viagens, quando o voo 
estava com uma ocupação baixa, 
não existe mais. “Então hoje, se 
você quiser encontrar um preço 
mais em conta, terá de comprar 
com antecedência. Se compra 
hoje é um valor X, semana que 
vem X mais 1, daqui um mês X 

Ano terá menos 
feriados prolongados, 
mas nada que impeça 

um bom passeio

mais 3 e por aí vai. Descontos de 
última hora não existem mais”.

Em relação aos feriados, o 
agente de viagens destaca que, 
para os dois do mês de abril, o 
cliente ainda encontra valores 
muito interessantes se adquirirem 
o pacote neste mês de janeiro. 
“Carnaval, apesar de muitas cida-
des terem cancelado suas festas, 
ainda é uma data de alta procura 
e, por isso, os valores seguem o 
padrão”, diz.

Devido ao aumento dos casos 
de Covid-19 na Europa e América 
Central, o destino mais procurado 
para viagens será o Brasil. “Vou 
dizer 95% para não falar em 99% 
da procura, especialmente os re-
sorts all inclusive, uma vez que 
oferecem tudo o que o turista bus-
ca de conforto em uma viagem 
com o diferencial de seguirem ri-
gorosamente todos os protocolos 
de segurança”, finaliza Matias.

Depois de tanto tempo sem 
viajar, temos a certeza que esses 
feriados de 2022 serão inesquecí-
veis. Toda folga será merecedora 
de comemoração. Bora viajar!

MATIAS WELTHER garante 
que este é o momento ideal 
para fazer a compra de um 
pacote para os FERIADOS 
PROLONGADOS deste ano 
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Educação 
Informe Publicitário

n Físico 
– Aprender a fazer

Conhecimento, experiência e 
valorização das leis da saúde. 
Conscientização sobre os 8 re-
médios da natureza: alimentação 
saudável, água, ar puro, exercí-
cio físico, repouso, temperança 
e confiança em Deus.

n Mental 
– Aprender a conhecer

Atitude criativa e autônoma. Ca-
pacidade de fazer escolhas e to-
mar decisão. Pensamento crítico 
e reflexivo por meio do conheci-
mento aprendido.

n Socioemocional 
– Aprender a conviver

Caráter íntegro. Equilíbrio emo-
cional. Relacionamentos saudá-
veis. Comprometimento e res-
ponsabilidade

n Espiritual 
– Aprender a ser

Conscientização sobre o amor a 
Deus, ao próximo e a natureza. 
Empatia e solidariedade.
Por sermos uma rede de edu-

cação confessional, baseamos 
nossos ensinamentos no contex-
to bíblico-cristão para que nos-
sos alunos aprendam a valorizar 

qualidades importantes como 
confiança, respeito, compromisso 
e esperança. Por isso, foi desen-
volvido o projeto Viver Bem, que 
prepara temas importantes para 
serem apresentados aos nossos 
alunos, de todas as faixas etárias, 
com finalidade de incentivá-los a 
tornarem-se pessoas com caráter 
sólido em mundo repleto de bre-
chas e dificuldades.

O projeto é dividido por bi-
mestres, mas o contato semanal 
abordando temas relacionados ao 
bem-estar, convívio com o pró-
ximo e autoestima, por exemplo, 
podem ajudar aos alunos de to-
das as idades a compreenderem 
melhor qual o seu verdadeiro pa-
pel como cidadãos desse planeta 
e como podem fazer a diferença 
onde quer que estiverem.

COLÉGIO ADVENTISTA 
Muito além do ensino

Oferecemos uma educação prática, ativa, significativa e humanizada!
A Educação Adventista pron-

tamente, com todo suporte tec-
nológico e inovações, se adaptou 
para alcançar os alunos de forma 
online, híbrida, mas sempre em 
busca de momentos presenciais. 
Nossos educadores se deparam 
com alunos com diversas ne-
cessidades e não se preocupam 

apenas com o ensinar conheci-
mentos, mas a conduzir o aluno a 
relacionar e aplicar o aprendiza-
do às situações vivenciadas. 

Mais que isso, a educação 
adventista promove a formação 
do caráter de cada aluno, seu 
bem-estar, seus relacionamentos 
com o próximo e com Deus.

A Educação Adventista tem 
bases sólidas em sua existência, 
e com alegria estamos comemo-
rando os 125 anos de uma educa-
ção com princípios e valores que 
nos ensina a SER e a TER a solu-
ção para todos os desafios.

Educar é cuidar 
por completo! 

Rubens Caporali Ribeiro, 
721 Buritis
@colegioadventistadoburitis

(31) 99234-0005

A Educação Adventista trabalha 
no desenvolvimento de seus alunos 

nos seguintes aspectos:

Venha fazer parte 
da família Educação 

Adventista!
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Destaque 

O propósito em ser um agente 
protagonista na vida de toda a co-
munidade acadêmica, e também 
do cidadão belo-horizontino, foi 
mais uma vez o escopo das ações 
extraclasse realizadas pelo UniBH 
ao longo de 2021. Seja por meio 
de parcerias com órgãos públicos 
e privados ou mesmo por iniciativa 
própria, os projetos conduzidos pe-
las equipes do centro universitário 
ou que contaram com a participa-
ção da instituição envolveram qua-
se 50 mil atendimentos à população 
da capital, em especial ao morador 
do Buritis, que tem o privilégio de 
contar com o campus no bairro.

Durante todo o ano, a comu-
nidade pode usufruir de serviços 
variados, cujo foco está na pro-
moção da qualidade de vida e do 
bem-estar social. Vacinação contra 
COVID-19; atendimentos médi-
cos, odontológicos, psicológicos, 
de nutrição e veterinários. Projetos 
de extensão envolvendo os cursos 
de Direito e de Ciências Contábeis 
também englobam os milhares de 
atendimentos gratuitos realizados e 
que são imprescindíveis à socieda-
de, ratificando o modelo de atuação 
do UniBH.

Eduardo França, diretor do 
Campus Buritis, destaca estas diver-
sas frentes de atendimento do Cen-
tro Universitário em 2021. De acor-
do com ele, foram cerca de 48.600 
atendimentos voltados à população 
de Belo Horizonte, a maioria deles 
no entorno do campus. Essas ini-
ciativas integram o projeto Cidade 
UniBH, programa de extensão que 

UniBH encerra 2021 com quase
50 mil atendimentos à comunidade

 Projetos de extensão do “Cidade UniBH” e serviços focados no bem-estar da 
população, integrantes do Programa, marcam o ano do centro universitário

n Mais de 19.000 vacinas contra COVID-19 aplicadas (até o dia 21/12/2021)
n 2.800 atendimentos na Clínica de Psicologia
n 12.000 atendimentos odontológicos
n 200 atendimentos do projeto Urgência em Foco, da Odonto
n 5.143 pacientes atendidos pelas equipes de Medicina (de fevereiro ao dia 14/12/2021)
n 4.600 atendimentos na clínica de Fisioterapia
n 1.277 atendimentos na clínica de nutrição
n 1.530 diárias de internação e mais de 100 cirurgias no Hospital Veterinário
n 1.750 consultas e 600 atendimentos de emergência no Hospital Veterinário Público
n 156 atendimentos iniciais, 500 atendimentos em retorno, 67 distribuições de novos processos e 

25 audiências realizados pelo Núcleo de Práticas Jurídicas
n 100 atendimentos realizados pelo Núcleo de Apoio Fiscal

envolve uma série de ações realiza-
das com estudantes e docentes.

“Tais projetos extrapolam a 
área da saúde, com ações muito 
significativas nos cursos de Direito 
e de Administração, por exemplo. 
No que tange à área da saúde, é im-
portante ressaltar nossa atuação no 
Hospital Veterinário e no Hospital 
Público Veterinário. Outra iniciati-
va muito expressiva nesse período 
foi a vacinação contra a COVID-19. 
Como parceiros da PBH nessa mo-
bilização de combate à pandemia, o 
Campus Buritis se tornou um pos-
to extra de vacinação da cidade – e 
será mantido este ano –, com aplica-
ção de mais de 19 mil doses”.

O diretor revela ainda que 
para 2022 os projetos de exten-
são do Cidade UniBH deverão ser 

ampliados. “Trabalhamos com a 
expectativa de aumentar as práti-
cas de atendimento à comunidade, 
entendendo que essas ações são 
fundamentais para o aprendizado 
de nossos alunos e alunas, assim 
como para o compromisso do Uni-
BH com a comunidade acadêmica. 
Nesse cenário iminente de maior 
presencialidade para o próximo 
ano, a ideia é apresentar ainda mais 
ações. Isso permitirá estender as 
iniciativas e também entregar à po-
pulação programas e projetos que 
envolvam os cursos de arquitetura, 
comunicação e artes, contemplan-
do todas as áreas do conhecimento. 
Nosso objetivo é oferecer aos cida-
dãos de Belo Horizonte um projeto 
robusto e que encampe os anseios e 
necessidades de toda a sociedade”.

Confira os principais atendimentos realizados 
pelos projetos do Cidade UniBH em 2021:

Eduardo França, diretor 
do Campus Buritis

VACINAÇÃO de quase 20 MIL PESSOAS contra a Covid-19 foi o grande destaque das ações sociais de 2021 no UniBH
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(*)Psicóloga Márcia Campos (31) 9 9174-1419 
Psicologia&Terapias Integrativas On Line & Presencial

Por MÁRCIA CAMPOS(*)

Artigo 

Aproveitando as polêmicas geradas pela novela da globo: 
“Um lugar ao Sol”, faço um pequeno recorte reflexivo sobre um 
dos temas abordados no papel da atriz Andrea Beltrão, que, por 
incrível que pareça, em pleno século XXI, está quebrando tabus 
ao falar do desejo da mulher de 50 anos.

Interpretada por Rebeca, uma mulher sufocada por um ca-
samento em crise e que reencontra o desejo ao se envolver com 
outro homem, detalhe, mais jovem. Em uma das cenas, ela se 
recusa a fazer sexo com o marido... 

Este é o recorte que trago à tona para tangenciar com as 
mulheres que atendo no consultório e seus dramas pessoais, que 
fazem parte do universo feminino...
“Eu não sinto mais desejo por meu marido mas não tenho co-

ragem de falar”
“Se ele não tiver em 

casa vai buscar na 
rua”
“Não posso procu-

rá-lo na cama e nem 
inovar pois ele vai 
querer saber onde 
aprendi isso”
“Eu finjo prazer 

para não desagradar” 
“É minha obrigação 

de esposa fazer sexo 
mesmo sem querer”

Estes e muitos 
outros depoimentos, 
são, Infelizmente, co-
muns e rotineiros na vivência das mulheres, particularmente das 
mulheres mais velhas, como se o desejo morresse por terem 50, 
60, 70, e por que não contemplar 80 anos.

Atualmente atendo uma senhora de 79 anos muito dinâmi-
ca, independente e alegre, que após ficar viúva redescobriu o 
seu desejo.

A novela é uma ficção, mas as mulheres da vida real, de qual-
quer idade, ainda são oprimidas quando manifestam o seu desejo. 
As mais velhas chegam a ser, de forma velada ou não, moral-
mente condenadas ou motivo de chacota quando são livres para 
viver o seu desejo. É quase uma afronta!

As mulheres ainda são consideradas objetos e, por muitas 
das vezes, elas próprias, tão “adestradas” que foram historica-
mente, socialmente e culturalmente, que se veem e se colocam 
nesta posição objetal, são vítimas e algozes, carregam em si o 
preconceito.

É necessário maior problematização sobre o desejo da mu-
lher, sem a qual, até mesmo o seu desejo será objeto do desejo 
do que querem de uma mulher!

A MULHER MADURA 
E O DESEJO

Exemplo

Apesar de ainda estarmos vi-
vendo um período de incertezas, 
2022 chega com a promessa de 
ser um ano de retomada. Na rede 
de ensino, algumas escolas do 
Buritis abrem o ano letivo com 
grandes novidades na busca por 
fortalecer ainda mais o seu ensi-
no/aprendizagem.

Nas unidades do Colégio Batis-
ta do Buritis a novidade é o início 
das atividades das escolas Batis-
ta de Música e Esportes. De acor-
do com a diretora Andrea Silva, a 
música é a arte de manifestar os 
mais diversos afetos de nossa alma 
através de sons. Como benefícios, 
aprimora a capacidade de resolver 
problemas, aumenta a habilida-
de da memória, trabalha a autoe-
xpressão, ajuda na concentração, 
eleva a autoestima. “Estudar músi-
ca é para quem deseja: fomentar o 
desenvolvimento cognitivo, apri-
morar a linguagem oral, melhorar 
o desenvolvimento escolar, desen-
volver a sociabilização, tornar-se 
mais criativo e desenvolver uma 
carreira profissional”.

Escolas do Buritis com 
novidades para 2022

Em relação aos esportes, a dire-
tora diz que a escola tem a convic-
ção de que, aliado ao processo pe-
dagógico, o esporte é uma estratégia 
essencial na educação integral. “O 
esporte no Batista tem papel educa-
cional, pois por meio dos treinamen-
tos e competições são desenvolvidos 
valores como respeito, disciplina, 

autocontrole, responsabilida-
de, trabalho em equipe, en-
tre outros. Fazer parte de 
uma equipe traz ao estudante 
maior sentimento de perten-
cimento, gerando um vínculo 
saudável e permanente com 
a escola”, destaca.

A instituição também 
utiliza o esporte como um 
instrumento para a formação 
do caráter dos estudantes. 
“Durante as aulas esportivas, 
o ensino sobre os valores éti-
cos e a cidadania é reforça-
do, seja na cobrança de uma 
falta, na maneira de realizar 

uma jogada, na conduta com os 
outros jogadores ou no respeito às 
deliberações da arbitragem aliados à 
habilidade de saber jogar. Em tudo 
isso, é ensinado pela escola que 
o bom caráter precisa prevalecer. 
Usamos o esporte como maneira de 
evidenciar quais as melhores atitu-
des em cada situação, considerando 
seus direitos e deveres como atleta”.

BEM-ESTAR SOCIAL

Nas unidades SEB/Unimaster, 
a direção desenvolveu inúmeros 
projetos para serem desenvolvidos 
junto a seus alunos durante todo o 
ano letivo. Além dos trabalhos tra-
dicionais nas áreas da literatura, ci-
ências, cultura e esportes, a escola 
busca mostrar ao aluno a importân-
cia de se preocupar com o bem-es-
tar social do meio onde vivem.

Associado à Unesco, o SEB/
Unimaster desenvolve ações edu-
cacionais que propiciam a cons-
trução de uma nova mentalidade 

nas gerações de crianças e jovens, 
para que princípios e valores sejam 
aprendidos e se constituam em rea-
lidade na vida adulta.

A “Simulação ONU Regional e 
Nacional” é um projeto que consis-
te na simulação de debates realiza-
dos em fóruns internacionais, como 
o Conselho de Segurança da Orga-
nização das Nações Unidas – ONU, 
a Organização Mundial da Saúde, 
o Comitê de Ciência e Tecnologia 
para o Desenvolvimento, entre ou-
tros. Nesses debates, os alunos as-
sumem o papel de diplomatas dos 
países que representam. Além dos 
comitês da ONU, os alunos que de-
sejam seguir carreira na área jorna-
lística podem também participar de 
uma agência de comunicação.

 Já o “UNISEBSOCIAL” é um 
projeto que vem cumprir a sua fun-
ção de instituição a serviço da so-
ciedade pelo compromisso de for-
mar alunos para a cidadania e para 
o mercado de trabalho e também 
por meio de campanhas e ações so-
lidárias.

“Nele desenvolvemos a Páscoa 
Solidária, uma campanha de doa-
ção de chocolate para creches so-
ciais; campanha do agasalho com 
a doação de agasalhos, roupas e 
cobertores para instituições filan-
trópicas; mês do estudante quando 
doamos material escolar para alu-
nos de escolas públicas carentes; 
o lacre solidário que é a coleta de 
lacres de latas de alumínio para tro-
ca de cadeiras de rodas em asilos e 
demais instituições carentes; e os 
médicos sem fronteiras, quando fa-
zemos a doação voluntária de valo-
res monetários para a ONG Médi-
cos sem Fronteiras”, explica Eliane 
Veloso, diretora-geral das unidades 
SEB/Unimaster.

COLÉGIO BATISTA do Buritis irá investir
 nas atividades de música e esportivas

Além das questões de ensino/aprendizagem, 
SEB/Unimaster mais uma vez irá dar grande 

destaque aos TRABALHOS SOCIAIS
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A p ó s 
as festas de final de 
ano, janeiro vem 
como um banho de 

água fria para muita gente. Afi-
nal, é o mês dos temidos IPTU e 

IPVA. O contribuinte do Buritis 
deve ficar atento para não perder 
as datas das cobranças.

De acordo com a Prefeitu-
ra de Belo Horizonte, o Imposto 
Territorial Urbano (IPTU) pode-
rá ser dividido em até 11 meses e 
as guias já estão disponíveis para 
pagamento no site da prefeitura 
(http://iptuonline.siatu.pbh.gov.

br/IptuOnline/index.xhtml), sen-
do seu vencimento marcado para 
todo dia 15 de cada mês.

A PBH está oferecendo um 
desconto de 10% no valor a ser 
pago caso o contribuinte pa-
gue o valor integral à vista em 
janeiro ou antecipe ao menos 
duas parcelas integralmente até 
o dia 20 de janeiro.

Eventuais pedidos de revi-
são de erros no seu IPTU 2022 
BH devem ser apresentados até 
o dia 3 de fevereiro. Por segu-
rança, esses pedidos também 
deverão ser feitos de forma on-
line através do site da prefeitu-
ra de Belo Horizonte.

Ficam isentos do paga-
mento do imposto os imóveis 

exclusivamente residenciais 
de valor igual ou inferior a 
R$76.652,72 e também de pro-
gramas públicos de financia-
mento habitacional de interesse 
social (PPFHIS) de valor igual 
ou inferior a R$190.730,78.

As taxas de Coleta de Re-
síduos Sólidos (TCR) são de 
R$ 373,96 para imóveis em 

que o serviço é prestado em 
dias alternados e R$ 747,92 
para aqueles com coleta di-
ária. A Taxa de Fiscalização 
de Aparelhos de Transporte 
(TFAT) é de R$ 167,88 por 
aparelho e, por fim, a Contri-
buição para o Custeio dos Ser-
viços de Iluminação Pública 
(CCIP), de R$ 200,25. 

Variedades 

No fim de 2021, o governador 
Romeu Zema anunciou que, a par-
tir do próximo dia 25 de janeiro, 
vai ser ampliado para 12 o núme-
ro de doenças rastreadas pelo teste 
do pezinho em Minas Gerais. Com 
isso, mais seis enfermidades serão 
incluídas no programa Estadual 
de Triagem Neonatal (PTN-MG). 
Há pouco mais de um ano, o JOR-
NAL DO BURITIS decidiu abra-
çar a luta de muitas mães para que 
o teste do pezinho fosse ampliado 
na rede pública do Estado. Apesar 
de este aumento ser uma boa no-
tícia, ainda falta muito para que o 
objetivo seja alcançado.

Neste período o JB acompanha, 
em especial, a batalha da jornalis-
ta da Rede Globo Minas, Larissa 
Carvalho, que teve a saúde do filho 

Novo Centro de Saúde do vizinho 
bairro Havaí é entregue à população

Apesar de ser uma reivindi-
cação antiga dos moradores do 
Buritis, o nosso bairro, mesmo 
sendo o mais populoso de Belo 
Horizonte, ainda não conta com 

um centro de saúde próprio. En-
quanto esta demanda não é atendi-
da, a alternativa para recebimento 
do atendimento público de saúde 
é por meio de postos localizados 

na região. Neste 
sentido, 2021 ter-
minou com uma 
boa notícia. No 
dia 13 foi inau-
gurada a nova 
sede do Centro 
de Saúde Havaí, 
instalada na Rua 
Paulo Diniz Car-
neiro, 742, no 
bairro vizinho. A 
unidade trará inú-
meros benefícios 
para mais de 25 
mil moradores da 
região, incluindo 
o Buritis.

A nova uni-

Theo afetada significantemente, em 
virtude de uma doença sofrida no 
seu nascimento e que poderia ter 
sido tratada se detectada pelo teste 
do pezinho ampliado.

Para a jornalista, o poder públi-
co começa a dar os primeiros passos 
rumo a um teste eficiente, mas ainda 
está longe de ser completo. Comple-
to ainda apenas na rede particular e 
que custa cerca de um salario míni-
mo. “Ou seja, ainda é para poucos. 
De fato, está um pouco melhor, mas 
que nenhum de nós da sociedade 
deixe de cobrar por um teste do pe-
zinho eficiente. Um que vá rastrear 
pelo menos 40 doenças”.

Larissa acredita que o teste de 
pezinho na rede pública, em todo o 
país, somente estará completo quan-
do detectar algo em torno de 50 do-

enças, dentro de um prazo de quatro 
anos, contando com a boa vontade 
de nossos administradores. “Em 
maio, o Governo Federal já tem que 
incorporar novas doenças. Isto se a 
lei for regulamentada pelo Ministé-
rio da Saúde. Se acontecer, em todo 
o Brasil o teste já melhora um pou-
co em maio. Aqui em Minas mais 
um pacote com mais seis doenças 
agora. Então, aos poucos está sain-
do daquela situação muito precária, 
muito limitada, rumo a uma reali-
dade mais eficiente. Não é ainda o 
teste que a gente merece, mas um 
teste que já vem conquistando me-
lhorias”, conclui.

PRIMEIRA FASE

A Secretaria de Estado de Saú-
de informou que estas seis novas 

dade de saúde possui dois andares 
de área construída em aproxima-
damente mil m². São 18 consultó-
rios, sendo um odontológico e um 
anamnese; salas de espera, tria-
gem, procedimentos, curativo, co-
leta, vacina, higienização e mul-
tiuso; farmácia; zoonoses; setores 
administrativos, dentre outros. 
Toda a construção foi executa-
da com tecnologias sustentáveis, 
acessos independentes, integração 
dos ambientes e revestimentos de 
fácil higienização. 

A Prefeitura de Belo Horizon-
te, por meio da Secretaria Munici-
pal de Saúde, estima que em torno 
de 25.300 pessoas serão assistidas 
pela nova unidade, que conta com 
uma estrutura ampla, ambiente 
mais acolhedor, humanizado e to-
talmente acessível às pessoas com 
mobilidade reduzida. “Além disso, 
a unidade também foi beneficiada 

com mais uma equipe de Saúde 
da Família, passando de três para 
quatro, e mais uma equipe de Saú-
de Bucal, totalizando duas”, expli-
ca o secretário Jackson Machado. 

O Centro de Saúde Havaí 
conta ainda com equipe de apoio 
composta por clínico geral, gine-
cologista, pediatra, enfermeiro, 
pessoal administrativo, agentes de 

Governo de Minas irá ampliar o teste do pezinho
enfermidades incluídas no teste 
do pezinho é apenas a primeira de 
cinco fases. No decorrer dos pró-
ximos dois anos, mais doenças se-
rão incluídas no teste e a expectati-
va é que alcance 33 enfermidades. 
Anualmente, serão destinados R$ 
13 milhões pelo governo de Minas 
para a ampliação.

Serão incluídas no teste do pezi-
nho nesta primeira fase as seguintes 
doenças: toxoplasmose congênita, 
distúrbios de betaoxidação dos áci-
dos graxos, deficiência de acil-CoA 
de cadeia muito longa, deficiência 
de 3-OH-acilCoA de cadeia longa, 
deficiência da proteína trifuncional 
e deficiência primária de carnitina. 
O exame precisa ser realizado entre 
o terceiro e quinto dia de nascimen-
to para ser eficaz.

combate a endemias e agentes co-
munitários de saúde. Também in-
tegra o trabalho uma equipe mul-
tiprofissional do Núcleo Ampliado 
de Saúde da Família e Atenção 
Básica (NASF-AB), formada por 
nutricionista, farmacêutico, fono-
audiólogo, fisioterapeuta, psicólo-
go e educador físico. 

A unidade faz parte do pacote 
de obras da Prefeitura que prevê a 
reconstrução de 40 centros de saú-
de, uma Central de Material Esteri-
lizado e um laboratório central, por 
meio de Parceria Público Privada 
(PPP). “Segundo a Organização 
Mundial de Saúde, o modelo das 
novas unidades de saúde de Belo 
Horizonte é referência mundial. O 
Centro de Saúde Havaí é uma das 
27 obras entregues em 2021 que 
vão trazer mais conforto para traba-
lhadores e principalmente para sua 
população”, garante o secretário.

CONTRIBUINTES DEVEM FICAR ATENTOS
ÀS DATAS DE PAGAMENTOS DOS IMPOSTOS

Para quem está tentando se reer-
guer das graves consequências eco-
nômicas provocadas pela pandemia, o 
Governo de Minas dá uma boa notí-
cia.  A escala de vencimentos do Im-
posto sobre a Propriedade de Veículos 
Automotores (IPVA) de 2022, no Es-
tado, terá início apenas em 21 de mar-
ço, tanto para pagamento da primeira 

parcela para o contribuinte que optar 
em dividir o imposto, como também 
para quem optar pela quitação em par-
cela única. Segundo o Executivo, a 
medida tem o objetivo de desafogar o 
orçamento dos mineiros neste começo 
de ano. 

As datas dos vencimentos já fo-
ram definidas (confira no quadro ao 

lado). As demais informações rela-
tivas ao imposto, como a tabela de 
valores dos veículos, os agentes cre-
denciados para se efetuar o pagamen-
to, assim como a expectativa de ar-
recadação, serão disponibilizadas até 
o fim deste mês, em resolução a ser 
publicada pela Secretaria Estadual da 
Fazenda no Diário Oficial.

Outra boa notícia divulgada pelo 
Governo de Minas é que o valor do 
imposto ficou congelado. Os contri-
buintes que optarem pelo pagamento 
em parcela única ainda terão, automa-
ticamente, 3% de desconto e, se tiver 
quitado o IPVA de anos anteriores em 
dia, terá mais um bônus de 3%, che-
gando a um desconto total de 6%.

IPVA com boas notícias FINAIS  COTA ÚNICA 2ª 3ª
PLACA 1ª PARCELA PARCELA PARCELA

  MARÇO ABRIL MAIO

1 e 2 21 25 25

3 e 4 22 26 26

5 e 6 23 27 27

7 e 8 24 28 30

9 e 0 25 29 31

JACKSON MACHADO, secretário municipal de saúde

NOVA UNIDADE no Havaí faz parte do pacote de obras da Prefeitura, 
que além da reconstrução de 40 centros de saúde, prevê a 
construção de uma Central de Material Esterilizado e um 

laboratório central, por meio de Parceria Público Privada (PPP)

Foto: Carol Salgado

 LARISSA CARVALHO ao lado do filho THEO, sua 
grande motivação para esta incansável luta



9Janeiro de 2022

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

 Atenção

Trilha da Rua 
José Hemetério 

Seu pequeno ou pequena gosta de 
caminhar e estar pertinho da nature-
za? Caso sim, essa dica vai para você! 
A trilha pode ser acessada no fim da Rua 
José Hemetério Andrade. Em 20 minutos 
de caminhada é possível ter uma vista pa-
norâmica do bairro, além de apreciar um 
pôr do sol de tirar o fôlego.

Piquenique no Parque Aggeo Pio Sobrinho
Há dois meses atrás, a Prefeitu-

ra liberou visitas sem agendamento no 
Parque Aggeo Pio. Por isso, que tal co-
memorar a reabertura total da área ver-
de fazendo um belo piquenique na gra-
ma e à sombra de uma de suas inúmeras 
árvores? Para completar o passeio, os 
pequenos ainda podem soltar pipa ou se 
divertir nos brinquedos que ficam logo 
na entrada. O Parque Aggeo Pio fica aberto de terça a domingo, das 7h às 17h. 
Lembre-se, também, que a vacina contra febre amarela deve estar em dia para 
conseguir ter acesso ao parque!

Restaurantes com playground 
Para fechar as dicas com chave de 

ouro, aqui vai uma opção na qual toda a 
família pode se divertir! Que o Buritis é 
um bairro com efervescência gastronô-
mica todos sabem, mas além disso, ainda 
podemos contar com restaurantes que ofe-
recem espaço kids com brinquedos e, por 
vezes, até mesmo monitores infantis. Veja 
alguns exemplos: ● Mercado da Boca; ● 

Beerstock; ● República da Esbórnia; ● Chalé da Mata; ● Boi Werneck.

3 LOCAIS PARA CURTIR 
AS FÉRIAS COM AS 

CRIANÇAS NO BURITIS
Chegou a época mais esperada do ano para os pequenos! Depois de 

quase 2 anos de pandemia, essa é a primeira vez em que as férias escola-
res vão acontecer em um contexto mais maleável, já que a flexibilização 
tem permitido o funcionamento de diversos locais públicos e de lazer.

Além dessa, outra ótima notícia é que não precisamos ir muito longe 
para encontrar opções de lazer, cultura e diversão para se distrair com a 
criançada. O Bairro Buritis conta com opções gratuitas e pagas para se 
aproveitar com toda a família, inclusive crianças de diferentes idades.

Nesta edição, nós separamos 3 dicas de locais e passeios para se 
fazer no Buritis, que prometem tirar as crianças da frente das telas e de 
dentro de seus quartos. Afinal, é tempo de viver experiências para contar 
quando as aulas retornarem! Vamos lá?

Gostou das dicas? Na edição de fevereiro tem mais dicas de como 
aproveitar tudo o que o Buritis tem a oferecer! Acompanhe outras 
dicas como essa através do Instagram @buritisjuntos. Para envio 

de sugestões, entre em contato através do 31 99192-0139.

Janeiro é o mês tradicional 
para fazer uma viagem de fé-
rias e curtir o merecido descan-
so ao lado da família. Este ano 
a viagem se tornou ainda mais 
especial, uma vez que, para a 
maioria, este passeio teve de ser 
suspenso em 2021 em virtude 
da pandemia. 

E se toda a família quer es-
tar junta, os “filhinhos de qua-
tro patas” não podem ficar de 
fora. Por isso é necessário que 
os tutores estejam cientes de to-
dos os procedimentos que de-
vem ser tomados para garantir a 
presença do pet na viagem. Um 
dos mais importantes, mas que 
muito dono ainda não sabe, é o 
atestado de saúde animal.

O atestado de saúde animal 
é emitido por um médico vete-
rinário com registro ativo, para 
os tutores que desejam viajar 
com o seu peludinho em territó-
rio nacional, seja de avião, ôni-
bus ou carro.

O intuito desse atestado é 
garantir o bem estar do animal 
durante a viagem e, por ques-
tões sanitárias, mostrar que ele 
está livre de doenças, garantin-
do a segurança dos outros ani-
mais e passageiros. 

“O atestado é exigido por lei 
por questões de saúde pública. 
Existem doenças que acometem 
os animais e também podem ser 

mente. “É de grande importância 
também que os animais estejam 
livres de ectoparasitas (pulgas, 
carrapatos, sarnas entre outros). 
Para estes existem diversas alter-
nativas de prevenção, comprimi-

Se vai levar o pet para 
viajar, não esqueça de

emitir o atestado de saúde
transmitidas para os humanos: 
as zoonoses”, explica a médica 
veterinária Mariana Azevedo. 

Ela orienta que o pet esteja 
devidamente imunizado com a 
vacina anti-rábica, com pelo me-
nos 30 dias antes do embarque. A 
vacina de raiva tem a validade de 
12 meses e deve ser feita anual-

Fiscalização
Mesmo viajando de carro, a 

Polícia Rodoviária tem autonomia 
para parar e fiscalizar o veículo 
que transporta pets. Portanto, tenha 
sempre em mãos o cartão de vacina 
do pet, juntamente do atestado de 
saúde emitido pelo veterinário. 

A veterinária ressalta ainda 
o cuidado que se deve ter com o 
transporte do animal. “Não se es-
queça de deixá-lo em uma caixa 
de transporte confortável para seu 
tamanho ou utilizar o adaptador de 
cinto de segurança no banco tra-
seiro. Transportar animais sem os 
devidos cuidados pode resultar em 
multa, ou até mesmo acidentes por 
estarem livres no carro. Então, não 
deixe uma coisinha simples estra-
gar suas férias”.

Além de prestar serviços na 
Unique Pet, Mariana também faz 
esta consulta de forma presencial 
na casa do próprio tutor. O contato 
é o 9 9799-0561.

dos, coleiras repelentes, repelen-
tes para a pele, sprays repelentes. 
O mercado é grande e com bas-
tante variedades para conseguir 
atender diferentes perfis de tuto-
res e dos animaizinhos”.

 A emissão do ATESTADO DE 
SAÚDE é um bem para o animal 
e para todos que estiverem à sua 

volta, garante a veterinária



10 Janeiro de 2022

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

Por Dentro do Bairro 

??

??

Você sabe quem foiVocê sabe quem foi

ALESSANDRA 
SALUM CADAR  

A Rua ALESSANDRA SALUM CADAR começa na Avenida Professor 
Mário Werneck, faz esquina com as ruas José Amaury Ferrara e Protásio de Oli-
veira Penna e tem quase um quilômetro de extensão. É uma rua tranquila, que faz 
divisa com o Parque Aggeo Pio Sobrinho e abriga a Paróquia de Santa Clara de As-
sis. Mas quem foi Alessandra Salum Cadar para ter seu nome eternizado no Buritis?

Ela nasceu aqui mesmo em Belo Horizonte, no dia 06 de junho de 1973 no 
Hospital São Lucas. Filha primogênita de Emir Cadar e Maria Helena Salum Ca-
dar, ambos de Belo Horizonte e de família síria.

Eles são primos e se conheceram em Belo Horizonte, na própria família, pois 
seus pais são irmãos. Namoraram, noivaram e se casaram na própria capital na 
Igreja de Lourdes. Desta união, além de Alessandra, nasceu ainda Emir Cadar 
Filho (Emirzinho – apelido dado por sua irmã).

Alessandra cursou do jardim de infância até a 6ª serie do 1º grau no Colégio 
Santo Tomás de Aquino, bairro São Bento, no qual fez muitos amigos, e foi sem-
pre destacada por despertar seu espírito de liderança junto aos colegas. A 7ª serie 
e o inicio da 8ª cursou no colégio Pitágoras, unidade da Pampulha, onde, apesar 
do curto período de convivência, deixou marcas indeléveis.

Cursou inglês desde os sete anos, no Number One Pampulha e aos 12 já fa-
lava a língua fluentemente. Foi aluna exemplar de ‘Baby Class’, Balett Clássico 
e sapateado, na Casa da Cultura Júlia Bassalo, e no Balett Movimento fez jazz. 
Alessandra sempre gostou de tudo que era ligado à arte. Ela era uma garota muito 
ativa e apesar do pouco tempo de vida teve muita qualidade de vida. Praticava 
tênis, natação e gostava muito de hipismo rural e montarias, pois na época seu pai 
era o presidente da Associação Brasileira dos Criadores de Cavalo Campolina e 
sempre foi apaixonada por animais.

Muito jovem, mas de espírito empreendedor, dona de uma personalidade ex-
tremamente marcante esteve sempre voltada para as dificuldades das pessoas me-
nos favorecidas, tendo encabeçado algumas campanhas do quilo e do agasalho.

Embora de pouca idade ela era muito espirituosa. Tudo em sua vida foi muito 
precoce, mas tudo vivido com intensidade. Era decidida em tudo que fazia, não 
ria à toa e tinha uma visão adulta que até incomodava os pais. Tinha uma grande 
visão de mundo e de seus problemas sociais enxergando muito além de sua idade. 
Garota de personalidade forte, menina marcante e determinada faz com que até 
hoje seja uma figura viva dentro do meio social, cultural e político.

Infelizmente, Alessandra não teve tempo para realizar um trabalho expressi-
vo junto à sociedade jovem, pois, aos 13 anos, foi vitima de um aneurisma aórtico 
que provocou a sua partida prematura no domingo, dia 22 de fevereiro de 1987, 
em sua casa e na cama dos pais.

Inspirados por sua vontade, e em sua memória, Emir e Maria Helena, paren-
tes e amigos fundaram no dia 06 de junho de 1987, o Centro Assistencial Alessan-
dra Salum Cadar, que presta relevantes serviços à comunidade belo-horizontina, 
tendo como objetivo amparar e dar assistência permanente a diversas creches e 
asilos onde vivem aproximadamente 1400 pessoas carentes. A única fonte de re-
cursos para esse atendimento vem das contribuições feitas por um número repre-
sentativo de pessoas amigas e caridosas, que têm proporcionado a continuação 
desse trabalho filantrópico. Nas comemorações do Centenário de Belo Horizonte 
ela foi homenageada pelos serviços sociais que o Centro assistencial presta.

A história de uma rua do Buritis ter seu nome é o reconhecimento de uma 
vida curta, tranquila e solidária. Na época do seu falecimento, em 1987, o bairro 
Buritis ainda estava nascendo e, quando foi definir o nome das ruas, o de Ales-
sandra foi bastante recomendado por representar a jovialidade, tanto da garota 
quanto a do próprio bairro. Além da rua em nosso bairro, Alessandra ainda tem 
o seu nome em uma Escola Municipal, Estadual, na Trincheira da Pampulha, na 
fazenda principal da família e em muitas creches, asilos e bibliotecas. Se você não 
sabia, agora sabe quem foi Alessandra Salum Cadar.

Apesar de ter a prática do fu-
tebol como sua essência, o projeto 
“Bom na Bola Bom na Vida” ao 
longo de sua existência foi abrindo 
espaço para a realização de outras 
atividades esportivas e educacio-
nais, a fim de alcançar um número 
maior de pessoas atendidas. No fim 
do ano passado, a mais nova moda-
lidade oferecida foi o slackline.

Para quem não conhece, o sla-
ckline é um esporte de equilíbrio 
que utiliza uma fita esticada entre 
dois pontos fixos, permitindo ao 
praticante andar e fazer manobras 
sobre ela. Morador na Rua Ernani 
Agrícola, Sérgio Santiago é prati-
cante de slackline há sete anos. De 
acordo com ele, o esporte trouxe 
para sua vida uma melhor consci-
ência da respiração e, consequen-
temente, melhor controle do corpo. 
“Porém, a maior mudança foi em 
relação a ter mais foco, determi-
nação e persistência, habilidades 
que foram aprimoradas no esporte 
e aplicadas para potencializar meu 

Bom na Bola 
agora também é 
bom no Slackline

desempenho nos estudos, trabalho 
e objetivos pessoais”.

Sérgio tem o costume de utili-
zar o Parque Aggeo Pio Sobrinho 
como espaço para a prática do es-
porte. Em um dos dias de atividade 
conheceu o Karlinhos, coordenador 
do “Bom na Bola Bom na Vida”, 
que o convidou a ensinar o esporte 
para a garotada do projeto. Convite 
que foi aceito de imediato.

“Ele me contou sobre o pro-
jeto e seus objetivos, assunto que 
me interessou bastante por poder 
contribuir no desenvolvimento das 
crianças locais e de pessoas caren-
tes. Eu sempre acreditei em um 
mundo melhor e tenho certeza que 
se cada um contribuir de alguma 
maneira, todos nós alcançaremos 
resultados incríveis”.

Ainda de acordo com o mo-
rador da Ernani Agrícola, outra 
grande motivação em passar esse 
conhecimento para a garotada é 
o fato de que as principais habili-
dades desenvolvidas no slackline 

podem, e devem, ser aplicadas em 
diversas atividades do dia a dia. “É 
uma ferramenta que pode alavancar 
o desenvolvimento das crianças e 
que, ao ser somado com os valores 
éticos ensinados na aula, formam a 
base de uma sociedade bem equili-
brada e com um futuro promissor”.

Karlinhos ressalta que a prá-
tica do slackline é apenas mais 
uma ação promovida pelo proje-
to Bora Praticar Esportes, que é 
desenvolvido dentro do Bom na 

Bola Bom na Vida. Atividades es-
tas que foram retomadas no últi-
mo dia 03 de janeiro oferecendo 
lazer e esportes para a criançada 
durante as férias escolares.  “São 
muitas novidades nas oficinas es-
timulando as brincadeiras, jogos 
e muita ludicidade, principalmen-
te no maravilhoso Parque Aggeo 
Pio Sobrinho, que já vem rece-
bendo programação gratuita para 
comunidade, como aconteceu 
com as aulas de slackline”.

E as inscrições para novos associados/atletas continuam abertas. Vi-
site, conheça, participe, acesse instagram: @bomnabola, site www.
bomnabolabomnavida.com.br ou pelo WhatsApp (31) 997912605.

“Mamãe Noel” leva alegria aos garis do bairro
Um carinhoso gesto de 

uma moradora da Rua Mar-
co Aurélio Miranda pode 
servir de inspiração para 
muitas pessoas. Nos últimos 
anos, na véspera do Natal, 
a aposentada Marialice 
Lamarca tem feito uma 
grande campanha junto 
aos vizinhos e comercian-
tes com o objetivo de arre-
cadar alimentos para mon-
tar cestas natalinas, que 
são doadas aos garis que 
fazem a coleta do lixo da 
rua. Para sua enorme feli-
cidade, a ação tem ganha-
do cada vez mais adeptos 
e as cestas doadas estão 
cada vez mais recheadas!

Em 2021, a entrega das 
cestas, duas para cada profis-

sional, uma com alimentos básicos e 
outra com guloseimas, aconteceu no 
dia 21 de dezembro. Para tornar o 
momento ainda mais especial, Ma-
rialice se vestiu de Mamãe Noel e 
esbanjou alegria.

“Eu tenho um apreço muito 
grande por eles. Eu sempre dava 
uma lembrancinha como forma 
de agradecer pelo ótimo trabalho 
prestado. Contudo, há quatro anos 
decidi pedir o apoio dos vizinhos 
para que pudesse dar um presente 
ainda melhor. A ideia deu certo. 
E a cada ano mais pessoas se dis-
põem a ajudar”.

No dia da entrega, a moradora 
também organiza um lanche espe-
cial para cada gari, atitude que cos-
tuma tomar mais vezes durante o 
ano. “É amor no coração. Eu acho 
que eles são uns heróis. É chuva, 

sol, sempre estão trabalhando com 
a cara boa. Não deixam um lixinho 
caído. Uma caixinha que cai, reco-
lhem. Infelizmente, sei que para 
muita gente eles são invisíveis. Mas 
muitos reconhecem este grandioso 
trabalho e não deixamos passar des-
percebido”.

A vontade de fazer o bem segue 
Maralice há muitos anos. Por diver-
sas vezes a Mamãe Noel visitou cre-
ches e asilos. Sempre buscando le-
var alegria a pessoas que necessitam 
tanto de um pequeno carinho. “Fa-
zer o bem me traz um bem enorme 
e tenho certeza que muitas outras 
pessoas têm o mesmo sentimento. 
Meu desejo é que esta minha atitude 
em prol dos garis seja repetida em 
outras ruas do bairro. O pouco que 
cada um contribui faz muita diferen-
ça na vida deles”.

KARLINHOS e o professor SÉRGIO se dedicaram ao máximo 
para ensinar as crianças sobre as técnicas do slackline 

A MAMÃE NOEL MARIALICE era só 
alegria ao lado dos vizinhos que também 
contribuíram com a ação e dos grandes 

homenageados, os catadores
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Painel

Grupo Pardini lança 
marca Premium em BH 

e o Buritis é um dos 
bairros contemplados

No último dia 13 de dezembro, 
o Grupo Pardini lançou uma nova 
marca de atendimento em análises 
clínicas em Belo Horizonte. Com 
o nome Labclass Hermes Pardini, 
ela usa a estrutura do Laboratório 
Humberto Abrão, adquirido pelo 
grupo há quatro anos, e que conta 
com cinco unidades em regiões es-
tratégicas da capital, uma delas no 
nosso Buritis (Rua José Rodrigues 
Pereira, 385).

Essa nova marca e posiciona-
mento consolida o atendimento 
Premium do Grupo Par-
dini. Seus grandes dife-
renciais estão no aco-
lhimento dos pacientes 
e relacionamento com 
médicos prescritores, 
aliado a hotelaria, hos-
pitalidade e atendi-
mento personalizado. 
Como já acon-

tece no Humberto Abrão, a pro-
dução em área técnica própria e 
a agilidade na liberação de laudos 
estão mantidas.

Para o vice-presidente comer-
cial e marketing do Grupo Pardini, 
Alessandro Ferreira, a mudança da 
marca é a última etapa de um pro-
cesso iniciado há quatro anos com 
a aquisição do Laboratório Hum-
berto Abrão.

“Em novembro de 2017 ad-
quirimos uma empresa admirável, 

referência em relacionamen-
to com clientes e médicos 

prescritores. De lá para 
cá, investimos fortemente 
em tecnologia e hotela-
ria no Humberto Abrão, 
reformando as unidades, 
fortalecendo o serviço de 
atendimento em domicí-
lio, ampliando fortemente 
o portfólio de exames ofe-

recidos e a agilidade dos 
laudos”, afirma. Nos 

últimos anos, 
mais de 40 
milhões de 
reais foram 
destinados a 
esse projeto, 

começando com a própria aquisi-
ção do Humberto Abrão.

Com o lançamento da marca 
Labclass, o Grupo Pardini pre-
tende expandir o modelo de ne-
gócio baseado em atendimento e 
hotelaria tanto para outras regiões 
de Belo Horizonte, como também 
para outras cidades. “É um mode-
lo que planejamos implementar 
em regiões que apresentam cres-
cimento demográfico e econômi-
co”, explica.

Sob a chancela de Labclass 
Hermes Pardini, as unidades dos 
bairros São Lucas e Lourdes já 
foram totalmente reformadas e 
contam com o que há de mais 
moderno para acolhimento, tria-
gem, atendimento e processa-
mentos dos testes. As demais 
lojas da marca - que estão nos 
bairros Mangabeiras, Buritis e 
Cidade Nova, - também passarão 
por melhorias a partir do início 
deste ano de 2022.

“Garanto que o morador do 
Buritis terá em sua unidade sede os 
mesmos diferenciais existentes nas 
unidades já reformadas. Melhor 
serviço, conforto, comodidade, 
como exige um selo Premium”.

A Câmara de Dirigentes Lojis-
tas de Belo Horizonte (CDL/BH) 
encaminhou no dia 7 deste mês 
ofício ao presidente do Senado, 
Rodrigo Pacheco, e ao presidente 
da Câmara dos Deputados, Arthur 
Lira, solicitando a derrubada do 
veto presidencial ao Refis do Sim-
ples Nacional. Na última sexta-fei-
ra, dia 7, o presidente Jair Bolso-
naro vetou integralmente o Projeto 
de Lei Complementar nº 46, apro-
vado pelo Congresso Nacional no 
fim do ano passado, que instituía o 
Programa de Reescalonamento do 
Pagamento de Débitos no Âmbito 
do Simples Nacional (Relp), que 
permitiria a renegociação de R$ 50 
bilhões de dívidas para pequenas 
empresas que se enquadrem nos re-
gimes Simples e Microempreende-
dor Individual (MEI).

Segundo o presidente da CDL/
BH, Marcelo de Souza e Silva, “se 
fosse sancionado, o projeto bene-
ficiaria principalmente as micro e 
pequenas empresas, que represen-
tam cerca de 30% do PIB do país 
e são responsáveis por quase 60% 
dos empregos formais. Atualmen-
te, são mais de 300 mil em todo o 
país na situação de devedores do 
Simples e que podem ser excluídas 
desse regime. Aliás, a palavra “be-
neficiar” não é a mais adequada. 
Trata-se, na verdade, de uma ques-
tão de justiça”.

Souza e Silva alega que nos últi-
mos 20 meses estas empresas foram 
as mais impactadas pela pandemia. 
“Muitas foram obrigadas a ficar até 
seis meses de portas fechadas. Mi-
lhares não conseguiram sobreviver. 

CDL/BH quer derrubada 
do veto presidencial ao 

Refis do Simples
Projeto beneficiaria as micro e pequenas empresas 

que representam cerca de 30% do PIB do país e são 
responsáveis por quase 60% dos empregos formais

E aquelas que lutaram para se man-
ter de pé ainda não conseguiram re-
cuperar os prejuízos. Permanecem 
acumulando dívidas que a qualquer 
momento podem inviabilizar a con-

O que diz o projeto
O programa foi batizado de Renegociação em Longo Prazo de 

débitos para com a Fazenda Nacional ou devidos no âmbito do Sim-
ples Nacional (Relp). Pelo texto, o prazo para adesão se encerraria 
um mês após a sanção da proposta.

O projeto beneficiaria, inclusive, empresas que estivessem pas-
sando por recuperação judicial. Pela proposta, as empresas pode-
riam dar uma entrada em até oito vezes. O valor da entrada variava 
de acordo com a queda de faturamento dos empresários.

tinuidade do estabelecimento, 
destruindo o sonho de empre-
endedores e jogando mais bra-
sileiros e brasileiras na cruel 
vala do desemprego”, afirma.

Além da reivin-
dicação encaminha-
da aos parlamenta-
res do Congresso 
Nacional, a CDL/
BH quer que o Go-
verno Federal traba-
lhe junto ao Comitê 
Gestor do Simples 
Nacional no sentido 
de que o prazo para 
a adesão ao Progra-
ma seja estendido. 
“Na versão atual 
ele permite a adesão 
somente até o dia 
30 de janeiro pró-
ximo. Considera-
mos este prazo mui-
to pequeno e a sua 
ampliação não trará 
nenhum prejuízo ao 
Tesouro Nacional”, 
relata o presidente 
da entidade.

ALESSANDRO garante que as novas instalações irão levar 
ainda mais conforto e qualidade ao cliente HERMES PARDINI

Presidente da CDL/BH, MARCELO DE SOUZA E 
SILVA, disse que a medida pode 

garantir a sobrevivência de cerca de 300 mil 
micro e pequenas empresas no país
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Audiência 

A relação de Léo Figueire-
do com o Buritis começou em 
2014, assim que retornou para a 
Itatiaia. A escolha pelo bairro se 
deveu à sua logística. Recém-ca-
sado, a família da esposa mora-
va na região do Barreiro e a dele 
no Luxemburgo. O Buritis ficava 
no meio do caminho. Mal sabia 
ele que pouco tempo depois sua 
admiração pelo bairro iria muito 
além da localização.

No primeiro momento, o 
jornalista morou na Rua Bar-
tira Mourão. Dois anos depois 
se mudou para um apartamento 
maior na Tereza Mota Valadares. 
Era preciso um espaço mais am-
plo para a chegada da filha Ra-
faela. Agora, a família se mudou 
para um condomínio localizado 
na Rua Maria Heilbuth Surette. 
Um imóvel todo montado com a 
cara deles.

Novas mudanças no futuro 
podem até acontecer, no entanto, 
a única certeza é de que, do Bu-
ritis, não sai nunca mais. “Somos 
muito felizes onde moramos. Fa-
zemos parte dessa cara do bair-
ro, de casais jovens com filhos 
pequenos. De pessoas alegres 
que gostam muito de se relacio-
nar umas com as outras. O Buri-
tis é um bairro muito vivo, com 
bares, restaurantes, supermerca-

dos, padarias. Está sempre mui-
to movimentado. Tenho muitos 
amigos aqui, quando saio para 
caminhar cumprimento os do-
nos dos bares, sou frequentador, 
sei o nome de cada um. Minha 
vida é muito corrida e o fato de 
eu ter tudo o que eu preciso no 
meu bairro me deixa muito feliz. 
Desde que mudei pra cá não me 
arrependo em nada e não preten-
do sair daqui”, finaliza.

Quem é amante de futebol, 
sem dúvidas, tem no rádio uma de 
suas grandes paixões. Além de in-
formação, os locutores conseguem 
nos transmitir toda a emoção que 
desejamos para aquele momento, 
seja em uma narração, em um co-
mentário mais polêmico ou mesmo 
durante um bom debate na mesa re-
donda. Em Minas Gerais, o maior 
ícone do rádio esportivo é a Ita-
tiaia que, agora em 2022, comple-
ta 70 anos de fundação. Dentro de 
sua variada programação, o grande 
destaque sempre ficou para o fi-
nal da tarde e início da noite, com 
a tradicional Turma do Bate-Bola, 
programa comandado pelo ex-dire-
tor da emissora, Emanuel Carneiro. 
Contudo, após 55 anos à frente da 
bancada, Emanuel viu que havia 
chegado a hora de pendurar o mi-
crofone. Mas, quem seria o profis-
sional capaz de carregar a imensa 
reponsabilidade de comandar o 
programa de maior audiência do 
rádio mineiro dali em diante? Pois 
bem, para o nosso orgulho, um 
morador do Buritis assumiu esta 
função a partir de agosto de 2021 
e, assim como todos os trabalhos 
que desenvolveu em sua carreira, 
tem desempenhando a função com 
enorme capacidade. Léo Figuei-
redo tem agradado os milhares de 
ouvintes da Turma do Bate Bola e, 
com certeza, deixado Emanuel or-
gulhoso em saber que o seu progra-
ma vai seguir muito forte.

A paixão de Léo Figueiredo 
pelo futebol vem desde criança. 
Um amor compartilhado pelo pai. 
Sempre gostou de praticar espor-
tes e por esta razão decidiu prestar 
vestibular para Educação Física. 
Queria ser treinador. No entanto, 
na faculdade começou a perceber 
que sua aptidão era outra. Traba-
lhar, sim, com esportes, porém, 
através do microfone. Entrou para 
a faculdade de Jornalismo e, logo 
no primeiro período, com uma per-
severança única, conseguiu um es-

Morador do bairro comanda programa 
esportivo mais ouvido de Minas

tágio na Itatiaia. Começava ali uma 
relação de amor incondicional com 
a emissora. “Insisti tanto em esta-
giar na rádio que quase chegaram a 
chamar a segurança pra mim. Mas 
esta insistência mexeu de alguma 
forma com os produtores, que aca-
baram me dando uma oportunida-
de. Por lá fiquei até o ano de 2005, 
quando fui convidado a integrar a 
equipe esportiva da Rádio Globo”.

Dentro do Grupo Globo, a par-
tir de 2007, Léo passou a integrar 
a equipe de TV. Primeiro no Spor-
tv, depois na Globo Minas. Nes-
te meio tempo também fez parte 
do timaço de comentaristas da TV 
Horizonte. Até que, em 2014, pou-
co antes da Copa do Mundo no 
Brasil, o jornalista foi convidado 
pelo próprio Emanuel Carneiro, a 
integrar a equipe de profissionais 
da Itatiaia. “Me orgulho muito da 
minha carreira até agora. Acho que 
tomei muitas decisões certas. Deus 
me abençoou de estar muitas vezes 
no lugar certo, na hora certa. Mas, 
o principal, com as pessoas certas. 
E sempre com dois ouvidos e uma 
boca. Sabendo ouvir mais do que 
falar. Foi desta forma que eu cons-
truí minha carreira, ouvindo e tra-
balhando com pessoas competen-
tes, que me estenderam a mão e eu 
tenho muita gratidão por isso. In-
clusive à nova gestão da Itatiaia, ao 
Diogo Gonçalves, o João Vítor Xa-
vier e o Michel Ângelo que confia-
ram no meu trabalho pra comandar 
a Turma do Bate Bola. Sou muito 
feliz, realizado e com esperança de 
ter um futuro ainda melhor”.

O morador do Buritis reve-
la que comandar a Turma do Bate 
Bola sempre foi seu maior sonho. 
Emanuel é o grande exemplo. O 
admira não apenas no ar, mas fora 
dele. “Sempre foi muito atencioso 
comigo. Carinhoso quando preciso 
e também duro quando necessário, 
mas sempre com gentileza para 
chamar atenção. Um líder nato. 
Todo mundo que gosta de futebol 

sabe que, o que o Emanuel falou, 
pode assinar embaixo. Com ele 
aprendi muito como fazer jornalis-
mo. A relação do comentarista com 
a crítica, que não pode ser infunda-
da. É preciso ter uma conduta séria 
para que respeitem sua opinião. Ser 
uma referência não só com micro-
fone aberto. Vai no seu comporta-
mento o tempo todo”.

Comentarista e produtor do 
programa nos últimos anos, Léo Fi-
gueiredo diz que se preparou mui-
to para comandar a Turma do Bate 
Bola e quando  a oportunidade apa-
receu ele não desperdiçou.  “Acon-
teceu de uma forma muito suave. 
Sempre tive o sonho de fazer. Me 
sentia capaz. Não tem substituto 
para o Emanuel. Você não substi-
tui o Pelé. Pode querer ser o Mes-
si, o Cristiano Ronaldo, mas não 
substitui o Pelé. Eu estava ali to-
dos os dias, sabia como a Itatiaia, 
o Emanuel e o ouvinte gostam do 
programa. João Vítor Xavier me 
chamou e disse que confiava em 
mim, pra me dar esta oportunida-
de e responsabilidade. Sou muito 
grato, porque não só acreditaram 
no meu trabalho, mas me acom-
panharam, me direcionaram para 
continuar levando a frase do pro-
grama: “do jeito que o torcedor e 
a torcedora gostam”. Ele não podia 
perder a sua identidade, e realmen-

te não perdeu. A gente estuda novas 
situações, o mundo está mudando, 
estamos atentos, hoje o programa 
tem uma interatividade absurda nas 
lives do youtube, mas a Turma do 
Bate Bola segue sendo a boa e ve-
lha turma do bate bola”, enaltece.

De acordo com o apresentador 
a experiência à frente do programa 
tem sido incrível, até mesmo porque 
ele é o maior fã da Turma do Bate 
Bola. “Me sinto hoje o cara mais re-
alizado profissionalmente do mun-
do. Estou onde eu sempre sonhei es-
tar, respeitado pelos meus colegas, 
com o carinho da audiência e pronto 
para somar neste grande momento 
da Itatiaia, de mudança, de moder-
nização. Essa responsabilidade me 
motiva, me faz querer estudar mais, 
ser mais sensato, mais justo, mais 
crítico naquilo que a gente tem que 
ser. Fazer de forma veemente, mas 
não ofensiva”.

E a resposta por parte do ouvinte 
não poderia ter sido melhor. Léo tem 
recebido muitos elogios e mensagens 
de boa sorte à frente da turma. “Eu 
estou ali para conduzir um caminho 
que foi muito bem pavimentado. 
Basta ter a humildade de segui-lo. 
Recebo muito carinho nas ruas, nas 
redes sociais, nas lives do youtube, 
tanto de ouvintes, quanto de profis-
sionais da imprensa esportiva e de 
pessoas de dentro do futebol”.

HISTÓRIA COM O BURITIS

Substituir o ídolo Emanuel Carneiro no comando da Turma do Bate 
Bola é, sem dúvidas, a maior realização da carreira de LÉO FIGUEIREDO 


