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PÁG. 9

Saúde 
Belo-horizontinos devem 
ficar atentos à atualização 
do cartão de vacinas

PÁG. 4

PÁG. 7

Contribuindo 
para a readaptação 
no pós-pandemia

Parceria
UniBH e Minas Tênis 
se unem em prol da 
educação e do esporte

PÁG. 9

Esta retomada da vida pós-pandemia não tem sido nada fácil para 
muitas famílias. Além de todos os males causados pela doença, muitas 
pessoas, especialmente crianças, estão sofrendo para se readaptar ao 
convívio social. Para facilitar esta readaptação uma importante ferra-
menta utilizada tem sido a prática de esportes individuais, como ginás-
tica artística e judô. Neste contexto, o Buritis se destaca com o serviço 
do CT Amigos do Esporte.

Buri Dogs 
recebe  
justa 
homenagem 

PÁG. 8

Diversão 
Tudo pronto para a 
inauguração da unidade 
do Bolixe Paragem

PÁG. 6

A melhor técnica para dar 
fim aos pelos indesejados

PÁG. 12

A rede de clínicas de depi-
lação a laser mais conceituada 
do país chegou ao Buritis. Por 
meio de uma tecnologia ino-
vadora e com tratamentos sob 

medida para a necessidade de 
cada cliente, a MaisLaser by 
Ana Hickmann oferece o me-
lhor serviço de depilação, com 
maior conforto e qualidade.

Votação 
Jovens do Buritis querem 
participar da escolha de 
nossos representantes 

PÁG. 4

O BAIRRO MAIS 
PROCURADO

Na década de 90 o Buritis ganhou todos os noticiários devido ao seu impactante boom imobiliário. 
Passadas quase três décadas, o bairro continua sendo o mais procurado para moradia. Mas, ao invés de 
uma novidade, o que agora ele desperta nas pessoas é o desejo de poder residir em uma região muito 
bem localizada, com total infraestrutura, imóveis modernos e uma comunidade atuante e acolhedora. PÁG. 3
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Cartas
ARTES MARCIAIS

O equilíbrio entre corpo, mente 
e espírito são as bases fundamen-
tais das artes marciais que foca no 
desenvolvimento de uma vida sau-
dável e ajuda no desenvolvimento 
pessoal e social. As artes marciais 
ajudam no desenvolvimento de ha-
bilidades corporais e coordenação 
motora que são importantíssimas 
para crianças e adolescentes, mas 
também funciona como instrumen-
to de respeito e socialização. São 
cinco os principais benefícios: 1) 
Formação de caráter que por meio 
do desenvolvimento da autocon-
fiança; 2) Disciplina onde leva-se em 
conta o processo de desenvolvimento 
motor, intelectual e psíquico de cada 
um; 3) Respeito ao seu oponente, a 
si mesmo, ao próximo; 4) Agilidade 
cerebral com ajuda na melhoria da 
condição motora e mental; 5) Come-
morar suas conquistas e valorizar seu 
próprio esforço.

Siméia Moraes
Atleta

PARABÉNS 1
Parabenizo o JORNAL DO 

BURITIS pelos 18 anos de funda-
ção. Um veículo de comunicação 
muito importante e atuante em nos-
so bairro. Dinâmico, sempre atento 
aos acontecimentos locais em todas 
as áreas, para informar com clare-
za e detalhes a nossa comunidade. 
Cresceu junto com o bairro, mon-
tou uma equipe de profissionais 
competentes, sensíveis e atuantes. 
Destaco a atuação na área cultural 
e artística da qual faço parte, com 
excelentes e criativas reportagens 
sobre o trabalho do artista. Sou um 
poeta apaixonado pelas nuances do 
bairro: sua arquitetura, suas mon-
tanhas, suas áreas verdes preserva-
das, suas ruas arborizadas, as quais 
me proporcionaram inspirações 
para escrever diversas poesias, e 
continuam proporcionando. Sin-
to-me honrado por já ter sido um 
dos entrevistados deste conceitua-
do jornal. Ressalto que a entrevista 
ultrapassou fronteiras, vista em vá-

rias cidades do Brasil. Desejo que 
continuem crescendo com essa 
mesma lisura e atenção, levando 
sempre a informação dos princi-
pais acontecimentos do bairro aos 
seus moradores.

Pedro Ramalho
Morador e poeta

 PARABÉNS 2
O JORNAL DO BURITIS é 

um grande parceiro da Rede de 
Vizinhos Protegidos do Buritis e 
do Estoril. Sempre divulga a Rede 
com muita fidelidade, demons-
trando grande interesse em ajudar 
a melhorar a segurança do nosso 
bairro. Nós somos muito gratos a 
toda equipe. Desejamos muitas fe-
licidades e vida longa ao jornal! 
Que a nossa parceria continue por 
muito tempo, no intuito de melho-
rar cada vez mais a segurança na 
nossa região.

Ana Boaventura
Presidente da Rede de Vizinhos 
Protegidos do Buritis e Estoril

CARROS ELÉTRICOS
Na virada do século XX, a pre-

ocupação com meio ambiente e a 
agenda de governança ambiental e 
social nas organizações reascende-
ram as discussões sobre a produção 
de carros elétricos e a sua importân-
cia para a descarbonização do setor 
de transportes. Não há dúvida que 
os carros elétricos são menos preju-
diciais ao meio ambiente do que os 
carros movidos a combustão. São 
também um importante aliado no 
combate ao aquecimento global. Por 
outro lado, há quem conteste a ideia 
de que os carros elétricos são tão me-
lhores para o meio ambiente do que 
os carros movidos a diesel e gasoli-
na.  Geralmente, seus argumentos 
se baseiam nas alegações de que os 
veículos elétricos podem ser um pou-
co mais limpos, mais silenciosos e 
possuem um consumo de energia 
mais eficiente, mas, indiretamente, 
utilizam insumos responsáveis por 
grandes emissões de carbono na na-
tureza. Por exemplo, a fabricação de 

baterias e o uso da rede de energia 
para a alimentação, que pode emitir 
tanto carbono quanto os carros movi-
dos a combustão. Assim, a pergunta 
que se pode fazer é: em que ponto 
essa tecnologia começa realmente 
a trazer benefícios para o planeta e 
para a sociedade? O fato é que o fu-
turo chegou e os carros elétricos já 
empolgam muitos de nós. O incen-
tivo para a descarbonização do setor 
de transportes é um ponto importan-
te para manter o aquecimento global 
abaixo da meta de 1,5°C, e os veícu-
los elétricos de todos os tipos são a 
tecnologia mais importante para des-
carbonizar esse setor.

Marcelo Paranhos
Engenheiro mecânico

PRIMEIRO EMPREGO
O primeiro emprego é um pas-

so muito importante na vida profis-
sional dos jovens que estão à pro-
cura de uma oportunidade. Com a 
iniciativa, alguns cuidados devem 
ser tomados, a fim de não perder 

a vaga para outro candidato mais 
qualificado. O currículo é o pon-
tapé inicial para aqueles que bus-
cam o primeiro emprego. Destacar 
as habilidades e conhecimentos 
pode ser um diferencial, pois nem 
sempre os jovens possuem expe-
riência desejada no mercado. Para 
que se tenha êxito no desenvolvi-
mento das ações diante do recru-
tador, as informações do currículo 
devem ser sucintas e algumas são 
essenciais e indispensáveis, como 
o fornecimento de dados pessoais, 
os objetivos que se buscam com a 
oportunidade profissional, a for-
mação acadêmica, os cursos e a 
experiência profissional, ou em ati-
vidades de engajamentos. “Além 
disso, outras recomendações como 
a compatibilidade das informações 
de acordo com o perfil da vaga e 
evitar erros e gafes comuns são de-
sejáveis, pois desmotivam e des-
viam a atenção dos responsáveis 
pelos processos. Se liga na dica.

Gustavo Oliveira
Consultor

Março foi um mês de muita 
satisfação para a nossa equipe do 
JORNAL DO BURITIS. Algumas 
mensagens de reconhecimento da 
importância do jornal nos mais va-
riados aspectos do bairro já haviam 
sido publicadas na edição comemo-
rativa dos 18 anos. Logo após o iní-
cio da circulação do jornal impres-
so, recebemos mais de uma centena 
de mensagens elogiosas que servi-
ram como estímulo e injeção de âni-
mo para melhorarmos ainda mais o 
nosso trabalho. Queremos agradecer 
a todos e todas que manifestaram 
esse sentimento. É muito gratifican-
te saber que somos importantes para 
o bairro e nossos moradores.

E rumo aos 19 anos continua-
mos fiéis ao nosso propósito, divul-

gando fatos e acontecimentos que 
fazem do Buritis, de acordo com a 
maior plataforma do ramo imobili-
ário da América Latina, a empresa 
Quinto Andar, o bairro mais procu-
rado de Belo Horizonte. Se na épo-
ca do boom imobiliário em meados 
da década de 90, quando o Buritis 
ganhou a fama de ser o maior can-
teiro de obras da América do Sul, a 
procura pelo bairro se dava princi-
palmente pelos valores dos imóveis, 
bem menores do que bairros de re-
giões nobres da cidade, agora a situ-
ação é bem diferente.

O bairro já não é mais aque-
la opção dos chamados “filhos da 
zona sul” que estavam iniciando 
uma vida conjugal. Desde o iní-
cio da década passada, o Buritis 

se transformou em lugar da mo-
rada definitiva. A média da idade 
dos moradores subiu de forma sig-
nificativa. Começamos a receber 
os avós que desejavam ficar mais 
próximos dos filhos e netos.  A ver-
dade é que aquele cenário de bairro 
de “passagem” ficou no passado. 
Agora a escolha por morar no Bu-
ritis é definitiva.

Vejam, por exemplo, as repor-
tagens desta edição. Abordamos a 
necessidade de as pessoas atualiza-
rem a situação vacinal. A pandemia 
colocou o foco da imunização mui-
to em cima da prevenção ao Coro-
navírus. Mas não podemos baixar 
a guarda com outras doenças. Ain-
da não temos um Centro de Saúde 
aqui no bairro. Mas temos dois que 

são colados no Buritis. Nos vizi-
nhos Estrela Dalva e Havaí pode-
mos encontrar centros de saúde 
onde a nossa comunidade pode ser 
atendida e vacinada.

Na questão do lazer, até o iní-
cio de maio o bairro vai ganhar 
mais uma opção para toda a famí-
lia. Vai chegar ao Paragem o Boli-
xe (com X mesmo), com a mais mo-
derna pista para a prática do esporte 
de Minas Gerais. Um programa que 
é diversão garantida e mais um bom 
motivo para não sair do bairro para 
desfrutar de momentos de lazer.

Na gastronomia a variedade 
não para de aumentar. Com o “Du 
Jequitinhonha” você vai pensar 
duas vezes se realmente precisa ir 
ao Mercado Central para comprar 

produtos tipicamente mineiros. E 
temos também um renovado “Du 
Bairro”, restaurante que já está no 
bairro há seis anos e agora traz uma 
série de novidades no cardápio. 
Empreendedores que acreditaram 
no bairro e estão investindo para 
atender cada vez melhor o exigente 
público do Buritis.

São apenas alguns exemplos de 
alguns dos motivos que levam as 
pessoas a escolherem o Buritis para 
morar. E a expectativa é cada dia 
melhor. Em todos os lugares brotam 
novas empresas e serviços que valo-
rizam o bairro e atraem novos mo-
radores. Podem até nos chamar de 
bairristas, mas dizer que o Buritis é 
o melhor bairro de Belo Horizonte 
não é nenhum exagero.

MORADA DEFINITIVA
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Líder

Entra ano, sai ano, com pandemia 
ou sem pandemia. Não importa o mo-
mento, o nosso Buritis segue sendo o 
bairro mais procurado para residir em 
Belo Horizonte, segundo recente le-
vantamento feito pela empresa Quinto 
Andar, a maior plataforma do ramo 
imobiliário da América Latina. E 
motivos para este resultado, de fato, 
não faltam! Sua boa infraestrutura 
pública, diversidade no comércio, 
serviços de todos os segmentos, es-
colas de excelente qualidade, áreas 
de lazer e uma gastronomia super va-
riada estão entre as razões que mais 
agradam os moradores. 

Sócia-proprietária da Solimob 
Netmóveis, Gabriela Lara expli-
ca que pela grande quantidade de 
condomínios verticais existentes 
no Buritis é natural que aqui seja 
o local com mais oferta disponível 
para alugar da cidade. Contudo, o 
que mais chama atenção no bairro, 
tornando-o “tão queridinho”, é uma 
soma de fatores.

A localização é um dos fatores 
mais importantes ao adquirir um 
imóvel. Seja na intenção de comprar 
um apartamento em Belo Horizonte 
ou alugar, é ideal que seu novo imó-
vel esteja bem localizado de uma 
forma que facilite a sua rotina e da 
sua família. O Buritis tem este pon-
to como um de seus diferenciais.

“A proximidade dos bairros 
mais nobres da cidade, a facilidade 
de deslocamento para outras, regi-
ões como Nova Lima e Contagem, 
além da infraestrutura completíssi-
ma, deixam o Buritis realmente es-
pecial. Quem mora aqui sabe! É um 
bairro vibrante, perto da natureza 
dos parques e montanhas, estabele-
cimentos de qualidade para todos os 
gostos e necessidades”.

Em tratando de imóveis espe-
cificamente, somado a tudo isso o 
Buritis também é um bairro jovem. 

BURITIS SEGUE SENDO O BAIRRO 
MAIS VALORIZADO DA CAPITAL
Todos os benefícios oferecidos fazem com que bairro, mesmo passadas quase 

três décadas do seu grande boom imobiliário, siga com bastante procura

Sendo assim, traz consigo constru-
ções modernas, que representam o 
que o cliente busca para morar nes-
te momento.

“Uma grande parcela da oferta 
de apartamentos daqui conta com 
acabamentos atualizados, contem-
porâneos, banheiros e cozinhas no-

Quando a procura é grande e 
tem qualidade, os preços tendem a 
se valorizar. Ainda de acordo com 
informações da Quinto Andar, com 
média de aluguel de R$2.270,00 
por mês, o Buritis tem o valor anu-
al mais elevado da capital, chegan-
do a R$27.240,00/ano.

Mesmo assim, segundo Ga-
briela Lara, o Buritis é conhecido 
pelo seu ótimo custo-benefício. 
Ela dá uma dica para quem quer 
alugar. Se encontrar o imóvel que 
gostou, decida rápido. O mercado 
é muito dinâmico e a oferta é me-
nor que a procura. Qualquer de-
mora pode ocasionar na perda de 
uma grande oportunidade.

“Por isso, na Solimob apro-
vamos em minutos o cadastro 
do cliente, apenas com o CPF, 
sem precisar pedir favor para al-
gum amigo ou parente. Alugando 
com a modalidade especial que 
oferecemos de Seguro Fiança, o 
cliente tem autonomia e liberda-
de para tomar sua decisão muito 
rapidamente”.

Em suma, desde o boom imo-
biliário que movimentou a região 
na década de 90, o Buritis não pa-
rou de crescer. Passados cerca de 
30 anos, o bairro continua sendo 
um dos mais procurados pelos be-
lorizontinos, principalmente por 
ser considerado uma das áreas 

mais novas e modernas da capital. 
Tudo isso acaba atraindo os mais 
diversos perfis de moradores. 

As pessoas mais jovens são 
atraídas pelas opções de universi-
dades, ofertas de trabalho e alugu-
éis em conta. Os recém chegados 
encontram tudo o que precisam 
para se adaptar facilmente. Já 
aqueles moradores mais antigos 
não trocam a tranquilidade do bair-
ro por nenhum outro lugar.  Apesar 
de tamanha diversidade, o Buritis 
é conhecido por conter um enorme 
senso de comunidade, responsável 
por movimentar importantes ações 
comunitárias com engajamento 
voluntário dos moradores.

vinhos, armários claros, agradando 
mais pessoas, contrastando com a 
região centro-sul, onde os aparta-
mentos são mais velhos, escuros, 
banheiros com azulejos antigos, ar-
mários de madeira escura  etc”.

Outro aspecto importante para a 
alta procura é em relação à seguran-

MUITO VALORIZADO

ça. Apesar de ainda não ser o ideal 
que todo cidadão espera, o bairro é 
referência no assuto  quando com-
parado com os demais bairros da 
capital e região metropolitana. A 
segurança no Buritis deve-se tanto 
à sua localização quanto à presença 
da Polícia Militar e de empresas do 
ramo que atuam  no bairro.

Há três meses, a lash designer 
Lynda Amorim se mudou com a 
família para o bairro. A escolha foi 
motivada devido às ótimas refe-
rências sobre o bairro, além de ser 
próximo ao trabalho do marido e do 
colégio do filho. “Neste pouco tem-
po que estou aqui já vi o quanto o 
bairro é tranquilo e bem estruturado. 
Acredito que não poderia ter toma-
do decisão melhor”.

Rosilane Magalhães se mudou 
para o Buritis há dois meses. Ter 
a possibilidade de morar perto do 
trabalho foi sua grande motivação. 
Empresária, ela é sócia proprietária 

GABRIELA destaca a grande procura pelo bairro, 
mesmo ele tendo uma alta valorização de mercado

BURITIS se mostrou ao longo dos anos ser 
o LUGAR IDEAL PARA VIVER com a família

da Loja Açaí Werneck Sucos e Vi-
taminas, e queria não perder mais 
tanto tempo do seu dia tendo de se 
deslocar até o bairro São Gabriel, 
onde residia. 

Por trabalhar aqui, Rosilane 
já conhecia o Buritis. Sabia da sua 
infraestrutura e agora usufrui de to-

das estas vantagens também como 
moradora. “Estamos gostando mui-
to. Sabemos que o Buritis, além de 
um ótimo lugar para morar, ainda 
tem as vantagens de ter uma pista 
de cooper, farmácias, supermerca-
dos para todos os gostos, academias, 
tem o Parque Aggeo Pio, onde dá 
para descansar e ver um pouco de 
natureza em meio a tantos prédios. 
Tem também excelentes escolas, o 
Paragem, faculdade, então, tudo que 
a gente precisa bem perto de nós. 
Estamos muito felizes em fazer par-
te do bairro”.

Para esta grande procura no se-
tor imobiliário, especialmente no que 
se refere a alugueis, é importante le-
var em conta a presença do Centro 
Universitário UniBH. Devido à sua 
gama de cursos, inclusive a cobiça-
da Medicina, muitos universitários, 
até de outras cidades, migram para a 
região e assim fazem com que o setor 
seja bastante aquecido.

Mudar para o Buritis foi uma grande 
escolha, conta LYNDA AMORIM
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Eleições

A campanha para vacinação 
contra a Covid-19 segue inten-
sa na capital. Neste momento, 
as atenções estão voltadas para a 
aplicação de doses de reforço e ao 
complemento da imunização em 
crianças de 05 a 11 anos. No en-
tanto, apesar de toda a preocupa-
ção do poder público em imunizar 
toda a população contra a doença, 
é preciso que os belo-horizontinos 
se conscientizem em manter toda a 
cobertura vacinal em dia, fato que 
foi bastante prejudicado nos últi-
mos anos.

Balanço apresentado pela Se-
cretaria Municipal de Saúde, reali-
zado durante todo o ano de 2021, 
mostra que apenas a vacinação da 
BCG - que protege contra a tuber-
culose - para crianças menores de 
um ano, superou a estimativa de 
público a ser alcançado. Todas as 
demais estão abaixo, sendo que 
a vacinação da Polio é a que cha-
ma mais atenção, atingindo pou-
co mais de 60% da estimativa de 
crianças entre 01 e 04 anos.

Diretor de Promoção à Saú-
de e Vigilância Epidemiológica de 
Belo Horizonte, Dr. Paulo Roberto 
Lopes Corrêa faz uma convocação 
para que os cidadãos procurem as 
unidades de saúde da capital e atu-
alizem o cartão de vacinas. O cha-
mado é ainda mais importante aos 
pais, para que não deixem seus fi-
lhos sem a imunização devida.

“Devido ao isolamento social 
provocado pela pandemia, espe-
cialmente no ano de 2020, quan-
do praticamente tivemos um lo-
ckdown na cidade, muitos pais 
tiveram receio de tirar seus filhos 
de casa, principalmente para leva-
-los em um local onde poderiam ter 
contato com pessoas com sintomas 
gripais. Agora, é o momento de co-
locar a vacina em dia e, assim, ga-
rantir a boa saúde das crianças”.

Não é só Covid
Cidadãos devem colocar 

em dia o cartão de vacinas
Em relação aos adultos, Dr. 

Paulo ressalta a importância de 
estar atualizado com todas as va-
cinas, mas algumas em especial, 
como a tetravalente, que combate o 
sarampo, caxumba, rubéola e cata-
pora, e a anti-amarílica, que prote-
ge da febre amarela, uma vez que 
em Minas Gerais esta doença tem 
alto risco de contaminação.

“Se a pessoa não tem o cartão 
de vacinas, ou mesmo não sabe 
quando foi a última vez que vaci-
nou, basta comparecer à unidade 
de saúde mais próxima de sua casa 
que irá receber todas as orientações 
necessárias para manter a imuniza-
ção completa”.

Os moradores do Buritis devem 
buscar pelo atendimento no Cen-
tro de Saúde Havaí, que começou a 
funcionar em uma nova sede no fim 
do ano passado, na Rua Paulo Diniz 
Carneiro, 742. A nova unidade, mui-
to mais ampla e moderna, possui 
dois andares de área construída em 
aproximadamente 1 mil m².

Nas últimas semanas, o Tri-
bunal Superior Eleitoral (TSE), 
apoiado por alguns artistas reno-
mados do país, intensificou uma 
campanha nacional para que os 
jovens que irão completar 16 ou 
17 anos em 2022 façam o pedi-
do para tirar o título de eleitor. A 
preocupação do Tribunal se deve 
ao fato de a série histórica mostrar 
uma tendência de queda no alista-
mento eleitoral de adolescentes. 
Em 2012, por exemplo, foram 
mais de 4 milhões de pedidos para 
tirar o título entre os 15 e 18 anos, 
marca que não foi ultrapassada de 
lá para cá. Em 2020, ano da últi-
ma eleição, houve 1,36 milhão de 
solicitações. No ano passado, 1,57 
milhão. Este ano, apesar de ser 
um ano eleitoral, o número ainda 
não atingiu 1 milhão de jovens.

Quem tem 16 e 17 anos já 
pode votar, mas não é obrigado 
a isso. Quem tem 15 e comple-
tará 16 antes da eleição, que será 
em outubro, também pode tirar o 
título. Mas o prazo para se regis-
trar eleitoralmente e poder votar 
já neste ano se encerra em 4 de 
maio. Segundo dados do Instituto 
Brasileiro de Geografia e Estatís-
tica (IBGE), o Brasil tem hoje cer-

Jovens que pretendem votar 
este ano têm até 4 de maio

ca de 10 milhões de adolescentes de 
16 e 17 anos.

A estudante Yara Lacerda de 
Almeida, moradora na Rua Paulo 
Piedade Campos, assim que com-
pletou 16 anos fez questão de tirar 
o seu título de eleitor. De acordo 
com ela, escolheu votar já este ano 
porque ama o Brasil, acredita na 
possibilidade de mudanças positi-
vas e quer ter a sua opinião políti-
ca levada em consideração. “Dessa 
forma, penso que o voto é a princi-

pal forma de expressá-la 
e mudar o atual cená-
rio do país (apesar de 
não ser o único meio 
de mudança, uma vez 
que mobilizações e 

manifestações populares 
também são imprescindí-

veis). Além disso, quero participar 
das eleições, pois essa escolha vai 
interferir diretamente no meu dia a 
dia e na vida do meu ciclo social”.

A jovem faz questão de res-
saltar que nós, como seres sociais, 
temos o poder de mudança nas 
mãos e devemos usá-lo. “Apenas 
a atuação de todos juntos pode 
gerar mudanças na sociedade e, 
se estamos insatisfeitos com o 
atual cenário político, devemos 
manifestar nossa opinião através 
do nosso voto”, afirma.

Yara lembra que muitas vezes 
os jovens ficam desesperançosos, 
apáticos e alguns chegam a pen-
sar que assuntos e decisões polí-
ticas não vão mudar nada em sua 
vida. “Entretanto, é importante 
ter a consciência de que a política 
é uma necessidade e sempre vai 
ser. A escolha dos candidatos vai 
afetar a vida de todos, positiva-
mente ou negativamente”.

Tirar o título aos 16 anos 
também foi a decisão de Viní-
cius Marques Alves. O estudan-
te reforça que, mesmo não sen-
do obrigado a votar, quer fazer 
a mudança no seu país e votar é 
o principal passo para a diferença. 
“Muitos jovens reclamam de não 
terem voz na sociedade. Então, te-
mos que aproveitar essas oportuni-
dades. O meu voto tem a mesma 
importância e peso que o das ou-
tras pessoas, portanto, ele vai fazer 
a diferença da mesma forma”.

Vinícius diz que é impor-
tante que os jovens votem por-
que, desta forma, é possível 

MUDANÇA PARA O BRASIL
ter a história nas mãos e, conse-
quentemente, a chance de mudá-
-la. “Acho que todo adolescente 
de 16 anos ou mais tem o mínimo 
de conhecimento político para de-
cidir o melhor para o Brasil. Nós 
seremos o futuro do país, por que 
não decidir como será esse futu-
ro?”, questiona.

Acompanhando a modernidade 
do mundo de hoje, Vinícius tirou 
seu título de eleitor pela internet, 
ou seja, sem a necessidade de des-
locamento até um cartório eleito-
ral. Para tal procedimento é preciso 
acessar o sistema TítuloNet, dispo-
nível no site do TSE. Serão pedi-

dos alguns dados pessoais, como 
nome completo, e-mail, número 
da carteira de identidade e local 
de nascimento.

Nesta opção, o jovem tam-
bém deverá mandar fotos da fren-
te e do verso do documento de 
identidade e do comprovante de 
residência. Também deverá ti-
rar uma foto de si próprio segu-
rando a identidade, como forma 
de comprovar que é ele mesmo. 
Quem já tem 18 anos ainda pre-
cisa enviar o comprovante de qui-
tação com o serviço militar. Os 
documentos encaminhados preci-
sam estar legíveis.

Cuidado

Dr PAULO CORRÊA ressalta 
que BH deu início a duas 
importantes campanhas 
de vacinação esta semana: 
contra sarampo para crianças, 
e da gripe para idosos

Vinicius aproveitou a facilidade 
do sistema TítuloNet para tirar 
seu título de forma virtual

YARA 
LACERDA
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Entretenimento 

Depois que o JORNAL DO 
BURITIS, através de suas redes so-
ciais, anunciou em primeira mão, 
em dezembro do ano passado, que 
o bairro iria ganhar uma pista de 
boliche, muitos moradores, aman-
tes da modalidade já começaram 
a contar os dias para que o espaço 
fosse inaugurado. E a grande no-
tícia agora é que esta espera está 
próxima do fim! A coordenadoria 
da rede Bolixe anuncia que, entre a 
última semana deste mês de abril e 
a primeira de maio, a unidade Bu-
ritis, dentro do Paragem, estará em 
funcionamento.

A unidade Buritis será a ter-
ceira da rede Bolixe, sendo a 
segunda maior da capital, atrás 
apenas da unidade Shopping Del 
Rey. A pista será instalada no 
espaço do antigo Cineart Para-
gem, no 2º piso. A estrutura re-
cebeu um aporte superior a R$ 3 

milhões. O espaço, com cerca de 
1.800 m², contará com 14 pistas au-
tomáticas com marcação de pontos 
computadorizada, o que possibili-
tará atender praticantes amadores 
e profissionais, além de torneios e 
campeonatos. Haverá também res-
taurante, espaço kids e área para 
festas, eventos e confraternizações.

“Basicamente, iremos replicar 
o modelo de operação que temos 
em nossa unidade do Del Rey com 
o mesmo padrão de qualidade que 
nos fez completar mais de 30 anos 
de história em BH. Só que des-
se lado da cidade. Teremos bolas 
mais leves para crianças. Não dei-
xem de trazê-las, elas irão amar. 
Todo o equipamento de bolas, pi-
nos, sapatos também será oficial e 
de alta qualidade. Teremos no local 
um restaurante e bar, com cardápio 
completo e as pessoas poderão co-
mer e beber enquanto se divertem. 

A escolha pelo Buritis para im-
plantação da terceira unidade do 
Bolixe se mostrou totalmente es-
tratégica. O bairro é visto pelos in-
vestidores como de potencial cres-
cimento imobiliário, comercial e 
gastronômico.

 “A região cresceu bastante nos 
últimos anos, o que atraiu os olha-
res dos jovens casais que optaram 
por construir suas vidas e criar fi-
lhos no bairro. Trabalhamos sem-
pre focados em famílias, diversão 
para todas as idades, e entendemos 
que o Buritis se assemelha a tudo 
isso. Também analisamos o com-
portamento do consumidor belo-
-horizontino, considerando que 
o Buritis é uma opção viável de 
deslocamento para a grande maio-
ria dos moradores da região sul e 
de bairros adjacentes. Percebemos 
ao longo do tempo e confirmamos 

A espera terminou
Unidade Bolixe Paragem será inaugurada

Também temos um buffet próprio 
para aniversários e eventos de em-
presas, além de recebermos excur-
sões de escolas”, explica o diretor 
de operações, Bernardo Abreu.

Bernardo faz questão de ressal-
tar a qualidade do produto que está 
chegando ao Buritis. De acordo 
com ele, o Bolixe já é uma empresa 
renomada e esta conquista se deve 
ao fato de ser administrado por 
atletas apaixonados pelo esporte, 
que já viajaram competindo e co-
nhecem boliches de todo o mundo. 
Assim, buscam trazer o melhor do 
mercado de boliches para Belo Ho-
rizonte. ”Nosso propósito é propor-
cionar momentos de diversão e lazer 
entre amigos, famílias e colaborado-
res, gerando lembranças inesquecí-
veis. Para atingir esse objetivo, fo-
camos na experiência por completo: 
no jogo, na parte de alimentação, 
buffet de evento e atendimento”.

 

ESCOLHA PELO BURITIS
com pesquisas que esse consumi-
dor não tem o costume de ir ao Del 
Rey, que acha longe. Então, resol-
vemos nos aproximar”, destaca o 
diretor de operações.

Ainda de acordo com Bernar-
do, um dos objetivos é tornar o Bo-
lixe Paragem um espaço para even-
tos corporativos e de aniversários, 
assim como nas demais unidades, 
pela sua extensa gama de games e 
serviços de bar, lanchonete e res-
taurante. Uma escolinha de boliche 
também está prevista para funcio-
nar no final da tarde e durante a se-
mana no espaço. Quando entrar em 
operação, a unidade vai gerar cerca 
de 40 empregos diretos na região.

“Ao longo dos anos trabalhan-
do no Bolixe é muito recorrente 
ouvir frases como: Comemorei ani-
versário lá quando era criança. Fiz 
o aniversário do meu filho com vo-

cês. Nossa, eu ia lá direto. Cresci 
no boliche. Amo aquele lugar, en-
tre outros. Realmente, proporcio-
namos lembranças inesquecíveis. 
Esperamos fazer a diferença e en-
tregar uma nova opção de diversão 
do bairro, atendendo também ou-
tros bairros adjacentes, além de ge-
rar novos empregos. Se pudermos 
também, de alguma forma, ajudar 
no desenvolvimento do shopping 
Paragem e do bairro como um 
todo, com certeza nos sentiremos 
mais realizados”.

FUNCIONAMENTO
Quando inaugurado, não have-

rá cobrança para entrada no Bolixe 
Paragem. O funcionamento é por 
ordem de chegada. Cada pista pode 
receber até 06 pessoas e o valor é 
cobrado por hora. Caso tenham 
mais participantes, podem pegar 

mais de 01 pista. 
Os horários de funcionamento 

variam dependendo do dia da sema-
na e serão divulgados posteriormen-
te nas redes sociais da empresa. Mas 
a certeza é que serão amplos. Aos 
sábados, por exemplo, o local irá 
manter as portas abertas das 10h da 
manhã às 02h da madrugada.

“Estamos escrevendo mais um 
belo capítulo na história do Bo-
lixe, uma empresa tão tradicio-
nal da capital mineira. Gostaria 
de agradecer previamente o bairro 
pelo acolhimento, aguardo a visita 
das famílias, amigos, tragam suas 
crianças, namorados e namoradas e 
venham criar lembranças inesquecí-
veis conosco. Queria dizer a todos 
do bairro para contarem com o mes-
mo padrão de qualidade que nos fez 
chegar até aqui. É um compromisso 
nosso com vocês”, finaliza.

Todo mineiro que se preza tem 
guardado no coração as delícias do 
Mercado Central. Visitar o local 
e saborear seus produtos artesa-
nais é uma experiência quase que 
obrigatória na nossa capital. Con-
tudo, a correria do dia a dia faz 
com que, muitas vezes, deixemos 
de prestigiar este nosso espaço tão 
especial. Porém, se o Buritis não 
pode ir até o Mercado Central, um 
pedacinho dele veio até aqui. Des-
de o último mês de fevereiro, fun-
ciona no bairro o Du Jequitinho-
nha, empório que oferece produtos 
vindos diretos do Norte de Minas 
e da Serra da Canastra.

Du Jequitinhonha é uma mar-
ca criada por uma família de pro-
dutores de queijo da cidade minei-
ra de Almenara, que fica no Vale 
do Jequitinhonha. Há três anos, 
eles decidiram também comercia-
lizar seus produtos pela Internet 
e, rapidamente, conquistaram uma 
grande clientela em Belo Horizon-
te, que inclui estabelecimentos co-
merciais, muitos deles localizados 

Um pedacinho do Mercado Central no bairro
Du Jequitinhonha chega ao Buritis trazendo as delícias do Norte de Minas e da Serra da Canastra

no Mercado Central.
“Começamos com nossa linha 

de queijos, deu tudo muito certo, 
então decididos expandir e fir-
mar uma parceria com produtores 
da região da Serra da Canastra. 
Hoje temos queijos, carnes de 

sol, linguiças, doces, cachaças, 
pimentas, biscoitos, nosso fa-
moso requeijão moreno e muitos 
outros produtos deliciosos”, co-
mentam Alison Mesaque e Char-
les Catalans, proprietários do 
empório Du Jequitinhonha.

O Du Jequitinhonha fica loca-
lizado na Avenida Professor Mário 
Werneck, número 2012, local onde, 
até pouco tempo, funcionava a 
Boutique da Batata. Apesar da che-
gada do novo empreendimento, o 
anterior não foi extinto. Os clientes 
da Boutique da Batata continuarão 
tendo à disposição seus produtos. 
“As batatas da boutique têm tudo a 
ver com a nossa proposta. São pro-
dutos saborosos e não tivemos dú-
vidas em manter suas vendas. Além 
da tradicional batata recheada, os 
clientes têm à disposição mais de 

20 produtos, desde escondidinhos a 
coxinhas e medalhões. São produ-
tos saudáveis e sem conservantes”, 
afirmam.  

Além de um empório, o Du 
Jequitinhonha chega para ser mais 
um espaço de convivência no Bu-
ritis. Na parte do dia ele também 
funciona como uma lanchonete, 
onde os clientes podem desfrutar 
ali mesmo os seus produtos, como 
comer um delicioso biscoito ca-
seiro com um cafezinho feito com 
grão moído na hora. E, de quarta a 
sábado, durante a noite, o espaço 

vira uma espeteria com carnes es-
peciais e cerveja bem gelada.

“Escolhemos o Buritis para 
inaugurar nossa primeira loja na 
capital porque muitos de nossos 
clientes que compram pela Internet 
moram no bairro. Então, não po-
deríamos decidir por outro lugar”, 
destacam Alison e Charles.

O DU JEQUITINHONHA fun-
ciona as segundas e terças das 
08h às 17h e de quarta a sába-
do das 08h às 23h.

ESTRUTURA MONTADA pela rede Bolixe é 
uma das melhores da modalidade no Estado

BERNARDO ABREU garante 
que o Bolixe será uma das 
grandes diversões da família 
Buritis a partir de agora

Assim que decidiu montar a loja, ALISON não 
teve dúvida de que o BURITIS seria o lugar ideal

O DU JEQUITINHONHA trouxe as delícias de Minas para o Buritis
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Após um longo tempo de an-
gústia, estamos vivendo um novo 
momento em nossas vidas: a reto-
mada pós-pandemia. Para muitas 
pessoas, inclusive crianças, o iso-
lamento social significou grandes 
sequelas à saúde física e mental. 
Agora, é preciso buscar formas 
para fazer com que esta volta ao 
convívio ocorra da forma mais leve 
e eficaz. Neste contexto, os espor-
tes individuais surgem como uma 
importante ferramenta. Tendo uma 
de suas sedes localizadas no Buritis 
(Rua Desembargador Amílcar de 
Castro, em frente ao número 140), 
o Centro de Treinamento Amigos 

do Esporte, com especialidades no 
ensino do judô e da ginástica artís-
tica, tem se dedicado a prestar este 
auxílio na readaptação social e os 
resultados não poderiam estar sen-
do mais satisfatórios.

Os esportes individuais têm a 
particularidade de trabalharem a 
autoconfiança, superação dos de-
safios, alcance de metas pessoais, 
além dos benefícios físicos, cogni-
tivos e fisiológicos. Pontos muito 
afetados na pandemia.  É uma re-
presentação da vida dentro de uma 
modalidade esportiva. 

“Aqui no CT Amigos do Espor-
te, além dos esportes individuais, 

As crianças, por estarem em 
um processo de formação, apresen-
tam dificuldades de identificarem 
angústias, ansiedades, medos, etc. 
Sendo assim, elas encontram mais 
facilidade para se expressarem e 
lidarem com suas questões através 
do movimento, convívio e desafios. 
Tudo que o esporte oferece.

Mãe de três meninas - Sophia, 
Laura e Cecília -, a empreendedora 
Karina Mattar, revela que a pande-
mia trouxe para todos uma reali-
dade muito diferente de tudo que 
um dia pudesse imaginar. As crian-
ças passaram por fases da infância 
completamente confinadas, sem 
contato com o mundo externo, sem 
atividades físicas, em suma, não 
socializaram. Tão logo foi possível 
e seguro voltar às atividades de gi-
nástica artística, fez questão de ma-
triculá-las no Centro. 

“Foi muito importante vê-las 
socializando, largando telas e ga-
nhando espaço, correndo, pulando, 

Diferença na vida das crianças

Esportes individuais se 
tornam fundamentais na 

readaptação do pós-pandemia
oferecemos muitos momentos pra-
zerosos que vão além da aula, como 
aulas temáticas, aulas com amigos, 
festivais, competições que agregam 
muito nesse processo de readapta-
ção ao convívio social”, afirma Laís 
Mendes, gerente pedagógica do CT. 

Ainda de acordo com Laís, os 
esportes individuais, em especial a 
ginástica artística e o judô, possuem 
particularidades interessantes para o 
desenvolvimento do indivíduo em 
todas as fases da vida e ainda mais 
significativos neste pós-pandemia. 

“Além dos benefícios cog-
nitivos e fisiológicos, a ginásti-
ca artística é capaz de estimular a 

coordenação motora, força, fle-
xibilidade, equilíbrio, além da 
autoconfiança, capacidade de 
superação e ultrapassar desafios 
pessoais dentro de um ambien-
te prazeroso e descontraído. Por 
sua vez, o judô tem como prin-
cípios básicos a disciplina, o 
convívio respeitoso com seus 
colegas, aprimoramento pessoal 
e humildade. É um terreno fértil 
para o desenvolvimento da agili-
dade, resistência, força e coorde-
nação. O judô é considerado pela 
UNESCO um dos esportes mais 
completos para crianças e ado-
lescentes”, diz.

brincando, se divertindo e ainda 
assim desbravando o talento da 
ginástica. O esporte traz o mo-
vimento, a dinâmica do grupo, o 
pensar fora de casa, além da dis-
ciplina com horários e regras que 
já não eram tão cobradas dentro 
de casa com tão pouca coisa a se 
fazer”, diz. 

De acordo com Karina, ago-

ra, mais do que nunca, as práticas 
esportivas precisam fazer parte da 
vida das pessoas a fim de recuperar 
o tempo perdido, saúde, bem estar, 
energia e lazer. “Elas estavam pre-
cisando disso. A prática esportiva, 
seja ela qual for, é importante para 
a saúde física e mental das crian-
ças e de nós pais também. Melho-
ra o sono, a alimentação e é visível 

a alegria com que elas ficam antes 
de ir, durante e depois das aulas. 
Ficam só contando os dias para a 
próxima aula”. 

Para a analista financeira, Bár-
bara Ricarte, o retorno das ativi-
dades do Centro teve um impacto 
ainda mais significativo. Seu filho 
Otávio é autista leve e praticar 
judô no espaço tem feito total di-

ferença em sua vida. 
“Meu filho está no CT Ami-

gos do Esporte há exatamente 
um ano. Quando procurei a equi-
pe fomos muito bem recepcio-
nados e ele se sente acolhido no 
local. Por conta da pandemia, eu 
sinto que foi mais um ponto po-
sitivo estar envolvido com o es-
porte, pois, além de ser algo que 
faz bem ao corpo, sem dúvidas 
fez muita diferença para a mente, 
em um momento tão difícil. Otá-
vio tem evoluído a cada dia desde 
então e isso tem trazido resulta-
dos ótimos para o seu desenvolvi-
mento no tratamento do autismo”, 
afirma Bárbara. 

O CT Amigos do Esporte ofe-
rece aulas para crianças, adolescen-
tes e adultos sem limite máximo 
de idade com metodologia própria, 
sala de espera, espaço arborizado 
e de fácil acesso. Tudo pensando 
em otimizar essa experiência como 
um todo. Segundo Laís, o objetivo 

principal é atender toda a comuni-
dade com esporte educacional não 
tradicional de qualidade e preço 
acessível e formar atletas de alto 
rendimento através do projeto atle-
ta. “Existe o trabalho de alto ren-
dimento, para atletas com intuito 
competitivo e o educacional que 
não tem por objetivo resultados 
expressivos em competições mas 
sim a aprendizagem da modalidade 
com todas os seus benefícios moto-
res e de socialização”, diz.

 A gerente pedagógica finali-
za ressaltando que, neste período 
pós-pandemia, o esporte individual 
tem se mostrado uma importante 
ferramenta para desenvolvimento 
da autoconfiança e aprimoramento 
pessoal.

Além do Buritis, o CT também 
possui ginásios nos bairros Padre 
Eustáquio, Pampulha (Santa Amélia) 
e Castelo. Mais informações pelo te-
lefone (31) 9 7114-4518 e pelo Insta-
gram   @ctamigosdoesporte. 

Retomada

CENTRO DE TREINAMENTO AMIGOS DO ESPORTE se tornou REFERÊNCIA
 no ensino da prática da ginástica artística e do judô na capital
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Reconhecimento 

Dois anos e meio de existên-
cia, sendo a maior parte deste tem-
po dentro de uma pandemia. Um 
período curto, difícil, mas suficien-
te para mostrar que, com dedicação 
e, principalmente, com muito amor, 
é possível alcançar grandes feitos. 
A Câmara de Belo Horizonte ficou 
muito mais alegre no último dia 15 
de março passado, quando recebeu 
em suas dependências as coordena-
doras do Buri Dogs. Nossas guerrei-
ras foram até à sede do Legislativo 
Municipal para receber o título de 
Honra ao Mérito pelo trabalho que 
realizam no acolhimento dos nossos 
amiguinhos de quatro patas.

Honra ao Mérito é o título con-
cedido à uma pessoa ou instituição 
que obteve reconhecimento público 
por realizar algo de destaque. A ho-
menagem partiu do vereador Milti-
nho CGE, que tem na causa animal 
a sua maior bandeira. Inclusive, ele 
já prestou apoio em algumas ações 
de resgate de cães abandonados jun-
to ao Buri Dogs aqui no Buritis.

“Tive a oportunidade de reco-
nhecer, através do título de Honra 
ao Mérito, o trabalho fantástico de 
um grupo de voluntárias muito en-
gajado na proteção animal. Já são 
mais de dois anos de serviços rele-
vantes para os animais, com resga-
tes, tratamentos veterinários e ado-
ções. Cada pequena ação tem feito 
toda a diferença para os bichinhos 
resgatados, que estavam em perigo 
iminente, abandonados e que pas-
sam a ter a chance de viver em um 
lar, de ter uma família que possa 
lhes dar amor”, diz o vereador.

De um projeto que começou pe-
queno, sem grandes pretensões, o 
Buri Dogs foi crescendo, se tornou 
referência na capital no segmento, e 
hoje já contabiliza em torno de 300 
cães acolhidos das ruas, sendo 280 
deles adotados, não só do Buritis, mas 
de vários cantos da cidade. Christiane 

“Guerreiras do Buri Dogs” 
são homenageadas na 

Câmara de Belo Horizonte
Simões, que participou de inúmeros 
destes resgastes, não escondeu a feli-
cidade em ver que o esforço de todos 
os voluntários foi reconhecido.

“Ficamos lisonjeadas com um 
reconhecimento de tamanha mag-
nitude. É uma satisfação imensa 
ver o reflexo do nosso trabalho na 
sociedade. Gostaríamos que nosso 
projeto servisse de inspiração e ou-
tras iniciativas de proteção na cau-
sa animal se espalhem e fortaleçam 
em todos os bairros de BH”.

Ainda de acordo com Chris-
tiane, uma homenagem como essa 
traz um estímulo ainda maior para 
a equipe. A prioridade do Buri Dogs 
agora é incentivar cada vez mais 
que a sociedade civil também abra-
ce a causa e ajude a cuidar da popu-
lação de cães de rua abandonados.

“Não fique esperando o poder 
público, já que esse não tem agido 
de forma eficaz para tratar essa si-
tuação. Não é difícil se houver uma 
integração e vontade entre morado-
res. Várias ações são simples e po-
dem ser feitas pelo cidadão comum, 
basta querer. É colocar água e ração 
nas ruas, dar um lar solidário, custe-
ar remédios, castração, e, principal-
mente, adotar. Dessa forma, muitos 
animais terão uma chance de sair 
das ruas e encontrar um lar para dar 
e receber muito amor”

Atualmente, o Buri Dogs tem 
dado assistência a 41 cães, sendo 
20 adultos e 21 filhotes. A volun-
tária agradece a todos os “BuriA-
migos” com as doações, que são 
muito fundamentais para este aco-
lhimento e aproveita para convidar 
mais pessoas para serem padrinhos 
e madrinhas dos doguinhos. “A 
despesa é alta e estamos sempre no 
vermelho, pois não paramos de aju-
dar esses anjos das ruas”. 

Qualquer doação ao grupo 
pode ser feita através do PIX: 

oficialburidogs@gmail.com

VOLUNTÁRIAS se emocionaram 
com a homenagem e garantem 
que esta é mais um grande 
incentivo para seguirem com 
este trabalho em PROL DOS 
CÃES em situação de rua
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Acordo

UniBH e Minas Tênis Clube, 
duas das mais tradicionais institui-
ções de Minas Gerais, surpreende-
ram o setor educacional/esportivo 
da capital ao anunciarem o início 
de uma grande parceria. O projeto 
firmado envolverá estudantes, atle-
tas, associados e impactará também 
os torcedores, que a partir de agora 
encontrarão na Arena UniBH um 
espaço para vivenciar novas expe-
riências, somadas às emoções pro-
porcionadas por todas as ligas dis-
putadas pelas equipes do Minas.

O acordo firmado define que, a 
partir de agora, equipes do Centro 
Universitário atuarão no Programa 
de Acompanhamento Escolar, ini-
ciativa já consolidada pelo Minas 
Tênis junto aos seus associados. 
Nessa frente, cerca de 20 estudan-
tes de Pedagogia participarão e te-
rão a oportunidade de colocar em 
prática habilidades exigidas pelo 
mercado de trabalho. A atuação 
permitirá ainda aos alunos contri-
buir para a formação do público 
atendido pelo programa educativo 
do Minas, direcionado à faixa etá-
ria de 7 a 13 anos.

Parceria para desenvolver
a educação e o esporte

fãs do esporte, atletas, associados da 
agremiação e seus dependentes e nos-
sos estudantes. Estamos felizes e hon-
rados com essa parceria. Vamos cons-
truir uma cooperação de excelência, 
em todas as frentes contempladas.”

Ricardo Vieira Santiago, pre-
sidente do Minas, afirma que essa 
união já se inicia de maneira vitorio-
sa, propiciando o incentivo ao espor-
te e fomentando a educação. “Rece-
bemos de braços abertos o UniBH 
e todo o seu time, que vem agregar 
ainda mais aos nossos quatro pila-
res de atuação: esporte,  educação, 
cultura e  lazer. Tenho certeza que 
será uma parceria duradoura e que 
vamos alcançar resultados incríveis 
juntos”, destaca.

Dentre os pilares da parceria ain-
da está o Naming Right da Arena da 
Rua da Bahia, símbolo máximo do 
esporte especializado de Belo Ho-
rizonte e também um ícone nacio-
nal desse nicho, que passa a adotar 
o nome de Arena UniBH. Ainda no 
que diz respeito ao viés esportivo, a 
universidade fechou patrocínio para 
o vôlei masculino e o basquete do 
Minas Tênis Clube. 

Mais que o incentivo à prática 
dos esportes, a parceria tem a 
finalidade de contribuir com o 
desenvolvimento educacional 
de crianças e jovens, relata 
ELIANE MONKEN

Com foco no público adolescen-
te, a universidade formatou o Espaço 
UniBH, nas dependências do Minas 
Tênis Clube. Esse será um lugar para 
aproveitar o tempo de forma lúdica e 
educativa, por meio de uma progra-
mação completa de atividades que 
abordam temas sobre saúde, música, 
raciocínio lógico e muito mais.

Eliane Monken, professora do 
curso de Pedagogia do UniBH, ex-

plica que o acompanhamento de 
atividades escolares permitirá às 
crianças atendidas o apoio adequa-
do para melhorar o desempenho 
dentro de sala de aula. Já para os 
alunos da graduação integrantes 
do projeto será possível aplicar e 
criar a sua práxis a partir das teo-
rias apreendidas ao longo do curso.

“A parceria vai oportunizar aos 
estagiários a aplicação das metas 
de compreensão apreendidas nas 
unidades curriculares, vinculando 
teoria e prática e vivenciando as 
estações: a problematização e sín-
tese, simulação, pesquisa aplicada 
e mercado de trabalho”.

Para Rafael Ciccarini, reitor do 
UniBH, a parceria evidencia o pro-
pósito de duas das marcas mais re-
presentativas do estado, exaltando a 
expertise de cada uma delas. “Somos 
o melhor Centro Universitário pri-
vado de Belo Horizonte e o Minas 
Tênis Clube é uma potência quando 
o assunto é esporte, cultura e lazer. 
Unificamos nessa parceria nossas for-
talezas para colocar em prática inicia-
tivas que, de fato, vão fazer diferença 
para os diversos públicos impactados: 

“O brasileiro é um apaixona-
do por carros”. Esta frase, não à toa, 
sempre fez parte do nosso cotidiano. 
Mais que um bem material, para mui-
tas pessoas o carro faz parte de suas 
vidas. Por isso, ter o melhor cuidado 
com ele é imprescindível. Amante das 
quatro rodas, o empresário Augus-
to Brito, ao longo dos anos, buscou 
construir uma oficina que atendesse 
todos os anseios dos seus clientes. 
Há três anos, a Caars Oficina Multi-
marcas chegou ao Buritis. Antes, se 
localizava na Avenida Raja Gabaglia, 
tradicional ponto de veículos em BH. 
Contudo, devido ao alto número de 
clientes do bairro, o empresário deci-
diu fazer a mudança e oferecer a eles, 
além da qualidade do serviço, ainda 
mais conforto e comodidade.

A Caars Multimarcas atende 
todos os modelos, no entanto, o seu 
diferencial é o serviço em carros de 
luxo, importados e de colecionado-
res. A oficina trabalha somente com 
peças de marca, a equipe é altamen-
te capacitada e presta atendimentos 
mecânico, estético e de alta perfor-
mance. Este último, inclusive, uma 
especialidade da oficina.

“Devido ao alto valor dos com-
bustíveis, hoje existe uma grande 
procura no serviço para manter a alta 
performance do carro, sem que haja 
um consumo maior. Por exemplo, o 
cliente faz a troca de um pneu e nós 
conseguimos reprogramar o veículo 
de uma forma com que ele mante-
nha o seu alto desempenho sem que 
o consumo de combustível aumente. 

Trabalhamos, inclusive, com carros 
que são levados para pistas de corri-
da”, lembra Augusto.

O atendimento personalizado que 
os profissionais da Caars oferece aos 
seus clientes foi colocado à prova nos 
últimos anos com a pandemia. Como 
o serviço de manutenção de veículos 
não podia parar, a oficina estabeleceu 
um atendimento agendado, evitando 
assim aglomerações. Além disso, o 
trabalho de coleta e entrega de veícu-
los na residência foi fortalecido.

Desta forma, a oficina passou 
total segurança sanitária aos seus 
clientes, muitos deles idosos, que ti-
nham muito receio em contrair a do-
ença. Este atendimento personaliza-
do deu tão certo que até hoje, perto 
do fim da pandemia, a Caars o man-
tém para quem desejar.

Esta questão do atendimento 
personalizado é levada tão a sério na 
oficina, que Augusto já tem muitos 
clientes que acabaram se tornando 
verdadeiros amigos. “Tem cliente 
que aparece aqui com o carro em 
perfeitas condições. Querem apenas 
um bom lugar para bater um papo 
e se divertir”, brinca. O empresário 
lembra que com a pandemia a ofici-
na parou de organizar alguns encon-
tros de carros, mas que em breve os 
eventos retornarão.

A Caars Oficina Multimarcas 
fica localizada na Avenida Professor 
Mário Werneck, 549, próximo ao La 
Bombonera. Contatos pelos telefo-
nes 2514-2500 e 9 8840-4064. Insta-
gram @caars_oficina.

O lugar do seu 
veículo no bairro

CAARS OFICINA MULTIMARCAS é especializada em consertos 
e programação de veículos importados, de luxo e de coleção 

Belíssima e histórica ARENA DA RUA DA BAHIA 
agora passa a se chamar Arena UniBH

RAFAEL CICCARINI, Reitor do UniBH, e RICARDO VIEIRA 
SANTIAGO, Presidente do Minas, selam esta grande parceria
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Semana Santa
No último dia 04 de abril, a paróquia Santa Clara de Assis do Bu-

ritis/Estoril deu início à sua programação de celebrações da Semana 
Santa 2022. Confira as datas e horários no quadro abaixo:

Por Dentro do Bairro 

??

??

Você sabe quem foiVocê sabe quem foi

CÔNSUL 
WALTER

A rua Cônsul Walter começa na 
Avenida Professor Mário Werneck, 
tem cerca de 800 metros e faz esquina 
com as Ruas Tereza Mota Valadares, 
Silvio de Oliveira Martins, Clemen-
tino Viana Dotti e termina na Rua 
Stella Hanriot. Mas quem foi Cônsul 
Walter para ter o seu nome eternizado 
em uma das ruas do Buritis?

Nascido em Londres, Inglater-
ra, em 23 de julho de 1887, Harold 
Victor Walter, teve seus estudos inter-
rompidos pela guerra de 1914 a 1918, 
servindo por quatro anos no Exército 
Britânico em campanha na França. 
Veio a seguir para o Brasil, chegan-
do ao Rio de Janeiro em 16 de março 
de 1920 contratado pela firma John 
Moore & Co. sendo promovido a ge-
rente da filial de Belo Horizonte em 
07 de dezembro de 1925. Foi depois 
agente da Royal Mail Lines na capital 
e casou-se com Doris Annie Walter, 
brasileira de pais britânicos, em 21 de 
abril de 1926 no Rio de Janeiro. Com 
ela teve dois filhos: Derek Edmund 
Walter e Cyril Guy Pryor Walter.

Em 10 de outubro de 1937 foi 
nomeado vice-cônsul Britânico em 
Belo Horizonte e durante a 2ª Guerra 
Mundial teve atuação destacada em 
Minas Gerais no combate às nações 
do Eixo. Em abril de 1941, fundou 
a Sociedade Brasileira de Cultura 
Inglesa, sendo eleito seu vice-presi-
dente e tendo na presidência o então 
prefeito Juscelino Kubitschek de 
Oliveira. Sob sua direção a Cultu-
ra Inglesa não só promoveu a difu-
são do ensino da língua inglesa em 
Minas Gerais como também contri-
buiu enormemente para o intercâm-
bio cultural entre a Grã-Bretanha e 
o nosso Estado através da presença 
constante em Belo Horizonte de re-
nomados artistas, conferencistas e 
cientistas britânicos. 

Como grande amante da nature-

za e arqueólogo por vocação, efetuou 
pesquisas na região de Lagoa Santa e 
com o resultado escreveu dois livros 
sobre o assunto, “Pré-História da Re-
gião de Lagoa Santa” e “Arqueologia 
da Região de Lagoa Santa”, ambos 
com versões em Português e Inglês e 
que hoje fazem parte das bibliotecas 
dos maiores museus do mundo, inclu-
sive do British Museum.

Seu trabalho científico foi reco-
nhecido pela Universidade que lhe 
outorgou em março de 1966 o Diplo-
ma de Membro Benemérito da Facul-
dade de Filosofia da UFMG, sendo 
este o único diploma de sua espécie 
a ser concedido em 27 anos, desde a 
fundação da Universidade.

Humano e caridoso, Harold Wal-
ter sempre promoveu junto à colônia 
britânica e aos amigos e alunos da 
Cultura Inglesa, atividades no sentido 
de angariar fundos destinados a am-
parar creches, orfanatos e o Exército 
da Salvação em Belo Horizonte. Re-
cebeu também em 12 de janeiro de 
1961, por recomendação da Assem-
bléia Legislativa do Estado, o título 
de Cidadão Honorário do Estado de 
Minas Gerais.

Escreveu ainda, pouco antes de 
falecer, o livro “50 Anos de Excur-
sões e Explorações em Minas Ge-
rais”. Nesta época já se dedicava à 
pintura de aquarelas sobre paisagens 
de Confins e da Lagoa do Sumidouro.

Harold Victor Walter faleceu no 
dia 08 de julho de 1976, no Hospital 
São Lucas, por complicações cardía-
cas, três dias após aposentar-se como 
Cônsul Britânico em Belo Horizonte, 
profissão que exerceu com dignidade 
e dedicação durante 39 anos deixando 
nesta cidade que tanto amou um vas-
to círculo de amizades e admiradores.

Se você não sabia agora sabe 
quem foi Cônsul Walter.

JB recebe homenagem 
da Câmara de BH

Março foi um 
mês histórico para 
o JORNAL DO BU-
RITIS. O melhor 
jornal do bairro 
de Belo Horizonte 
completou 18 anos 
de fundação e ain-
da alcançou a ex-
pressiva marca de 
18 mil seguidores 
no Instagram, além 
de mais de 11 mil 
no Facebook. São 
quase duas déca-
das de total de-
dicação Buritis e 
este importante 
trabalho foi reco-
nhecido na Câma-
ra Municipal. A 
pedido do verea-
dor Professor Claudiney Dulim 
(AVANTE), o JB foi homenage-
ado com o recebimento de uma 
Moção de Congratulações.

De acordo com o vereador, 
a Câmara de BH homenageia o 
JORNAL DO BURITIS por se 
tratar de um veículo de comu-
nicação extremamente sério e 
que nestes 18 anos de trajetória 
é reconhecido por um jornalismo 
de qualidade, independente, im-
parcial e profundamente identi-
ficado com o Buritis. “O jornal 
entrega qualidade tanto do pon-
to de vista da diagramação e im-
pressão, quanto do seu conteúdo, 
principalmente. Suas matérias 
trazem a realidade, abordando 
temas extremamente positivos e 
importantes para o bairro”.

Ainda segundo Dulim, é im-
prescindível a presença de um 

jornal que se mostra valioso na 
cobertura dos assuntos do dia a 
dia do Buritis. “A divulgação de 
acontecimentos, histórias de mo-
radores, eventos e obras é mui-
to importante para a população. 
Tudo isso, sem perder o otimis-
mo de valorizar o bairro e as pes-
soas que nele residem”.

Editor do JORNAL DO BU-
RITIS, Alexandre Adão agrade-
ce o reconhecimento da Câmara 
e garante que esta é mais uma 
razão para seguir com o traba-
lho de ser o maior porta voz do 
bairro. “Esta homenagem é mui-
to significativa para todos nós 
que fazemos o JB, pois é o reco-
nhecimento de que nosso esfor-
ço para entregar ao morador do 
Buritis toda a informação que ele 
merece está sendo alcançado”.

Vereador 
CLAUDINEY DULIM 
diz que a moção é 
o reconhecimento 
de todo o trabalho 
em prol do Buritis 
realizado pelo JB 
nestes 18 anos de 
existência 

Um dos restaurantes mais 
elogiados do Buritis está de cara 
nova. O Du Bairro, além de pas-
sar por uma reforma estrutural 

DU BAIRRO DE CARA NOVA
uma das novidades no novo 
cardápio. Chef Roberto expli-
ca que ela estará de volta, po-
rém, no formato individual.

“É a tradicional pizza bro-
tinho. Neste formato o cliente 
pode saborear uma pizza como 
um petisco, tendo uma boa cer-
veja do lado. Não precisa com-
prar aquela pizza grande que, 
na maioria das vezes, acaba 
tendo que levar uma boa par-
te pra casa e pagando um valor 
maior”, diz.

clientes poderão seguir consumin-
do o que mais gostam aqui como, 
por exemplo, nosso filé a parme-
giana que é um dos pratos mais pe-
didos da casa. Porém, terão a opor-
tunidade de experimentar novos 
pratos. Será um espaço para toda 
família e também para aquele bom 
programinha de fim de tarde ou iní-
cio da noite”, diz.

Ainda de acordo com o chef de 
cozinha, a comida do restaurante 
trará simplicidade, mas com muita 
qualidade, por exemplo, como car-
ro-chefe irá apresentar a Costelinha 
Carlos César, uma costela tempe-
rada no molho chimichurri, acom-
panhada de arroz branco, mandioca 
frita e uma farofa crocante. “Um 
prato simples, mas muito saboroso 
e que serve a família. Tenho certeza 
que todos irão aprovar”, afirma.

O Du Bairro está no Buritis há 
seis anos e ocupa um dos imóveis 
mais tradicionais do bairro, na 
Avenida Professor Mário Werne-
ck, 2010, onde no passado já fun-
cionou a conhecida Pizzaria Man-
gabeiras. Pizza, inclusive, será 

Dias 
especiais
Outra novidade que chega 

ao Du Bairro na nova adminis-
tração são os encontros gastro-
nômicos que deverão ser rea-
lizados pelo menos uma vez 
por mês. O primeiro aconteceu 
no último dia 27 de março com 
o Rodízio de Paella. “Tivemos 
aqui a presença do Chef Daniel 
Espanhol e foi um grande suces-
so, o que nos incentivou a con-
tinuar com a experiência e esta 
parceria. O objetivo é sempre 
trazer o melhor e mais diver-
sificado cardápio para o nosso 
cliente”, finaliza o chef Roberto.

Vale ressaltar que, além des-
tes encontros mensais, o Du 
Bairro segue com a sua tradi-
cional feijoada as sextas e sá-
bados. O cardápio traz ainda o 
refrescante e saboroso chopp 
artesanal da Laut. O restauran-
te funciona todos os dias das 
10h às 23h.

para dar ainda mais conforto ao 
seu cliente, agora também conta 
com grandes novidades no cardá-
pio. Chef Roberto Castro acaba de 

chegar do interior 
de São Paulo e 
traz para o Buritis 
as delícias do seu 
estado.

Chef Roberto, 
que também irá tra-
balhar junto à nova 
administração da 
casa, acredita que 
a culinária paulis-
tana é muito rica, 
no entanto, ainda 
pouco divulgada. 
Ele diz que irá tra-
zer este sabor para 
o bairro sem, cla-
ro, deixar de lado a 
boa e velha comida 
mineira.

“As duas culi-
nárias estarão mui-
to presentes no 

nosso cardápio. Ele não será substi-
tuído, mas sim, ampliado. Antigos 

Novidades implantadas pela nova 
administração deverão atender 
todos os desejos dos clientes 

Parceria 
dos chefs  
ROBERTO 
e DANIEL 

promete ser 
uma das 
grandes 

atrações desta 
nova fase do 
restaurante Costelinha 

Carlos César
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(*) Psicóloga Márcia Campos (31) 9 9174-1419 
Psicologia &Terapias Integrativas On Line & Presencial

Por MÁRCIA CAMPOS(*)

Você que cala
Que leva na cara
Que sustenta a submissão
Ser chamada de broa
Serventia pra cama mesa e fogão

A inquisição não morreu
Ela mora no universo feminino
Na discriminação
Inclusive e pelas próprias mulheres
Que não compreenderam a subordi-

nação
Que não se sabem no porão

A fogueira vive
Queima
E arde na pele da mulher
Ela não pode envelhecer
Não é enobrecida por seus méritos
Mas depreciada por ser deusa
A chamam de bruxa

Quem encara
A máscara falida
A pele envelhecida

Quem enxerga  
Para além do espelho das ilusões

Quem realmente
Vê uma mulher
E não um objeto

Quem vê a deusa 
Que reside na expressão
Que é subversão
Abalando a instituição

Quão cruel e vil
O homem que não se sabe 
Vindo de uma mulher
E ousa denegri-la
Quando não mais lhe apetece ao 

primitivo olhar de caçador
Por sua incompetência em encarar 
uma mulher deusa

Que não usa o véu e as odaliscas da 
sedução
Que venceu a fogueira de suas pró-
prias vaidades
Que reina e é pura maestria”

Uma nova 
visão sobre 
o Sagrado 
Feminino

O artigo do mês passado sobre 
o Empoderamento Feminino , fez 
tanto sucesso que decidi escrever 
sobre o Sagrado Feminino , num 
viés que acrescente algo ao tema.

Existem diversas teorias sobre 
o assunto, mas, de um modo em 
geral, trata-se de uma filosofia de 
vida adotada por mulheres há mi-
lênios, e na prática é uma corrente 
que motiva o autoconhecimento, 
considerando a consciência cor-
poral, as emoções e a natureza.

Procura despertar mulheres 
para o autoconhecimento, valori-
zando os ciclos femininos, a ima-
gem da mulher e ajudando a que-
brar as amarras do patriarcado.

Pois bem, este “despertar” 
faz um contraponto com a “Deu-
sa” que reside em cada mulher, e, 
diga-se de passagem, nada tem a 
ver com religião, e sim com a For-
ça Interior Feminina que se per-
deu no decurso da historia.

É bom recapitular que se na 

“A ressurreição da deusa 
queimada no porão

mitologia o corpo feminino era 
visto como sagrado, na inquisi-
ção a figura das deusas foi des-
mistificada e a mulher passou a 
ser objetificada, desrespeitada e 
assassinada se fosse considerada 
uma “bruxa”.

As consequências disto é exa-
tamente a perda do sagrado femi-
nino, que é quando a mulher com-
pete com outra mulher, quando se 
coloca no papel de objeto sexual, 
quando não se permiti envelhecer, 
por fim, quando a própria mulher é 
mantenedora do machismo enrai-
zado e da cultura que dita o que é 
certo e errado para a mulher, afe-
tando diretamente sua força femi-
nina e o pior; desrespeitando-se. 

No Sagrado Feminino re-
side o Desperta da Deusa, que 
é exatamente o despertar desta 
consciência!

Para finalizar deixo aqui um 
poema de minha autoria que é um 
Manifesto de todas as Deusas:

Plantio

Por iniciativa de moradores e 
frequentadores/amigos do bairro, 
o Buritis está cada vez mais ver-
de e belo. Recentemente, foi re-
alizado na nossa região mais um 
plantio comunitário de mudas. 
Desta vez, o local escolhido foi 
uma área na Rua Engenheiro Go-
dofredo Santos, em frente à praça 
Halley Alves Bessa. Entre ipês, 
embaúbas e aroeiras foram cerca 
de 40 espécies plantadas.

O plantio é uma ação de com-
bate às mudanças do clima. Se-
gundo especialistas, uma árvore 
equivale, em média, em um ano, 

Região do Buritis mais verde

a dez ares-condicionados e con-
some 2900 litros de chuva. Ou 
seja, além melhorar a tempera-
tura do lugar, ajuda no controle 
de inundações. Na zona urbana, 
as árvores ainda trabalham como 
uma espécie de barreira física dos 
ruídos do trânsito e auxiliam na 
retirada de CO2 do ar.

O local escolhido para o 
plantio também serve de corre-
dor ecológico. Quando maiores, 
as árvores deverão servir de ali-
mentos para tucanos, araras, mi-
cos, quatis, entre outros animais 
silvestres.

Empreendedora social, Paula 
Cardoso foi uma das participantes 
da ação. De acordo com ela, já re-
alizou plantios por toda Belo Ho-
rizonte e sua intenção é que cada 
vez mais nossa cidade seja refe-
rência em arborização e preserva-
ção da natureza, mostrando que é 
possível ter um local com desen-
volvimento e sustentabilidade.

“Nossa intenção é realizar a 
preservação dos córregos e nas-
centes da capital, aumentando a 
biodiversidade e áreas verdes, 
promovendo melhoria do clima 
e vários outros benefícios que o 

Quem também contribuiu 
com a ação de plantio na região 
do Buritis foi a vereadora Duda 
Salabert (PDT), por meio do pro-
jeto “Muda Com Duda”, que foi 
criado para colocar em prática 
suas estratégias de plantio de ár-
vores na capital.

“Estamos trabalhando com 
um volume muito grande de mu-
das, pessoas e insumos, então 
reunimos nossos esforços nesse 
projeto que, a médio e longo pra-
zo, será também uma ferramen-

ta de ecoalfabetização em Belo 
Horizonte, já que atua em várias 
frentes: nos plantios coletivos 
que fazemos aos finais de sema-
na, nas ações menores e simbó-
licas de plantio junto a parceiros 
do nosso gabinete e também nas 
escolas municipais, com o plan-
tio de mudas pelas crianças”.

Em relação ao plantio na re-
gião do Buritis, Duda diz que ela 
foi bastante especial por duas ra-
zões: primeiro, pelo local escolhi-
do estar próximo ao Córrego do 

Cercadinho, um córrego que corre 
limpo pela cidade; e, segundo, por 
todo o envolvimento dos morado-
res na ação. “É muito estimulante 
saber que estamos mobilizando 
pessoas em prol de um projeto 
ecológico para a cidade e abrindo 
espaços para que a construção seja 
cada vez mais democrática”.

A ação ambiental ainda 
contou com o apoio da Secre-
taria de Meio Ambiente, funda-
ção de Parques, Instituto Chico 
Mendes e SLU

VEREADORA SE FEZ PRESENTE

plantio de árvores traz tanto para a 
natureza quanto pro meio urbano”.

De acordo com Paula, realiza 
plantios no Córrego Cercadinho e 
Ponte Queimada desde 2017. Ela 
também faz parte do movimento 
Muralha Rosa, cuja finalidade é 
plantar mudas de ipê rosa no en-
torno de uma área de especulação 
imobiliária do bairro. “Este foi o 
6º evento realizado por mim aqui 
no Buritis e região e, em breve, 
irão acontecer outros. Espero que 
cada vez mais pessoas participem 
e colaborem pela rega e cuidados 
com as árvores”.

“MUTIRÃO VERDE” realizou o plantio de 40 mudas de árvores durante a ação em nossa região 

DUDA SALABERT tem a 
pretensão de plantar 40 mil 

árvores em BH até o fim de seu 
mandato na Câmara

Artigo 
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Depois de uma série de eventos pela Europa, Belo Horizonte re-
cebeu, no último dia 26 de março, as autoras do livro “Somos F*das”, 
em uma das mais tradicionais livrarias da cidade, a Café com Letras, 
localizada na então batizada como “Rua da Literatura”, na Savassi. 
Um lugar cujo bem-estar e o bom gosto convivem harmonicamente 
com gastronomia, música, literatura e gente interessante. E à frente da 
organização do evento esteve a nossa moradora Saiô Castro, represen-
tante do Grupo da Rede Conexão Mulher em Minas Gerais, cujo obje-
tivo principal é incentivar o empreendedorismo feminino.

“Somos F*das” é um livro repleto de histórias de mulheres dos 
mais diversos cantos do mundo. Cada uma com um perfil diferente, 
mas todas com um só objetivo: o desejo de realizar sonhos, seja por 
meio do empreendedorismo ou de outras maneiras.

“É importante encorajar as mulheres, desde meninas, a ser o que 
elas quiserem ser, ter autoestima em diversos aspectos de suas vidas e 
repassar esse suporte a outras mulheres, realizando a real sororidade 
que eu tanto acredito, que é cuidar do desenvolvimento pessoal e em-
preendedor da mulher”, afirma Saiô.

Ela conta que, ao anunciar o lançamento do livro aqui em Minas 
Gerais e sobre o título da obra, algumas pessoas acharam muito in-

teressante, que realmente ele represen-
tava as mulheres. Já outras se sentiram 
assustadas. “Mas foi por apenas alguns 
momentos, porque a mulher pode ser 
F*d@ ou F*da, a escolha é dela. Mas, 
cá pra nós, toda mulher tem os dois la-
dos”, diz ela, ressaltando que o evento 
foi um total sucesso, com a presença de 
cinco coautoras, sendo três mineiras, 
uma da  Bahia e uma da Alemanha.

“Eternizar a experiência de tantas 
mulheres em um livro é o pontapé inicial 
que tantas outras mulheres precisam para 
acreditar em si mesmas”, declarou a jor-
nalista Maiza Silva, que também revisou e 
orientou as autoras do livro. “É como dis-
se Danni Suzuki no prefácio da obra: Qual 
é a força que vai te impulsionar pelo mun-
do? É sobre isso que o livro trata”.

O Grupo Rede Conexão Mulher 
existe há quatro anos. É um coletivo de 
comunicação que está presente em cin-

co continentes com o objetivo de gerar visibilidade aos negócios feitos 
por mulheres em nível internacional.

“Aqui em Minas estamos com estratégias bem fortes para alcançar 
esse objetivo, fomentando seus negócios através dos nossos serviços 
e produtos que a rede oferece. E que elas se sintam representadas por 
um grupo forte, de grande visibilidade e de referência pelo mundo. 
Estamos aqui para seguimos juntas!”, afirma a moradora do Buritis.

Interessados em adquirir o livro podem contatar com Saiô pelo 
instagram: @saio.castro ou ainda pelo link: https://redeconexaomu-
lher.com/livro-somosfodas/venda/.

Nossa moradora SAIÔ 
CASTRO é a representante 
em Minas do conceituado 
grupo internacional Rede 

de Conexão Mulher

Moradora organiza 
lançamento de livro

EmpreendedorismoNovidade 

Desde o início deste ano, mu-
lheres e homens do Buritis têm 
mais uma boa razão para se sen-
tirem ainda mais belos. É que foi 
inaugurada no bairro uma unidade 
da clínica MaisLaser by Ana Hi-
ckmann, que é especializada em 
depilação a laser. Por meio de uma 
tecnologia inovadora e com trata-
mentos sob medida para a necessi-
dade de cada cliente, a clínica aten-
de todos os tipos de pele, inclusive 
as bronzeadas, proporcionando óti-
mos resultados com serviços de al-
tíssima qualidade.

A MaisLaser já atingiu o status 
de empresa referência no acesso à 
tecnologia aplicada a depilação, 
reconhecida como a melhor opção 
do mercado e zelando pela qualida-
de dos serviços e relacionamento. 
Oferece soluções modernas e per-
sonalizadas na depilação do corpo, 
tornando-os acessíveis, proporcio-
nando bem-estar e conforto aos 
clientes através da excelência no 
atendimento. Ela chega ao Buritis 
por seus empreendedores enxer-
garem o bairro com um potencial 

MaisLaser 
 chega ao Buritis

enorme, de grande densidade de-
mográfica, em uma região econo-
micamente ativa.

Gerente administrativa da uni-
dade Buritis, Jéssica Cristina Al-
meida garante que a clínica é o 
lugar ideal para quem deseja fazer 
uma depilação a laser de alta qua-
lidade. “É o melhor e mais eficaz 
método de eliminação dos pelos. 
É realizada através da aplicação 
de um feixe de luz forte e intenso, 
que atinge a raiz do pelo, cauteri-
zando-o e dessa forma eliminando 
sua produção. O trabalho é bastante 
diferenciado, em comparação aos 
das demais clínicas existentes no 
mercado”.

A MaisLaser usa o laser de 
Diodo, no qual a condução é por 
fibra óptica e possui uma ponteira 
resfriada a -5 C°, o que traz maior 
conforto durante a aplicação. O 
equipamento utilizado é o melhor 
e mais moderno do mercado nacio-
nal, o Galaxy FiberEvo.

Jéssica conta que a aplicação 
do laser é feito por fisioterapeutas 
formadas com especialização em 

laser. “A gente preza por um aten-
dimento de excelência e dando con-
forto a cada cliente, buscando aten-
der todos de forma personalizada. 
O intervalo entre cada sessão pode 
variar, geralmente de 30 a 45 dias, 
conforme crescimento dos seus pe-
los e a avaliação da profissional”.

A clínica tem como foco en-
tregar uma ótima experiência ao 
cliente, desde o primeiro ponto de 
contato com a marca, como pelas 
redes sociais, anúncios, até o pós-
-venda. “Nossos profissionais são 
preparados para dar todas as orien-
tações que o cliente busca. Depi-
lação ainda é um tema que gera 

muitas dúvidas e é preciso que ele 
esteja bem informado na hora de 
decidir pelo procedimento”, afir-
ma a gerente. Ainda de acordo com 
ela, os resultados obtidos ao procu-
rar o serviço da MaisLaser são in-
críveis. “A cada sessão realizada, 
desde a primeira, são eliminados 
10% dos pelos”.

Uma das modelos e apresen-
tadoras mais famosas do Brasil, 
Ana Hickmann é uma das fun-
dadoras da rede. Tendo a beleza 
como principal ferramenta de seu 
trabalho, não iria expor seu nome 
com um produto que não fosse 
extremamente qualificado. “Ter 
a Ana Hickmann como parceira 
é incrível. Apresentadora e em-
presária de sucesso, ela traz para 
a MaisLaser muita credibilidade, 

força, conhecimento, valor e ex-
posição, proporcionando diferen-
ciais e crescimento aos envolvi-
dos no negócio”, finaliza Jéssica.

A MaisLaser Buritis ainda 
tem em seu quadro societário, Sa-
muel Bueno, hoje um dos mais 
consolidados sócios da marca. Ele 
iniciou 2020 como franqueado de 
uma clínica e agora já possui mais 
de 40 lojas, além de quatro unida-
des da rede Amor Saúde. 

Assinatura by Ana Hickmann

A MaisLaser by Ana Hickmann do Buritis funciona de segunda 
sexta das 7h às 21h. E aos sábados das 7h às 17h. Telefones de 
contato:  2537-4832, 92008-5935 (Whats), 92008-5934 (Whats). 
Instagram @maislaser.buritis.

MODERNA ESTRUTURA da 
clínica montada na Av. Prof. Mário 
Werneck, 1923, tem chamado a 
atenção da comunidade

MAISLASER conta com uma equipe de profissionais totalmente 
qualificada para proporcionar o melhor atendimento aos clientes


