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Dengue
Período de pandemia 
enfraqueceu 
os cuidados de 
prevenção  

PÁG. 6

Tira-gosto 
Bares do Buritis celebram 
grande sucesso em 
participação no Comida 
di Buteco 2022 

PÁG. 12

Beleza
Clínica do Buritis 
conta com um dos 
mais conceituados 
estetas do país 

PÁG. 9

Talento
Morador do bairro 
representa Brasil no 
Sul-Americano de 
Squash

PÁG. 8

PÁG. 3

A Feirinha Buritis voltou a ser a grande atração das 
manhãs/tardes de sábado do Buritis. De volta desde o 
último dia 7 de maio, a feira conta, neste momento, 
com cerca de 50 expositores. Contudo, a organização 
já deixou claro que o desejo é aumentar este número 
já para as próximas edições. Além disso, o evento é 
pet friendly e conta com atrações para a criançada.

Praça dos 
Micos ainda 
mais bonita

PÁG. 10

Nova unidade irá ocupar antigo imóvel da faculdade Newton Paiva do bairro. São 31 mil m² de 
área construída, com espaços de preservação ambiental e estacionamento exclusivo para as famílias. 
Desta forma, instituição irá ampliar sua capacidade de atendimento. Atualmente, as unidades I e II do 
Colégio Batista no Buritis acolhem cerca de 760 estudantes da Educação Infantil ao Ensino Médio.

Festa da Família SEB/Unimaster 
agita Parque das Mangabeiras

MAIOR FEIRA DE 
EXPOSITORES DO BURITIS 

ESTÁ DE VOLTA

Foto Gilson de souza

Cerca de duas mil pessoas compareceram ao Parque das Mangabeiras, no último dia 07 de maio, para 
prestigiar a Festa da Família SEB/Unimaster 2022. O evento, que retornou após dois anos de suspensão em 
razão da pandemia do Coronavírus, contou com inúmeras brincadeiras e apresentações artísticas que anima-
ram a criançada e seus pais. Sem dúvidas um momento ímpar de integração família/escola. PÁG. 5
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Cartas
IMPLANTES OU  
DENTADURAS

Segundo os novos resultados 
de março deste ano, divulgados 
pelo Instituto Brasileiro de Geo-
grafia e Estatísticas (IBGE), mais 
de 34 milhões de brasileiros adul-
tos perderam 13 ou mais dentes, e 
14 milhões vivem sem nenhum de-
les. Existem muitos motivos para 
que as perdas dentárias ocorram 
Alguns deles são maus hábitos, 
falta de limpeza, idade e vícios. 
Felizmente, o problema tem solu-
ção. Para promover a reabilitação 
oral, fonética e mastigatória, além 
de melhora na autoestima, os trata-
mentos mais indicados são as den-
taduras e os implantes dentários. 
Embora com o mesmo objetivo, os 
dois processos apresentam prós e 

contras, que devem ser do conheci-
mento do profissional e do pacien-
te. Fica a dica.

Fábio Bezerra
Implantodontista

VACINAÇÃO
Minas Gerais alcançou a mar-

ca de 70% de cobertura vacinal no 
público infantil, com idade entre 
cinco e 11 anos, vacinados com a 
primeira dose do imunizante con-
tra a covid-19. Ao todo, são 1,8 mi-
lhão de vacinas aplicadas em Minas, 
sendo 1,2 milhão para a primeira 
dosagem e 623 mil para a segunda 
aplicação. Os números são positivos 
e mostram o avanço da vacinação 
em Minas, superando a pandemia. 
No entanto, de acordo com dados 
da Secretaria de Estado de Saúde 
de Minas Gerais (SES-MG), cerca 
de 500 mil crianças estão com a se-

gunda dose em atraso. Neste caso, 
a cobertura está em 35%, número 
abaixo do ideal. Com 46,7 milhões 
de doses enviadas aos municípios, 
a cobertura vacinal com a primeira 
dose, em Minas, está em 87% para 
os adultos. Para segunda do imuni-
zante estão cobertos 83% da popu-
lação, incluindo também as doses 
únicas. Já na vacinação de reforço, 
a cobertura é de 58% para terceira 
dosagem e de 2,6% para a quar-
ta dose, direcionada a idosos com 
mais de 60 anos.

Juliana Passo Gradim
Jornalista

18 ANOS
Parabéns ao JORNAL DO BU-

RITIS pelos 18 anos de vida. Um 
jornal que faz a diferença em nosso 
baixo, sempre com matérias atuais 

e com o pensamento na comunida-
de. Um jornal que apoia o esporte, 
a cultura, o meio ambiente, os pro-
jetos sociais, o comércio e as pes-
soas do bairro. Sucesso a todos e 
que venham muitos outros anos.

Beth Nóbrega
Moradora

 
ELEIÇÕES 2022

Estava lendo uma pesquisa di-
vulgada pela plataforma Cupom 
Válido com dados do IMPA, World 
Bank e TSE. O Brasil é o país que 
mais gasta com eleições e partidos. 
Nosso país lidera a lista dos países 
com maiores gastos, além de ser o 
primeiro no ranking de despesas 
por parlamentar. No total são gastos 
mais de U$789 milhões por ano com 
parlamentares e partidos. O gasto no 
Brasil é tão grande, que chega a ser 

mais que 2.5 vezes o valor do segun-
do colocado, o México, com U$307 
milhões por ano. Com um total de 
32 partidos políticos, o Brasil é o 2º 
país que mais possui partidos. O país 
fica atrás somente da Índia, que pos-
sui um total de 36 partidos. Os países 
da América Latina também possuem 
uma quantidade relativamente alta 
de partidos políticos. A Argentina 
possui 19 partidos, e o Chile 16. Ao 
comparar com os países desenvol-
vidos, a grande maioria possui uma 
quantidade significativamente menor 
que o Brasil: Itália (15), Suíça (11), 
Reino Unido (11), Portugal (10), 
França (9), Alemanha (6), Japão (6), 
Estados Unidos (2). Além do Brasil 
estar em 1ª posição no ranking de 
gasto anual, estar em 2ª posição com 
a maior quantidade de partidos, o 
país lidera um terceiro ranking - é o 

país que mais gasta com parlamenta-
res. Cada parlamentar brasileiro cus-
ta US$ 5 milhões por ano. É... temos 
muito que melhorar!

Donizete Ramos
Morador

SAÚDE
Parabenizar o UNIBH que tem 

oferecido ainda mais benefícios à 
comunidade. Os atendimentos à 
população foram retomados, após o 
período de férias estudantis. A Clí-
nica Integrada da Saúde do Centro 
Universitário apresentou mais dois 
grandes serviços sociais: o acolhi-
mento odontológico para PCDs 
(Pessoas Com Deficiência) e a tes-
tagem para Covid-19, ambos total-
mente gratuitos.

Gisele Lacerda
Moradora

Depois de mais de dois anos 
de uma longa agonia, parece que 
a luz no fim do túnel está cada 
vez mais próxima. A vida vai 
voltando ao novo normal. A va-
cina demonstrou a sua eficácia 
e a vitória sobre essa tragédia 
chamada Coronavírus está bem 
perto. Nestes últimos 26 meses 
muita coisa mudou no mundo. 
O trabalho em casa chegou para 
ficar. O uso de máscara sempre 
será recomendável em locais fe-
chados, apesar de o fim da obri-
gatoriedade ter sido decretado no 
mês passado. Álcool em gel ago-
ra é presença constante em todos 
os ambientes. Viagens para tratar 
de negócios sofreram uma drás-
tica redução. Enfim, passamos a 
viver com novos hábitos que sur-
giram após a pandemia.

Este ano de 2022 será crucial 
para o setor que mais foi impac-
tado pelas restrições provocadas 
pela Covid 19: o comércio. Belo 
Horizonte foi um dos lugares 
onde o comércio mais tempo fi-
cou de portas fechadas. Cerca 
de 10 mil estabelecimentos não 
conseguiram sobreviver e en-
cerraram definitivamente suas 
atividades. A maioria teve que 
se virar “nos trinta” para con-
seguir ficar de pé. Se o comér-
cio digital já era uma realidade, 
agora ele passa a ser uma obri-
gatoriedade para quem deseja 
continuar no mercado. As lojas 
físicas ainda são responsáveis 
pela maioria dos negócios. No 
entanto, um dos novos hábitos 
de consumo é a pesquisa pela 
internet antes de ir para a rua. 

Hoje, quem quiser sobreviver 
precisa ter um cartão de visitas 
no universo digital.

Neste mês de maio foi dada 
a largada para as datas comemo-
rativas que aumentam as ven-
das no comércio. Já tivemos o 
Dia das Mães, que só perde em 
movimento para o Natal. No pri-
meiro semestre ainda teremos 
o Dia dos Namorados. E no se-
gundo será a vez de Pais, Crian-
ças, Black Friday e a cereja do 
bolo, que é a chegada do Papai 
Noel em dezembro. A expectati-
va é que, na pior das hipóteses, 
o comércio tenha um crescimen-
to próximo ao do registrado em 
2019, antes da pandemia. Algo 
em torno de 2%.

O setor foi muito sacrificado. 

Chegou a hora de a gente retri-
buir. O Buritis é um bairro privi-
legiado. Por aqui temos um dos 
melhores centros comerciais da 
capital mineira. Raro o produto 
que não encontramos no bairro.

Majoritariamente, os mo-
radores já fazem suas compras 
aqui mesmo. Porém, agora não é 
só uma questão de comodidade. 
É de gratidão. É tratar com abso-
luta prioridade a quem deu uma 
enorme parcela de contribuição 
para que pudéssemos combater 
essa terrível doença. Uma for-
ma de agradecer a quem mui-
tas vezes foi injustiçado sendo 
obrigado a fechar suas portas, 
mesmo que o comércio com-
provadamente não fosse o prin-
cipal causador da proliferação 

da doença.  Precisamos colabo-
rar para que esses empreende-
dores possam definitivamente 
dar a volta por cima.

Nada de Amazon, eBay, 
Americanas, enfim, sites de com-
pras que podem até tornar o ato 
de consumo mais fácil. Mas eles 
não o chamam pelo nome, não 
oferecem uma água, um café, 
um pão de queijo, uma boa pro-
sa entre vizinhos, que pode 
transformar a relação entre pro-
prietário e cliente em uma gran-
de amizade. O nosso comércio 
local espera da gente essa justa 
retribuição. Na hora de com-
prar, fique por aqui mesmo no 
comércio do bairro. Não é pedir 
muito comparado ao tanto que 
ele foi sacrificado.

HORA DE RETRIBUIR
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Educação

O Colégio Batista Mineiro tem 
como missão contribuir para a for-
mação integral do ser humano. Em 
vista disso, a Unidade BH Buritis 
oferece uma formação que une o 
melhor do conhecimento científi-
co ao desenvolvimento socioemo-

cional. Nesse sentido, além de ser 
excelente no ensino de disciplinas 
como português e matemática, a 
escola prima por uma formação 
que auxilia o estudante a compre-
ender e administrar as próprias 
emoções e ações.

Colégio Batista Mineiro expande Unidade Buritis

O Colégio Batista Mineiro 
anuncia a expansão da sua Uni-
dade BH Buritis, localizada na 
região Oeste de BH. Com o novo 
espaço, a escola, que atende hoje 
cerca de 760 estudantes da Educa-
ção Infantil ao Ensino Médio, am-
pliará a capacidade de atendimen-
to, além de proporcionar maior 
conforto para a comunidade es-
colar, ofertando o maior comple-
xo de educação básica da região. 
A instituição assumiu o campus 
que era utilizado pela Faculdade 
Newton Paiva, também localizado 
no bairro Buritis, com aproxima-
damente 31 mil m² de área cons-
truída, espaços de preservação 
ambiental e estacionamento ex-
clusivo para as famílias.

A Unidade Buritis do Colégio 
Batista Mineiro atende há 10 anos 
a comunidade local e ainda os 

bairros da região. A escola opera 
duas unidades de ensino: Buritis 
I (da Educação Infantil ao Ensino 
Fundamental – Anos Iniciais) e 
Buritis II (do Ensino Fundamental 
– Anos Finais ao Ensino Médio). 
A partir de agosto de 2022, todos 
os segmentos de ensino ficarão 
concentrados nesse novo comple-
xo, onde serão investidos cerca de 
5 milhões de reais para a constru-
ção de quadra poliesportiva e re-
formas do prédio, que abrigará um 
amplo berçário.

A instituição oferta ensino 
bilíngue, escola de música, ensino 
integral, ensino de robótica e es-
cola de esportes. De acordo com 
o diretor-geral da Rede Batista de 
Educação, prof. Valseni Braga, o 
maior objetivo dessa ampliação 
é acolher estudantes, famílias e 
educadores com maior confor-

Além do Colégio Batista Mi-
neiro – BH Buritis, atualmente 
a instituição possui outras três 
unidades em Belo Horizonte (BH 
Floresta – Séries Iniciais; BH 
Floresta – Séries Finais; e BH 
Castelo), além de Alphaville – 
Nova Lima, Betim, Ouro Branco, 
Sete Lagoas e Uberlândia.

Também faz parte da Rede 
Batista a unidade social do Co-
légio Batista Mineiro em Nova 
Contagem, onde é ofertada 
Educação Infantil gratuita para 

crianças em situação de vulne-
rabilidade social e econômica. 
A instituição conta ainda com a 
Escola Batista de Idiomas, Es-
cola Batista de Esportes e Es-
cola Batista de Música, situadas 
na capital mineira.

A instituição conta ainda 
com a marca Colégio Batista 
Brasil, atuante em três estados 
do país: São Paulo (SP/Vila 
Mariana), Rio Grande do Sul 
(Porto Alegre) e Paraíba (João 
Pessoa).

to e segurança. 
“A nossa meta é 
dobrar em dois anos o 
número de estudantes que 
atendemos atualmente, sempre 
conduzidos por um projeto peda-
gógico pautado na excelência da 
educação integral e nos princípios 
e valores cristãos”, afirma.

Ensino Batista presente em sete 
cidades mineiras e pelo Brasil

Proposta pedagógica

A instituição amplia suas instalações e capacidade de atendimento de estudantes em novo complexo 
estudantil. A unidade atende atualmente cerca de 760 alunos da Educação Infantil ao Ensino Médio

Diretor-geral da rede Batista de Educação, Prof. VALSENI BRAGA garante que 
o  novo espaço irá atender todos os anseios dos estudantes do Buritis e região

Nova unidade do Colégio Batista dispõe de mais de 30 mil m² de área construída, 
espaços de preservação ambiental e estacionamento para as famílias 

Foto Gilson de souza
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Novidade

Líder em Minas Gerais no forne-
cimento de materiais elétricos e um 
dos principais players do mercado 
no Brasil, com 75 anos de atuação, a 
Loja Elétrica inaugurou recentemen-
te sua 11ª loja na Grande Belo Hori-
zonte, na avenida Barão Homem de 
Melo (nº 3.300, bairro Estoril). Sua 
equipe passa por treinamentos cons-
tantes para proporcionar a melhor 
experiência aos consumidores.

Considerada uma de suas 
maiores lojas, com 5.300 m² e es-
tacionamento com capacidade para 
50 vagas, a filial da Barão comer-
cializa 50 mil itens de diferentes 
segmentos, o que reforça o posicio-
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Especializada na distribuição 
de materiais elétricos, a Loja Elé-
trica foi fundada em 1947, é líder 
em seu segmento no estado e conta, 
atualmente, com cerca de 1.400 co-
laboradores, 11 filiais – localizadas 
em várias regiões da Grande Belo 
Horizonte, uma em Uberlândia e 

uma em Ipatinga - e 10 lojas dedi-
cadas (in company) que ficam den-
tro de mineradoras, siderúrgicas, 
cimenteiras e indústria de celulo-
se, além do centro de capacitação 
em tecnologia (CCT), que oferece 
cursos para eletricistas e técnicos. 
Possui ainda o maior centro de dis-

tribuição do seu tipo na América 
Latina, com capacidade de armaze-
namento para mais de 50 mil itens.

A companhia trabalha com 
produtos nas áreas de eletricidade, 
telecomunicações, automação in-
dustrial para a indústria 4.0, cabe-
amento estruturado, CFTV, redes 

de computadores, segurança ele-
trônica e iluminação industrial em 
led de alta potência. Além das lojas 
instaladas em cinco cidades de Mi-
nas Gerais, o consumidor pode ad-
quirir os produtos em todo o país e 
pelo e-commerce do grupo: www.
lojaeletrica.com.br.

entre outros”, afirma a supervisora 
de marketing do Grupo Loja Elétri-
ca, Daniele Vinhandel.

A nova filial disponibiliza, gra-
tuitamente, dois pontos de carga 
para carro elétrico. O Grupo já ofe-
rece o serviço nas lojas do Sion, 
Anel Rodoviário, Pedro II, e fora 
de BH, em Ipatinga e Uberlândia. 
Outro destaque é o departamento 
especializado no atendimento a ins-
taladores e integradores de energia 
solar fotovoltaica, com ampla ex-
posição de equipamentos, incluin-
do toda linha de inversores on grid 
e off grid, painéis solares da Kript, 
entre outros. “O sistema fotovoltai-
co não é mais uma tendência e sim 
uma realidade. A energia solar traz as 
vantagens de imunidade no aumen-
to das tarifas de energia – é possível 
economizar até 95% na conta de luz 
–, uso de uma fonte renovável para 
a produção de energia e valorização 
do imóvel”, frisa Daniele Vinhandel.  

Para oferecer ainda mais con-
forto aos seus clientes, a filial Ba-
rão conta com um canal de televen-
das, cujo diferencial é designar os 

vendedores mais experientes para 
esse tipo de atendimento.

“Os colaboradores com mais 
tempo de casa e que se destacam no 
atendimento dentro da loja são rema-
nejados para o setor de televendas. É 
uma área que exige habilidades téc-
nicas e comportamentais, um equi-
líbrio necessário dessa combinação 
para conseguir interpretar as neces-
sidades do cliente, que está do ou-
tro lado da linha, até mesmo aquelas 
que ele não soube expressar. Após 
o contato telefônico, o atendimen-
to continua no WhatsApp ou e-mail 
corporativos. Com as especificações 
em mãos, o vendedor envia fotos e se 
mantém à disposição para tirar dúvi-
das”, relata o gerente Tiago Henrique 
Lopes. A Loja Elétrica tem uma frota 
exclusiva de motos e caminhões para 
o serviço de entrega e uma das me-
nores taxas do mercado.

SERVIÇO 
– LOJA ELÉTRICA FILIAL BARÃO
Avenida Barão Homem de 
Melo, nº 3.300, bairro Estoril
Televendas: (31) 3319-7600

Sobre a Loja Elétrica:

Filial comercializa mais de 50 mil itens, além de contar com setor 
exclusivo de energia solar e pontos gratuitos para carga de carro elétrico

Loja Elétrica inaugura uma 
de suas maiores unidades 
na Barão Homem de Melo

namento da marca como o “distri-
buidor mais completo do Brasil”. 

“O layout da nova unidade foi 
pensado para oferecer o máximo de 
comodidade aos clientes. Todo o es-
paço foi dividido em setores, como 
o de varejo, com autosserviço assis-
tido por vendedores; automação e 
material elétrico industrial, redes de 
distribuição em média e baixa ten-
são, subestações e outros materiais 
de uso mais técnico. É uma loja mo-
derna, ampla, que conta ainda com 
iluminação técnica e decorativa e de 
elaboração de projetos luminotécni-
cos, com atendimento exclusivo ao 
instalador de segurança eletrônica, 

Nas próximas reuniões ple-
nárias da Câmara Municipal de 
BH, marcadas para os 10 primei-
ros dias úteis do mês de maio, 
deverá ser votado, em 2º turno, o 
Projeto de Lei 137/2021, de au-
toria do Vereador Braulio Lara 
(Novo), que determina que ope-
radoras de telecomunicações e 
energia elétrica devem remover 
equipamento ou fiação aérea 
quando ficarem excedentes, inu-
tilizados ou sem uso.

O projeto de lei dos fios e 
cabos partidos, como é conheci-
do em Belo Horizonte, foi apro-
vado nas Comissões de Legisla-
ção e Justiça; Meio Ambiente, 
Defesa dos Animais e Política 
Urbana e Administração Pú-
blica. A votação em 1º turno, 
no plenário da Câmara de BH, 
aconteceu em outubro do ano 
passado e o projeto recebeu 37 
votos pela aprovação.

Braulio Lara afirma que a si-
tuação de fios caídos nas calçadas 

Projeto que visa 
acabar com cabos e 

fios soltos em BH será 
votado em 2º turno

ou pendurados nos postes ocorre 
em toda cidade e incomoda muito 
a população, além de trazer pe-
rigo para quem transita naquele 
local. “Fico extremamente inco-
modado com este emaranhado 
de fios expostos. Chega a beirar 
o absurdo esta poluição visual das 
ruas da cidade. Muitos dos fios 
expostos são antigos e se encon-
tram sem utilização, sobrecarre-
gando os postes e colocando em 
risco a vida das pessoas, podendo 
causar acidentes”.

Caso o projeto seja apro-
vado pela Câmara Municipal e 
sancionado pelo prefeito, o ci-
dadão entrará em contato com a 
prefeitura através dos canais de 
comunicação que serão dispo-
nibilizados, informando o local 
da existência de fios soltos ou 
pendurados em postes ou árvo-
res, devendo a prefeitura tomar 
providências junto às empresas 
de telecomunicações ou forneci-
mento de energia.

Poluição Visual

O vereador  BRAULIO LARA é o autor da proposta
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 Variedades

Praticar atividade física nunca 
foi tão importante quanto agora. 
Além de promover a saúde, fazer 
exercícios tem sido uma impor-
tante ferramenta para recuperar o 
bem-estar emocional, muito afeta-
do durante o período de pandemia. 
E, dentro deste contexto, algumas 
modalidades esportivas estão se 
mostrando ainda mais eficazes. No 
que se refere às artes marciais, a 
ATA Golden System, que tem uma 
proposta diferenciada a respeito 
da prática do Taekwondo, o cha-
mado Taekwondo Songahm, vem 
despertando a atenção da comuni-
dade do Buritis.

A primeira escola, e até o mo-
mento, única, de Taekwondo Son-
gahm de Belo Horizonte, a ATA 
Golden System, foi inaugurada 
em 2019, no Buritis, em um pe-
queno imóvel na Av. Prof. Mário 
Werneck. Devido a pandemia, a 
academia teve o seu atendimento 
presencial paralisado, mas conti-
nuou com as aulas de forma on-
line e não parou de funcionar um 
dia sequer. Com o fim das maio-
res restrições sanitárias este ano, 
a escola foi reinaugurada em 

Prática do Taekwondo Songahm cresce no Buritis
novo local. Contudo, desta vez, 
em um amplo espaço, na Rua Ru-
bens Caporali Ribeiro, 752 - Loja 
09. Mas, enquanto a maioria das 
academias de artes marciais en-
cerrou definitivamente suas ati-
vidades, como a ATA conseguiu 
crescer durante a pandemia?

Para o instrutor e sócio-pro-
prietário, Éder Pereira, a resposta 
é simples. “Nossa maior preocu-
pação sempre foi com o bem-es-
tar da pessoa, físico e psicológico. 
Como observamos que as pessoas, 
inclusive as crianças, estavam 
sofrendo emocionalmente, nós 
oferecemos uma prática de arte 
marcial com um suporte psicoló-
gico. Trabalhamos o corpo, mas 
também a mente delas. A ATA 
não é uma simples academia, 
somos uma escola. Aqui não fa-
zemos bico. Somos todos profis-
sionais e nos capacitamos a cada 
dia para oferecer o melhor aten-
dimento e criar grandes cidadãos 
pregando disciplina, respeito e 
liderança”, afirma Éder, ressal-
tando que de 40 alunos antes da 
pandemia, a escola passou a con-
tar com mais de 120.

Nos dias 30 de abril e 01 de 
maio foi realizada a etapa nacional 
de Taekwondo Songahm, em São 
Paulo, com a presença de mais de 
400 atletas. Entre eles, 18 repre-
sentando a escola do Buritis. Foi 
a primeira vez que eles participa-
ram de uma competição e já retor-
naram com mais de 30 medalhas 
e troféus na bagagem. Destaque 
para Éder e Débora que alcança-
ram índices para a disputa do pa-
namericano, que será disputado 
em setembro, em Santa Catarina. 
Inclusive, neste evento, Éder Pe-

ÉDER pratica o TAEKWONDO 
SONGAHM há 20 anos e é um dos 
pilares da modalidade no país   

Na aplicação das aulas, DÉBORA 
busca unir seus conhecimentos 
de psicologia à metodologia do 

TAEKWONDO SONGAHM

ARMANDO e as filhas 
Daniela e Antonella

Moradores na Rua Tito Guima-
rães, o administrador Gustavo Dru-
mond e a advogada Bianca, pais do 
Mateus e da Maria Luíza, exempli-
ficaram muito bem qual o sentido 
da Festa da Família SEB. O casal 
fez questão de participar de todas 
as brincadeiras e fizeram bonito. 
Foram os grandes vencedores do 
desafio de forró. 

“Eu sou bailarina e o Gustavo 
também me acompanha. Adoramos 
dançar. Foi muito divertido. Essa 
integração família/escola estava fa-
zendo muito falta. Que bom que a 
vida está voltando ao seu eixo na-
tural”, diz Bianca. “A volta às aulas 
presenciais, a retirada da máscara, 
já foram momentos de delírio para 
as crianças. Agora, a realização da 
festa com a presença dos pais, dos 
amigos, dos professores. Tudo isto 
está sendo fantástico. Criança tem 
que conviver com criança”, com-

Festa da Família SEB/Unimaster leva ainda mais 
beleza e alegria ao Parque das Mangabeiras
Evento retorna após dois anos de suspensão em razão da pandemia do Coronavírus

pleta o administrador.
E esta presença, de fato, faz 

muita diferença na vida das crian-
ças. Mateus descreve como “incrí-
vel” a possibilidade de ter os pais 
participando um pouco do seu dia 
a dia escolar. ”Sempre que podem 

Um dia para ficar marca-
do para sempre na memória! 
A volta da Festa da Família 
SEB/Unimaster não poderia 
ter sido mais espacial. Cerca 
de duas mil pessoas que fazem 
parte da “Comunidade SEB” 
compareceram ao belíssimo 
Parque das Mangabeiras, na 
manhã do último dia 07 de 
maio, para, juntos, celebra-
rem a vida e a oportunidade 
de poderem confraternizar, 
depois de dois anos de isola-
mento social e muita angús-
tia. Durante o evento, pais e 
filhos participaram de diverti-
das brincadeiras e assistiram 
apresentações artísticas.

A diretora-geral ELIANE VELOSO 
não escondia a satisfação em ver 
o sorriso estampado no rosto de 
cada pessoa presente ao parque

O professor OMAR, mais uma 
vez, era só alegria no comando 

da Festa da Família SEB

O casal GUSTAVO E BIANCA com 
os filhos Mateus e Maria Luiza

eles estão com a gente. A gente di-
verte e eles também. É muito legal”.

O coordenador de TI, Arman-
do Silva, levou as filhas Daniela 
e Antonella ao parque. De acordo 
com ele, este é um dos momentos 
mais especiais do ano e faz ques-

tão de estar sempre presente ao 
lado das meninas.

“Aqui a gente sente o dia a dia 
escolar delas. Infelizmente, em ra-
zão dos intermináveis afazeres di-
ários, muitas vezes, não consegui-
mos estar com elas neste cotidiano. 
Então, sempre que uma oportuni-
dade desta se apresenta aproveita-
mos e curtimos bastante”.

Armando ainda faz questão de 
ressaltar a oportunidade de poder 
interagir com outros pais durante 
a Festa da Família. 

“Muitas vezes ouvimos tanto 
o nome das filhas deles em casa e 
não conhecemos os pais. Na festa 
a gente se conhece, brinca, e ainda 
podemos compartilhar experiências 
e dúvidas. Estes dois anos foram de 
muita falta. Seja muito bem-vinda 
Festa da Família Unimaster”.

Professor de Educação Física do 
Unimaster, Omar Soares foi o apre-
sentador oficial do evento do dia 07. 
Responsabilidade que não é nenhu-
ma novidade para ele, uma vez que 
está na escola há 12 anos. Contudo, 
garante que a festa deste ano foi a 
que lhe trouxe mais emoção. 

“Nossa, fez muita falta estes 
dois anos sem a Festa da Família. É 
o nosso maior evento. Ver a partici-
pação destes pais. Toda brincadei-

ra pedagógica que a gente propôs 
a fazer eles abraçaram. Sem contar 
esta volta ao Parque das Mangabei-
ras, a energia que este lugar emana. 
É de emocionar”.

Mas, se existisse um termôme-
tro para medir a emoção de cada 
participante na festa, sem dúvidas, 
a temperatura da diretora-geral, 
Eliane Veloso, estaria a mais ele-
vada. Apesar do grande trabalho 
de ensino à distância realizado pelo 
SEB Unimaster logo nos primeiros 
dias de pandemia, a falta do con-
vívio com os alunos e os pais era 
algo impossível de substituir. A 
Festa da Família é o maior símbolo 
desta convivência. 

“Eu juro que não acreditei que 
tantas pessoas iriam comparecer 
à festa. Muita gente ainda está um 
pouco receosa. Porém, a vontade de 
participar da vida escolar dos filhos 
foi muito maior que o medo. E nada 
melhor que celebrar este momento 
de volta ao Parque das Mangabei-
ras, este lugar lindo, mágico, que já 
virou tradição da nossa festa”.

Ao ver toda esta participação das 
famílias, Eliane enaltece a importân-
cia da presença delas no desenvolvi-
mento pedagógico das crianças. 

“Os pais, ao fazerem parte da 
vida escolar dos filhos, nos permi-
te que consigamos trabalhar o nos-
so aluno como um todo. Como eu 
sempre digo: a escola compartilha 
conteúdo e a família educa. E juntos 
construímos o cidadão”, finaliza.

E este apoio psicológico ofe-
recido durante a pandemia foi, 
de fato, algo profissional. Esposa 
e sócia de Eder, Débora Ribeiro 
é formada em Psicologia e ficou 
responsável em oferecer todo este 
suporte mental aos alunos. Ela 
destaca o trabalho de inclusão do 
Taekwondo Songahm, que conse-
gue trabalhar a arte marcial para 

todas as pessoas, independente da 
sua condição.

“Este é mais um grande dife-
rencial. Nós temos modalidades 
de ensino que alcançam todas as 
pessoas. De crianças, a idosos, a 
pessoas com deficiência física ou 
motora, até gestantes. Aqui sem-
pre temos uma técnica que irá ab-
sorver suas habilidades”, diz.

Campeonato 
Nacional

reira foi eleito o professor do ano 
entre todas as academias do Brasil. 
Agende uma aula experimental na 
ATA Golden System através do te-
lefone: 9 8247 9269. Seja mais um 
a fazer parte desta família.

Cerca de DUAS MIL PESSOAS compareceram ao evento e 
participaram de brincandeiras e acompanharam apresentações artísticas
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Fiscalização 

Você se preocupa com o 
destino de seu lixo? Então 
vai gostar de saber que o 
Buritis oferece recursos para 
descarte adequado de resí-
duos recicláveis.

Vale lembrar que a maior 
parte do Buritis conta com 
serviço de coleta seletiva. 
Porém, o caminhão de co-
leta não passa em todas as 
ruas do bairro. Além disso, 
eles não recolhem materiais 
poluentes, os quais não po-
dem ser descartados no lixo 
comum, como pilhas, emba-
lagens de aerossol e baterias.

Por isso, vamos te apresen-
tar 3 pontos de coleta no Bu-
ritis, que recebem resíduos 
recicláveis ou poluentes:

Posto de coleta do 
Verdemar
Recebe óleo de cozinha, pi-
lha e baterias.
Onde: estacionamento 
(Av. Prof. Mário Werneck, 
1500).

Posto de coleta do 
Supernosso
Recebe celulares, baterias, 
óleo e spray aerosol.

Onde: entrada do supermer-
cado, na Av. Prof. Mário Wer-
neck, 2273.

Posto de coleta da 
VPR Imóveis
A VPR é a casa do projeto 
Buritis Juntos. Por aqui, re-
cebemos tampas plásticas. 
Elas são direcionadas ao pro-
jeto Castração Ecológica, o 
qual vende o material para a 
reciclagem e utiliza o recur-
so para custear castrações de 
animais abandonados.
Onde: Avenida Professor Má-
rio Werneck, 1311 - 3° andar.

Ponto de coleta de tampinhas 
plásticas dentro da VPR Imóveis

Na edição de abril do JORNAL 
DO BURITIS mostramos a im-
portância de os belo-horizontinos 
manterem todo o seu calendário de 
vacinas em dia, e não apenas a imu-
nização contra a Covid-19. De fato, 
o coronavírus segue sendo o nosso 
maior vilão na atualidade. Contu-
do, é preciso nos prevenir de todas 
as doenças. Dentro deste contexto, 
falamos agora sobre os cuidados 
que devemos ter para evitar uma 
epidemia que, durante anos, trouxe 
muitos tormentos aos moradores de 
Belo Horizonte: a dengue.

Nos últimos dois anos, especial-
mente no início da pandemia, em 
março de 2020, o trabalho da Vigi-
lância Sanitária da capital no comba-
te à dengue foi bastante prejudicado. 
No início da pandemia os agentes 
sanitários também foram submetidos 
ao isolamento social. Mais adiante, 
quando os profissionais retomaram 
as atividades, mesmo cumprindo ri-
gorosamente todos os protocolos de 
segurança, muitas vezes eram impe-
didos de entrar nas residências por 
pessoas que temiam o contágio.

Por fim, mesmo estando em 
casa, a preocupação em torno da 
contaminação da Covid-19 foi ta-

A série de notícias espalhadas 
nas redes sociais de que bandidos 
disfarçados de agentes da Zoo-
noses estariam entrando nas resi-
dências e cometendo furtos tam-
bém atrapalhou muito o trabalho 
de combate à dengue na capital. 
Eduardo compreende o medo da 
população, mas diz que é muito 
simples verificar se aquela pessoa 
que está na porta é, ou não, um 
profissional do órgão.

“Antes de permitir a entrada, 
basta ligar no 156 e informar ao 
atendente que você quer checar o 
roteiro do agente responsável pela 
área de sua residência. Na mesma 
hora você irá receber todas as in-
formações a seu respeito e aí basta 
conferir se os dados batem. Sempre 
digo, as doenças transmitidas pelo 
Aedes aegypti são graves e de ca-
ráter coletivo. Ou seja, a atuação de 
todos é que fará a diferença”.

manha que muitos cidadãos fica-
ram relapsos quanto aos cuidados 
de limpeza de possíveis criadouros 
do mosquito Aedes aegypti, trans-
missor não somente da dengue, mas 
também da Zika e Chikungunya. 
Por estas razões, somado ao longo 
período de chuvas que tivemos nos 
primeiros meses do ano, a Secre-
taria Municipal de Saúde (SMSA) 
convoca todos os cidadãos de BH a 
fazerem sua parte no combate à pro-
liferação do mosquito transmissor.

Diretor de Zoonoses da SMSA, 
Eduardo Viana Gusmão, revela que 
o grande trabalho do órgão na luta 
contra a dengue é orientar a popu-
lação a não deixar água parada nas 
residências. As medidas são simples 
e já bastante conhecidas, porém, 
precisam ser constantes. “Na ver-
dade tem que haver uma mudança 
de comportamento do cidadão, de 
rotina mesmo. Uma única vez por 
semana que o morador observar 
possíveis focos do mosquito na sua 
casa, e eliminá-los, é suficiente para 
acabar com os criadouros”.

No Buritis, especificamente, a 
maior preocupação continua sen-
do os lotes vagos e as construções 
inacabadas. Locais muito propícios 

SEGURANÇA

para formação de criadouros do Ae-
des aegypti. Eduardo pede para que 
a população ajude o órgão na fisca-
lização destes lugares, realizando 
denúncias.

“Hoje está ainda mais simples 
fazer a denúncia. Basta acessar o 
aplicativo da PBH e ir à opção recla-
mações. Assim que tivermos a infor-
mação, nós temos o poder de invadir 
estes locais, contatar os proprietários 
e exigir a limpeza, sob pena de apli-
cação de multas e outras punições”.

Outro ponto importante para 

evitar a dengue no Buritis é a atu-
ação dos zeladores e síndicos dos 
condomínios. De acordo com o di-
retor, estes profissionais têm a no-
bre missão de informar aos agentes 
como está a situação do imóvel.

“Eles podem dizer se estão apa-
recendo muitos pernilongos. Mos-
trar locais de possíveis focos que 
os agentes não observaram, ou seja, 
são os informantes do bem. Inclusi-
ve, podem entrar em contato com a 
Regional e solicitar uma vistoria mi-
nuciosa do condomínio”.           

Diretor de Zoonoses da SMSA, EDUARDO GALVÃO confirma que pandemia 
prejudicou as ações de combate à dengue nos últimos dois anos

Para o BOM RESULTADO do serviço de COMBATE À DENGUE, é fundamental 
que a população dê suporte ao trabalho dos AGENTES SANITÁRIOS

População não 
pode relaxar com o 
combate à dengue
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Esportes 

Dos dias 25 a 30 de abril foi 
realizado o Campeonato Sul-Ame-
ricano de Squash Juvenil, na cida-
de de Mar Del Plata, na Argentina. 
Entre os 16 atletas que represen-
taram a Seleção Brasileira no tor-
neio, estava um dos nossos mora-
dores. Samuel Lopes Miranda foi 
o único representante de Minas na 
categoria sub-19.

Morador na Avenida Cristó-
vam Chiaradia, Samuel deu seus 
primeiros passos no esporte ainda 
muito novo. O contato veio atra-
vés do pai, também um amante 
do Squash. Em 2012, com apenas 
9 anos de idade, disputou seu pri-
meiro torneio em nível nacional. 
Aos 16 decidiu que iria levar a 
paixão pelo Squash como profis-
são. De lá pra cá intensificou a ro-
tina de treinos e os resultados co-
meçaram a aparecer. Já contabiliza 
vários títulos, sendo o de maior re-
levância o Campeonato Brasileiro 
da 2ª classe, em 2021. 

“Em 2019 já havia participa-
do da minha primeira competição 
internacional, em Quito, no Equa-
dor. Tenho uma rotina de treinos 
de seis dias por semana, que so-
mam treinos técnicos, funcionais 
e com outros atletas. Isto tem sido 
fundamental para a obtenção dos 
bons resultados”

E o Buritis tem sido muito im-
portante para os treinos do nosso 
atleta. A academia BH Squash, lo-
calizada na Rua Desembargador 
Amílcar de Castro, onde faz suas 
atividades, possui quatro quadras 
e um centro de treinamento fun-
cional. “O bairro também fica bem 
próximo a outras academias, o que 
proporciona um intercâmbio entre 
os atletas”. 

Samuel, que hoje também é 
professor de Squash, tem o mes-
mo desejo de todos os praticantes 

Morador do bairro representa 
Minas em torneio internacional

“Nunca foi só futebol”! Para 
milhões de pessoas, o futebol tem 
a incrível capacidade de despertar 
dentro de si todos os sentimentos. 
Do amor à tristeza. Da expectativa 
ao saudosismo. E uma loja do Bu-
ritis foi pontualmente criada para 
vender estas emoções. A Fanati-
cando surgiu com a proposta de co-
mercializar camisas que marcaram 
a história, seja de uma grande con-
quista do clube ou mesmo de um 
momento especial para o torcedor.

Apaixonado pelo futebol, e por 
camisas de times, Thiago Rossi era 
um colecionador. Participava de 
encontros com outros colecionado-
res para, muito mais que aumentar 
seu acervo, ouvir histórias daque-
las camisas e compartilhar as suas. 
Em um determinado momento 
pensou: por que não transformar 
esta paixão em um empreendi-
mento? Assim, no ano de 2019, 
nascia a Fanaticando.

Através de seus inúmeros con-
tatos, Thiago conseguiu acumular 
um grande número de exemplares, 
camisas de times nacionais, inter-
nacionais, de seleções. Todas elas 
que, em algum momento, marca-

SQUASH

da modalidade no nosso país, que 
“é dar maior visibilidade e mostrar 
todo o potencial do Squash, que, 
infelizmente, ainda não conseguiu 
se tornar um esporte olímpico”.

O morador do Buritis teve uma 
boa participação no Sul americano, 
na Argentina, caindo nas quartas de 
final. A Seleção Brasileira terminou 
a competição em quinto lugar.

Uma loja que 
vende emoções

ram a vida de alguém. No princí-
pio, a loja era apenas online. Po-
rém, o sucesso foi tão grande que 
decidiu investir em um ponto fí-
sico, aqui no Buritis, em julho do 
ano passado.

“Eu quis criar um ambiente de 
futebol, com todas as suas emo-
ções. A loja tem um tapete verde 
para simular um gramado e uma 
TV que passa jogos inesquecíveis. 
Tudo isso para passar a melhor sen-
sação, enquanto os clientes se en-
cantam observando cada exemplar. 
Tem gente que vem aqui só para 
conversar, relembrar momentos 
que marcaram suas vidas. É muito 
bacana”, diz.

Neste período de funcionamen-
to, Thiago já perdeu as contas de 
quantas histórias emocionantes ou-
viu sobre determinada camisa. Uma 
delas, inclusive, não sai de sua me-
mória. “Ele comprou uma camisa 
do Sport Recife de 1998. Ele é são-
-paulino, mas o pai era um torcedor 
do Sport e tinha este uniforme. Me 
disse que, quando abraçou a camisa, 
sentiu que estava abraçando o pai. 
Arrepio só de lembrar. E é isto que 
a minha loja vende”.

A Fanaticando conta, atual-
mente, com um estoque próximo a 
750 camisas, todas oficiais. Além 
disso, trabalha também com vendas 
de cachecóis, objeto também muito 
procurado pelos amantes de fute-
bol. “Estou com um bom estoque, 
porém, se um cliente ainda desejar 
uma camisa que não tenho, tento 
encontrar pra ele por meio de ou-
tros contatos com colecionadores”.

A Fanaticando fica na Avenida 
Professor Mário Werneck, 2234. 
Contatos pelo telefone 9 99162 
8772 e Instagram @fanaticando.
br. Vale muito a pena também aces-
sar o site www.fanaticando.com.br. 
Nele, além de todas as informações 
da loja, você também poderá acom-
panhar algumas das histórias incrí-
veis de camisas que estão à dispo-
sição para venda.

“Tenho, por exemplo, um uni-
forme comemorativo do Madureira, 
time do interior do Rio, lançado em 
2013, em alusão aos 50 anos da via-
gem do clube a Cuba, onde foram 
recepcionados simplesmente por 
Che Guevara. Histórias espetacula-
res que a grande maioria das pesso-
as não conhece”, finaliza Thiago.

Nos últimos anos, o MORADOR DO BURITIS intensificou 
a rotina de treinos e os bons resultados já aparecem

THIAGO transformou a sua grande paixão por camisas de futebol em um negócio

 SAMUEL pratica SQUASH desde muito novo. Paixão foi herdada do pai
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Estética

O nosso Buritis é mesmo um 
bairro especial! Por aqui temos 
a oportunidade de usufruir dos 
melhores produtos e mais quali-
ficados profissionais existentes 
no mercado. E, quando falamos 
em cuidados com a beleza, nos-
so bairro é incomparável. Pro-
va disso é a presença da Clínica 
Dr. Antony Barbosa, a primeira 
do renomado professor e doutor 
farmacêutico esteta, especializa-
da em emagrecimento corporal 
e facial, estrias/celulite, gordura 
localizada/flacidez, harmonização 
corporal e facial, mesoterapia/ in-
tradermoterapia avançada, bioes-
timuladores de colágeno, fios de 
PDO, botox, rejuvenescimento 
facial, cicatrizes de acne, olhei-
ras, eletroterapia, laserterapia, 
entre outros procedimentos.

Apesar de ter inaugurado sua 
primeira clínica há menos de 
um ano, foi lançada em julho de 
2021, Dr. Antony tem uma ex-
tensa carreira de mais de 20 anos 
atuando no mercado. Pacientes 
de outros estados, e até mesmo 
de outros países, o procuram com 

Após anos de serviços sem 
uma clínica própria, Dr Antony 
viu que era hora de investir neste 
modelo. Mas a escolha pelo Buri-
tis não teve nenhuma análise apro-
fundada. Morador do bairro, que-
ria apenas trabalhar perto de casa. 
Seus pacientes, naturalmente, iriam 
até ele. Porém, para sua grata sur-
presa, a clínica já está muito conhe-
cida dentro do bairro e vários mo-
radores se tornaram pacientes.

“O morador do Buritis é muito 

exigente. Quando perceberam o ser-
viço de qualidade e responsável que 
a clínica oferece, logo nos procura-
ram. Uma grande satisfação minha 
e também deles, que agora podem 
fazer um procedimento estético tão 
importante bem perto de casa”.

E o sucesso da clínica é tama-
nho que, mesmo sem completar um 
ano de existência, acaba de passar 
por uma importante expansão. O 
local se tornou um centro de saú-
de estética, contando agora com es-

teticistas especialistas em pieling, 
limpeza de pele, além de nutricio-
nista e nutrólogo.

“Todos os profissionais são al-
tamente qualificados e trarão ainda 
mais experiências aos nossos pa-
cientes”, garante. A Clínica Dr. An-
tony Barbosa fica localizada à Rua 
Marco Aurélio de Miranda, 406, 
Sala 1104. Telefones de contato: 
3657 3312 e 9 8470 3329. Insta-
gram @drantonybarbosa @clinica-
drantonybarbosa

Buritis: uma grande surpresa

deixá-lo o mais natural possível. 
Esse é o meu diferencial”.

Entre as suas inúmeras espe-
cialidades (veja no quadro abai-
xo) é graduado em farmácia, 
com habilitação em farmacêuti-
co industrial, mestre e doutor em 
farmácia pela UFRJ e pós-doutor 
pela Univsersité de Lille Nord 
du France, além disso é docen-
te em cursos de pós-graduação 
em estética.  Ao unir conheci-
mento farmacêutico e esteticis-
ta, conseguiu oferecer o melhor 
procedimento ao paciente, desde 
à produção do cosmético à sua 
aplicação. “A partir desse enten-
dimento criamos o nosso concei-
to/lema: estética aliada a ciência 
para um tratamento personaliza-
do e eficaz”.

De acordo com Dr Antony, 
apesar das mais de duas déca-
das de profissão, não deixa de 
se emocionar a cada depoimento 
recebido de um paciente. Mais 
que melhorar a sua aparência, ele 

Renomado farmacêutico esteta conta com clínica no Buritis

Diferencial do trabalho de DR ANTONY é melhorar a estética do paciente, porém sem mudar a sua personalidade

CUIDANDO DA BELEZA 
BEM PERTINHO DE CASA

Ao longo dos anos, o dia a dia 
na Outlet Lingerie Buritis foi se 
modificando. Mas a mudança não 
foi da loja, mas sim do comporta-
mento dos clientes, em especial, 
dos homens. Nathália conta que a 
princípio era raro um homem en-
trar na loja, e quando isto aconte-
cia era próximo à uma data come-
morativa, como Dia das Mães ou 
dos Namorados. Além disso, eles 

Outlet Lingerie Buritis celebra sete anos
O empresário de Belo Horizon-

te que sobreviveu a praticamen-
te dois anos de portas fechadas já 
deve celebrar cada dia como uma 
grande vitória. Para aqueles, en-
tão, que estão completando mais 
um ano de fundação, a celebração 
deve ser ainda maior. Este é o caso 
da Outlet Lingerie Buritis, que nes-
te mês de maio comemora sete anos 
de inauguração. Como presente irá 
promover aos seus clientes, duran-
te todo o mês, grandes promoções e 
sorteio de prêmios.

Camila Chagas é a proprietária 
da Outlet Lingerie. Ela conta que a 
ideia de montar uma franquia foi 
do marido, um apaixonado pelos 
produtos. Então, decidiu largar 
a carreira na gastronomia e mer-
gulhar fundo no empreendimen-
to. Os sete anos foram de muito 
aprendizado, dificuldades e con-
quistas. Mas, segundo ela, cada 
dia valeu muito a pena.

“Ver o quanto crescemos ao 
longo deste tempo me deixa muito 
orgulhosa. Porém, nada se compara 
aos dois anos de pandemia. Teve dia 
que pensei que era mesmo o fim da 
loja, mas nos reinventamos e conti-
nuamos firmes. Isso não tem preço”.

MUDANÇA DE PERFIL

Durante a pandemia, a Outlet se 
reinventou e concentrou no atendi-
mento delivery. A resposta dos mo-
radores, não só do Buritis, mas de 
outros bairros de BH, foi muito po-
sitiva. “Muitas famílias não saíram 
de casa para absolutamente nada. E 
como ficar em casa significa, mui-
tas vezes, ficar de pijama, a procura 

pelo produto foi incrível”, recorda a 
gerente Nathália Souza.

A Outlet Lingerie é uma fran-
quia renomada que conta com 
mais de cem lojas espalhadas em 
24 estados brasileiros. No merca-
do há mais de 10 anos, a Outlet 
Lingerie é hoje a maior rede de 
outlets multimarcas do país, ofere-
cendo aos consumidores produtos 
com até 70% de desconto. Entre as 
marcas comercializadas estão: Va-
lisere, Liebe, Liz, Darling, Sloggi, 
Mash, Fórum, Colcci, Triumph, 
Gracious, Calvin Klein Underwe-
ar e Ticiane Pinheiro (exclusivida-
de), entre outras.  Em Belo Hori-
zonte, atualmente apenas o Buritis 
conta com uma franquia.

“Acredito que a razão para 
que continuássemos vivos, mes-
mo diante de todas as dificuldades, 
foi a junção do nosso atendimento, 
que é espetacular, ao unir a atuação 
da equipe e a qualidade dos pro-
dutos, e a confiança demonstrada 
pelos nossos clientes”, diz Cami-
la, ressaltando que a escolha pelo 
Buritis para abrir a franquia há sete 
anos ocorreu em virtude da carac-
terística acolhedora da comunida-
de do bairro.

normalmente não faziam ideia do 
que estavam procurando. Agora, a 
situação está bem diferente.

“Eles chegam aqui sabendo 
exatamente o que buscam. A gen-
te, claro, contribui tirando todas as 
dúvidas, mas a escolha final é de-
les. Sem falar que agora também 
estão comprando as peças íntimas 
para eles. Antes, era sempre as 
esposas ou as filhas que compra-

vam”. Apesar de chamar Outlet, 
a loja não trabalha com produtos 
com pequenos defeitos. São peças 
de grandes marcas com o melhor 
custo/benefício na linha de linge-
ries e roupas para dormir. 

A loja fica localizada na Ave-
nida Professor Mário Werneck, 
1371, e funciona de segunda à 
sexta, das 10h às 19h, e aos sába-
dos, das 10h às 15h. Telefones de 
contato: 2512-1088 e 9 8485 9511. 
Todos os detalhes sobre as promo-
ções deste mês de maio você en-
contra na própria loja e no Insta-
gram @outletlingerie_bhburitis.

“Nestes últimos dois anos 
muita gente se mudou para o Buri-
tis e ainda não teve a oportunidade 
de conhecer nossa loja. Convido 
a todos a nos fazerem uma visita. 
Assim como o bairro, a boa recep-
tividade é a nossa marca”.

CAMILA não esconde a emoção 
em ter conseguido manter 
sua loja viva, mesmo diante 
de tantas adversidades 
provocadas pela pandemia

Dedicação 
total da 
equipe é 
o ponto 
fundamental 
para 
o sucesso 
da Outlet 
nestes sete 
anos, revela 
NATHALIA 

dá uma nova razão de vida para 
muitas pessoas. “São pessoas que 
estão deprimidas, tristes, com a 
autoestima em baixa. A partir do 
momento em que ela volta a se 
sentir bonita, enxerga um novo 
sentido para sua vida. Desperta 
uma confiança que há muito não 
existia”.

frequência para a reali-
zação de procedimentos 
estéticos. Seu diferen-
cial é sempre trabalhar 
com a característica real 
de cada paciente e, es-
pecialmente, não ofere-
cer qualquer risco à sua 
saúde.

“Eu sempre digo 
que não faço mágica, 
faço ciência. O paciente 
é tratado como um todo 
e de forma única, ex-
clusiva, personalizada e 

integralizada, considerando to-
das as suas queixas, seu biotipo 
corporal, suas doenças crônicas, 
medicamentos utilizados rotinei-
ramente, hábitos de vida e outros 
fatores que consideramos cruciais 
para a construção do seu planeja-
mento terapêutico. Cada paciente 
chega aqui querendo o resultado 
do outro. Logo, eu mostro a ele 
que irei trabalhar com a sua indi-
vidualidade. Vou sempre buscar 

DR ANTONY faz questão de enriquecer 
seu currículo a cada dia para oferecer o 
melhor atendimento aos pacientes

n Possui graduação em Farmácia com Habilitação em Farmacêutico Industrial e em 
Análises Clínicas pela UFRJ;

n Especialização em Cosmetologia; Pós-graduação Latu sensu em Farmácia Estética, 
NEPUGA; Mestrado e Doutorado, UFRJ; Pós-doutorado pela Université de Lille 
Nord du France e Pós-doutorado pela Faculdade de Farmácia, UFMG;

n Atua como perito judicial nas áreas de pesquisa, desenvolvimento e registro 
(patentes) de fármacos e na saúde estética;

n Atua como consultor farmacêutico em laboratórios de manipulação e indústrias de 
produção de medicamentos orais, tópicos e injetáveis;

n Palestrante e ministrante de cursos nas mais diversas áreas da estética, farmácia, 
fitoterapia e farmacologia;

n Revisor de periódicos indexados nacionais e internacionais;
n Atualmente é professor adjunto na NOVA FACULDADE, ministrando disciplinas no 

curso de graduação em Farmácia;
n Atua, também, como docente do curso de pós-graduação Latu sensu em Estética 

no NEPUGA Pós-graduação, ministrando as disciplinas de Farmacologia Aplicada 
á Estética, Mesoterapia, Intradermoterapia e Intramuscular, Cosmetologia, Asso-
ciações de protocolos e Ambulatórios Clínicos. Além disso, ministra cursos livres e 
de extensão em estética avançada na mesma instituição;

n Atua como pesquisador em Saúde Estética no NEPUGA Pós-graduação desen vol-
vendo as principais linhas de pesquisa: Avaliação clínica de ativos farmacológicos 
aplicados na Saúde Estética, Pesquisa e desenvolvimento de métodos e protocolos 
em estética avançada e Avaliação e manejo de intercorrências na clínica estética;

n Tem expertise em prescrição clínica farmacêutica de Fitoterápicos/Nutracêuticos, 
Cosméticos, Cosmecêuticos e Nutricosméticos e em procedimentos injetáveis 
estéticos: Mesoterapia e Intradermoterapia Avançada (MIA); Alta Performance (AP); 
Harmonização Corporal (HC); Harmonização Facial (HF); Microagulhamento (MCA); 
Microagulhamento com drug delivery (MDD); Microagulhamento com Plasma Rico 
em Plaquetas (PRP); PEIM; Carboxiterapia (CO2); Hidroquimiolipoclasia (HQLC); 
Toxina botulínica (TBA); Preenchedores dérmicos a base de ácido hialurônico 
(AH); Fios de polidioxanona (PDO) e policaprolactona (PCL) e Bioestimuladores de 
colágeno a base de hidroxiapatiata de cálcio (CaHa), ácido poli-L-lático (PLLA) e 
policaprolactona (PCL).

QUEM É DR. ANTONY BABOSA
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Por Dentro do Bairro 

??

??

Você sabe quem foiVocê sabe quem foi

ORLANDO 
MORETZSOHN

A Rua Orlando Moretzsohn é uma das menores do nosso 
bairro. Tem cerca de 200 metros, fica próxima à pista de cooper e 
faz esquina com a Rua José Silveira. Mas quem foi Orlando Mo-
retzsohn para ter seu nome eternizado no Buritis?

Nascido no fim do século XIX, na fazenda “Bananeiras”, 
município de Presidente Bernardes, precisamente no dia 2 se-
tembro de 1899, Orlando Moretzsohn era filho de José Augusto 
Carneiro Moretzsohn e Maria de Moraes Moretzsohn. Fez seus 
primeiros estudos no Seminário de Mariana e, posteriormente, 
com o seu tio, Antônio Afonso de Moraes, mais conhecido como 
o Professor Moraes — aquele mesmo que deu origem àquela rua 
na Savassi - de quem mais tarde se tornaria genro. 

Completou seus estudos preparatórios no Ginásio Mineiro de 
Belo Horizonte, onde se bacharelou em Ciências e Letras. Logo 
depois, ingressou na Faculdade de Direito de Belo Horizonte, 
formando-se em 1925, na mesma turma dos ilustres doutores 
Carlos de Campos, Feliciano Pena, Willer Pinto, Affonso Lage, 
Euryalo Canabrava, Sebastião de Souza e Carneiro de Souza.

Naquele mesmo ano, casou-se com Lília Moraes (filha do 
Professor Moraes), também emérita educadora. Desse casamento 
nasceram oito filhos: Virgínia, general José Moretzsohn, que foi 
comandante da 7ª Brigada de Infantaria Motorizada em Natal, 
Maria das Dores (a Dorinha), Antônio Afonso de Moraes, car-
diologista, Marcos de Moraes , Orlando Moretsohn Filho, Letí-
cia e Ângela.

Foi, sucessivamente, delegado especializado de Ordem Pú-
blica, Vigilância Geral de Menores e chefe de diversas Unida-
des Policiais, chegando ao topo da carreira ocupando o cargo de 
Corregedor Geral da Polícia. Em 1957, aposentou-se como dele-
gado-geral de Polícia. Marcou sua trajetória na corporação pela 
sua competência e preocupação permanente com a Segurança 
Pública. Naquela época ele já alertava para o problema, que nos 
dias atuais é dos que mais preocupam a nossa população.

Orlando Moretsohn faleceu no dia 5 de março de 1985, dei-
xando 21 netos e 10 bisnetos. Em 1997 um projeto de lei aprova-
do na Câmara Municipal viabilizou a justa homenagem. Se você 
não sabia, agora já sabe que foi Orlando de Moraes Moretsohn.

A praça da Rua Stella Hanriot, 
mais conhecida como Pracinha dos 
Micos, foi totalmente revitalizada 
no início de 2022. A revitalização da 
praça contou com plantio de nova 
grama, poda das árvores, paisagis-
mo do local e melhoria da ilumi-
nação, além de pintura do espaço 
e instalação de brinquedos novos. 
Os moradores aproveitam o espaço 
para a prática de atividades físicas e 
a realização de eventos. Além disso, 
a pracinha também recebe diversos 
food trucks e barracas de comida 
aos finais de semana, tornando-se 
um ambiente familiar de lazer e di-
versão. Após uma reivindicação da 
comunidade, o vereador e morador 
do bairro, Claudiney Dulim, liderou 
a solicitação junto à Prefeitura.  

“As praças são espaços impor-
tantíssimos para a população, prin-
cipalmente em bairros como o Bu-
ritis, que possuem muitos prédios. 
São nas pracinhas que as pessoas 
se conhecem, confraternizam, pra-
ticam esportes, as crianças brincam 
e os cidadãos têm contato com a 
natureza”, afirma Dulim.

A praça ainda está localizada 
ao lado de uma reserva ambiental, 
atraindo diversas espécies de pás-
saros e, é claro, vários micos, por 
isso o seu apelido. Apesar de não ser 
muito ampla, conta com um espaço 
com escorregador e outros brinque-

Tradicional Praça dos Micos é revitalizada

dos infantis, ideais para a diversão 
da criançada. A revitalização tem 
atraído mais famílias para a praça, 
o que não só torna o ambiente mais 
aconchegante, mas também traz 
uma sensação maior de segurança 
para a região.

“Depois de muito esforço, vi-
sitas técnicas e reuniões com mo-
radores, a Prefeitura colocou brin-

quedos novos no local e tornou o 
ambiente mais agradável e propí-
cio para o convívio. Os moradores 
do Buritis podem contar com um 
espaço revitalizado e seguro para 
a diversão das crianças. É muito 
gratificante ver a nossa Praça dos 
Micos do jeitinho que a gente quer: 
revitalizada e cheia de crianças 
brincando”, diz o vereador.

Moradora na Rua Stella Han-
riot, Vaneza Mendes ficou muito fe-
liz com as obras na pracinha. Mãe de 
dois filhos, diz que tem o local como 
ponto de lazer para as crianças e tam-
bém para conviver com os vizinhos. 
“A pracinha é um lugar tranquilo, ar-
borizado e possui brinquedos. Além 
disso tudo, em razão dela fiz amizade 
com algumas mães do bairro,  já que 
sempre fazemos festinhas temáticas 

no local para a criançada. Sem falar 
que nas sextas e domingos contamos 
com a Kombi do Zé, que proporcio-
na um delicioso chope e variedades 
de tira gosto para as famílias”, conta 
entusiasmada a frequentadora assí-
dua do local.

VANEZA e os filhos HEITOR e 
CATARINA aprovaram as novidades e 
têm usufruído ao máximo o espaço

A garotada do Buritis, que é 
fã da emoção sobre duas rodas, já 
pode ir se preparando. No próximo 
dia 28 de maio, o Parque Aggeo Pio 
Sobrinho será palco de mais uma 
edição do Bike Kids.

A edição de 2022 será a ter-
ceira do desafio, uma corrida de 
bicicleta mirim para crianças de 5 
a 10 anos. A disputa é individual 
em volta cronometrada em pista 
fechada que será montada dentro 
do parque.

Organizadora do evento, a ABB 
diz que o objetivo é promover uma 
experiência infantil de participação 
em uma competição, com regras, 
procedimentos e segurança, tendo 
também como propósito de criar 
uma história marcante na infância 
de cada participante além de traba-
lhar aspectos importantes na forma-
ção humana das crianças.

Inscrições podem ser feitas na 
loja Bike Thrives, Avendida Pro-
fessor Mário Werneck, 2161.

Vem aí mais uma 
edição do Bike Kids

EVENTO RETORNA após dois anos de suspensão em razão da pandemia

As manhãs/tardes de sábado 
estão mais animadas no Buritis. 
Após um período de suspensão, a 
Feirinha Buritis, no UniBH, voltou 
a ser realizada no último dia 7 de 
maio. Em torno de 50 expositores 
oferecem ao público produtos ar-
tesanais  de decoração e orgânicos, 
além de uma ótima gastronomia.

Idealizada desde o ano de 
2018, a Feirinha Buritis caiu nas 
graças do morador. O local, mais 
que um espaço para compra de 
produtos, se tornou ponto de en-
contro entre vizinhos para um 
bom bate papo de fim de semana.

“Acreditamos que este retor-
no representa uma vitória e uma 
confirmação de que o projeto deu 

FEIRINHA BURITIS volta a alegrar os sábados no bairro
certo. É bastante gratificante ver as 
pessoas participando da feira”, di-
zem Mauro Draft e Anderson Jo-
nes, diretores da Donmo Eventos, 
empresa organizadora.

Eles reforçam que o objeti-
vo é sempre oferecer o melhor ao 
público. Para isso, a expectativa é 
ampliar ainda mais a gama de pro-
dutos da feira. “A Feirinha Buritis 
oferece lazer e bons produtos ao 
morador e também uma boa opor-
tunidade de negócios para peque-
nos empreendedores autônomos. À 
medida que aumentamos o núme-
ro de barracas alcançamos os dois 
objetivos”, dizem, ressaltando ain-
da que, a cada sábado, uma atra-
ção infantil e outra musical deve-

rão acontecer no espaço.
A Feirinha Buritis, que é pet 

friendly, acontece das 10h às 16h. 

A entrada é pela Avenida Profes-
sor Mário Werneck, 1685, quase 
esquina com Rua Líbero Leone.

Neste retorno FEIRINHA BURITIS conta com cerca de 
50 expositores, mas objetivo é ampliar este número
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Painel

No último dia 18 de abril foi 
realizada a eleição para a escolha 
da nova diretoria do Conselho Co-
munitário de Segurança Pública 
(CONSEP), da região coordenada 
pela 126ª Companhia de Polícia 
Militar, da qual faz parte o Buritis. 
Antes mesmo da pandemia, as reu-
niões do Conselho já tinham sido 
suspensas, devido à renúncia da 
presidente e as constantes mudan-
ças de comando frente à Cia. Todo 
o processo foi coordenado pelo co-
mando da própria Companhia, o 
que demonstra a grande importân-
cia do CONSEP para os trabalhos 
da PM junto à comunidade.

O CONSEP firmou-se como 
tendência a partir dos anos 90 e 
vem aprimorando a relação entre a 
Polícia Militar de Minas Gerais e a 
sociedade. É um espaço de exercí-
cio da cidadania consciente, onde 
todos participam e contribuem para 
uma vida comunitária sem atropelo 
e insegurança.

Tenente Artur Bragança De-
narde, comandante do setor Havaí/
Salgado Filho, contribuiu com o 
bom andamento das eleições. De 
acordo com o oficial, o conselho 

Muitas pessoas costumam brin-
car dizendo que no Brasil “existe 
uma data comemorativa para qual-
quer coisa”. Talvez, por esta razão, a 
maioria destas datas, possivelmente 
consideradas como fúteis, acabem 
passando despercebidas no nosso 
dia a dia. No entanto, este mesmo 
dia a dia acaba nos mostrando algo 
diferente. Uma prova é a data que 
iremos retratar nesta reportagem. 
No dia 22 de maio se celebra o Dia 
do Abraço. Isto mesmo, o abraço 
tem um dia só dele. Mas, se antes 
muitos de nós enxergávamos este 
gesto como simples, normal e corri-
queiro, após o obrigatório isolamen-
to social nos imposto pela pandemia 
pudemos reconhecer o seu grande 
valor, para não dizer inestimável. 
“Como é bom dar um abraço em 
quem a gente gosta”!

Tem coisa mais gostosa que re-
ceber ou dar um abraço? Ele é sem-
pre bem-vindo quando estamos feli-
zes, tristes, estressados, com raiva, 
se sentindo solitário, inseguro, com 
medo, com saudade. Sabemos que o 
abraço é uma forma de afeto, que é 
muito importante desde bebê para o 
crescimento de uma criança saudá-
vel. Estudos mostram que aquelas 
que sofreram privação emocional na 
infância, ao crescerem, desenvolve-

JB convida a celebrar 
o DIA DO ABRAÇO

ram uma série de problemas psico-
lógicos e emocionais, interferindo 
consequentemente no seu cognitivo. 
De tão benéfico, foi criado o “méto-
do mãe canguru” ou “contato pele a 
pele”, para manter pais e bebês pre-
maturos juntos, contribuindo com a 
estabilidade térmica, a normaliza-
ção dos sinais vitais do recém-nas-
cido e a criação de vínculo afetivo, a 
partir do contato precoce com a pele 
da mãe ou do pai.

Moradora na Avenida Deputa-
do Cristovam Chiaradia, a psicólo-

CONSEP da região é reativado
 e conta com nova diretoria

nal direto que tem com nossos ór-
gãos de segurança do bairro, nun-
ca parou, visto que nossa região 
é uma das melhores na resposta 
efetiva da PM e nas estatísticas. 
Estamos entre as de mais baixos 
índices de criminalidade. O enga-

ga e neuropsicológica, Fabiana Go-
mes, revela que estudos apontam 
que o abraço promove o bem-estar, 
diminui riscos de estresse, da de-
pressão e da ansiedade. Também 
pode reduzir os batimentos cardía-
cos, a pressão sanguínea, fortalecer 
o sistema imunológico, ajudar as 
pessoas a enfrentar os problemas 
que surgem e também aquelas que 
têm dificuldade em se expressar.

“Quem nunca disse algumas 
frases dessas sem verbalizar, ape-
nas se comunicando com um abra-

ço: estou com você, conte comigo, 
vai ficar tudo bem, confie em mim, 
te amo, me desculpa. Abraçar al-
guém também relaxa os músculos, 
ajudando a liberar e diminuir a ten-
são no corpo, deixando-nos mais 
calmos e relaxados”.

Fabiana explica que todos es-
ses benefícios acontecem porque 
ao recebermos ou darmos um abra-
ço liberamos oxitocina, o hormônio 
do amor e da felicidade. Acontece 
também a redução dos níveis de 
cortisol, conhecido como o hormô-
nio do estresse, pois este em grande 
quantidade é prejudicial à saúde, o 
estímulo à liberação de dopamina, 
o hormônio do prazer, e serotonina, 
o hormônio do bem-estar, ampla-
mente associado ao bom humor.

“O abraço nos oferece a sen-
sação de segurança, nos propor-
cionando proteção, diminuindo 
nossos medos e preocupações, nos 
faz sentirmos amados, conectados, 
ajuda a criar empatia e compreen-
são nos relacionamentos, estrei-
tando os vínculos afetivos. Portan-
to, aproveite este dia para abraçar 
quem você ama, quem precisa de 
um conforto, de um carinho, e não 
esqueça que cultivar bons relacio-
namentos e muitos abraços é ótimo 
para a saúde”, finaliza.

tem por finalidade colaborar nas 
atividades de prevenção e manu-
tenção da ordem pública, com vis-
tas à maior eficiência, presteza e 
controle de suas ações em defesa 
da comunidade.

“Um dos principais objetivos 
do CONSEP é construir um canal 
entre as autoridades policiais e ór-
gãos do sistema de defesa social 
locais com a  comunidade com o 
objetivo de planejar ações integra-
das de segurança, que resultem na 
melhoria da qualidade de vida”.

Representante da Rede de Vi-
zinhos do bairro Salgado Filho, 
Paula Carreira Santiago foi eleita 
presidente do CONSEP da nos-
sa região, tendo como vice-pre-
sidente, Joaquim Calixto Filho, 
representante da comunidade da 
Ventosa. Presidente da Associação 
dos Moradores do Bairro Buritis 
(ABB), Rômulo Belfort fará parte 
do CONSEP, atuando na diretoria 
do conselho fiscal. Ele comenta 
que a ABB sempre participou do 
Conselho Comunitário de Segu-
rança Pública, mesmo não figuran-
do nas diretorias anteriores.

“A Associação, através do ca-

jamento do nosso bairro frente à 
rede de vizinhos e comerciantes 
protegidos, iniciado lá trás pela 
ABB, só cresce”.

Rômulo informa que partici-
pou de uma reunião com Tenente 
Odirlei, assim que o oficial assu-

miu o comando da Polícia Militar 
do Buritis, que cobrou a reativa-
ção do CONSEP. Esta demanda 
também foi trazida aos comandan-
tes de área através de outras lide-
ranças dos bairros que compõem o 
raio de atuação da 126ª Cia.

“O CONSEP é isso, a união de 
todas as lideranças dentro da PM, 
buscando a melhoria de segurança 
integrada entre polícia e sociedade 
civil organizada. Com isso trazendo 
não só a sensação de segurança para 
nossa região, mas também a realida-
de que vivenciamos. Sem este meio 
de contato é difícil informar aos ór-
gãos de segurança o que cada comu-
nidade necessita e anseia”.

Ainda de acordo com o presi-
dente da ABB, a PM tem diversos 
projetos que podem se implanta-

dos nas regiões, e, às vezes, não 
faz devido à falta de alinhamento 
frente às mesmas. E a presença 
das lideranças no CONSEP é jus-
tamente para facilitar e ampliá-los. 
“A nossa participação no Conse-
lho é justamente para contribuir 
com as lideranças em ascendên-
cia. Carregamos um legado de 26 
anos que deve ser passado adiante, 
compartilhando nossas experiên-
cias e ajudando cada vez mais no 
fortalecimento da sociedade civil 
organizada”.

Além de Rômulo Belfort, 
Ana Luísa Boaventura, coorde-
nadora da Rede de Condomínios 
Protegidos do Buritis, é outra 
moradora que também irá ocupar 
uma das vagas no conselho fiscal 
do CONSEP 126.

A psicóloga 
Fabiana Gomes 
garante que o 
abraço é muito 
mais que um 
cumprimento. 
Este gesto de 
afeto pode 
transformar 

a saúde física 
e mental das 

pessoas

NOVA DIRETORIA promete estar lado a lado com o comando
 da 126ª Cia em prol da MELHOR SEGURANÇA em nossa região 

Movimento

CDL/BH prepara 
DIA LIVRE DE IMPOSTOS

para 2 de junho

Realizado pela Câmara de 
Dirigentes Lojistas de Belo 
Horizonte (CDL/BH) e pela 
CDL Jovem, há 16 anos na ca-
pital mineira, e há quatro anos 
em outros estados brasileiros, 
com o apoio da Confederação 
Nacional de Dirigentes Lojis-
tas (CNDL), o movimento tem 
o objetivo de conscientizar a 
população quanto aos altos 
índices de impostos sem re-
torno do dinheiro para o cida-
dão. “Além de protestar contra 
a alta carga tributária, o DLI 
também reivindica um retorno 
efetivo dos impostos para a so-

ciedade em forma de investi-
mentos em serviços essenciais, 
como saúde, educação e segu-
rança”, afirma Souza e Silva.

Lojas de todo o país vão 
oferecer produtos sem as taxas 
dos impostos, responsáveis 
por sobrecarregar o valor final 
dos produtos. São drogarias, 
perfumarias, supermercados, 
autoescola, escola de idiomas, 
lojas de material de constru-
ção, pet shop, lojas de calça-
dos, roupas e acessórios, entre 
outras, que comercializarão 
produtos e serviços sem o va-
lor dos impostos.

O DLI

Para se inscrever as lojas podem 
entrar no site www.cdlbh.com.br.

A 16ª edição do Dia Livre de 
Impostos (DLI), organizado pela 
Câmara de Dirigentes Lojistas de 
Belo Horizonte (CDL/BH) e pela 
CDL Jovem da capital mineira, 
vai acontecer neste ano no pró-
ximo dia 2 de junho, uma ótima 
chance  para comprar produtos 
sem a incidência de impostos.

O presidente da CDL/BH, 
Marcelo de Souza e Silva, afir-
ma que o DLI “é uma excelen-
te oportunidade para quem está 

planejando adquirir novos pro-
dutos e, até mesmo, antecipar o 
presente de Dia dos Namorados. 
Os valores, sem a carga tributária, 
são muito atrativos e, certamente, 
muitas pessoas vão aproveitar a 
oportunidade”.

Além disso, Souza e Silva 
ressalta que a ação chama a aten-
ção dos consumidores e lojistas 
sobre os altos impostos. “Precisa-
mos estar atentos aos tributos que 
pagamos e, principalmente, qual 

será a destinação. Infelizmen-
te, estamos entre os 30 países 
do mundo com maior carga 
tributária. E, dentre os que têm 
pior retorno para a sociedade 
com valor arrecadado, ocupa-
mos a primeira posição”, disse.

De acordo com Marcelo 
de Souza e Silva, 
presidente da CDL/BH, o 
Dia Livre de Impostos é 
uma oportunidade para 
adquirir produtos sem as 
taxas dos impostos



12 Maio de 2022

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

Gastronomia

Buritis no Comida Di Buteco 2022
Belo Horizonte já é considerada a capi-

tal mundial dos bares. No entanto, durante um 
determinado período do ano, esta fama se tor-
na ainda mais forte. Dos dias 8 de abril a 8 de 
maio foi realizada a edição 2022 do tradicional 
concurso Comida Di Buteco. Este ano, 90 bares 
da capital se reinventaram para criar um prato 

especial e agradar jurados e clientes. O Buritis, 
mais uma vez, foi muito bem representado com 
a participação do Botequim Buritis, Cantim BH 
e Quioxque Butiquim Carioca.

Para a disputa deste ano, os proprietários dos 
botecos puderam usar e abusar da criatividade 
na criação dos petiscos, uma vez que o concur-

so contou com tema livre. Ingredientes variados 
como diversos cortes de carne de porco, de boi 
e de frango; peixes; legumes; iguarias típicas mi-
neiras, como língua, linguiça e rabada, além de 
outras inspiradas na gastronomia de outros esta-
dos brasileiros e culturas internacionais fizeram 
parte dos pratos apresentados pelos participantes.  

Por fim, tivemos como 
representante do Buritis no 
Comida Di Buteco 2022 o 
Quioxque Butiquim Carioca, 
Rua Henrique Badaró Portu-
gal, 159. O bar entrou para a 
competição com o prato Entre 
Mar e Montanha, um torres-
mo de rolo recheado de sar-
dinha ao molho de cachaça, 
acompanhado de canjiqui-
nha de calabresa com peixe. 
“Como somos um bar praiano 
decidimos pegar o torresmo 
do boteco de Minas com a sardinha 
do boteco do Rio. E posso dizer: é 
surpreendente. Ficou maravilho-
so”, garante o sócio-proprietário 
Henrique Oliveira.

Henrique, que também parti-
cipou da edição de 2021, diz que, 
esse ano, com o controle da pan-
demia, o festival foi bem mais 
atrativo. “A divulgação da mídia 
foi muito maior. A flexibilização 

n O objetivo do Comida di Buteco é eleger o melhor buteco de cada cir-
cuito. Na primeira etapa, os bares pré-selecionados apresentam os petis-
cos criados especialmente para a competição. O público e um corpo de 
jurados visitam, votam e elegem o campeão, avaliando quatro catego-
rias: petisco, atendimento, higiene e temperatura da bebida.

Na segunda etapa, em junho, uma nova comissão de jurados, esco-
lhida especificamente para esse momento, vai visitar os campeões de 
cada cidade avaliando sua performance nas mesmas quatro categorias 
Elege-se aí o Melhor Buteco do Brasil, que será conhecido e premiado 
no mês de julho. Boa sorte aos nossos bares do Buritis!

das medidas de segurança sanitá-
ria também ajudou muito. Poder 
atender mais pessoas, proporcionar 
a elas novas experiências. Nossa 
casa está o dobro do tamanho que 
estávamos no ano passado. Hoje te-
mos novos ambientes, espaço kids 
com brinquedos e fliperamas”.O 
Quioxque Butiquim Carioca fun-
ciona de terça a sexta das 17h à 1h. 
aos sábados das 12h à 1h e domin-
gos das 12h às 21h. 

Localizado na Rua Vitório 
Magnavaca, 39, o Botequim Buri-
tis entrou na disputa com o Porco 
Atolado, um prato composto com 
lombinho ao molho de mostarda 
com cream cheese e champignon, 
acompanhado de medalhão de ba-

tata. Este foi o segundo ano que o 
bar participou do concurso e, mais 
uma vez, o retorno não poderia ter 
sido melhor.

“Superou todas as expecta-
tivas. Temos dias que estão ten-
do fila para entrar no bar. Muitos 

clientes nos conhe-
cendo pela primeira 
vez. Este ano, sem as 
restrições sanitárias, 
parece que os clien-
tes se animaram mais 
a sair. A expectativa 
agora é para a elei-
ção do melhor prato 
que, no nosso caso, 
devido ao sucesso, 
fará parte do cardápio 
fixo do Botequim”, 
comenta o empresá-
rio Denílson Viana, o 
Branco. O Botequim 
Buritis funciona de 
segunda a sábado das 
1hh às 00h30m e, aos 
domingos, das 11h 
às 23h30. Telefone: 
3166-4333.

Outro bar participante é o 
Cantim BH, Rua Henrique Ba-
daró Portugal, 418 – Loja 4, que 
apresentou para o concurso o Uai 
Teriyaki. Delicioso e crocante fi-
lezinho suíno empanado, recheado 
de queijo canastra e tomate seco. 

BOTEQUIM BURITIS / Porco Atolado

Acompanha couve crispy e mo-
lho teriyaki. “A elaboração do 
prato veio através da mistura mi-
neira com a comida oriental, que 
é uma combinação muito aprecia-
da aqui em BH”, revela Sérgio 
Bruno Carneiro, um dos sócios 

do estabelecimento.
Sérgio diz que fa-

zer parte do Comida 
Di Buteco é muito im-
portante em virtude de 
sua enorme visibilida-
de. “Fazendo parte do 
festival temos o privi-
légio de receber uma 
maior presença dos 
moradores do bairro 
e de outros lugares da 
capital, que vêm nos 
prestigiar por con-
ta do concurso”. O 
Cantim BH funciona 
às segundas das 11h 
às 16h. Terça a sá-
bado das 11h às 00h 
e aos domingos das  
11h às 21h. Telefone: 
9 9415 6023

CANTIM BH / Uai Teriyaki

QUIOXQUE BUTIQUIM CARIOCA / 
Entre Mar e Montanha


