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Solidariedade 
Chá de panela especial 
arrecada doações para 
o BuriDogs 

PÁG. 4

Criatividade 
UniBH anuncia parceria 
com Guaja e cria cozinha 
coworking no campus

PÁG. 12

Responsabilidade 
Morador do bairro 
comanda maior emissora 
de rádio de Minas

PÁG. 9

Sortegás
Uma das maiores 
revendedoras de gás 
do país chega ao bairro

PÁG. 8PÁG. 7

PÁG. 5PÁG. 6

Turma 
do pedal 
na ativa

O Buritis acaba de ganhar mais uma grande opção de lazer. Quem é fã de uma brincadeira que 
une estratégia, eficácia e muita adrenalina, agora tem à disposição no bairro um campo de 
paintball. A atividade foi montada no novo Espaço Mirante Buritis, localizado na saída para o 
Anel Rodoviário, que promete ser um dos points mais visitados do Buritis no futuro.

Uma das brincadeiras preferidas da criança-
da nas décadas de 80 e 90, o carrinho de 
rolimã tem feito a alegria de muitas famílias 
do bairro. Após um período de inatividade, 
os encontros retomaram no último dia 17 
de julho e a intenção é fazer com que eles 
se tornem mais frequentes.

DIVERSÃO 
GARANTIDA TIRO CERTO

ESCOLA SEB UNIMASTER

Formando os protagonistas do futuro
 PÁG. 3
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Cartas
CENSO 2022

Parece que agora vai. Após 
dois adiamentos – em virtude da 
pandemia, em 2020, e de cortes or-
çamentários, no ano seguinte –, co-
meçou em 01 de agosto a coleta 
do Censo Demográfico 2022, rea-
lizado pelo Instituto Brasileiro de 
Geografia e Estatística (IBGE). 
Ao longo dos próximos três me-
ses, mais de 183 mil recenseado-
res irão percorrer todo o território 
nacional para registrar os ende-
reços georreferenciados e aplicar 
os questionários nos domicílios, 
nesta que será a 13ª operação cen-
sitária do país. A projeção da po-
pulação brasileira para este ano é 
de cerca de 214,8 milhões de pes-
soas, e o Censo servirá para atua-
lizar o número de brasileiros, sua 
distribuição no território e suas 
condições de vida. Em Minas Ge-
rais, a projeção populacional para 

2022 é de 21,5 milhões de habi-
tantes. Vamos receber bem os re-
censeadores e atualizar o perfil do 
nosso país.

Alexandre Boaventura

 DIA DOS PAIS
A Câmara de Dirigentes Lojis-

tas de Belo Horizonte (CDL/BH) 
divulgou pesquisa de Intenção de 
Compras para o Dia dos Pais e a 
constatação é que os consumidores 
pretendem desembolsar, em média, 
R$ 125 por presente. Esse valor re-
presenta um crescimento de 29% 
em relação a data do ano de 2021, 
quando o tíquete médio foi de R$ 
96,56. A pesquisa apontou ainda 
que 64% dos consumidores entre-
vistados pretendem presentear no 
Dia dos Pais. De acordo com o le-
vantamento, 58% dos entrevistados 
irão realizar as compras em lojas fí-

sicas. Já as compras on-line devem 
ser a opção de 41% dos consumido-
res. Os itens de maior procura para 
a data comemorativa devem ser 
roupas (38%) e calçados (18,4%), 
seguidos de acessórios (7,8%), cos-
méticos em geral (6,1%), cestas de 
café, bebidas e bombons (6,1%), li-
vros (5%), bolsas, malas e mochilas 
(3,9%) e material esportivo (2,2%).

Letícia Libânio

ONLINE
Pesquisa revelou que o Bra-

sil é 1º no ranking mundial de 
crescimento das compras online. 
Com uma taxa de crescimento de 
20,73% ao ano, país possui um 
crescimento quase 2x maior que a 
média mundial. A justificativa para 
este aumento foi o fechamento de 
lojas físicas devido a pandemia. De 
acordo com o estudo, o Brasil pos-

sui uma expectativa de crescimento 
quase duas vezes maior que a mé-
dia mundial (11,35%), e acima até 
de países como o Japão (14,7%), o 
Estados Unidos (14,55%) e a Fran-
ça (11,68%).

Rômulo Viegas
Morador

FILMAGEM
Recentemente uma audiência pú-

blica na Câmara de BH discutiu ca-
sos de maus-tratos a animais nas de-
pendências dos estabelecimentos que 
prestam serviços de embelezamento 
de pets. Foi debatida a possibilidade 
de elaboração de um projeto de lei 
que proteja os animais, os tutores e 
os estabelecimentos que zelam pela 
segurança de seus clientes. A possibi-
lidade é tornar obrigatório o registro 
por imagens dos procedimentos es-
téticos realizados. Na audiência, en-

tidades disseram que os animais são 
seres dotados de sensibilidade e emo-
ções e, juntamente com donos de um 
pet shops, defendem os direitos dos 
animais nessa situação. Parlamenta-
res municipais defenderam a causa 
e sugestões foram recolhidas sobre o 
tema para a criação de novas propo-
sições em favor dos animais.

Rose Ferreira
Moradora

 CAFÉ
A Mais1 Café, maior rede de 

cafés especiais do Brasil, vai pro-
mover a 3º edição do Festival Na-
cional de Café, ação que acontece 
entre os dias 11, 12 e 13 de agosto e 
terá foco nos deliciosos cafés quen-
tes da rede. São mais de 20 opções 
de bebidas a partir de grãos da ca-
tegoria especial com blend exclusi-
vo da Mais1 pelo valor máximo de 
R$ 9. Para acompanhar, o cliente 

ainda possui cinco opções de sal-
gados e doces, como os cookies 
de chocolate e baunilha, donuts e 
croissants importados da Europa, 
coxinha,  pão de queijo e pastel de 
Belém, com a receita original por-
tuguesa. O bom é saber que aqui no 
Buritis temos uma loja Mais1 Café 
dentro do Shopping Paragem. Vale 
a pena conferir.

Fernanda Simplício
 

FOGUETES
BH pode banir de vez a soltura 

de fogos de estampidos na cidade. 
O Plenário da Câmara Municipal 
aprovou, em 2º turno, no início de 
agosto, com 35 votos favoráveis e 
três contrários ao projeto de lei que 
proíbe o manuseio do artefato no 
Município. Agora a proposição de 
lei está nas mãos do prefeito Fuad 
Noman para sanção ou veto.

Iracema Bartolomeu
Moradora

O Buritis é conhecido por 
várias características. Tem a 
fama de ser uma verdadeira 
cidade dentro de Belo Hori-
zonte. O lugar onde tem tudo 
por perto. Somos famosos 
também por desfrutarmos 
de um dos principais centros 
comerciais da cidade, com 
o morador tendo à disposi-
ção uma diversificada ofer-
ta de produtos e serviços. 
Ao longo dos anos, o bairro 
se transformou também em 
uma referência na gastrono-
mia da capital. Por aqui se 
encontra um leque de opções 
de bares e restaurantes para 
todos os gostos e idades.

LAZER É O QUE NÃO FALTA 
Mais recentemente, o 

bairro vem agregando às vá-
rias de suas virtudes mais 
um aspecto da vida huma-
na: o lazer. Nesta edição, 
por exemplo, o JORNAL 
DO BURITIS mostra para 
você mais algumas opções 
para se divertir bem perto 
da sua casa. Acaba de che-
gar ao bairro um espaço 
para a prática do Paintball, 
um investimento da Alvo 
Paintball & Airsoft, empre-
sa com mais de 14 anos de 
história, em parceria com o 
Prainha Butiquim. 

O espaço é considerado 
o melhor de Belo Horizonte 

e já ganhou o nome de Mi-
rante Buritis. O paintball é 
um esporte muito conheci-
do em todo o mundo. Nele, 
duas equipes se enfrentam 
em uma arena utilizando ar-
mas com bolas de tinta para 
marcarem seus oponentes. 
Um esporte com diversão 
garantida.

Agora, também voltamos 
a ter uma das brincadeiras 
que marcaram a infância de 
muita gente. A turma do ro-
limã da Rua Doutor Javert 
Barros está de novo no peda-
ço. Eles começaram a práti-
ca do rolimã em 2020. Mas 
a pandemia arrefeceu um 

pouco os ânimos. Mas ago-
ra muitas pessoas retornaram 
com a prática, que a cada dia 
ganha mais adeptos. E não 
são apenas crianças e adoles-
centes. Adultos também estão 
rolando no asfalto e se lem-
brando dos velhos tempos.

Ainda nesta edição, traze-
mos uma reportagem de ou-
tra turma que resolveu voltar 
para as ruas. A turma de pe-
dal mais animada do Buritis 
está de volta. O Buribikers, 
primeiro grupo de ciclistas 
criado no bairro, retomou os 
encontros após um período 
de inatividade. Quatro vezes 
por semana eles se encon-

tram em um ponto do Buritis 
de onde saem para, além de 
praticar o esporte, fazer ami-
zades e ter a oportunidade de 
conhecer algumas das bele-
zas da nossa capital. 

Enfim, são mais três op-
ções para tornar o bairro 
mais alegre e divertido. Já 
temos inúmeras atrações. 
Tem a turma da queimada, 
da peteca, o Sniper e o Bo-
liche no Shopping Paragem, 
quadras de futebol, tênis, fu-
tevôley, beach tennis, enfim, 
um cardápio variadíssimo 
para praticar esportes e se di-
vertir muito além das mesas 
de bares e restaurantes.
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Educação 

No Ensino Médio, fase que 
consolida o processo pedagógico 
da Educação Básica, os nossos 
alunos são devidamente prepara-
dos para essa fase, atendendo a 
necessidades do mundo contem-
porâneo sem esquecer a prepara-
ção completa para os vestibulares. 
Com a metodologia do Material 
AZ, oferecemos uma plataforma 
digital própria de vídeos, pod-
casts, avaliações on-line, simu-
lados e aplicativos, os quais com-
plementam a estratégia didática da 
sala de aula, reduzindo as barreiras 
de tempo e distância. O resulta-
do dos nossos alunos nos últimos 

SEB UNIMASTER: 
A TRANSFORMAÇÃO DO ALUNO PASSA POR AQUI

A escola SEB/Unimaster in-
corporada na experiência pedagó-
gica dos 50 anos de excelência do 
Grupo SEB,  faz parte de um time 
engajado e determinado a superar 
desafios, gerando relevância por 
meio de uma educação inovado-
ra e de excelência, tendo em vista 
as exigências históricas do meio 
sociocultural em que atua. Nossa 
escola busca, também, dentro de 
uma visão humanística, estimular o 
desejo ao conhecimento científico 
e a arte, desenvolvendo a razão e a 
sensibilidade, capacitando o aluno 
a agir com autonomia, solidarieda-

rias, sejam voltadas às nossas uni-
dades ou a qualquer outra escola 
mundo afora.

E tudo isso tem uma origem 
que nos dá muito orgulho! Nas-
cemos do empreendedorismo de 
nossos fundadores, um casal de 
educadores que sempre colocaram 
a presença e a qualidade do ensino 
em primeiro lugar e acreditam que a 

UNIDADE BURITIS:
Unidade I - Do maternal ao 7ºano
Unidade II - Do 8ºano ao Ensino Médio.

de e responsabilidade ao realizar o 
seu projeto de vida.  

Formamos um time de mais 
de 6 mil agentes de transforma-
ção que participam ativamente da 
vida de mais de 310 mil estudan-
tes em mais de 30 países, prepa-
rando nossos estudantes para os 
desafios do futuro, em qualquer 
lugar do mundo. 

Nossa tradição não está no 
tempo, mas pelo nosso alcance, 
impacto e escala. Somos referência 
no desenvolvimento de soluções 
educacionais inovadoras, com mais 
de 6 (seis) metodologias proprietá-

escola é um agente de integração de 
diferentes vivências e culturas. Não 
é à toa que, em nossos mais de 50 
anos, colocamos os estudantes no 
centro de todas as nossas decisões.

Aqui, no Buritis, contamos 
com duas unidades e em 2023 se-
rão três.

Nossos alunos do Pré-Enem fa-
rão a inauguração do novo espaço.

ENSINO MÉDIO: CONSOLIDAÇÃO DO PROCESSO PEDAGÓGICO
vestibulares foi de 100% de apro-
vação. Nos últimos cinco anos, a 
Escola SEB/UNIMASTER vem 
se posicionando positivamente no 
ranking das escolas mineiras e está 
entre os 30 melhores do estado. 

Do 9º ano ao Ensino Mé-
dio oferecemos o programa SEB 
HIGH SCHOOL, com duas cer-
tificações (americana e brasilei-
ra) e infinitas possibilidades que 
puderam vivenciar, os currículos 
brasileiro e americano são cursa-
dos simultaneamente, ou seja, no 
período regular, o foco é o currí-
culo brasileiro e, no contraturno, 
o aluno se dedica ao estudo das 

disciplinas do High School, o En-
sino Médio americano. Inclusive 
nesse ano teremos o lançamento 
do livro da aluna Mariana Elisa, 
que participa do programa, ini-
ciado como um trabalho da disci-
plina Music and Composition do 
Programa High School. O traba-
lho inicial era a proposta de uma 
pequena Biografia de um can-
tor ou grupo musical, mas ela se 
aprofundou tanto nas pesquisas e 
escrita que escreveu em forma de 
um livro a Biografia do canto Fred 
Mercury do grupo Queen e o lan-
çamento está previsto para o dia 
da formatura da turma.

Aqui, na Escola SEB UNI-
MASTER entendemos que a in-
corporação das tecnologias edu-
cacionais só ganha sentido se 
contribuírem para a melhoria da 
qualidade do ensino/aprendiza-
gem, enriquecendo o ambiente 
educacional e diversificando as 
suas fontes de estímulos, a partir 
das quais as crianças, adolescen-
tes e jovens, junto aos professo-
res, interagem cognitivamente 
para a construção ativa, crítica e 
criativa de conhecimentos. En-
tendemos a tecnologia não só 
como uma ferramenta, mas tam-
bém como um processo que 
transforma a realidade e modifica 
a cultura. 

Dessa forma, investimos no 
trabalho pedagógico com jogos 
educativos e aplicativos, subsi-
diando a prática docente e am-
pliando a promoção da aprendiza-
gem significativa. 

Em 2022 iniciamos com entu-
siasmo os itinerários formativos e 
Hackathon SEB. 

O  Hackathon SEB  é um pro-
jeto com objetivo educacional am-
pliar as habilidades cognitivas e 
não cognitivas, estimulando nossos 
estudantes a saírem de suas áreas 
de conforto e se desafiarem; pro-
move a integração entre os partici-
pantes, a fim de desenvolver o es-
pírito de equipe. Isso tudo através 
da apresentação de PITCH. Desa-
fiar o participante a organizar suas 
ideias de forma concisa, para que 
qualquer pessoa possa compreen-
dê-las é o nosso desafio.

Itinerários 
Formativos AZ!
Na 1ª série, os estudantes estão 

vivenciando micro cursos que vi-
sam a preparação para o mercado 
de trabalho e aproximação da es-
colha da carreira. A cada semestre, 
uma nova oportunidade de apren-
dizagem. Confira nossos temas dis-
poníveis em 2022:

Criação de Startup
Esse itinerário formativo de 

Criação de Startups pretende, por 
meio de atividades práticas, rela-
cionar seus aprendizados e con-
solidar habilidades que lhe repo-
sicionarão no mundo como um 
protagonista, um verdadeiro em-
preendedor. Os conteúdos focam 
em práticas específicas relaciona-
das ao mundo do empreendedo-
rismo:
Compreensão do mundo e análise 

de cenários.
O empreendedorismo e as formas 

de se enxergar os riscos.
O que é uma Startup?
O Pitch e as formas de defender 

uma ideia

Saúde e Inovação
 Itinerário de Saúde e Inova-

ção da Plataforma AZ aborda a 
evolução da saúde no Brasil e no 
mundo, desde as primeiras formas 
de cuidado à era digital. Para isso, 
trazemos à tona discussões como: 
A evolução dos cuidados com a 

ITINERÁRIOS: Formando os protagonistas do futuro
saúde. Como a tecnologia tem 
transformado o mundo da saúde? 
Inteligência artificial e os avan-
ços nos diagnósticos. Saúde 4.0. 

Cidadão do Mundo
Esse itinerário do Cidadão do Mundo pretende mostrar todas as fer-

ramentas necessárias para compreender o processo de transformação que 
nossa sociedade passa atualmente, pois acreditamos que, assim, podemos 
construir um futuro ainda melhor para todos.

Aqui nas nossas unidades da 
Escola SEB UNIMASTER , seja 
em qual segmento for, assumi-
mos em nosso DNA a identidade 
a especial atenção que dedica às 
relações interpessoais, à convi-
vência e à disciplina por reconhe-
cê-las como fundamentais para 
o desenvolvimento da respon-
sabilidade, do compromisso, da 
consciência social e para a for-
mação do caráter; estimulando  o 
diálogo, a relação respeitosa, a 
não-violência e exige o cumpri-
mento das normas e dos compro-
missos, bem como o empenho e 
a dedicação aos estudos e à ação 
de aprender e isso tudo aliado a 

metodologias ativas e a tecnolo-
gia, Não foi sem razão que fomos 
a primeira Escola em Belo Hori-
zonte a iniciarmos o processo de 
ensino remoto, por turma indivi-
dualizada, quando do início da 
pandemia. Processo esse acom-
panhado com seriedade e enga-
jamento da equipe, da família e 
dos estudantes. 

E a educação integral é tudo 
que acreditamos, tanto assim que 
valorizamos o esporte e apoiamos 
nossos alunos. Temos como exem-
plo  atletas de tênis, campeões na 
Copa Praia Clube de Tênis, Fede-
ração  Mineira de Tênis e Campeo-
nato Nacional.

 Washington Cardoso de Matos Junior - 8º ano EF - Campeão individual
Catharina Sophia Andrade Cardoso - 2ª Série EM - Campeã de duplas

Engenharia genética e as terapias 
avançadas. Biotecnologia e suas 
aplicações. Nanotecnologia e a re-
volução tecnológica na saúde.

Fazer parte de um grupo glo-
bal de educação é ter a crença de 
que escola não é um espaço apenas 
de aprendizagens cognitivas e, por 
isso, que temos projetos que des-
pertam a empatia, a cooperação, a 
cidadania e o bem comum. Traba-
lhar as competências socioemocio-
nais na escola é contribuir para um 
mundo mais humanizado. 

Cotidianamente reafirmarmos 
por meio de nossa essência tudo 
aquilo que nos inspira todos os 
dias que é transformar a vida de 
centenas de famílias, no que há 
de mais inovador no mundo em 
modelos de aprendizagem, tendo 
como instrumento e a ciência, a 

tecnologia, mas acima de tudo a 
presença! Entendemos que é por 
meio da presença que os laços se 
tornam mais afetivos e efetivos, 
afirma a diretora geral Profa Elia-
ne Veloso. 

Vem com a gente #vempro-
gruposeb do maternal ao Ensi-
no Superior educação na Esco-
la SEB Unimaster formando as 
mentes do Futuro! 

Venha tomar um café conosco!!

ACESSE E AGENDE 
UMA VISITA. 

www.escolaseb.com.br/unimaster/
Telefone: (31) 3079-7090
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Alívio   

Uma reportagem publicada no 
JB de julho chamou muito a aten-
ção dos moradores, especialmente 
os que são mais ligados à causa 
pet. É que um casal do bairro que 
estava à espera da primeira filha 
em vez de pedir produtos para o 
enxoval da criança, solicitou aos 
amigos e familiares que contribuís-
sem com o trabalho de acolhimen-
to de animais em situação de rua 
feito pelo BuriDogs. A ideia não 
apenas deu certo, como tem mais 
gente embarcando nesta campanha 
do bem, como o casal Guilherme 
e Luíza Silva, moradores na Rua 
Maria Heilbuth Surette.

Guilherme e Luíza se casaram 

O projeto de lei 79/2021, que 
proíbe o manuseio, a utilização, a 
queima e a soltura de fogos com 
estampidos e de artifícios, assim 
como de quaisquer artefatos piro-
técnicos de efeito sonoro ruidoso, 
foi aprovado em segundo turno 
com 35 votos favoráveis, na pri-
meira reunião plenária do mês de 
agosto, realizada no último dia 1º, 
na Câmara Municipal. Esta é mais 
uma grande vitória de quem mili-
ta pela causa pet, uma vez que o 
barulho emitido pelos fogos gera 
grande mal-estar aos animais. 
Agora, o texto segue para o Poder 
Executivo para a sanção ou veto 
do prefeito Fuad Noman

Um dos autores do projeto, o 
vereador Miltinho CGE (PDT), 
comemorou a sua aprovação. Mi-
litante na causa animal, diz que 
os impactos negativos da soltu-
ra de fogos com estampidos para 
eles são enormes e provocam até a 
morte dos animais.

“A poluição sonora provo-
cada pelos fogos pode assustar e 
mudar o comportamento de aves 
e outros animais, podendo pro-
vocar sua morte. Além disso, o 
meio-ambiente também é pro-
tegido, tendo em vista as subs-
tâncias tóxicas e não recicláveis 
espalhadas pelos foguetes e o 
risco envolvido no manuseio des-

ses artefatos e a possibilidade de 
incêndio”, diz o vereador, que é 
membro da Comissão de Meio 
Ambiente da Câmara. 

O coautor do projeto também 
ressalta que a proposta visa cuidar 
da saúde e o bem-estar das pesso-
as com deficiência, doenças raras 
e autismo, além de idosos, crian-
ças e recém-nascidos. “Se con-
siderarmos que o percentual de 
pessoas que soltam fogos é muito 
menor que o das pessoas que são 
prejudicadas por eles, já teríamos 
o consenso que a sua liberdade in-
dividual termina quando começa 
a do outro. É uma questão de res-
peito”, afirma.

Ainda de acordo com o parla-
mentar, o STF já possui entendi-
mento sobre a constitucionalidade 
desse tipo de projeto. Os impac-
tos negativos que esses fogos 
causam à saúde das pessoas com 
transtornos do espectro autista 
com hipersensibilidade auditiva 
e os prejuízos que acarretam aos 
idosos, recém-nascidos e à vida 
animal são inestimáveis. Segun-
do um artigo científico anexado 
ao processo, 63% dessas pessoas 
não suportam estímulos acima de 
80 decibéis, enquanto a poluição 
sonora advinda da explosão de fo-
gos de artifício pode alcançar de 
150 a 175 decibéis. 

Mais um casal do bairro lança 
ação em prol do BuriDogs

no último dia 1º de julho. A ceri-
mônia foi simples, porém, a atitu-
de que tomaram foi grandiosa. No 
lugar dos tradicionais presentes do 
Chá de Panela, o casal do Buritis 
pediu que os convidados fizessem 
doações para entidades solidárias. 
Os próprios convidados decidiram 
para onde seria destinada sua con-
tribuição, por meio de um site. E, 
mais uma vez, o BuriDogs foi um 
dos contemplados. Uma grande 
prova do reconhecimento do exce-
lente, e sério, trabalho desenvolvi-
do pelas suas coordenadoras.

“Nós sempre contribuímos 
com o BuriDogs. Já ajudamos em 
resgates, sempre contribuímos com 

dinheiro. E, graças a Deus, esta-
mos muito bem acomodados na 
nossa casa. Então, achamos me-
lhor tentar incentivar as pessoas 
a, primeiramente, conhecer esses 
projetos, e também contribuir com 
eles”, explica Guilherme.

Realmente, o casal tem uma li-
gação muito forte com a causa pet. 
No seu apartamento são dois cães 
adotados. E, por causa dos seus in-
centivos, a família também embar-
cou nesta campanha do bem. ”Meu 
irmão mais novo tem um adotado, 
o mais velho tem dois. Os pais do 
Guilherme têm três cachorros, sen-
do dois adotados. Meu pai tem um 
adotado também”, comenta Luíza.

A animada recepção aconteceu 
no Mercado da Boca, 
do Buritis, e contou 
com cerca de cem 
convidados. Tiveram 
doações de R$10 até 
R$300. “Todo mun-
do veio falando pra 
gente que doou. En-
tão, acredito que já 
ajuda né? O pessoal 
do BuriDogs ficou 
super feliz com a 
nossa iniciativa. As 
meninas do grupo 
são muito especiais. 
São verdadeiros an-
jos”, finaliza Luíza.

Nossos pets agradecem: projeto que
proíbe fogos com estampidos é aprovado

Expectativa agora de MILTINHO CGE e dos demais protetores  
de animais é que o projeto seja SANCIONADO pelo Executivo

GUILHERME e 
LUIZA viram 
a matéria 
no JORNAL 
DO BURITIS 
e resolveram 
seguir o exemplo 
promovendo um 
chá de panela 
com doações 
para nossas 
protetoras dos 
animais
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Novidade 

A cada dia que passa, o Buritis 
mostra a seus moradores que eles 
não precisam sair daqui para nada. 
Pelo contrário, o bairro vem se tor-
nando um dos locais mais procura-
dos por residentes de outras regi-
ões da capital. A grande novidade 
agora vem na área de lazer com a 
chegada do paintball neste mês de 
agosto. Um investimento da Alvo 
Paintball & Airsoft, empresa com 
mais de 14 anos de história, em 
parceria com o Prainha Butiquim.

O paintball é um esporte mui-
to conhecido em vários cantos do 
mundo. Nele, duas equipes se en-
frentam em uma arena utilizando 
armas com bolas de tinta para mar-
carem seus oponentes. Um esporte 
em que a diversão é garantida e 
a adrenalina rola solta. Já o Air-
soft é uma categoria diferente. Os 
equipamentos utilizam bolas de 
plástico bem pequenas para acer-
tar os adversários.

As novas atividades fazem par-
te do novo espaço Mirante Buritis, 
que nasce com a promessa de ser 
um dos locais mais buscados pe-
los moradores. Localizado na Rua 
Moisés Kalil, 250 (próximo à saída 
do bairro pelo Anel Rodoviário), a 

UMA NOVA OPÇÃO DE LAZER
Buritis agora também conta com paintball

sua vista é simplesmente incrível, 
por isso a escolha do nome.

“O paintball vai ser a ponta 
do iceberg do nosso projeto. Que-
remos criar aqui uma grande área 
gastronômica, uma pista de bici-
cleta, entre outros. Ideia é o que 
não falta. Tudo isso diante de uma 
vista que é top demais, onde os 
clientes poderão contemplar tan-
to o nascer quanto o pôr do sol”, 
destaca Lucas Lacerda, um dos 
sócios do novo empreendimento 
do Buritis.

A Alvo é uma empresa muito 
conceituada no ramo. Seu funda-
dor, Fabianderson Arthuso, é joga-
dor de paintball desde 2008, já foi 
campeão em três etapas do Circui-
to Brasileiro da modalidade, além 
de ter jogado fora do Brasil e tam-
bém ter representado empresas 
dos Estados Unidos na América 
Latina com venda de equipamen-
tos para o esporte.

Junto a ele, está seu sócio, 
Eduardo Deslandes. No esporte 
desde 1998, Eduardo tem um co-
nhecimento profundo no segmento, 
sendo um dos primeiros na prática 
da modalidade em Minas Gerais. 
Lucas chega agora para compor 

ainda mais este time de estrelas.
“Desde a sua fundação, a Alvo 

sempre zelou pelas mais altas 
práticas de segurança para seus 
clientes e isso tornou a prática ex-
tremamente segura e divertida. O 
paintball é aconselhado para qual-
quer pessoa acima de 10 anos de 
idade. Já o Airsoft, como conta 
com equipamentos muito pareci-
dos com armas de verdade, apenas 
maiores de 14 anos, devidamente 
acompanhados e autorizados por 
maior responsável, podem prati-
car. E ainda tem o air orbits, que 

Apesar de gerenciar o 
Prainha Butiquim e já ter ad-
ministrado outros bares no 
bairro, Lucas diz que a esco-
lha pelo Buritis para o empre-
endimento foi muito estuda-
da. Segundo ele, existe uma 
concentração muito grande 
de “campos”, principalmente 
de paintball, no vetor Norte 
da capital. Clientes da nos-
sa região, da Centro Sul e de 
Nova Lima são carentes desse 
tipo de atividade e precisam 
atravessar a cidade para prati-
cá-las. Agora, terão este lazer 
bem perto de casa

“Empreendo no bairro, 
em especial no Buritis 2, 
quando tudo aqui ainda era 
mato. Fui o segundo restau-
rante daquele pedaço. Meus 
amigos dizem que sou “lou-
co” por sempre pegar áreas 
que, a princípio, aos olhos 
das pessoas parecem áridas 
e inóspitas para novos ne-
gócios. Sempre enxerguei 

a longevidade e o potencial 
que o Buritis oferece, o nú-
mero de crianças, adolescen-
tes, casais recém formados 
e novas pessoas que chegam 
para morar no bairro”.

O Mirante Buritis conta 
com uma área de mais de 3 
mil m2 reservada para rea-
lização de eventos dos mais 
diferentes tipos. Os investi-
dores esperam trazer parcei-
ros e realizar festivais dos 
mais variados temas, para 
todas as idades e públicos. 
“Temos uma área ímpar em 
Belo Horizonte por estar-
mos dentro da cidade, mas 
trazemos, de certa forma, 
uma caraterística de nature-
za, mais raiz, com um visual 
surpreendente. A ideia aqui é 
disponibilizar o máximo de 
opções possíveis para os usu-
ários, tudo isso aliado, claro, 
à uma vista maravilhosa da 
nossa cidade e da Serra do 
Curral”.

atrai clientes que vão desde os 
seis anos de idade até idosos. Ou 
seja, são brincadeiras bem ecléti-
cas e todos podem participar”, ex-
plica Fabianderson.

Ainda de acordo com os em-
preendedores, esse novo espaço 
multiuso no Buritis visa trazer 
para o bairro uma nova opção para 
os moradores, resgatando brinca-
deiras saudáveis, espaço rústico e 
aproximação de um ambiente mais 
natural. “Nada de concreto, pare-
des, cimento, etc. A ideia aqui é 
voltar para a natureza”, diz Lucas.

O Buritis

CAMPO FOI CONSTRUÍDO DENTRO DO NOVO ESPAÇO MIRANTE BURITIS, QUE PROMETE SER UM DOS LOCAIS MAIS VISITADOS DA REGIÃO

FABIANDERSON, LUCAS e EDUARDO se uniram para 
trazer este novo empreendimento para o bairro
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Diversão 

Tirar as crianças da frente do 
computador e dos celulares é uma 
das tarefas mais difíceis para os 
pais na educação dos filhos nos 
dias atuais. Conseguir criar neles o 
gosto por brincadeiras da época de 
sua juventude é um desafio, princi-
palmente pela falta de oportunida-
des que o mundo de hoje oferece. 
No Buritis, felizmente, tem uma 
turma muito entusiasmada com as 
brincadeiras das décadas de 80 e 
90 que tem conseguido despertar 
o interesse da garotada. Trata-se da 
turma do rolimã da Rua Doutor Ja-
vert Barros.

Os amantes do rolimã come-
çaram a se encontrar no bairro 
em 2020. Contudo, com a pan-
demia os encontros foram dimi-
nuindo. Porém, agora eles deci-
diram retornar a todo vapor. O 
primeiro grande encontro acon-
teceu no último dia 17 de julho. 

Já pensou na impor-
tância de uma co-
munidade vigilante? 
No bairro Buritis, 
muitos crimes já fo-
ram evitados graças 
à Rede de Condomí-
nios Protegidos!

Sabe aquela plaqui-
nha que a Polícia Mi-
litar cede às casas e 
condomínios assisti-
dos pelo órgão de se-
gurança? Aqui no Bu-
ritis, pode ter certeza 
que ela significa mais 
do que uma mera 
identificação. 

A Rede de Condo-
mínios Protegidos do 
bairro Buritis funcio-
na de uma maneira 
particular em relação 
às redes de outras 
regiões. Aqui, a co-
munidade mantém 
constante troca de 
informações com a 
polícia militar, por 
meio dos síndicos dos 
prédios.

Veja o passo a passo 
de como participar:

1° passo: Mande uma 
mensagem para a co-
ordenadora da Rede de 
Condomínios (Ana Lui-
za), por meio de Whas-
tApp 31 99410-5050;

2° passo: Preencha um 
formulário com infor-
mações sobre o seu 
condomínio;

3° passo: Aguarde o 
convite da Ana Luiza 
para participar da reu-
nião com os demais no-
vos integrantes e a Polí-
cia Militar.

Encontros de 
carrinhos de rolimã 
retornam no bairro

Muitas famílias atenderam ao 
chamado e levaram seus carri-
nhos para a “pista”.

Morador da Avenida Senador 

José Augusto, Estevam Lins foi o 
grande incentivador da volta dos 
encontros. Ele inclusive faz uso de 
seus conhecimentos de AutoCAD 
para construir carrinhos de rolimã 
muito especiais. “O objetivo é bem 
simples. Resgatar uma das brinca-
deiras mais gostosas que tive na 
infância e apresentar a essa nova 
geração tecnológica”.

Por ser o primeiro neste retor-
no, o número de pessoas presentes 
ao encontro surpreendeu Estevam. 
“O nosso encontro é super gosto-
so, todos se divertem, o carrinho 
de rolimã é super democrático, 
sempre tem alguém disposto a 
emprestar para que todos possam 
se divertir. Em nossos encontros 
sempre tem de avó a neto diver-
tindo juntos”.

Por mais que já esteja acostu-
mado com as brincadeiras, o mora-

dor do Buritis diz que é sempre um 
momento especial ver as pessoas 
se divertindo com uma brincadeira 
tão saudável e simples. “A sensação 
para quem já andou é a garantia de 
reabrir aquele sorrisão no rosto de 
orelha a orelha. Para quem anda 
pela primeira vez é surreal, sensa-
ção de adrenalina e alta velocidade 
com gostinho de quero mais”.

A princípio, a expectativa de 
Estevam Lins é promover os encon-
tros de carrinhos de rolimã no Bu-
ritis, regularmente, de forma men-
sal. Tendo o resultado esperado, 
este período pode serf quinzenal e, 
quem sabe, se tornar semanal.

Além de levar seus produtos 
nos encontros, quem tiver interesse 
em conhecer mais sobre o trabalho 
de Estevam também pode acessar 
o Instagram @carrinho _de_rolima 
e @bh1carrinhoderolima.   

 Rua Doutor Javert Barros foi o local escolhido para receber a ANIMADA TURMA

Andar de carrinho de rolimã é uma DIVERSÃO para toda a família 
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A turma de pedal mais anima-
da do Buritis está de volta! O Bu-
ribikers, primeiro grupo de ciclis-
tas criado no bairro, retomou os 
encontros após um período de ina-
tividade. Quatro vezes por semana 
eles se encontram em um ponto 
do Buritis de onde saem para, 
além de praticar o esporte, fazer 
amizades e ter a oportunidade de 
conhecer algumas das belezas da 
nossa capital.

Desde que foi criado, em 2018, 
o Buribikers tem o objetivo de 
reunir ciclistas do bairro e das re-
dondezas para, juntos, evoluírem 
no esporte, aprendendo uns com 
os outros, e desfrutando das belas 
paisagens por onde passam, co-
nhecendo melhor a cidade. “Temos 
um olhar diferente da nossa cidade, 
já que pedalamos por toda BH. E, 
claro, fazermos ótimas amizades 
que levamos para a vida”, comenta 
Renato Mancini, um dos integran-
tes do grupo.

O Buribikers é formado por 

BURIBIKERS ESTÃO DE VOLTA
Pedalada 

ciclistas que já pedalam em ní-
vel intermediário. Os encontros 
acontecem nas terças e quintas, 
às 20h, com uma rota aproxima-
da de 40 km com ritmo médio de 
20 km/hora. Aos sábados e do-
mingos os pedais são em trilhas 
variadas por Belo Horizonte e 
cidades vizinhas, e também tra-
jetos longos como, por exemplo, 
do Buritis até o aeroporto in-
ternacional de Confins. “Hoje, 
85% do grupo são de ciclistas 
que moram no bairro e o restante 
moram próximos”.

Apesar dos percursos do gru-
po serem extensos, pedalar mais 
dentro do Buritis é um plano que 
os coordenadores traçaram para 
um futuro próximo. “Precisamos 
explorar mais o nosso bairro. Va-
mos organizar em breve um pedal 
só para conhecer todas as belezas 
do Buritis e o bairro como um 
todo”, garante Mancini, que é mo-
rador na Avenida Engenheiro Car-
los Goulart.

Como 
participar
O Buribikers está aberto para re-

ceber qualquer ciclista que já pedala 
pelo menos duas vezes por semana, 
em ritmo intermediário, e que queira 
evoluir e fazer novas amizades. 

Para participar basta entrar em 
contato pelo direct no Instagram: 
@buri.bikers, ou comparecer nos 
dias de pedais noturnos (terças 

e quintas, 20h, em frente à 
Hamburgueria Django, 

Rua Senador Lima Gui-
marães, 100).

“O grupo ficou 
um pouco esqueci-
do nos últimos dois 
anos, mas agora vol-

tamos com tudo. Estamos 
fazendo nossa camisa e con-
seguimos quatro patrocinado-
res, sendo que três deles são 
empresários do Buritis”.

Os jovens do Buritis que são 
apaixonados pelo basquete ganha-
ram um incentivo e tanto para pra-
ticar o esporte no bairro. Desde o 
início do ano, a quadra poliesportiva 
localizada na Rua José Rodrigues 
Pereira, 411, se tornou o centro  de 
treinamentos oficial das equipes de 
base do conceituado Esporte Clu-
be Ginástico. Além dos treinamentos 
para jovens das categorias sub-14 à 
sub-17, o local ainda recebe jogos de 
campeonatos municipais e estaduais.

Apesar de não ter uma equipe 
profissional nas grandes ligas de 
basquete desde meados da década 
de 90, o Ginástico ainda é um gran-
de formador de atletas na modali-
dade. O sucesso em suas categorias 
de base é quase uma certeza do fu-
turo em um grande clube do país. 
Ex-atleta profissional, Wilian Félix, 
o Rappa  Dura, é quem coordena 
o CT no Buritis. De acordo com o 
treinador, apesar do pouco tempo 
de atividade no bairro, bons frutos 

já foram colhidos.
“Este é um trabalho desenvol-

vido pelo Ginástico há muitos anos 
na capital. Este ano chegou ao Bu-
ritis e já tem sido um sucesso. É 
muita satisfação poder tentar reali-
zar o sonho de um atleta. Um dia fi-
zeram isso por mim e hoje faço por 
esses garotos com muita gratidão”. 
Além dos treinamentos, o Ginás-
tico também investe no social. Às 
segundas, quartas e sextas, às 14h é 
realizada uma escolinha de basque-

te aberta ao público sem cobrança 
de mensalidade. “Já as chamadas 
peneiras, em busca de novos atle-
tas, acontecem toda última sexta 
feira do mês”, explica.

Recentemente, a quadra do 
Buritis passou por uma ampla re-
forma. O piso, por exemplo, foi 
totalmente reformado, incluindo 
raspagem, troca das madeiras dani-
ficadas, pintura e novo layout. Com 
isso, os atletas podem ter melhor 
desempenho e segurança.

Ginástico traz CT da base 
de basquete para o bairro

 Mais que formar um atleta, 
RAPPA DURA acredita que o 
trabalho feito pelo Ginástico 
será fundamental na 
FORMAÇÃO DO CIDADÃO

GRUPO DE CICLISTAS vive uma nova experiência a cada encontro
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Um novo gás na sua vida

Homenagem 

Neste mês se celebra uma 
das profissões mais atuantes no 
nosso bairro. O 27 de agosto é 
o Dia Nacional do Corretor de 
Imóveis. Foi nessa data, no ano 
de 1962, que o senador Auro 
Moura Andrade, presidente do 
Congresso Nacional, promulgou 
a lei 4116 que, inicialmente, deu 
reconhecimento à atividade pro-
fissional no Brasil. 

Há cerca de três décadas, o 
Buritis é visto com grande desta-
que pelo seu intenso crescimento 
imobiliário, e os corretores são 
fundamentais para este suces-
so. Afinal, são eles quem fazem 
a intermediação da maior parte 
das transações de compra, venda 
ou aluguel de imóveis.

Corretora na Solimob Net-
móveis, Adla Cristina Sampaio 
está na profissão há mais de 20 
anos. No entanto, ela conta que 
tudo iniciou de uma forma ines-
perada. Seu irmão tinha uma 
imobiliária no bairro Sion e, 
em um determinado momento, 
precisava aumentar o quadro de 
colaboradores e a convidou para 
fazer parte da equipe.

Mal sabia ela que, ao aceitar 
aquele convite, estaria ingressan-
do em uma carreira que pretende 
levar para toda a vida. “Deu tudo 
tão certo que nunca mais larguei. 
Já são mais de duas décadas de 
alegrias, aprimoramento, capaci-
tação e dedicação total”. E nestes 
20 anos de atuação Adla pôde vi-
venciar algumas importantes mu-
danças na profissão, impulsiona-
das principalmente pelo avanço 
da tecnologia.

“Em 2001 a gente atendia o 
telefone, anunciava os imóveis 
pelo jornal de domingo, recebia a 
ligação do cliente, abria uma pas-
ta com papéis e tentava descrever 
o imóvel para o cliente. Bem dife-
rente dos dias de hoje em que to-
das as informações são recebidas 
na palma da mão pelo celular. Esse 
avanço, de fato, nos desafiou a mu-
dar constantemente, para sempre 
estar forte no mercado. Porém, o 
que nunca muda é saber como se 
relacionar com seus  clientes”.

A relação da corretora com o 
Buritis começou em 2003. De lá 
pra cá viu muita coisa acontecer 
por aqui, como o surgimento da 
área mais nova do bairro, o cha-
mado Buritis 2. “Comercializamos 
muitos imóveis aqui. Ajudamos a 

fazer o bairro crescer. Famílias 
que compraram comigo há qua-
se 20 anos tiveram filhos, deci-
diram comprar um novo imóvel, 
maior, mas ainda no Buritis. 
Acaba criando uma relação que 
vai além do profissional. É de 
muito carinho por saber que aju-
dei muitas famílias a terem con-
cretizado este sonho”.

Quanto às perspectivas de 
crescimento do setor para o bair-
ro, Adla garante que elas seguem 
altas, especialmente, no que se 
refere ao Buritis 2, onde novos 
empreendimentos estão sendo 
construídos. “E, o mais impor-
tante, estes empreendimentos 
estão sendo feitos de forma or-
denada, para acolher bem os no-
vos moradores”.

27 de agosto: uma 
data muito especial 

para o bairro

Atuando 
desde 2003 no 
Buritis, ADLA se 
orgulha em ter 

contribuído com 
muitas famílias 
para adquirir 
o imóvel dos 

sonhos no bairro

Para o futuro da Sortegás, Gena-
rio almeja ampliar ainda mais o seu 
atendimento. Para isso, busca aten-
der os melhores lugares de BH e o 
Buritis, claro, está no topo da lista. 
Seu cartão de visitas é o que preza 
diariamente na sua empresa: qua-
lidade, honestidade e preço. “Uma 
prova é que escolhemos cada cola-
borador com muito cuidado. É uma 
pessoa que irá entrar na casa, na co-
zinha do cliente, então ela tem que 
passar toda confiança possível”. 

Além do atendimento, o em-
presário deseja conquistar o 
Buritis também pelo preço. De 
acordo com ele, o modelo LP45, 
normalmente usado nos condomí-
nios, consegue passar ao seu clien-

te em torno de R$80 a R$100 mais 
barato que o exposto no mercado. 

“Esta é uma economia que faz 
uma grande diferença no fim do 
mês. Consigo atingir este preço por 
repassar os descontos que consigo 
junto à refinaria, pela grande quan-
tidade de botijões que adquiro, sem 
pensar em obter mais e mais lucro”.

E, além dos condomínios, outro 
alvo da Sortegás no Buritis são seus 
bares e restaurantes. Ciente da força 
gastronômica do nosso bairro, Gena-
rio quer contribuir ainda mais com o 
crescimento do setor. 

“Eles tendo a possibilidade de 
comprar um gás mais barato e com 
muitas formas de pagamento, sem 
dúvidas, poderão seguir mantendo 

um ótimo serviço e sem precisar 
aumentar os preços. Portanto, uma 
parceria que vai agradar até os 
clientes”, brinca.

Em relação à distribuição de gás 
encanado, muito comum no Buritis, 
o empresário garante que o botijão 
de gás oferece a mesma qualidade e 
eficiência, mas com a vantagem de 
ter um custo bem menor. 

Os telefones de contato da 
SORTEGÁS são o 3160-2072 
e 9 7358-5079. O atendimento 
acontece de segunda à sexta, das 
07h às 20h30. Aos sábados até às 
20h e aos domingos até às 14h. A 
entrega é garantida em um prazo 
máximo de 30 minutos.

Na hora de fazer a compra de 
um gás de cozinha é preciso, mais 
do que tudo, confiança. Confiança 
na qualidade do produto que está 
adquirido e confiança na pessoa, 
um estranho, que você irá deixar 
entrar em sua casa. Por isso, saber 
que o Buritis tem à disposição uma 
revendedora que oferece este aten-
dimento de qualidade, honesto, e 
ainda a um preço abaixo do merca-
do, é algo que os moradores devem 
usufruir. A Sortegás chega para dar 
um “novo gás ao bairro”.

A Sortegás comercializa, em 
média, 75 mil botijões por mês. 
A revendedora, nascida em 2009, 
chegou a ser considerada a segun-
da do Brasil no ano de 2017 e hoje 
ocupa um lugar entre as quatro 
primeiras do país. Uma conquista 
vinda através de muito esforço do 
empresário Genario Fernandes, 
apesar de esta história ter se inicia-
do quase que sem querer. 

Funcionário de uma grande 

montadora de veículos, Genario 
simplesmente decidiu que iria com-
prar um caminhão baú e iniciar um 
empreendimento próprio. Então, 
no ano de 2001 deixou a montado-

ra e comprou um caminhão usado. 
Acontece que seu único desejo era 
ter o veículo. O que iria comercia-
lizar não tinha a menor ideia. Como 
o caminhão que comprou era uti-
lizado para vender botijão de gás 
resolveu seguir o trabalho. Na rota 
inicial vendia em torno de 35 boti-
jões por dia, isto três vezes na se-
mana. Como nos outros dias não 
vendia nem cinco botijões, dava 
prejuízo colocar o caminhão para 
rodar. Mas, com muita dedicação 
foi pouco a pouco ganhando a con-
fiança dos clientes, as vendas foram 
aumentando consideravelmente até 
atingir um patamar de decidir lançar 
sua própria revendedora. 

“Quando alcancei uma média 
de 170 botijões por dia vi que era 
hora de ter a minha revendedora. 
Hoje são quase três mil vendas por 
dia. Uma história que conto com 
muito orgulho, pois foi uma vitória 
alcançada através de muito esforço 
e dedicação”.

DE OLHO NO BURITIS

GENARIO garante que o 
morador do Buritis agora conta 

com o melhor custo/benefício na 
compra de botijão de gás

SORTEGÁS já foi eleita a SEGUNDA MAIOR REVENDEDORA de gás de cozinha do Brasil

Qualidade
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Perfil 

A Itatiaia, maior rádio de Mi-
nas e uma das maiores do Brasil, 
passou por uma grande reformu-
lação desde que o empresário 
Rubens Menin fez a sua aquisi-
ção no início de 2021. Entre as 
principais mudanças, a definição 
de uma nova diretoria, tendo à 
frente como presidente da emis-
sora o publicitário e educador 
financeiro, Diogo Gonçalves. 
Uma grande responsabilidade 
nas mãos de mais um ilustre mo-
rador do bairro.

Diogo se mudou para o Buri-
tis assim que se casou, há 14 anos. 
O amor pelo bairro foi à primeira 
vista. Lugar de onde, segundo 
ele, sai hoje apenas para cumprir 
o dever de trabalhar. Diz que tem 
até uma certa inveja de quem faz 
home office, pois assim não pre-
cisa sair daqui para absolutamen-
te nada.

 “Aqui é um bairro-cidade. 
Tudo se acha. Supermercado, sho-

MORADOR DO BAIRRO NO 
COMANDO DA ITATIAIA 

pping, bancos, até boliche tem 
agora. Sem contar clínicas médi-
cas, odontológicas, entre outras. 
Eu faço tudo aqui. Adoro treinar e 
as academias são as mais diversas. 
Faço futvôlei, futetênis. Tenho 
tudo que preciso no Buritis”.

E a paixão pelo bairro é de 
toda a família. De acordo com 
Diogo, sua esposa e as três filhas, 
de 9, 7 e 2 anos, simplesmente 
amam o Buritis. As meninas es-
tudam e realizam suas ativida-
des extras, como natação e aulas 
de inglês, no bairro. E todos têm 
uma vida social muito presente 
por aqui.

“Temos grandes amigos. Te-
nho o meu cabeleireiro. Trouxe 
minha mãe para morar perto de 
mim um ano depois que casei. Ela 
também adora o bairro, não muda 
daqui por nada. Tenho uma célula 
da Igreja Batista Central e os en-
contros são na minha casa. Nós 
amamos o Buritis”, declara.

Diogo Gonçalves assumiu a 
presidência da Itatiaia em maio 
do ano passado. Apesar de bastan-
te conhecido pelo quadro “Diogo 
e sua grana”, em que dá dicas de 
como cuidar bem do seu dinheiro, 
o morador é especialista em gestão 
administrativa e chegou ao coman-
do da emissora com o intuito de fa-
zê-la crescer ainda mais.

“A Itatiaia agora é uma empre-
sa corporativa, que busca cumprir 
metas, e não mais uma empresa fa-
miliar. Chegamos com a responsa-
bilidade de manter a sua credibili-
dade, audiência e o legado. E, para 
nosso orgulho, estamos conseguin-
do. Inclusive, em janeiro deste ano 
a rádio atingiu a maior audiência 
do país. Isto nunca havia ocorrido 
em 70 anos de fundação”. O mora-
dor do Buritis diz ser movido a de-

RESPONSABILIDADE NAS MÃOS 
safios. Nunca imaginou dirigir uma 
grande empresa aos 39 anos, mas 
aconteceu e garante que irá traba-
lhar da melhor forma possível.

De acordo com ele, a Itatiaia 
seguirá trazendo tudo o que o povo 
mineiro quer, e em todas as plata-
formas digitais “Em resumo, a Ita-
tiaia é uma rádio que leva a cultura 
de Minas e eu me orgulho de fazer 
parte deste time. Cada mineiro se 
sente um pouco dono da emisso-
ra. Eu cheguei lá pensando assim 
também, e este é o nosso lema: ser 
relevante na vida de cada um dos 
mineiros. Até por isso, a mudança 
no nosso slogan: a “Rádio de Minas” 
deu lugar ao “Tudo o que importa 
para Minas”. Cobrimos a final da 
Liga dos Campeões, estaremos no 
Catar em mais uma grande cobertura 
da Copa do Mundo, fizemos cober-

tura na Guerra da Ucrânia. E 
podem ter certeza, tem muito 
mais coisa boa vindo por aí”.

E, em breve, a Itatiaia terá 
uma ligação ainda mais for-
te com o Buritis. A partir de 
deste mês a nova sede, lo-
calizada na Av. Barão 
Home de Melo, no 
nosso vizinho 
Estoril, será inau-
gurada. “Será 
uma sede em um 
local estratégico, 
com estúdio pa-
norâmico. Nunca 
deixaremos a es-
sência da rádio de 
lado, mas temos 
que nos adaptar 
a este novo mundo 
digital”.

Em março de 2021, uma mora-
dora do Buritis teve a iniciativa de 
lançar um projeto para plantar ár-
vores frutíferas em áreas verdes do 
bairro. Seu objetivo era fazer com 
que os frutos destas árvores contri-
buíssem com a alimentação de ani-
mais silvestres que vivem em nossa 
região. Pouco mais de um ano de-
pois a ação prossegue e, trocadilhos 
à parte, vem dando bons frutos.

Denisa Moreira é moradora 
na Rua Cônsul Walter, próximo à 
esquina com Stella Hanriot, onde 
existe a conhecida “Pracinha dos 

Micos”. Por essa proximidade es-
colheu a mata localizada ao lado da 
praça para iniciar seu projeto. Lá 
foram plantados pés de maracujá, 
pêssego, bananeiras e, aos poucos, 
as frutas estão começando a apare-
cer e os animais estão consumindo.

“Passado mais de um ano, conti-
nuamos cuidando e plantando mudas 
que estão crescendo. Daqui a pouco 
teremos nas árvores frutas onde os 
animais poderão alimentar e não pre-
cisaremos mais ficar tão preocupados 
em colocar frutas para alimentá-los”.

Preocupar em alimentar os ani-

mais já é uma atitude que deve ser 
aplaudida pela comunidade. Contu-
do, o projeto de Denisa também tem 
a finalidade de melhorar a qualidade 
de vida de quem mora no Buritis, 
pois ele evita que estes animais sil-
vestres invadam a área urbana à pro-
cura de comida.

“A finalidade é plantar árvores 
que dão frutos para que os animais 
silvestres tenham uma mínima so-
brevivência. Animais que buscam 
comida em lixos e adoecem. Fica-
mos preocupados porque alguns 
deles, como micos, pássaros gran-

des e gambás, podem transmitir 
ou levar de um local para o outro 
doenças para humanos e animais 
domésticos saudáveis”.

Quem deseja conhecer um 
pouco mais do trabalho da morado-
ra do Buritis pode entrar em con-
tato com ela pelo telefone 9 9992-
7121. Seu desejo neste momento é 
comprar mudas grandes para que 
as chances de as árvores crescerem 
se tornem maiores.”A minha in-
tenção é levar este projeto para os 
quatro cantos de Belo Horizonte. 
Vamos cuidar da nossa natureza”.

MORADORA SEGUE COM PROJETO 
PARA ALIMENTAR ANIMAIS SILVESTRES

DIOGO 
GONÇALVES 

reside no 
Buritis há 
quase 15 

anos, bairro 
que escolheu 

para 
constituir 

sua família

Desejo de DENISA é conquistar parceiros para ampliar
 ainda mais o número de árvores frutíferas no bairro
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Você sabe quem foiVocê sabe quem foi

MARIA HEILBUTH 
SURETTE

Por Dentro do Bairro 

Estudantes do 6° ano do En-
sino Fundamental II e colabo-
radores do Colégio Adventista 
participaram do plantio de duas 
árvores, uma Catiguá e outra 
Gonçalo Alves, no Parque Mu-
nicipal Aggeo Pio Sobrinho. A 
ação realizada no dia 5 de julho, 
buscou conscientizar os estudan-
tes sobre os cuidados que todos 
devem ter com os nossos recur-
sos naturais. Além do plantio, 
o colégio também adquiriu li-
xeiras de reciclagem para cons-
cientizar na prática o descarte 
correto do lixo.

A professora de Ciências, 
Érica Veras, explicou que os 
alunos estudaram sobre a im-
portância das árvores e, duran-
te a ação, puderam ver na prá-
tica como elas são plantadas. 
“Quando a gente coloca a ‘mão 
na massa’, entendemos melhor 
o desenvolvimento da árvo-
re e valorizamos mais a natu-
reza. Quando falamos sobre o 
meio ambiente na sala de aula 
e vemos imagens é muito boni-
to, mas o concreto, o colocar a 
mão, tem mais valor”, disse Éri-
ca, sobre a escolha da atividade.

O estudante Alexandre Sal-
les, de 11 anos, participou da ati-
vidade, colocou a mão na terra e 
prestou atenção nas orientações 
do instrutor presente. “Eu acho 
muito importante essa ação por-
que aprendemos a preservar o 
meio ambiente. Assim, cuidamos 
do espaço onde vivemos. A terra 
está sofrendo muito devido à po-
luição e efeito estufa e eu aprendi 
que plantar árvores ameniza es-
ses problemas”.

ESTUDANTES DO ADVENTISTA 
DEIXAM O AGGEO AINDA MAIS VERDE

Já o diretor do colégio, 
Allan Fernandes, afirmou que 
a atividade está inteiramente li-
gada com a essência da institui-
ção. “O reflexo dessa ação é al-
tamente positivo, porque o que 
os alunos aprendem aqui eles 
levam para vida. Eles apren-
dem, cultivam ideias e influen-
ciam as pessoas. Isso cria um 
valor e pode transformar a vida 
de outras pessoas”, concluiu.

PLANTIO NO PARQUE 
foi apenas o início 
do PROJETO do 
ADVENTISTA de realizar 
ações em prol do bairro

A Rua MARIA HEILBUTH 
SURETTE é uma das maiores 
do nosso bairro. Tem cerca de 1,3 
km, começa na Av. Professor Má-
rio Werneck, em frente ao Parque 
Aggeo Pio Sobrinho, faz esquina 
com diversas vias e termina na 
Rua Paulo Diniz Carneiro. Mas 
quem foi Maria José Heilbuth Su-
rette para ter seu nome eternizado 
no Buritis?

Ela nasceu aqui mesmo em 
Belo Horizonte, no dia 11 de março 
de 1920. Seus pais eram, Francisco 
Walter Heilbuth, de Belo Horizon-
te, mas descendente de alemães, e 
Haydéia Buzelin Heilbuth, de Por-
tugual, mas criada na Inglaterra.

Ambos, quando vieram da 
Europa, foram morar em Ouro 
Preto onde se conheceram, namo-
raram e noivaram. O casamento 
foi na capital Belo Horizonte. 
Desta união nasceram oito mu-
lheres dentre as quais, Maria 
José. Ela passou toda sua infância 
com suas irmãs e seus pais em 
uma casa na Rua Grão Mogol, 
Sion. Ela era muito querida pela 
família e sempre foi uma garota 
muito religiosa, católica, fé que 
carregou por toda sua vida.

Ainda jovem, Maria José 
trabalhou na Feira de Amostra 
de Belo Horizonte onde é a atual 
Rodoviária no cargo de Diretora 
e Chefe de Departamento, como 
funcionária pública. Muito es-
tudiosa, Maria José concluiu os 
estudos, antigo curso Normal, no 
Instituto de Educação de Minas 
Gerais, que era só para mulheres, 
na Avenida Carandaí. Lá se for-
mou professora de Língua Por-
tuguesa, mas exerceu a profissão 
por pouco tempo dando apenas 
aulas particulares.

Em 13 de novembro de 1943, 
com 23 anos, ela se casou com 
José Surette Filho que era um 
pouco mais velho, 24, na Igreja 

São José. Foram morar na Rua 
Minas Nova, no bairro Cruzei-
ro, e deste casamento nasceram 
seis filhos, todos homens. Paulo 
Roberto, José Flávio, Marco Au-
rélio, Fernando Luiz, Francisco e 
Cláudio Henrique. Após alguns 
anos a família se mudou para um 
casarão que existia na Rua Incon-
fidentes, quase esquina com a Av. 
Getúlio Vargas, onde há alguns 
anos existia a Pizza Hut Savassi.

José Surette foi o primeiro co-
merciante a abrir uma loja na Sa-
vassi. O nome da sua empresa era 
“Vulcão dos Retalhos”, lembrada 
até hoje pelos que vivenciaram 
aquela época, e Maria José, na 
medida do possível, ajudava seu 
esposo trabalhando na loja.

Foi com a morte de seu ma-
rido que Maria José mostrou ser 
uma mulher com “M” maiúscu-
lo. Foi a partir daí que veio a sua 
luta. Criar os seis filhos homens 
que ainda eram crianças e ainda 
por cima sozinha. O filho mais 
velho estava com apenas 15 anos 
de idade e o mais novo com dois. 
José Surette morreu com 40 anos 
e sua esposa ficou viúva muito 
nova, com apenas 39 anos.

Ela lutou muito para criar os 
filhos. Ficou com o “Vulcão dos 
Retalhos” por mais três anos e 
depois vendeu o estabelecimento 
para estudar os filhos e sustentar 
a família. Conseguiu retornar ao 
funcionalismo público trabalhan-
do no Departamento Estadual de 
Estatísticas de Minas Gerais.

Maria José, no dia 01 de outu-
bro de 1984, com 65 anos, veio a 
falecer. Ela morreu de câncer nos 
gânglios linfáticos. Maria José foi 
sepultada no cemitério do Bonfim, 
em uma celebração muito bonita 
onde recebeu inúmeras homena-
gens. Se você não sabia, agora sabe 
quem foi MARIA JOSÉ HEI-
BULTH SURETTE.
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Social Artigo 

Com o olhar voltado para o sofrimento de grande parte da popu-
lação de idosos, com a falta de políticas públicas para esse segmento 
da população, e principalmente com o despreparo para lidar com as 
questões que envolvem o processo do envelhecer, e de que em breve 
os idosos serão a maioria, trago um exemplo entre tantos casos que 
nos chegam ao consultório, que pode elucidar um entre tantos outros 
aspectos desta problemática: A filha de uma paciente, uma senhora de 
76 anos, a levou para consultar dizendo que a mãe estava muito desa-
nimada e implicante com os familiares.

Costumo iniciar os artigos, citando exemplos reais pois eles “ber-
ram” para aqueles que não querem escutar.

Escutando a senhora em questão, observo o ambiente abusivo e 
desrespeitoso em que vive, daí o quadro depressivo e as alterações de 
humor que estão incomodando a família, que aos finais de semana se 
reúnem na casa que é “dela”, bebem, escutam música alta e lá pelas 
tantas, já com o teor alcoólico elevado, iniciam a discutir.

Segundo a  Agência Brasil  
(10/2021) dos 210 milhões de brasileiros, 37,7 milhões são pes-
soas idosas, ou seja, que têm 60 anos ou mais.

Ao contrário do que se costuma pensar, na dinâmica familiar 
brasileira, os idosos ocupam mais o papel de apoiadores do que de 
dependentes. “A população idosa mais ajuda do que é ajudada”, diz 
Duarte, justificando com dados do Sabe: “75% da população idosa é 
independente, cuida da própria vida, cuida do seu entorno e muitas 
vezes cuida da família”.

No caso da senhora em questão, é a única da família que tem ren-
da certa para contar, pois é pensionista, os demais que residem com 
ela, 4 de seus filhos, fazem “bicos”.

Groisman (Fiocruz) adverte: “O Brasil não tem uma política na-
cional de cuidados, que é uma demanda já discutida há muito tempo. 
E isso certamente é motivo de morte precoce de idosos, de aumento 
de casos de violência, abandono e maus tratos”.

Voltando à senhora, agora querem “medicar” o idoso, pois já não 
o consideram um cidadão de direitos!

Groisman resume o desafio: “A maneira como a gente cuida dos 
nossos idosos ou das pessoas que não correspondem aos ideais de au-
tonomia e independência fala muito sobre a sociedade em que a gente 
vive. E o que a gente vem vendo é um gerontocídio silencioso, que 
se escancarou na pandemia, mas que já vinha acontecendo, sobretu-
do entre os mais pobres”, diz. E completa: “Eu não quero envelhecer 
numa sociedade assim”, e você?

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

O CRESCIMENTO 
DA POPULAÇÃO 
DE IDOSOS E 
SEUS DESAFIOS

Por Márcia Campos (*)

Ir ao supermercado tem sido 
um verdadeiro tormento para as 
donas de casa, nas últimas sema-
nas. O cenário global atual, diante 
da guerra na Ucrânia, e ainda sob 
os efeitos da pandemia, fez com 
que os preços dos alimentos fos-
sem às alturas. O tradicional arroz, 
feijão, bife e salada, deixou de ser 
uma comidinha simples e barata. 
E, se para quem tem uma condi-
ção financeira estável, a situação 
está complicada, para as classes 
mais pobres ela é insustentável. E, 
infelizmente, para quem vive ain-
da mais à margem da sociedade, 
agora com um agravante. Os altos 
preços dos alimentos fez com que 
ações sociais criadas durante a 
pandemia para suprir esta deman-
da ficassem inviáveis e tivessem de 
ser suspensas, como foi o caso do 
projeto Abrace Viva o Amor.

Alta nos alimentos 
impede a realização 
de ações solidárias

Abrace Viva o Amor foi um 
projeto idealizado um casal do Bu-
ritis, no ano de 2020. O engenhei-
ro Zander Fernandes, juntamente 
com a esposa Bárbara, decidiram 
arrecadar alimentos entre os vizi-
nhos para a produção de marmitas, 
sucos, vestuário, toalhas, roupas de 
cama, travesseiros, itens de higiene 
pessoal, máscaras, livros, revisti-
nhas em quadrinhos, jornais, re-
vistas, novelos, agulhas de crochê, 
brinquedos, fraldas, dentre outros, 
que posteriormente eram distribu-
ídos para moradores em situação 
de rua, asilos, creches e orfanatos 
de Belo Horizonte. O suporte re-
cebido foi tão grande que, em dois 
meses de ação, foram distribuídos 
cerca de 10 mil suprimentos como 
alimentos, livros e agasalhos.

No entanto, a alta exorbitante o 
custo dos insumos que são usados 

o aumento, restringindo ex-
portações. Uma vez que não 
existir saída dos alimentos para 
outros países, força a venda no 
mercado brasileiro, podendo 
existir barganha nos preços 
praticados. Falta vontade po-
lítica. Ao invés de apoiar os 
grandes produtores, o sugeri-
do é pressioná-los e negociar 
inclusive com concessão de 
possível redução de impostos. 
O mesmo para abatedouros 
com preços elevados das car-
nes. Um dos insumos usados, 
a cenoura, custava R$1,99 Kg 
em 2021 comprada no vare-
jo. Hoje, o valor praticado em 

Belo Horizonte está em torno de 
R$9 a R$10 Kg. Temos uma alta 
média de 300% nos insumos. Em 
contrapartida, o preço praticado nas 
exportações continua estável e sem 
grande alteração, onde denota-se 
disparidade e ausência de qualquer 
justificativa, que seja o combustível 
usado para logística ou produção”, 
diz ele, ressaltando que, uma ação, 
como a do Abrace Viva o Amor, é 
elaborada, justamente, na tentativa 
de suprir a carência do atendimento 
à população mais pobre.

Questionado se o projeto ainda 
pode ser reativado, o engenheiro 
deixa claro que este é um sonho, 
mas que, no momento atual, é algo 
intangível. “Não temos previsão, 
nem planos atualmente por este 
motivo. A inflação continua maior 
do que os reajustes salariais, e o 
poder público continua se eximin-
do do problema. Necessitamos de 
mudança política sem repetição de 
gestões anteriores, quaisquer que 
sejam. Novas gestões que olhem 
para os problemas sociais com bas-
tante atenção, diferente do que foi 
feito até hoje”, conclui.

para as produções das marmitas 
e demais itens acabou afastando a 
maioria dos padrinhos do projeto. 
Zander e a esposa sempre tiraram 
do próprio bolso para o projeto. 
Porém, para eles, também ficou 
inviável seguir com a contribuição 
neste momento e o Abrace Viva o 
Amor, infelizmente, está suspenso. 
“De fato, gera um sentimento de 
frustração pós pico de pandemia, 
pois as doações foram sumindo aos 
poucos. Fica difícil para as pesso-
as colocarem o alimento em casa. 
Não tem sobrado para elas doarem. 
Os voluntários também sumiram, 
pois o custo elevado do combustí-
vel está afugentando as pessoas”.

Para Zander, neste momento, é 
preciso que o poder público atue de 
forma mais incisiva na luta para que 
os preços dos alimentos recuem. 

“Ele poderia retribuir limitando 

Expectativa de voluntários é 
que os preços tenham uma 
redução e assim possam 
retomar com as ações
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De acordo com a pesquisa, 
os itens de maior procura para 
a data comemorativa devem 
ser roupas (38%) e calçados 
(18,4%), seguidos de acessórios 
(7,8%), cosméticos em geral 
(6,1%), cestas de café, bebidas 
e bombons (6,1%), livros (5%), 
bolsas, malas e mochilas (3,9%) 
e material esportivo (2,2%).

EXPECTATIVA
De acordo com o levanta-

mento da CDL/BH, estima-se 
que a movimentação em torno 
da data irá injetar na economia 
de Belo Horizonte R$ 1,68 bi-
lhão durante o mês de agosto. O 
montante representa um cresci-
mento de 1,02% em relação ao 

Variedade  Pesquisa

espaço”, explica Flávia. 
O Guaja surgiu há quase uma 

década por iniciativa do arquiteto 
Lucas Durães. Com isso, o café-
-coworking, além de ser um dos lu-
gares mais descolados da cidade para 
trabalhar e fazer reuniões, é conheci-

24h com os estudantes de arquitetu-
ra e urbanismo, tipo um “archathon”. 
Eles formarão times e disputarão ter 
seu projeto aplicado na cozinha. “O 
maior intuito dessa parceria é que o 
aluno viva o campus, assim como o 
conceito que há no Guaja, de viver o 

A volta às aulas neste segundo 
semestre será cheia de novidades 
para os alunos do UniBH, no cam-
pus Buritis. No dia 10 de agosto, os 
estudantes vão encontrar no prédio 
Veredas um espaço criado em par-
ceria com o Guaja, um conhecido 
Café-Coworking do bairro Funcio-
nários, em Belo Horizonte. Batiza-
do de guaja.campus, a proposta é 
ter espaço para encontros e pales-
tras, um Honest Market - conceito 
de consumo com autoatendimento 
- e uma cozinha coletiva. 

A iniciativa faz parte da co-
memoração dos 20 anos da gradu-
ação de Arquitetura e Urbanismo 
da universidade e integra-se com 
o projeto Cidade UniBH, em que o 
campus abre as portas para parce-
rias com intuito de servir a comu-
nidade e ser base prática no estudo 
dos alunos.

De acordo com a coordenadora 
do curso de Arquitetura e Urbanis-
mo, Flávia Papini, os alunos encon-
trarão o espaço da parceria com o 
Guaja todo pronto, com exceção da 
cozinha. Para a elaboração do projeto 
do espaço, nos dias 19 e 20 de agos-
to será promovida uma maratona de 

UniBH lança cozinha criativa 
em parceria com o Guaja

Nada melhor do que aprender 
com os erros dos outros. Para futuros 
empreendedores, isso pode represen-
tar economia de tempo e dinheiro. 
Com isso, a parceria que fez nascer 
o guaja.campus também promoverá 
encontros e palestras com profissio-
nais que já aprenderam muito na prá-
tica e com os próprios erros.

Para os próximos 12 meses foi 

firmada uma parceria com a marca 
Creative Mornings, onde uma vez 
ao mês acontece um encontro glo-
bal, gratuito, onde as pessoas se re-
únem para tomar um café, assistir 
à uma palestra e compartilhar his-
tórias - um movimento iniciado em 
Nova Iorque, em 2008. Por aqui, os 
encontros matinais serão no Guaja.

Outra marca parceira é a Fuck 

Up Nights, no mesmo estilo de reu-
nir o pessoal para compartilhar ex-
periências, neste caso, o evento é à 
noite, com uma cervejinha e mui-
tos casos de fracasso. Este proje-
to já está presente em 62 países 
e chegará a Belo Horizonte pelas 
mãos do UniBH e guaja.campus 
com quatro eventos trimestrais no 
campus Buritis.

Creative Morning e Fuck Up Nights

ALUNOS do curso de ARQUITETURA e URBANISMO serão 
responsáveis pela definição de todo o design da cozinha 

do por ser um ponto de encontro de 
arquitetos e urbanistas. Segundo Du-
rães, o “Guaja existe para reinventar 
a relação das pessoas com o trabalho, 
o tempo livre e a cidade, com o obje-
tivo de estimular o empreendedoris-
mo, sonhos e propósitos de vida”.

Para o diretor do UniBH, 
Eduardo França, esta é mais uma 
ação da universidade para mos-
trar a sua ideia de que o Ensino 
Superior vai muito além de livros 
e sala de aula. “Trazer o Guaja 
para dentro do campus reforça o 
conceito que o UniBH acredita 
e coloca em prática: ser também 
um “hub” de ideias, projetos e es-
paços criativos como toda cidade 
moderna oferece”, explica. 

LUCAS DURÃES, arquiteto e 
idealizador do Guaja

FLÁVIA PAPINI, coordenadora 
do curso de Arquitetura e 

Urbanismo do UniBH

Consumidores pretendem 
desembolsar R$ 125 

para presentear os pais
Os belo-horizontinos preten-

dem investir, em média, R$ 125 
por presente neste Dia dos Pais. 
Esse valor representa um cresci-
mento de 29% em relação a data 
do ano de 2021, quando o tíquete 
médio foi de R$ 96,56. Esses da-
dos pertencem à pesquisa de Inten-
ção de Compras feita pela Câma-
ra de Dirigentes Lojistas de Belo 
Horizonte (CDL/BH) que apontou 
também que 64% dos consumido-
res entrevistados pretendem pre-
sentear no Dia dos Pais.

 De acordo com o levanta-
mento, 58% dos entrevistados 
irão realizar as compras em lo-
jas físicas. Já as compras on-line 
devem ser a opção de 41% dos 
consumidores. “Essa informa-
ção revela que o perfil de compra 
modificado durante a pandemia 
ainda permanece, o que reforça a 
necessidade de manter ou criar a 
opção de vendas on-line para não 
perder nenhum cliente. O ideal 
é que o lojista concilie o estabe-
lecimento físico com a presença 
digital e crie uma conexão en-
tre esses canais, para facilitar o 
relacionamento com o cliente”, 

aconselha o presidente da CDL/
BH, Marcelo de Souza e Silva.

A pesquisa revelou que o 
principal local físico de compra 
é o centro comercial, com 22% 
de preferência. Em seguida está 
o shopping center, com 20%, e 
cerca de 16% devem realizar as 
compras com pequenos comer-
ciantes e mercados.

ROUPAS E CALÇADOS NO TOPO DA LISTA

mesmo período de 2021.
A pesquisa da entidade mos-

trou que 52,8% dos lojistas acre-
ditam que as vendas da tempo-
rada serão melhores ou muito 
melhores em relação ao mesmo 
período do ano passado. Já 36% 
esperam resultado semelhante ao 
do último ano e 10,8% acham 
que será pior e 0,3%, muito pior. 

Presidente da CDL/BH, MARCELO 
DE SOUZA E SILVA destaca a 
expectativa no aumento do 

ticket médio de compra em 2022


