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Por um bairro mais limpo
Superintendência de Limpeza
Urbana (SLU) até que realiza
um trabalho mais intenso de
instalação de cestos coletores
de resíduos leves ao longo de
algumas calçadas do Buritis,
contudo, isto ainda é muito
pouco para que o bairro atenda o desejo dos moradores no
que se refere à limpeza urbana. Os moradores, estes sim,
em sua grande maioria, se
mostram conscientes de que
devem tomar atitudes para
manter o bairro limpo.
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Apesar de ser o segundo
bairro mais populoso de BH
e contar com uma importante estrutura, que envolve um
grande comércio e diversas
instituições de ensino, o Buritis é tratado da mesma forma que a maioria dos bairros
da capital, quando o assunto
é coleta de lixo. Aqui, ela é
feita três vezes por semana e
o que se percebe é o imenso
acúmulo de lixo, especialmente, na região da Avenida
Professor Mário Werneck. A

Pág. 3

Lojas do Buritis
estão liquidando

Os primeiros meses do
ano são uma grande oportunidade para as pessoas realizarem compras. Com o passar das festividades de fim
de ano as lojas partem para
grandes promoções. No Buritis não é diferente! Basta
caminhar pelas ruas da área

comercial para notar placas
de liquidações espalhadas pelas vitrines. Os comerciantes
esperam, neste momento, recuperar possíveis perdas que
tiveram no fim do ano. Já os
clientes comemoram a oportunidade de fazer a compra
que faltou.
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Halley
Bessa

AULAS
Instituições iniciam ano
letivo com novidades
no calendário escolar
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TRANSPORTE
Vans escolares estão
passando por revisões
no pátio da BHTrans
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ÁGUA

Alguns pontos do bairro
continuam sofrendo
com a falta de água
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CORPO
Há poucos dias do
carnaval academias do
Buritis estão cheias
Pág. 8

Futebol 2015
agitará o bairro

Carnaval é
aqui em BH
O ótimo desempenho de
Atlético e Cruzeiro, nos dois
últimos anos, anima os proprietários de bares do Buritis, que irão transmitir os jogos das equipes mineiras em
2015. A expectativa é de que
os clubes novamente façam

um bom papel, tanto nos torneios nacionais, quanto na
Taça Libertadores, e com
isso, as torcidas lotem os estabelecimentos, fazendo do
bairro uma grande arquibancada e gerando lucros aos
empresários.
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Jornal do buritis traz
lista dos blocos que farão
folia pelas ruas da capital
Pág. 12

2

Fevereiro de 2015

EDITORIAL | OPINIÃO | LAZER | EDUCAÇÃO | POLÍTICA | ARTE | CULTURA | ARTIGO | SAÚDE | SERVIÇOS | IMÓVEIS | PAINEL | TRANSPORTE| SEGURANÇA

Editorial

AGORA TEMOS CARNAVAL
Todo mundo sabe que uma
das diretrizes da linha editorial
do Jornal do Buritis é dar conhecimento aos moradores as
boas coisas que o nosso bairro
oferece. Ao contrário da imensa
maioria da mídia, aqui o sensacionalismo barato não tem vez.
Preferimos, sempre, dar espaço
às notícias que são verdadeiramente úteis para os leitores/moradores do que aumentar a audiência com a desgraça alheia.
Gostamos do Buritis e,
como não poderia deixar de ser,
também gostamos de Belo Horizonte. E não é à toa. Apesar
de nossos inúmeros problemas,
a cidade foi eleita recentemente a melhor capital do país, em

um estudo que avaliou nada
menos do que 77 indicadores
nas mais variadas áreas da administração pública. Às vezes,
nós, moradores e que vivemos
o cotidiano da cidade, não damos o devido valor. Mas quem
aqui visita ou chega para morar
é atingido por uma paixão à
primeira vista na grande maioria dos casos. É claro que há
exceções, mas são raras.
E para quem já gostava de
Belo Horizonte, agora tem mais
um motivo para amar a cidade
e divulgar para quem é de fora.
Definitivamente, o nosso carnaval, que veio tendo um crescimento continuado nos últimos
cinco anos, caiu nas graças dos

moradores. Se até bem pouco
tempo atrás BH ficava deserta
durante a folia de Momo, neste
ano a previsão é de que cerca
de 1,5 milhão de pessoas fiquem na cidade para curtir e se
deliciar com a festa.
Quando o assunto era Carnaval, Belo Horizonte figurava
na lista do chamado “túmulo
do samba”. A maioria das pessoas daqui lotava as cidades
do interior mineiro e do litoral
do país em busca da festa mais
animada do mundo. Porém,
agora isso é coisa do passado.
O belo-horizontino resolveu
fazer a festa por aqui mesmo,
com quase 200 blocos saindo
pelas ruas da cidade com muita

animação, alegria e de um jeito
bem peculiar. Sem precisar imitar ninguém. Sem precisar de
Abadá, Trio Elétrico ou corda
separando quem tem grana de
quem não tem.
Neste ano, a festa conta ainda com a adesão de dois segmentos importantes que podem
consolidar o Carnaval de Belo
Horizonte como um produto
turístico para a cidade. Os Bares e Restaurantes permanecerão abertos durante o carnaval.
Ponto positivo, porque a maioria fechava suas portas. E até os
hotéis caíram na folia. Resolveram lançar pacotes turísticos
para o Carnaval de BH e pelo
que se ouve até agora estão se

dando bem. A rede hoteleira
terá uma ocupação média no
período de carnaval jamais vista em Belo Horizonte.
Isso significa que além de segurar os foliões por aqui mesmo
o Carnaval de BH contará com a
presença de turistas. E estes que
estão nos visitando podem ter
certeza: terão um carnaval muito
bom. Com entusiasmo, alegria,
variedade de atrações, segurança,
gente bonita e sempre hospitaleira. Viva o nosso Carnaval.
Agora já não é “mico” para
ninguém falar que vai passar o
Carnaval em Belo Horizonte.
Pelo contrário. Pode bater no
peito que vai passar o Carnaval
na melhor capital do país.

que disparam de dia, de noite e de
madrugada com sirenes muito estridentes, muitos decibéis acima do
permitido. O problema maior é que
esses alarmes são instalados para
alertar “os moradores do prédio” e
não a vizinhança inteira. Não estamos suportando mais e não adianta
reclamar com os moradores destes
prédios e nem ligar para o 190 já
que, quando chegarem não haverá
mais ruído. Pergunto: será que vou
ter que me mudar ou há alguma solução para o problema?
Arthur Rawicz

tão bons pagadores de IPTU? Temos
que implorar para que seja feita a
manutenção da praça. Por quê? Por
quê? Refiro-me a Praça localizada na
Rua Ernani Agrícola, quase esquina
com a Rua Walter Guimarães Figueiredo, aqui no Buritis.
Amélia Morley

ÁGUA
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Cartas
CALÇADAS
Tenho 65 anos e no dia 5 de
janeiro escorreguei na rampa para
acesso a deficientes na esquina da
Av Mário Werneck com Rua Vitório Magnavacca. A calçada, de pedra portuguesa, é escorregadia e não
oferece nenhuma segurança. Segundo pessoas que me prestaram socorro, os acidentes ali são frequentes.
Resultado: passei por cirurgia para
colocação de duas placas e 10 parafusos no tornozelo. Possuo fotos do
acidente e um dos policiais que me
socorreu lavrou B.O. Gostaria que
providências fossem tomadas junto aos órgãos competentes para evitar outras vítimas. Encontro-me em
casa de parentes, imobilizada e em
uma cadeira de rodas. Encontro-me
ao dispor para maiores informações,
inclusive de testemunhas do fato.
Agradeço desde já a atenção e orientações de onde e como reclamar.
Eloísa Andrade
Moradora

n Prezada Eloísa, realmente as calçadas do nosso bairro não andam
bem. Estamos preparando uma
reportagem sobre esse assunto.
Muitos buracos e má conservação
fazem com que acidentes ocorram.
No caso específico da legislação
da nossa capital fala que o responsável pela calçada é o estabelecimento ou casa ou prédio que está
à frente do mesmo.
JORNAL DO BURITIS

ALARMES
Sou morador do último quarteirão da Rua Stella Hanriot há 8
anos. Mudei-me para cá para ter
tranquilidade já que sou idoso e
cardíaco e a minha esposa também
tem problemas de saúde. Até um
ano atrás, mais ou menos, a nossa
vida era tranquila até que, à procura de segurança, os condôminos de
vários prédios vizinhos resolveram
investir em alarmes que vêm tornando a nossa vida um inferno, já

PRAÇA

Morador

O abandono, a sujeira, o lixo e
o mato tomam conta da praça que
está se tornando uma desgraça para
os que aqui moramos. Maconheiros,
bêbados e arruaceiros fazem ponto
de encontro aqui. Por que a PBH ignora essa praça tão pequena e de tão
baixo custo? Por que não investe o
mínimo de cuidado aqui onde somos

Moradora

Prezada Amélia,
n Acuso o recebimento do seu e-mail
e informo que a Praça Ernani
Agrícola foi inserida no cronograma de manutenção, sendo
que a capina e limpeza foi realizada no dia 25/01/2015. Ressalto que acionamos a CONSEP e
a 126ª Cia da PMMG solicitando reforço de contingente no local, considerando as denúncias
de vandalismo e uso de drogas.
Atenciosamente,
Renata Araújo
Secretária Adjunta de Administração
Regional Municipal OestePrefeitura
Municipal de Belo Horizonte

Estamos há dois dias sem fornecimento de água da COPASA na
Rua Professora Bartira Mourão no
Buritis e a COPASA não informa o
motivo e nem a previsão de retorno
do abastecimento.
Fernando Luiz de Moraes
Morador

n Prezado Fernando, trazemos nesta edição uma reportagem sobre
a de falta de água no Buritis. Na
realidade este problema está afligindo vários pontos da capital.
JORNAL DO BURITIS

ASFALTO
Será que já foi feita uma matéria a respeito do péssimo estado de
conservação do asfalto no bairro?
O asfalto está remendado, apresenta rachaduras e ondulações. Esses
defeitos causam, além de prejuízos
para os proprietários dos veículos,
como danos à carroceria, à suspen-

são, aos pneus, poluição sonora para
os moradores (barulho dos pneus e
ferragens dos veículos) e sobretudo
perigo de acidentes. Para se ter um
exemplo do perigo de acidente, posso citar minha experiência na condução da minha moto Scooter. Certa
vez, estava descendo em curva para
direita na Av. Mário Werneck. Ao
passar numa ondulação que haviam
acabado de fazer, minha mão esquerda soltou do guidão da moto no
impacto. Nesta semana, verifiquei
que estão recapeando um pequeno
trecho da Av. Mário Werneck, que
inicia na rotatória da Barão Homem de Melo até 50/100m abaixo
das lojas de automóveis Volvo e
AvantGard. Espero que tal recapeamento não se restrinja apenas naquele local e que se estenda para
todo o bairro. Se nada for feito, infelizmente, vou deixar a economia
de lado e comprar um jipe para melhor conforto e segurança.
José Rabello
Morador
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Gentileza Urbana

A limpeza do espaço público
depende da colaboração de todos
A Copa do Mundo no Brasil
contou com diversos momentos
marcantes dentro, e também fora de
campo. Um deles foi o exemplo da
torcida japonesa, que após os jogos
de sua seleção nos estádios de Recife (PE) e Natal (RN), surpreendia o
restante do público ao retirar sacos
plásticos e recolher todo o lixo que
havia sido jogado entre as cadeiras.
A atitude, que chamou a atenção pelo exemplo de civilidade,
levou o JORNAL DO BURITIS
a avaliar a situação da limpeza do
nosso bairro. A maioria dos moradores até que é bastante preocupada em manter as ruas e calçadas de
onde vivem bem cuidadas e sem sujeira. Mas, em alguns pontos, principalmente comerciais, nem todos
apresentam boa postura na manutenção do espaço público.
A Superintendência de Limpeza
Urbana (SLU) realiza a instalação
de cestos coletores de resíduos leves ao longo das calçadas, atendendo ao Código de Posturas de BH
e às leis de acessibilidade urbana.
Aqui no Buritis, ao longo da Avenida Professor Mário Werneck, há

Coleta seletiva deve
fazer parte da rotina
do morador
Em Belo Horizonte existem
duas modalidades de coleta seletiva: ponto a ponto e porta a porta.
Na coleta ponto a ponto são instalados contêineres nas cores padrão
definidas pela resolução do Conama para materiais recicláveis:
azul para papel, vermelho para
plástico, amarelo para metal e verde para vidro. A população separa
os recicláveis em sua residência
ou local de trabalho e os deposita nos contêineres instalados pela
prefeitura nos Locais de Entrega
Voluntária (LEV). Os endereços
dos LEVs mais próximos ao nosso bairro e no próprio Buritis são:
Estoril (Rua Nilo Antônio Gazire,
147), Havaí (Rua Havana esquina
com Avenida Costa do Marfim e
Avenida Costa do Marfim na área
externa do Parque Estrela D’Alva)
e Buritis (rua Desembargador
Amilcar de Castro com Avenida

Apesar dA melhoria no serviço de coleta seletiva algumas
ruas do Buritis ainda se encontram repletas de lixos

diversas lixeiras distribuídas com
distâncias de cerca de 50 passos
entre a maioria delas. Mesmo assim, muitas pessoas
parecem ignorar os
cestos de lixo, apesar
de próximos de um,
e descartam no chão,
copos plásticos, papel de bala, papéis
entre outros objetos.
De acordo com
Rita de Cássia Garcia, lojista há 12
anos no Buritis, o
comportamento da
população, realmente, deixa a desejar.
“Muita gente joga
O casal Manoel Clemente e Nora Campos
lixo nas calçadas,

principalmente
próximo de lanchonetes.
Nesta
região da Avenida
Professor Mário
Werneck, entre as
ruas Líbero Leone
e Engenheiro Carlos Goulart, que
é muito marcada pelo comércio, a
sujeira é maior ainda. Eu vejo pouca varrição neste local. Apesar de
ter algumas lixeiras por aqui, acho
que elas são muito pequenas e ficam cheias rapidamente. Isto leva
a pessoa a jogar no chão ao invés
de andar até outra lixeira próxima”, conta.
O casal Nora Campos e Manoel Clemente mora no Buritis há

Professor Mário Werneck na área
externa do Clube Chalezinho).
Na coleta porta a porta, os materiais recicláveis são separados pelos próprios moradores e colocados
na calçada para serem coletados
pelas equipes da SLU. O Buritis é
um dos 32 bairros da capital mineira que contam com a coleta seletiva de lixo. Somos o segundo bairro
mais populoso de BH, além do lixo
produzido por conta da vida noturna agitada, já que temos diversos
bares e restaurantes.
Há um ano, a SLU em parceria
com a Associação de Moradores
do Buritis, estabeleceu a mudança
na data da coleta seletiva do bairro. Antes, ela acontecia às quartas
e sextas, mas passou a ser realizada
apenas na segunda-feira, com o intuito de evitar o acúmulo de lixo do
fim de semana nos condomínios e
estabelecimentos comerciais.

Sem alterações na coleta
apenas seis meses e tem achado o
bairro mais limpo que outros da região Oeste da cidade. “Tem muita
gente que é mal educada de natureza mesmo. Não adianta estar perto
de lixeira, que vai jogar o lixo no
chão. Estamos há poucos meses no
Buritis, mas a manutenção parece
ser mais intensificada que em outros bairros, talvez pelo número de
moradores”, diz Nora.

Em outubro de 2014, a Comissão de Saúde e Saneamento da
Câmara Municipal realizou uma
audiência pública para debater os
serviços de limpeza urbana e coleta de lixo no Buritis. Na ocasião, a
SLU descartou a possibilidade de
aumentar, a curto prazo, a periodicidade da coleta de lixo no bairro.
Passados quatro meses, a opinião
não foi alterada.
Apesar de ser o segundo bairro mais populoso da capital, a SLU
continua considerando a frequên-

cia de coleta atual adequada para
o Buritis. Segundo o órgão, no momento, não há planos para alterar
esta assiduidade, nem mesmo na
Avenida Mário Werneck, onde se
concentra um grande número de
lojistas.
Quanto à solicitação de novos
cestos ou pedidos de manutenção deles, esta deve ser feita pelo telefone
156. A SLU acrescenta ainda, que a
retirada de lixo nos cestos instalados
nas calçadas é feita de acordo com a
frequência de varrição do bairro.
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Por Dentro do Bairro

Vacinação
Desde setembro de 2014, o
Ministério da Saúde incluiu a vacina contra o vírus da hepatite A
no Programa Nacional de Imunizações (PNI). A vacina é indicada
para crianças de 1 ano a menores
de 2 anos, em dose única, e com
proteção permanente. Por isso, papais e mamães devem ficar atentos
à vacinação dos filhos. O vírus da
hepatite A se propaga em água e
alimentos contaminados, especialmente frutos do mar e vegetais mal
lavados, e por contato com fezes de
pessoas contaminadas. É em locais
sem saneamento básico e durante
a infância que se costuma ter contato com o vírus que ataca o fígado. Uma vez infectada, a pessoa

se torna imune à doença. Quase
69% dos casos se concentram em
crianças de até 13 anos. Os principais sintomas da hepatite A são:
pele e olhos amarelados, vômitos,
cansaço, urina com coloração escura e fezes esbranquiçadas. Não
existe tratamento específico para
a doença. Este é realizado apenas
com repouso e alimentação balanceada. Geralmente, o organismo se

recupera entre quatro e 15 semanas. A prevenção da hepatite A
inclui, principalmente, medidas
de higiene pessoal, como lavar
as mãos antes das refeições, e a
ingestão de água e alimentos de
origem confiável. As crianças do
Buritis podem receber a vacina
contra a hepatite A em três centros
de saúde próximos ao bairro: Havaí
(Rua Manila, 432, bairro Estrela
Dalva. Telefone de contato: 32779640), Vila Leonina (Rua Quinze
de Abril, 240, bairro Jardim América. Telefone: 3277-9633) e Palmeiras (Avenida Dom João VI, 1821,
bairro Palmeiras. Telefone: 32776485). O horário de atendimento
para vacinação é das 09h às 17h30.

Samba no Manuel
Os frequentadores do Buritis, que não dispensam uma boa
roda de samba, desde o fim do mês de janeiro têm um ponto
de encontro no bairro. Nas tardes de domingo, o Churrasquinho do Manuel sempre apresenta um samba da melhor qualidade. As apresentações tiveram início no dia 25 de janeiro com
o grupo MRS Balanço, que levou muita alegria e descontração
ao público presente. Agora, todos os domingos, o bar vira parada obrigatória para quem quer aproveitar o restinho do fim
de semana ao som do samba. O Churrasquinho do Manuel fica
na Rua Vitório Magnavacca, 49. As apresentações iniciam por
volta das 15h30.

Fios no chão
Os moradores do Buritis e Estoril que têm o costume de transitar a
pé pelas ruas Engenheiro Godofredo
dos Santos e Paulo Piedade Campos
perceberam que durante muitos dias
alguns fios que se arrebentaram ficaram expostos e espalhados pela calçada, bem em frente a um orelhão,

que fica no entroncamento das duas
vias. O fato chamou bastante atenção
pelo perigo que o rodeia, pois não se
sabe se os fios são de telefone, internet ou energia elétrica. O local em
questão é íngreme, o que já dificulta
a passagem. E com o risco de se enrolar nos fios, ele se tornou uma verdadeira armadilha para os pedestres,
especialmente idosos. Vandeir do
Carmo Moreira trabalha em uma padaria que fica próxima ao local onde
estão os fios. Segundo ele, apesar da
reclamação dos moradores, a empresa responsável demorou muito para
tomar uma atitude a respeito. “Várias
vezes profissionais vieram aqui, mas
só olharam e nada fizeram. Agora os
fios foram jogados novamente para
cima. Nem sei se foram os funcionários, mas a verdade é que o problema
não foi resolvido. Os fios foram apenas enrolados”, afirma.

EJA do Colégio Batista
Moradores e trabalhadores do
Buritis e região têm uma ótima
oportunidade para concluir os seus
estudos gratuitamente. A Educação de Jovens e Adultos do Colégio
Batista Mineiro, unidade Floresta,
abriu novas vagas para o Ensino
Médio e Qualificação Profissional.
Totalmente gratuito, a EJA oferece
ainda um grande diferencial: a chance de realizar um curso profissionalizante de Administração ou Informática integrado ao Ensino Médio.

Aproveite esta oportunidade! As vagas são limitadas. Para se matricular na Educação de Jovens e Adultos, o candidato deve ser maior de
18 anos e possuir renda familiar de
até 1,5 salário mínimo por pessoa.
Para se inscrever basta comparecer
na Rua Ponte Nova, 665, Bairro
Floresta, no horário de 7h às 16h, e
solicitar os documentos necessários.
Mais informações pelos telefones
3429.7200 ou 3429.7226 ou pelo e-mail eja@sistemabatista.edu.br.

Ganhadora

Se tem uma pessoa que
não tem do que reclamar
neste início de 2015 é a moradora Taynã Rodrigues dos
Reis. Mal começou o ano e
esta sortuda teve seu cupom
sorteado na promoção “É
hora de dar um UP em sua
vida”, realizada pelo Shopping Paragem, no fim de
2014, na tentativa de fomentar as vendas do Natal. Clientes do shopping
que realizavam R$300,00
em compras ganhavam um
cupom para participar da
promoção. Taynã levou um
Volkswagem UP! zerinho
para casa. O sorteio aconteceu em 5 de janeiro.
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Em Dia

Educadora comemora volta do
calendário escolar tradicional
Alterações feitas para a disputa da Copa do Mundo
modificou dia-a-dia de alunos e profissionais
No ano de 2014, em virtude da
criação da Lei Geral da Copa do
Mundo, todas as redes de ensino
das 12 cidades-sede, que incluiu
Belo Horizonte, foram obrigadas
a encerrar o primeiro semestre letivo até o dia 12 de junho, antes da
bola começar a rolar pelo Mundial.
Para cumprir esta determinação, e
também respeitar a exigência de 200
dias letivos da Lei de Diretrizes e Bases da Educação (LDB), as escolas
tiveram que começar as atividades
no ano mais cedo, ou terminar mais
tarde, e as férias de julho foram antecipadas para meados de junho.
Cada escola teve a liberdade de
decidir como adequar as suas aulas
por conta do evento esportivo. Na
Escola Bilboquê, aqui no Buritis, a
diretoria definiu por estender as aulas até o fim do mês de dezembro;
não aderir a feriados prolongados
e retirar algumas datas que eram
separadas para eventos festivos.
Apesar de garantir os 200 dias letivos e repassar toda a matéria disciplinar, os alunos acabaram prejudicados pela mudança. Maria Claret
Lamounier, diretora pedagógica da
instituição de ensino, explica que
a alteração afetou o dia-a-dia dos

Maria Claret,
diretora pedagógica
da Bilboquê, diz
que a mudança no
calendário de 2014
prejudicou alunos e
professores

estudantes e, como toda mudança,
muitos tiveram dificuldade na adaptação. “Os alunos ficam realmente
muito dispersos e descompromissados com o progresso escolar”.

A mudança no calendário também afetou o planejamento familiar, uma vez que algumas famílias
já haviam programado viagens durante o período tradicional de férias

escolares. De acordo com Claret, a
maioria dos pais se adaptou ao novo
calendário, mas houve os que cancelaram viagens e outros que preferiram deixar os filhos sem aula.
Quem também sofreu com a
alteração foram os professores.
Acostumados com uma sequência de ensino tiveram um segundo
semestre exaustante. “Nós não tivemos muitos feriados, tínhamos
que desenvolver uma carga horária de trabalho, um planejamento
estratégico para atender. Então a
gente percebeu que os professores
ficaram cansados. Nós iniciamos o
segundo semestre letivo no dia 14
de julho, logo após a realização da
colônia de férias, que é outro serviço oferecido pela escola. Isso também foi um dificultador. Realmente
houve um cansaço pelo lado dos
professores”, completa Claret.
Em 2015 o calendário tradicional foi retomado e as aulas, na
grande maioria das escolas, tiveram início no dia 2 de fevereiro.
O encerramento está programado
para o dia 8 de dezembro.

Lojas do Buritis
realizam promoções
Nos últimos anos, os meses de janeiro e fevereiro têm
sido muito bem aproveitados
pelo comércio. Período tradicionalmente fraco para vendas,
devido ao pós-Natal, os lojistas encontraram uma forma de
movimentar a economia. Nesta época, o consumidor tem a
vantagem de comprar produtos novos e de mostruário com
preços muito melhores.
Além dos preços mais em
conta, as lojas oferecem condições especiais de pagamento.
A maioria permite a compra
em parcelas, enquanto outras
prolongam o início do pagamento.
No Buritis, basta andar um
pouco pela zona comercial para
encontrar anúncios de grandes promoções. Quem deixou
para depois do Natal para fazer
sua compra terá um bom lucro.
“Nessa época do ano, realmente, temos muitas promoções.
Nós que trabalhamos com o comércio de roupas, além das promoções tradicionais pós-Natal
também fazemos liquidações de
peças que irão trocar de linha
com a mudança de ano”, explica
Vanda Fernandes, vendedora do
Mercado das Marcas.

Alunos do ENEM
Se existisse uma escala de prejudicados, em razão da mudança do
calendário escolar, devido à disputa
da Copa do Mundo no Brasil, podemos considerar que os alunos do
3º ano do ensino médio ficariam no
topo. Em busca de uma boa nota
no ENEM – Exame Nacional do
Ensino Médio, eles tiveram de se
desdobrar para não perderem a se-

quência de estudos. Os que tinham
viagem programada para o período
de recesso escolar, provavelmente,
tiveram de acompanhar a diversão
da família por fotos.
No Colégio Magnum, praticamente todos os sábados foram utilizados para recomposição de aulas.
Mas, apesar do grande desgaste, o
resultado final foi positivo. “Eles,

de fato, ficaram sobrecarregados,
contudo, o empenho e a dedicação
fizeram com que os resultados fossem alcançados. Poucos dias antes
do exame, a escola ainda fez um
evento com muitas brincadeiras,
para que eles pudessem chegar o
mais relaxado possível na prova”,
explica a assessora de imprensa do
Magnum Buritis, Roberta Aranha.

Roberta Aranha, assessora de
imprensa do Magnum Buritis

Vanda Fernandes, vendedora
do Mercado das Marcas

João Alexandre, da Belucci
Store, confiante nas boas vendas

A palavra promoção faz
bem para todos os ouvidos, mas
para as mulheres ela é muito
mais especial. As clientes da Belucci Store, no Espaço Buritis,
que forem às compras neste mês
de fevereiro deverão voltar para
a casa com as sacolas cheias. A
loja realiza uma mega promoção
de 50% do preço em toda a loja,
exceto biquínis e semi-joias,
de olho não só nas clientes que
deixaram de comprar no fim do
ano, mas também naquelas que
fizeram suas compras, mas que
agora terão a oportunidade de levar tudo o que queriam.
João Alexandre Brioschi,
proprietário da Belucci Store,
explica que foi realizada uma
grande compra para o Natal
e o Réveillon e agora é fazer
um queimão do que sobrou
no estoque. “São produtos de
grandes marcas, nos preços
que toda mulher sonha. Com
50% à vista e 40% a prazo, dá
para elas se auto presentearem
como se fosse um Natal adiado”, comenta.
A expectativa do setor varejista é queimar o estoque de
verão para entrar com tudo na
linha de inverno a partir do fim
de março.
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Segurança

Pais devem ficar
atentos à regularidade
de vans escolares
O ano escolar letivo já começou e papais e mamães do Buritis
devem ficar atentos ao transporte escolar de seus filhos. Uma das
maiores preocupações da BHTrans
é manter, em dia, os certificados de
liberação para a prestação de serviço de transporte escolar na capital.
No início do ano, o trabalho de vistoria nas vans é intensificado para
garantir total segurança e conforto
aos estudantes. Desta forma, o pátio da BHTrans, instalado aqui no
nosso bairro, fica bastante movimentado nesta época.
A cada seis meses o operador
de transporte escolar é obrigado a
levar seu veículo para esta vistoria,
senão, estará prestando o serviço
de forma irregular. Reinaldo Avelar Drumond, gerente de controle
de permissões da BHTrans, enaltece a qualidade do serviço, quando
são feitas verificações de questões
de ordem mecânica, técnica, elé-

Reinaldo Avelar, gerente de
controle de permissões da BHTrans

O SELO do 1º semestre
de 2015 é da cor azul

Vanda Melo
exibe com orgulho
o certificado de
aprovação na
vistoria de sua van

trica e de layout interno e externo.
E uma notícia boa! De acordo com
Reinaldo, no geral, as condições
dos veículos escolares de Belo Horizonte são satisfatórias. “Como se
trata de uma máquina, claro que,
às vezes, encontramos problemas
mecânicos, mas que são rapidamente consertados pelos proprietários, não trazendo qualquer tipo de
transtorno maior”.
Entretanto, para que o serviço
de transporte de estudantes alcance
o sucesso esperado, também é pre-

ciso que os pais façam a sua parte.
“Eles têm que verificar duas coisas: se o veículo está com o selo
da última vistoria pregado no vidro, e se o operador está cadastrado na BHTrans, com o seu registro
de condutor, que mostra que ele
está apto a exercer o serviço”, explica Reinaldo.
Vanda Melo Saviotti trabalha
com transporte escolar em Belo
Horizonte há 35 anos e sabe muito
bem a importância de passar pela
vistoria. Uma segurança para ela e,

principalmente, para os estudantes.
Vanda reforça o pedido para
que os pais fiscalizem a
situação do transporte escolar que irão contratar,
garantindo assim, a segurança dos filhos. “Tem
muita gente que difama a
BHTrans, eu não. Só tenho a elogiar. Se não fosse essa fiscalização, hoje
estaria repleto de vans
piratas nas ruas. Eu acho
muito importante os pais
exigirem esse certificado
para garantir a segurança
das crianças”.
O novo selo de vistoria para vans escolares é da cor
azul. Devido ao grande número de
veículos na capital, desde o ano
passado, a vistoria é feita em qualquer época do ano e o certificado é válido por seis meses. Desta
forma, veículos aprovados no segundo semestre de 2014 ainda poderão circular com o selo marrom
até que encerre o prazo. Em caso
de qualquer dúvida quanto à situação do transporte escolar, os pais
podem colher informações através
do telefone 156.

Cadeirinha ainda é o
método mais seguro
de transportar crianças
Crianças não são adultos em
tamanho reduzido. Possuem corpos ainda em formação e mais
delicados e, por isso, é preciso ter uma atenção especial no
momento de transportá-las no
interior de veículos. Afinal, o pequeno passageiro é o bem mais
importante, e indefeso, de uma
família.
É fundamental que os pais,
responsáveis e todos os que
transportam crianças, estejam informados sobre a melhor, e mais
adequada, maneira de fazê-lo.
Cuidados simples, que podem
evitar lesões ou até a morte do
pequeno passageiro.
Moradora do Buritis, Liana
Brutman não deixa de colocar o
filho, o pequeno Vítor de 2 anos,
na cadeirinha, seja qual for a distância que irá percorrer. “Eu vou
ao supermercado coloco ele na
cadeirinha. Ele é supertranquilo,
acostumou a ficar e, por isso, não
cria caso nenhum. Já vai automático para ela e fica”.
Como mãe zelosa, Liana não
apenas coloca o filho na cadeirinha. Antes de sair, observa todos
os detalhes para ver se, realmente, está seguro. “Tem que colocar
o cinto. Colocar bem justo para
ele não tentar sair, porque a criança não para quieta em
nenhum segundo. Teve
uma vez que o Vítor tirou o bracinho e tentou
sair. Só não conseguiu

porque a presilha do quinto ponto
tava bem firme e não conseguiu
soltar. Agora eu coloco bem justo, ele até reclama um pouquinho, mas não machuca”.
Ainda de acordo com Liana,
independente de ser uma lei, nunca deixaria de colocar o filho na
cadeirinha, pois a segurança dele
está acima de qualquer exigência.

DADOS
A cada ano, 2,4 mil crianças
com até 14 anos de idade morrem em acidentes de trânsito no
Brasil. Na estimativa do Ministério da Saúde, nove em cada
dez mortes poderiam ter sido
evitadas com o uso de equipamentos de segurança adequados: a cadeirinha é um deles.
Em recente avaliação feita
pela associação de consumidores Proteste, nenhuma das cadeirinhas de transporte de crianças
em carros de passeio chegou
perto da nota máxima. Foram
avaliadas dez cadeirinhas com
capacidade de até 18 quilos.
Entretanto, mesmo com o resultado ruim, a entidade ressalta que levar bebês e crianças
em cadeirinhas ainda é o método mais seguro de transporte.

Liana Brutman
com o filho Vítor

LEI
Transportar crianças em veículos automotores sem seguir as

normas de segurança estabelecidas no Código de Trânsito Brasileiro é considerado uma infração gravíssima, com penalidade
de multa e inclusão de pontos no prontuário da carteira de habilitação, além de o veículo ficar retido até que a criança seja
acomodada corretamente.
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Painel

Moradores do Buritis
sofrem com a falta d’água
Basta acompanhar os noticiários para perceber que, em quase
todo o país, há problemas com o
abastecimento de água em virtude da falta de chuvas, considerado
para o período, o mais seco dos últimos 105 anos.
Belo Horizonte começa a sentir
os efeitos da seca e, infelizmente, o
Buritis, possivelmente por conta de
sua localização, em uma área mais
alta, é um dos primeiros bairros a
sofrer com o racionamento. No
último mês de janeiro, alguns moradores tiveram muito transtorno
com as torneiras secas.
Na Rua Professora Bartira
Mourão foi registrada a situação
mais grave, com a falta de abastecimento de água chegando há
quatro dias, se somado as duas
vezes de interrupção, isto, em
menos de uma semana. A coordenação de alguns prédios teve de
apelar para o abastecimento com
caminhões-pipa. Este foi o caso

Fernando Luiz de Moraes,
síndico do Edifício Aripuanã

Big Z já
funciona em
novo local

normalizado. Vamos ver até quando”, desconfia o síndico.
O Edifício Aripuanã consome
cerca de 960 mil litros de água por
mês, gerando um custo em torno
de R$6 mil aos condôminos. Desta
forma, no mês de janeiro foi comprado em torno de 10% do consumo em caminhões-pipa e o gasto
teve um aumento na faixa de 50%.

PESQUISA

Condomínio é
obrigado a contratar
caminhões-pipa
para abastecer os
apartamentos

do Edifício Aripuanã.
O síndico Fernando Luiz de
Moraes não pensou duas vezes
diante da dificuldade vivida pelos
moradores e contratou o serviço.
“Desde que eu entrei para síndico, em 2010, eu vejo que aqui tem
problema com abastecimento de
água. Contudo, desta vez, vivenciei o pior momento. Fui obrigado a contratar dez caminhões-pipa. Cerca de R$3 mil em gastos.
Claro que muitos moradores não
gostaram, mas não tem como ficar sem água”.
Fernando não sabe o real mo-

tivo para a falta de abastecimento
de água na Rua Bartira Mourão,
mas se diz aliviado pelo problema
não ter mais retornado após o caso
citado. “Toda vez que a água falta a gente liga para o 115 da Copasa. Mas o pessoal nunca tem a
informação correta das razões para
o tanto tempo sem abastecimento
de água na rua. Eu cheguei a fazer um boletim de ocorrência com
o número do protocolo de atendimento, em que a funcionária me
disse que o abastecimento estava
normal. Normal não tava, não tinha água. Felizmente o serviço foi

Com a crise de falta de água
aumentando dia após dia, e a escassez deste bem precioso atingindo
a níveis históricos. A falta de água
potável obriga o consumidor, empresas e condomínios a procurarem
por soluções alternativas para que
o abastecimento local não seja interrompido. Uma destas soluções é
a contratação de caminhões-pipa,
que possuem grande capacidade de
armazenamento de água que pode
ser utilizada de diversas formas.
O site Mercado Mineiro realizou, entre 18 e 24 de janeiro
de 2015, uma pesquisa de preços de contratação de serviços de
caminhões-pipa. A pesquisa contou com a participação de quatro
estabelecimentos localizados em
Belo Horizonte e Região. Os dados da pesquisa apontam que, para
Abastecimento de Reservatório de
15.000L, os preços variam47,83%,
partindo de R$230,00 a R$340,00.
Para abastecer uma Caixa D’Água
de 10.000L, as empresas cobram
entre R$190,00 e R$220,00, diferença de 15,79% entre os preços.

Quem disse que o que é bom
não pode ficar ainda melhor? A
Loja Big Z, tradição no Buritis
no segmento de produtos para a
garotada, desde o último dia 1º
de dezembro funciona em novo
endereço para oferecer o melhor
serviço a seus clientes.
Ainda na Avenida Mário
Werneck, a loja passou do número 2019 para o 2047, bem ao
lado, não trazendo assim qualquer transtorno em relação à sua
localização.
Mas se a localização praticamente não sofreu alteração,
a nova loja, com um espaço interno de 500m2 e fácil estacionamento, oferece muito mais
conforto, comodidade e uma
gama de novos produtos aos
seus clientes. Tudo isto, claro,
sem afetar na qualidade do atendimento, que sempre foi o pilar
da Big Z.
Antigos e novos clientes devem visitar a Big Z e conferir
de perto o que a nova loja tem
a oferecer. “Ficamos 12 anos no
endereço antigo. Ao longo deste tempo, com o crescimento do
bairro, identificamos a necessidade de aumentar a loja. Há
quatro anos, ainda na loja antiga,
ampliamos o 2º piso. Mesmo assim o espaço ficou insuficiente.
Observamos que muitos clientes reclamavam das dificuldades
de estacionar no Buritis. Com a
mudança, conseguimos colocar
a loja inteira em um único piso
e aumentamos nosso espaço físico”, salienta Guilherme Torres

Serviço
		

Guilherme Torres,
proprietário da Big Z

Meyer, proprietário da loja.
Neste período de volta às
aulas, Guilherme destaca os
produtos da linha de material
escolar que a Big Z oferece.
“Temos um estoque considerável de produtos das mais
diversas linhas e com ótimos
preços. Isso facilita a vida dos
pais, uma vez que poderão fazer todas as suas compras em
um só local. Temos a lista de
material e livros de todas as
escolas de BH”, completa.

Big Z Brinquedos e Papelaria
Avenida Professor Mário Werneck, 2047
Telefone: 3377-9600
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Variedades

Alunos lotam academias em busca
de boa forma para o Carnaval

Matheus
Xavier, gerente
da Academia
Imagem
Alunos em rítmo acelerado às vésperas da folia

mento de um instrutor”.
As atividades físicas precisam
ser realizadas de uma forma regular
durante todo o ano. “Seja qual for o
tipo de exercício ou a finalidade do
praticante, é necessário ter a cons-

ciência de que um trabalho em longo prazo é muito mais proveitoso
ao proporcionar resultados melhores e mais consistentes, tanto para a
saúde, quanto para o rendimento”,
completa Matheus.

Mesmo tendo em vista o Carnaval, o gerente
considera bastante válida
a iniciativa de procurar
uma academia. Em muitos casos, a pessoa se sente tão bem em começar
uma atividade física que
não para mais e o resultado futuro é animador. “Se
a pessoa começar agora,
sem ser o foco nesse Carnaval, buscando sempre
melhorar o corpo dela, no
Carnaval do próximo ano,
sem fazer muito esforço, estará
pronta”, afirma.
Vale lembrar que a fuga das
academias no pós-Carnaval, relaxando com os exercícios físicos,
muitas vezes acaba causando até
um prejuízo para a saúde. Além
disso, a parada prolongada faz com
que o recomeço exija ainda mais
esforço para chegar ao objetivo.

Nas arquibancadas do Buritis
2014 foi um ano especial para
as torcidas de Atlético e Cruzeiro.
Com um futebol brilhante, as equipes mineiras conquistaram os dois
principais títulos do país: Copa do
Brasil e Campeonato Brasileiro.
O Atlético manteve sua base
de jogadores e trouxe reforços pontuais. Já o Cruzeiro teve um desmanche maior na equipe e o entrosamento ainda não está legal.
De qualquer forma, ambas equipes
prometem um bom desempenho nos
campeonatos que irão disputar e a
expectativa de conquistas é ainda
maior para este ano. E como os estádios do Mineirão e Independência
não conseguem receber os milhões
de torcedores mineiros, uma das alternativas é ver os jogos em bares ao
lado dos amigos. E o Buritis já se
apresenta como uma ótima opção!
Vários estabelecimentos do bairro oferecem tudo que o torcedor
precisa para acompanhar seu time
do coração. Ótima transmissão,
conforto, bebida gelada, melhor
tira-gosto e, claro, um atendimento
qualificado.
Em 2014 Cruzeiro e Atlético
foram os clubes que mais entraram
em campo no Brasil e, este ano, a
dose pode ser repetida. Ambas as
equipes irão disputar o Campeo-

Bares do bairro se transformam em pontos de
encontro de torcidas de Atlético e Cruzeiro durante jogos

nato Mineiro, a Libertadores e o
início do Brasileirão, no primeiro
semestre, e a Copa do Brasil e o
término do Brasileiro, no segundo.
Se a Libertadores vier para Minas,
a equipe campeã ainda terá a cereja do bolo, a disputa do Mundial de
Clubes no fim do ano.

TRANSMISSÃO
Wéverton Luiz Jorge, administrador do Paragem, diz que o shopping realizou um grande investimento para receber as torcidas do
Buritis e a expectativa, realmente, é

de uma boa presença de público ao
longo do ano. “Desde a Copa nós
fizemos um investimento em um
equipamento melhor para a transmissão dos jogos. Então a gente

tem um telão em HD e mais três
televisores espalhados pelo shopping. Essa é mais uma das atrações
do Paragem para atrair o público. O
happy hour junto com os jogos”.
Denílson Perez, proprietário do
Churrasquinho do Manuel, também
investiu em seu estabelecimento, na
tentativa de atrair os torcedores. Foi
instalado um telão de 250 polegadas e mais quatro televisores de 42
polegadas. Com isso, espera bons
lucros com os jogos de Atlético e
Cruzeiro em 2015.
Como bom comerciante, Denílson revela que, a partir de agora, sua camisa é do Minas Futebol
Clube. “A gente tem que torcer por
nossos times mineiros, ainda mais
no Buritis, onde há um grande número de torcedores. Agora é torcer
para que Atlético e Cruzeiro cheguem o mais longe possível nas
competições”, finaliza.

Lista de alguns bares onde serão transmitidos os jogos
n Astron Beer. Av. Mário Werneck, 1070. Telefone: 9383-4747
n Boi Zé. Av. Engenheiro Carlos Goulart, 167. Telefone: 3378-0250.
n Choperia Zero Grau. Av. Mário Werneck,1292. Telefone: 3378-6858.
n Churrasquinho do Manuel. Rua Vitório Magnavacca, 49. 		
Telefone: 3378-0244
n Piu Braziliano. Av. Mário Werneck, 1441. Telefone: 2526-8283.
n Shopping Paragem. Av. Mário Werneck, 1360. Telefone: 3377-1222.

Arquivo Pessoal

A proximidade do Carnaval
faz aumentar o número de pessoas
nas academias, que buscam desesperadamente ficar com o corpo em
forma a tempo da folia do momo.
Por conta disso, a procura por esses
estabelecimentos cresce consideravelmente nesta época do ano. Contudo, não existe milagre!
Segundo o educador físico e
gerente-geral da Academia Imagem, Matheus Xavier, geralmente as pessoas já entram na academia buscando um resultado
imediato e querendo saber o tempo necessário para alcançar as
medidas esperadas. “Nós orientamos que o treinamento tem
que ser feito com calma. Alguns
exageros devem ser evitados por
aqueles que ainda não estão aptos a fazerem atividade física,
pois podem ocasionar lesões na
musculatura, principalmente, se
forem feitos sem o acompanha-

Família presta
homenagem a
Halley Bessa

Filhos: Nina, Inês, Mário, Helena, Busto de Halley, Cristina, João,
Fatima e Paulo (representado por Rafael, filho de Paulo)

No fim do mês de janeiro a
Família Bessa celebrou o centenário de nascimento de um de
seus pilares, Halley Alves Bessa.
Figura de destaque na sociedade mineira, Halley Bessa atuou
como educador, psicólogo, médico psiquiatra e radialista. Como
educador, entre tantas escolas, foi
professor da antiga Faculdade do
Comércio de Minas Gerais e das
faculdades de Direito e Ciências
Médicas. Como psicólogo foi
conselheiro dos Conselhos Federal e Regional de Psicologia,
quando chegou a ser presidente.
No dia 22 de janeiro, data de
seu centenário, houve a celebração de uma santa missa e, logo
em seguida, o lançamento do
livro em sua homenagem: “Na
rota do Halley Alves Bessa”, escrito por um de seus oito filhos,
Maria Inês de Bessa Lins.
Já no dia 24, uma bela cerimônia foi realizada no parque
que leva o nome Halley Alves
Bessa, localizado entre as ruas
Engenheiro Godofredo dos Santos e Áustria, na divisa do Buritis
com o Estrela D’Alva. Na ocasião, familiares e amigos estiveram presentes para acompanhar
a inauguração de um busto de
Halley Bessa, instalado no local.
Agora, todos que passarem pela
praça do parque poderão conhecer a fisionomia e, principalmente, a história de seu patrono.
João Afonso Villefort de Bessa, sexto filho de Halley, diz que
só tem grandes lembranças do pai
e que as homenagens feitas a ele

ainda são muito pouco perto de
todo o legado que deixou. “É uma
alegria muito grande poder compartilhar com todo mundo quem
foi meu pai. Ele contribuiu muito
com a sociedade belo-horizontina
e eu sinto muito orgulho de ter
sido filho dele. Toda vez que passar por este parque e ver o busto
de meu pai o coração vai bater
mais forte”, emociona.

LIVRO
A obra conta um pouco da
história de Halley Bessa, dando mais ênfase à sua vida familiar e não somente seus feitos
como profissional, que já eram
de grande conhecimento da sociedade. Foi o próprio Halley
Bessa que idealizou o livro e
convidou a filha, bibliotecária, a
lhe auxiliar na composição. Contudo, não teve tempo de realizar
este sonho em vida. Diante disto,
Maria Inês viu como uma missão
finalizar a obra e acredita que, de
onde estiver, o pai está muito feliz com o desfecho. “Quando eu
escolhi “Na Rota do Halley Bessa” foi, de fato, para comparar
com um cometa. Porque ele veio
forte, foi uma presença, e deixou na poeirinha do cometa as
sementes do que plantou aqui, e
que a gente está dando continuidade”, ressalta.
Quem tiver interesse em conhecer a história, uma obra foi doada à Biblioteca Pública da Praça
da Liberdade, que não por coincidência, leva o nome de Luiz de
Bessa, tio de Halley Bessa.
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Os Sabores
do Buritis

Cafés refrescantes

UniBH está com
inscrições abertas para
a escola de idiomas

Aprender um segundo idioma
se tornou uma necessidade básica para profissionais de diversas
áreas e, também, para aqueles
que se preparam para entrar em
um mercado de trabalho cada vez
mais competitivo e exigente. O
inglês é considerado um idioma
universal. Por ser algo praticamente obrigatório nos currículos,
as empresas ficam de olho nos
profissionais que têm o domínio
de outras línguas.
A importância do aprendizado de uma língua estrangeira é
indiscutível. Diante da popularidade dos intercâmbios culturais,
oportunidades de trabalho dentro
ou fora do país, o UniBH oferece cursos de idiomas com preços
mais acessíveis do que os cursinhos preparatórios.
As atividades interdisciplinares oferecidas pelo centro universitário não se limitam apenas aos

alunos e docentes. Pelo contrário.
Elas se estendem para toda a comunidade. A Escola de Idiomas,
por exemplo, é um desses espaços
abertos, que já beneficiou mais
de três mil jovens e adultos. Com
mensalidades no valor de R$113
e inscrição por apenas R$ 87, a
escola oferece aulas de inglês e
espanhol em horários bem flexíveis. O curso é ofertado em quatro campi (Estoril, Lourdes, Antônio Carlos e Cristiano Machado).
Segundo a coordenadora da
Escola de Idiomas, Luciana Freitas, as aulas valorizam a prática
oral e escrita da língua por meio
do envolvimento constante dos
alunos em atividades culturais
e o uso de recursos multimídia
em sala de aula. “A formação em
línguas estrangeiras representa
um diferencial não só na hora de
disputar uma vaga, mas também
na questão salarial”, diz.

Fotos Divulgação UniBH

Atualmente, dominar duas
ou mais línguas ajuda a
impulsionar a carreira e abre
portas para o desenvolvimento
pessoal e profissional, além de
conhecer novas culturas

O programa já existe no UniBH desde 2004 e tem atestada
competência em idiomas estrangeiros. O atendimento da secretaria da Escola de Idiomas será

feito na secretaria de extensão na
Av. Prof. Mário Werneck, 1685
ou na secretaria da Pós no campus Antônio Carlos (Rua Diamantina, 567, Bairro Lagoinha).

Mais informação sobre matrículas, inscrições, data e local dos cursos no endereço
eletrônico http://www.unibh.br/extensao/escola-de-idiomas ou pelo telefone 33199232.

Com as altas temperaturas
registradas em
Belo Horizonte nas últimas
semanas alcançando, e até
ultrapassando,
a marca dos 30
graus, fica difícil
pensar em uma
xícara de café
“É só olhar com a atendente se
quente, mesmo
existe o produto à disposição.
para aqueles que
Se tiver, ela irá fazer a mistura
não dispensam a
que o cliente desejar.”
tradicional bebiCláudia Azevedo
da, que também
serve como um importante
Chocolate, além, claro, do nosenérgico para as atividades do
so carro chefe, o Coffe Shake.
dia-a-dia.
Todos eles acompanhados com
Mas, para não correr o risco
delícias, como por exemplo,
de perder algum cliente, estabea calda, que também auxiliam
lecimentos ligados ao segmenna decoração da taça. Aliás,
to, a cada dia que passa, criam
os cafés refrescantes atraem
novas receitas que combinem o
bastante os clientes pelo seu
café a opções geladas, para amebelo visual”.
nizar o forte calor.
Mas, se você não se interesAqui no Buritis, algumas
sar pelos sabores do cardápio,
destas novidades podem ser
não se preocupe. O cliente pode
encontradas na Cafeteria Sepedir a composição que mais
lect, que fica localizada dentro
lhe agradar. “É só olhar com a
do Posto Shell, na Avenida
atendente se existe o produto à
Professor Mário Werneck,
disposição. Se tiver, ela irá fazer
1910. O estabelecimento aprea mistura que o cliente desejar.
senta opções deliciosas para
Sempre observo as misturas que
quem quer se refrescar, mas
eles pedem, dependendo, a bebinão abre mão de um bom e
da pode até ser incluída no cardávelho cafezinho. São os famopio. Realmente uma delícia para
sos shakes, receitas deliciosas
o verão”, ressalta a gerente.
que combinam café expresso
Aos poucos, os brasileiros,
e sorvete.
que não tinham o hábito de
A gerente da cafeteria,
consumir café gelado até bem
Cláudia Azevedo, explica que
pouco tempo, passam a incoras combinações mais comuns
porar as diferentes opções de
para o verão incluem, além dos
apresentação da bebida. Isso
sorvetes, chocolate. “Temos
aumenta consideravelmente os
algumas opções em nosso caríndices de venda de café, mesdápio como o Ice Coffe Cremo no verão, sob temperaturas
me, Ice Coffe Coco, Ice Coffe
mais elevadas.
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Folia

Blocos de rua mais uma vez serão
a grande atração do Carnaval de BH
O Carnaval BH 2015 promete ser um dos maiores que a cidade já promoveu. A Prefeitura programou uma grande festa para este ano, que irá contar com shows, blocos de
rua, desfiles de escolas de samba, concursos e muito mais. A estimativa da Belotur é que
cerca de 1,5 milhão de pessoas estejam nas ruas da capital durante os cinco dias da folia.
Os blocos de rua é uma das marcas da festa do momo de Belo Horizonte, que ganha

a cada ano mais harmonia, organização, diversão e segurança. A Prefeitura, por meio da
Secretaria de Administração Regional Municipal Oeste, informa que, por enquanto, nenhum bloco da região do Buritis foi cadastrado junto à Belotur e a Regional. Mas, quem
optar em passar o carnaval em BH, poderá curtir os blocos que irão sair em outros bairros da cidade. Confira as principais atrações:
Fotos Divulgação

13 de fevereiro
t A festa já começa na sexta-feira
com a saída de três blocos. O BEIJO GREGO terá concentração a
partir das 16h, R. Rio Verde, 150 –
Anchieta.
t SEXTA NINGUÉM SABE: Concentração: a partir das 18h, R. Fernandes Tourinho, 45 – Savassi.
t TIRA O QUEIJO: Concentração:
a partir das 20h, R. Aarão Reis,
entre as ruas Caetés e Tupinambás
– Centro.

14 de fevereiro
t No sábado, o bloco “QUEM NÃO
COMUNICA SE TRUMBICA”
sai pelas ruas da capital. A concentração acontece a partir das 13h na
porta do Sindicato dos Jornalistas,
localizado na Avenida Álvares Cabral, 400, em frente ao Conexão Aeroporto. Informações: 2127-4651 ou
8428-3682.
t O BLOCO DA CALIXTO desfila
pela primeira vez. Com uma ginga e voz muito especial, a cantora
Aline Calixto tem em seu repertório músicas gravadas ao lado de
grandes sambistas nacionais como

Martinho da Vila, Sérgio Lorozza,
Flavio Renegado e Zeca Pagodinho. O bloco sai da Avenida Bernardo Monteiro, próximo ao Colégio Arnaldo, às 14h.
t BLOCO REI: Concentração: a partir
das 10h, R. Coração Eucarístico de
Jesus, 284 – Coração Eucarístico.
t DIZ, QUE ME AMA, PÔ: Concentração: a partir das 11h, Rua Fernandes Tourinho, 105 – Savassi.
t BEAGÁ: Concentração: a partir
das 14h, Rua Dr. Pedro Pinto, 292
– Caiçara.
t BLOCO DO CSAMBA! Concentração: a partir das 14h, R. Araguari, 1541 – Santo Agostinho.
t DAQUI NÓIS NUM ARREDA
O PÉ: Concentração: a partir das
14h, Av. Getúlio Vargas, 216 –
Funcionários.
t NARCOSADOS: Concentração:
a partir das 14h, R. Piauí, 1714–
Funcionários.
t TOCO CRÚ PEGANDO FOGO:
Concentração: a partir das 14h, R.
Coração Eucarístico de Jesus, 121
– Coração Eucarístico.
t GRUPO DOS DADOS E DADAS: Concentração: a partir das

17h, Praça da Savassi – entre as
Av. Getúlio Vargas e Cristóvão
Colombo.

15 de fevereiro
t No domingo, o BLOCO JÂNGALOVE desfila no Carnaval de Belo
Horizonte. Os foliões estarão reunidos em frente ao bar Jângal, na Rua
Outono, 523, a partir das 14h.
t Uma das grandes atrações é o
BLOCO ALCOVA LIBERTINA, do bairro Santa Tereza, que
apresenta ao público releituras
carnavalescas de clássicos do
rock’n’roll. Concentração a partir das 17h. Ao longo dos dias de
Carnaval o bairro de Santa Tereza ainda apresenta os blocos Oba
Oba, Rola Moça, Empresta 10, Do
Godô, O Mercado é Nosso, Pavão
Misterioso e Salve Santa Tereza.
t BLOQUIM DUBEM: Concentração: a partir das 9h, R. Deputado
Bernardino Sena Figueiredo, 1022
– Cidade Nova.
t BLOCO DAZÍNDIAS: Concentração: a partir das 10h, Praça da Liberdade – Funcionários.
t BLOCO RECEBA A GALINHA
PULANDO: Concentração: a par-

tir das 10h, Praça da Liberdade –
Funcionários.
t SÓ FRITURAS: Concentração:
a partir das 11h, Av. Prudente de
Morais, 666 – Cidade Jardim.
t BLOCO DO TCHA TCHA TCHA:
Concentração: a partir das 15h30, R.
Fernandes Tourinho, 317– Savassi.
t BAIANEIROS: Concentração: a
partir das 14h, R. Dr. Sylvio Menicucci, 699 – Castelo.
t DAQUI NÓIS NUM ARREDA
O PÉ: Concentração: a partir das
14h, Av. Getúlio Vargas, 216 –
Funcionários.
t BLOCO DOS VALETES: Concentração: 14h, Praça Lions, 69 – Floresta.
t BLOCO DOS CARECAS: Concentração: a partir das 15h, Praça
da Bandeira, 137 – Serra.

16 de fevereiro
t O BLOCO DAS BAIANAS OZADAS já se tornou uma tradição do
Carnaval de BH, saindo sempre
às segundas-feiras, no Bairro de
Lourdes. Fundando em 2012, o
bloco alçou ao sucesso trazendo
toda a energia das “baianas” para
as ruas da capital mineira. Além

do figurino, que é sempre um destaque, a música animada e a energia dos foliões fazem uma harmonia perfeita e colorem as ruas da
cidade. Concentração a partir das
12h na Praça da Liberdade.
t TROVÃO DAS MINAS: Concentração: a partir das 10h, Praça da
Liberdade – Funcionários.
t VAI TOMAR NO COOLER: Concentração: a partir das 11h, R. Ceará, 1568 – Savassi.
t DAQUI NÓIS NUM ARREDA O
PÉ: Concentração: a partir das 14h,
Avenida Getúlio Vargas, 216 –
Funcionários.

17 de fevereiro
t Na terça-feira, último dia da folia, a
animação continua com o BLOCO
DA MAGNÓLIA, que terá sua concentração a partir das 14h, na Rua
Catumbi, 43, Caiçara; o BLOCO
JUVENTUDE BRONZEADA, no
Bairro Floresta, que terá sua concentração na Praça Lions, Rua Mucuri, 74, a partir das 10h.
t BLOCO DO PESCOÇÃO: Concentração: a partir das 13h, Av. Álvares Cabral, 400 – Lourdes.
t PISA NA FULÔ: Concentração: a
partir das 19h, R. Patrocínio, 20 –
Carlos Prates.

Outras opções
t Na sexta-feira, dia 13, tem a edição de Carnaval do Baile do Síndi-

co. A noite conta com a animação do Bloco Chama o Síndico, que
levanta o público com grandes releituras do cantor e compositor
Tim Maia. Informações: 3241-1482
t Dia 14, sábado, tem a edição 2015 do Baile de Marchinhas do
Mestre Jonas. O concurso que seleciona as melhores marchinhas
de Carnaval de Belo Horizonte apresenta o grande vencedor em
uma festa à fantasia no Mercado Distrital do Cruzeiro. Além dos
prêmios para as marchinhas selecionadas, tem uma premiação para
as melhores fantasias da noite. O mercado fica na Rua Ouro Fino,
452, bairro Cruzeiro. Ingressos estão no valor de R$40,00 inteira e
R$ 20 meia.
t A festa continua no Brasil
S/A no dia 17 de fevereiro
com a apresentação do cantor
Jorge Bem Jor. O passaporte
para os 2 dias de festa custa
R$ 100,00 (meia entrada). O
valor varia de acordo com o
lote de vendas. Para mais informações: 3889-2003.
t E nos dias 16 e 17 de feverei-

ro acontecem os tradicionais desfiles dos Blocos Caricatos e Escolas de Samba de Belo Horizonte, na Avenida Afonso Pena, a partir
das 19h.
Outras informações no site www.carnavaldebh.com.br.

