
jornaldoburitis@gmail.com - ANO XI Nº 134 - MARÇO DE 2015 - DISTRIBUIÇÃO GRATUITA

d
iv

u
lg

a
çã

o

INAUGURAÇÃO
Escola Infantil Cubo 
Mágico inicia suas 
atividades no Buritis

              PáG. 7

SABORES
Quintino Restaurante 
traz ao Buritis o melhor 
da gastronomia

  PáG. 16
PáG. 15

Campanha 
contra 
sujeira

 

PáG. 3

Pista de caminhada 
em alta no bairro
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ATIVIDADES
Há um ano no bairro, 
Padre Celso fala das 
conquistas da paróquia 

  PáG. 8

LEÃO
Imposto de Renda 
deve ser entregue 
até o final de abril

PáG. 14

CresCendo Com o bairro

 Os moradores do Buritis 
estão provando, a cada dia, que 
se o poder público investir, eles 
farão a sua parte. Procurando 
melhor qualidade de vida, cen-
tenas de pessoas realizam dia-
riamente caminhada e corrida 
na pista da avenida Henrique 
Badaró Portugal, inaugurada 
há cerca de um ano no bairro. 

Pág.  11

Dia Mundial da água: 
a palavra de 

ordem é economizar

Parque Aggeo recebe 
Bem Bom no Buritis

PáG. 8

Neste mês de março o JORNAL DO BURITIS completa a importante marca de 11 anos de funda-
ção. Se, nos dias de hoje, para qualquer empresa é complicado se manter por mais de dez anos no mer-
cado, imagina para um jornal de bairro! Pois bem, conseguimos isto, e muito graças a dois fatores: à 
admiração pelo Buritis e, principalmente, pela percepção de seu desenvolvimento ao longo dos últimos 
anos. Desta forma, pudemos oferecer o que os moradores desejavam, de fato, saber do seu bairro.

Para celebrar a data, elaboramos uma matéria especial com entrevistas de algumas pessoas que, tão liga-
das ao Buritis, já se tornaram personagens dele. São exemplos de comerciantes vencedores, que acreditaram 
no bairro mesmo quando ele ainda dava seus primeiros passos; histórias interessantes registradas aqui; além 
de depoimentos de pessoas comuns, mas que fazem muito pela boa convivência no Buritis. Nas fotos acima, 
o antes e depois de duas importantes vias do bairro: Professor Mário Werneck e Maria Heilbuth Surette.  

O Parque Aggeo Pio Sobri-
nho recebeu mais uma edição 
do projeto Bem Bom no Bu-
ritis. Durante três dias, várias 
atividades esportivas e sociais 
foram oferecidas às crianças, 
muitas delas vindas de outros 
bairros da cidade, mais pobres, 
que não têm o privilégio de 
abrigar um parque desta quali-

A pista é muito bem estruturada 
e, por isso, foi adotada rapida-
mente pelos moradores. Inclu-
sive, já serviu para a realização 
de algumas atividades da Se-
cretaria Municipal de Esporte e 
Lazer. O desejo é que mais es-
paços como este sejam criados 
em outros pontos do bairro.  

dade. O objetivo principal é so-
cializar estas crianças, tanto no 
contato com o outro como com 
a natureza. O evento ainda ser-
viu para o recolhimento de ali-
mentos não perecíveis, roupas 
e fraldas que, posteriormente, 
serão doados as instituições de 
caridade da região. 

PáGS. 4 e 5
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Editorial

Cartas
FUTEBOL

Muito boa a reportagem da 
edição passada que falou dos bares 
do bairro que vão passar os jogos 
de Cruzeiro e Atlético na Liberta-
dores e no Brasileirão. Realmente 
nossos estabelecimentos são muito 
bons e com excelente infraestru-
tura para receber os moradores do 
Buritis. Costumo assistir aos jogos 
do meu time em casa, mas agora 
vou passar a acompanhar nos ba-
res do bairro.

Ronaldo Maciel
Morador

 
CARNAVAL

Belo Horizonte surpreendeu 
em seu carnaval de rua deste ano. 
Recebeu um público superior a 
um milhão de pessoas. Foi muito 
bom, fantástico. Fiquei na cidade 
só para curtir a festa. Estava com 
convites para viajar para praia, 
mas preferi ficar. Esse movimen-

to de revitalização do carnaval de 
Belo Horizonte aconteceu por ini-
ciativa dos próprios foliões, com 
a criação espontânea dos blocos 
caricatos em diferentes bairros da 
cidade. Para se ter uma ideia, nes-
te ano foram mais de 200 blocos 
em toda a cidade. Claro que nem 
tudo são flores. Erros ocorreram e 
alguns tumultos foram verificados. 
Porém, nada que não possa ser re-
solvido no ano que vem. Que ve-
nha 2016.

cintia BRokeRs
Moradora

 
DEPUTADOS

Já não bastasse os deputados 
estaduais ressuscitarem o auxílio 
moradia aqui em Minas Gerais, 
agora os deputados federais rea-
justaram seus próprios benefícios 
e ainda aprovaram passagens para 
seus cônjuges. Os excelentíssimos 
deputados devem viver em outro 
país. Eles estão totalmente na con-

tramão do que quer a população. 
Enquanto um trabalhador normal 
tem aumento de 10% em média, 
os deputados aumentam seus be-
nefícios em mais de 60%. Isso 
é imoral. Sinceramente não sei 
onde o nosso país vai parar. Cada 
povo tem os políticos que mere-
cem. Se votamos errados, agora 
é aguentar.

celso PoRfíRio neto
Morador da rua Ernani Agrícola

  
gASMIg

Fiquei muito feliz em saber 
que a PBH suspendeu as obras da 
Gasmig por falta de recomposição 
do asfalto. É uma vergonha o que 
estão fazendo aqui no Buritis. Es-
tão quebrando as ruas e depois as-
faltam. Depois quebram novamen-
te e depois asfaltam. Parece que a 
empresa não tem uma logística. 
Está um horror. Se a diretoria técni-
ca da companhia acatou a decisão 
da prefeitura é porque assinaram o 

atestado de burrice. Não é de hoje 
que escuto várias reclamações dos 
moradores a respeito da pavimen-
tação, o que foi comprovado pela 
fiscalização. Nas “tiras” de asfaltos 
deixadas pela Gasmig para cobrir 
as valetas, há buracos, desnível na 
pista, pedras soltas, massa asfáltica 
mole e outros problemas. Que eles 
retornem ao bairro para arrumar os 
buracos que deixaram.

santuza Menezes
Moradora

VEÍCULOS
Moro na rua do Colégio Mag-

num e como não tem semáforo 
com a Av. Mário Werneck fica um 
grande número de carros quase 
que de ponta a ponta da rua em fila 
para entrar na avenida, todos com 
o mesmo objetivo, ir para trabalho 
ou para casa depois de deixar o 
filho na escola. Mas o que alguns 
cidadãos fazem, se é que podemos 
chamá-los assim, é a maior falta 

 

de educação e respeito ao próxi-
mo. Alguns motoristas espertões 
entram na contramão descendo 
a rua, furando fila, passando na 
frente de todos e embicando na 
frente dos carros lá embaixo no 
cruzamento das ruas. Além da fal-
ta de educação, ainda desrespei-
tam as normas de trânsito podendo 
provocar um acidente. Essa é uma 
das maiores provas de falta de ci-
vilidade dessas pessoas.

daniela souza
Moradora

ÔNIBUS
Farei um desabafo que não se 

restringe somente ao nosso bair-
ro.  Uso o transporte coletivo todos 
os dias e me deparo muito com a 
mesma situação. Principalmente 
no horário das 06h30, vários ado-
lescentes e até jovens adultos es-
tão indo estudar e ocupam grande 
parte dos assentos do ônibus. Até 
aí, nenhum problema. A questão é 

que raramente estes jovens cedem 
seus lugares a pessoas mais velhas, 
o que acho falta de bom senso e de 
respeito. Senhorinhas e senhorzi-
nhos que precisam trabalhar para 
complementar a aposentadoria mi-
serável, se espremem e viajam em 
pé enquanto a garotada fica senta-
dinha com seus fones de ouvido.  
Apesar de meus pais nunca terem 
precisado me dizer que devo ter 
esse carinho e respeito pelos mais 
velhos, acho que é dever dos pais 
orientá-los para que se tornem ci-
dadãos do bem. Por isso meu ape-
lo. Digam aos seus filhos coisas 
que para mim são óbvias: ceda 
lugar no ônibus ou onde quer que 
seja, não jogue lixo na rua, respei-
te seu colega, etc. Acho que nunca 
é demais. Só para ser justa, alguns 
poucos são muito gentis com os 
idosos e prontamente se oferecem 
para ajudá-los. Parabéns aos pais 
que educam de verdade.

saMantha salles
Moradora
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bem estarbem estar

Espaço Público

 * Desobstrução dos canais de 
percepção do corpo humano 
(chakras).

 * Relaxamento de todo o orga-
nismo, levando maior elasti-
cidade e flexibilidade às cou-
raças musculares (anéis de 
tensão).

  * Aumento da consciência cor-
poral; imprescindível para a 
manutenção da saúde.

Dentre vários fatores que im-
pedem uma boa respiração está o 
trauma de nascimento e traumas 
decorrentes do processo natu-
ral de nossa educação a que to-
dos nós estamos submetidos. Mas, 
quando decidimos alterar nossa 
respiração, podem surgir bloqueios 
e impedimentos, daí um acompa-
nhamento terapêutico pode se tor-
nar necessário.

Pouco mais de um ano após a 
sua inauguração, a pista da Avenida 
Henrique Badaró Portugal, no Bu-
ritis, atrai, a cada dia que passa, um 
número maior de adeptos à saudá-
vel prática da corrida e caminhada. 

As boas condições oferecidas, 
somado à dificuldade de fazer corri-
da e caminhada no Buritis, uma vez 
que é uma região com um elevado 
número de subidas, fez com que a 
pista se tornasse referência para a 
atividade física, além de um local 
super agradável para encontrar ami-
gos e colocar o papo em dia.

Isto é o que faz todos os dias 
as amigas Suzana Alves de Lima 
e Maria Guimarães, moradoras no 
Buritis. Desde que foi inaugurada a 
pista, elas utilizam o espaço diaria-
mente para caminhada. “Foi um es-
paço que caiu do céu, porque real-
mente a gente não tinha nada aqui 
no Buritis com essa estrutura. Aqui 
a gente pode fazer uma caminhada 
sem ser interrompida. Em outros 
locais você precisa parar por cau-
sa do trânsito, para atravessar uma 

Pista de caminhada 
oferece saúde e lazer

Com a procura cada vez maior 
por atividades físicas ao ar livre, a 
caminhada e a corrida tornaram-se 
as principais opções das pessoas. 
Como exercício aeróbico elas são 
ótimas alternativas para manter ou 
reduzir peso corporal, além de tra-
zer diversos benefícios para a saú-
de. Uma das grandes vantagens da 
caminhada e da corrida é a facilida-
de para praticar. São atividades que 
não exigem custo, nem equipamen-
tos caros ou específicos. Basta você 
e um bom tênis.

Entretanto, isto não significa 
que as pessoas que forem iniciar 
a atividade não precisem observar 

rua, aqui não. Você não tem este 
transtorno” comenta Suzana.

“A cada dia a pista está melhor. 
Aqui a gente caminha com segu-
rança. Gostaria que outros pontos 
do bairro recebessem o mesmo in-
vestimento”, completa Maria. 

O comerciante Rodrigo Ameno 
se tornou uma espécie de pai da 
pista da Avenida Henrique Bada-
ró Portugal. Desde que começou 

a frequentar o local já conquistou 
importantes benefícios. “Conse-
gui junto à Cemig a troca de todas 
as lâmpadas, o que tornou o local 
mais seguro para a prática da ca-
minhada durante a noite. Hoje a 
pista também integra o projeto da 
PBH “No Domingo, a Rua é Nos-
sa”, quando várias modalidades 
esportivas são oferecidas em um 
dia de muito lazer”.

Melhorias
Apesar de ser 

alvo de muitos elo-
gios, para muitos 
usuários da pista ela 
ainda precisa de algu-
mas melhorias no que 
se refere à seguran-
ça. Na parte da rua, 
dedicada ao trânsito 
de veículos, existem 
alguns buracos. A 
população teme que 
um motorista invada 
a pista de caminhada 
ao tentar desviar de 
algum deles.

Mas, o moto-
rista também deve fazer sua par-
te. Rodrigo Ameno conta com a 
conscientização de cada um para 
a garantia da segurança. ”Eu 
vou lutar pela instalação de um 
quebra-molas ao longo da aveni-
da, pois alguns motoristas, assim 
que passam o redutor existente 
no início da via, voltam a acele-
rar seus carros, causando medo 
nos pedestres”.

de começar sua caminhada faça um 
bom alongamento”.

Durante a caminhada outros 
cuidados também devem ser to-
mados. “Durante o exercício deve 
se hidratar bastante, bebendo água 
para repor as perdas. Uso de iso-
tônicos deve ser regulado e sob 
orientação de um nutricionista. 
Respire direito inspirando pelo na-
riz e soltando o ar pela boca. Com 
o aumento do ritmo você ficará ten-
tado a puxar uma maior quantidade 
de ar usando a boca, tente evitar” 
explica Roberta.

Ainda de acordo com a edu-
cadora física, mesmo com a faci-

lidade para a prática da corrida e 
caminhada, é preciso uma consul-
ta a um especialista antes de ini-
ciar as atividades.

Dicas importantes
alguns cuidados com a saúde. A 
educadora física, Roberta Brandão, 
alerta sobre os principais cuidados 
a serem tomados. “Use roupas le-
ves e arejadas. Hoje em dia, exis-
te no mercado roupas para corrida 
com refletores, ideal para a prática 
durante o período noturno, uma vez 
que facilita a visibilidade dos mo-
toristas. O modelo do tênis deve 
estar de acordo com o seu tipo de 
pisada. Escolha preferencialmente 
os horários com temperatura sua-
ve fugindo dos horários de maior 
calor. O indicado é antes das 10h e 
depois das 18h. Assim como qual-
quer atividade do dia-a-dia, antes 

PISTA VIROU ponto de encontro 
das amigas Maria e Suzana

RESPIRE................
A respiração é essencial para a qua-

lidade de nossos sentimentos, pensamen-
tos, atitudes e toda a fisiologia do corpo. 
A respiração é o “sopro da vida”.

Possibilitamos que nosso Ser se ex-
panda através da respiração, a partir do 
momento em que assumimos o controle 
da entrada de vida e energia (prana) em 
nosso corpo.

Essa expansão se dá em todos os ní-
veis (corpos físico, emocional, mental, espiritual) ampliando a per-
cepção e assim as expressões.  Ao realizar a respiração é importante ir 
entrando em contato consigo mesmo, integrando corpo e mente num 
só “ato”, e perceber a conexão com a própria espiritualidade, sintoni-
zando-se como parte do universo (uma visão cósmica).

Através da respiração consciente podemos:
 * Conectar-nos com a essência 

cósmica da Vida através do 
Prana (glóbulos de energia vi-
tal) que o ar que respiramos 
contém.

 * Expandir a consciência através de 
estados mais relaxados da men-
te, possibilitando momentos de 
lucidez e clareza (insight).

 * Mergulhar em si mesmo, re-
-significando eventos passa-
dos mal elaborados.

 * Melhorar a oxigenação cere-
bral, prevenindo que as célu-
las degenerem e como profila-
xia de inúmeras doenças como 
o Alzheimer.

 * Evitar o desequilíbrio emocio-

nal, a depressão, a melancolia 
e outros transtornos psíquicos.

 * Retardar o envelhecimento
 * Alterar e melhorar a anatomia 

da boca e da face, favorecendo 
a expressão facial.
 Com uma respiração eficaz 

podemos administrar situações de 
insegurança, medo, raiva e outros 
transtornos decorrentes da ansie-
dade. A respiração deve ser rea-
lizada através das narinas, e não 
pela boca, pois no nariz temos 
os pelos para filtragem, as secre-
ções internas para deixar o ar em 
condições apropriadas, e os va-
sos sangüíneos que aquecem o ar, 
mas lembre-se, relaxe o maxilar.

Outras conquistas de uma respiração adequada:

ROBERTA BRANDÃO, 
educadora física

ROGéRIO NÃO para de 
buscar melhorias para a pista
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Aniversário

JornaL do bUriTis completa 
11 anos de fundação e... 

Lançado na década de 70, o 
Buritis se tornou um grande 

canteiro de obras a partir do início 
dos anos 90. Localizado na Região 

Oeste da capital, de uma forma 
meteórica, ele se tornou um bairro 

muito procurado pelas novas 
famílias belo-horizontinas. Junto 
com esta migração, surgiram os 
comércios e, alguns anos depois, 
o JORNAL DO BURITIS, que, desde 
a sua criação, em 2004, sempre 

trabalhou com o intuito de 
mostrar as necessidades do bairro, 

claro, uma responsabilidade 
jornalística, mas, principalmente, 
ilustrar as qualidades do Buritis, 

um bairro que traz em seu DNA o 
atual cenário da sociedade, mas 

nunca deixando de ter uma pitada 
do passado, quando um “Bom 
Dia” nunca passa esquecido. 

ANDERSON 
SANTOS:

“Os taxistas não 
gostavam de vir 
aqui. Diziam ‘no 
Buritis não tem 
nada, o que vou 

fazer lá?’ Eles 
temiam porque 
aqui tinha uma 

desova de corpos"

...cada vez mais sua história 
entrelaça com a do bairro

Para ilustrar um pouco 
deste crescimento do Buritis, 
nossa reportagem entrevistou 
algumas pessoas, que em vir-
tude de suas histórias, já se 
tornaram importantes persona-
gens do bairro, como é o caso 
do cabeleireiro Anderson San-
tos. Há quase 20 anos traba-
lhando na Avenida Mário Wer-
neck, acompanhou in loco o 
crescimento da zona comercial 
do Buritis. O que antes eram 
duas, três lojas, hoje se tornou 
um comércio em altíssimo po-
tencial. Uma prova são os altos 
valores cobrados em terrenos e 

alugueis da avenida. 
Porém, como cabeleirei-

ro, a reportagem do JORNAL 
DO BURITIS queria mes-
mo era ouvir boas histórias 
de Anderson. E, na verdade, 
foi difícil separar só algumas. 
Mas, ele conta com muito en-
tusiasmo as suas preferidas. 
“A grande maioria dos mo-
radores de Belo Horizonte já 
foi ao Parque Municipal e viu 
aqueles burrinhos levando a 
garotada. O que pouca gente 
sabe é que muitos anos atrás 
os animais ficavam em um 
curral aqui no Buritis. Então, 

todo domingo, eles saíam em 
caminhada pelas ruas do bairro 
em direção ao parque. Aqui-
lo era uma diversão para as 
crianças, que, simplesmente, 
ficavam encantadas. Interes-
sante também foi uma vez 
que uma vaca foi atropelada 
perto de onde fica o Rancho 
Fundo. Moradores de uma 
comunidade que existia ali 
próximo não perderam tem-
po. Cada um levou para casa 
o pedaço que conseguiu cor-
tar do animal. Foi uma cena 
muito engraçada, impossível 
de esquecer”.

Mas, nem de histórias, 
digamos, bonitinhas e engra-
çadas, vive o Buritis. O cabe-
leireiro recorda de uma antiga 
desova de ossos em um terre-
no do bairro. “Os taxistas não 
gostavam de vir aqui. Diziam 
‘no Buritis não tem nada, o 
que vou fazer lá?’ Eles te-
miam porque aqui tinha uma 
desova de corpos. Lá no bam-
buzal, atrás do Rancho Fundo. 
Já foram encontrados uns dois 
a três corpos ali. Essa história 
assusta muita gente. Eu não 
passo a pé por ali não”, di-
verte-se Anderson.
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Rogério Villela Gonzaga 
mora no Buritis há 22 anos e 
tem um comércio no bairro há 
15. Conhece como ninguém 
cada cantinho do Buritis. 
Sabe muito bem que o bairro 
tem problemas, mas se diz um 
privilegiado em fazer parte 
desta comunidade. “É verda-
de que o Buritis passou por 
um crescimento muito rápi-
do, até desorganizado, o que, 
claro, gera alguns problemas 
como violência, trânsito. Mas, 
isto é normal no desenvol-
vimento. O Buritis hoje é um 
bairro que tem uma estrutura 
totalmente autônoma. Você não 
precisa sair daqui para nada. 
Adoro o Buritis e tenho certe-
za que minhas futuras gerações 

Aniversário

continuarão aqui, pois aqui 
criamos nossos negócios“.

Rogério faz questão de fa-
lar sobre a sua ligação com o 
JORNAL DO BURITIS. Seu 
estabelecimento, a Ótica Oc-
chio Bello, anunciou na pri-
meira edição do nosso periódi-
co, há 11 anos. De acordo com 
ele, o jornal soube acompanhar 
muito bem todas as transfor-
mações do bairro. “Em todo 
esse período a gente obser-
va o crescimento do jornal. 
Tanto a capacidade dos anun-
ciantes, quanto as matérias 
que veicula. Eu tenho a grata 
satisfação de dizer que anun-
ciar no JORNAL DO BURI-
TIS sempre me trouxe muitos 
bons resultados”.

SuperNosso deu o pontapé 
inicial aqui no Buritis

Mas, apesar destas gran-
des histórias de sucesso pro-
fissional, sabemos que a qua-
lidade de um bairro se mede 
mesmo pela atitude de seus 
moradores. E neste quesito, o 
Buritis, mais uma vez, com-
prova porque é um ótimo lu-
gar para se viver. O bairro é 
habitado por pessoas do bem 
e que lutam, diariamente, 
para que aqui seja um local 
cada vez melhor para se criar 
uma família. 

Este é o caso de Linda 
Gansler. Apaixonada pelo 
Buritis desde que se mudou 

para cá, há cerca de 10 anos, 
dispõe parte de seu tem-
po para levar mais alegria e 
saúde a outros moradores. 
“Além de divulgar a impor-
tância de manter nosso bairro 
limpo, nossos parques e ma-
tas bem cuidados, faço um 
trabalho voluntário de ginás-
tica junto a idosos do bairro. 
Acredito que cuidando da 
saúde, estamos criando uma 
sociedade mais alegre, de 
melhor convivência entre as 
pessoas”.

E, para finalizar nosso ci-
clo de entrevistados, nada 

melhor que conversar com 
um antigo morador do Bu-
ritis. O senhor Jorge Dantas 
atualmente reside na rua En-
genheiro Alberto Pontes, mas 
também já morou na rua Vi-
tório Magnavacca. Conhece o 
bairro como poucos e constrói 
grandes amizades a cada dia. 

Jorge fala com alegria da 
primeira vez que conheceu 
o bairro, quando teve uma vi-
são bem diferente à de hoje. 
“Quando o meu amigo me 
trouxe aqui, ainda no final da 
década de 80, disse a ele ‘que 
lugar longe’. Naquele dia não 

imaginava que poucos anos 
depois mudaria para cá e, prin-
cipalmente, que o bairro toma-
ria esta grandeza. Eu acho que 
sou suspeito de falar, porque 
eu amo o Buritis. Construí 
minha família aqui e pretendo 
viver neste bairro o restante da 
minha vida”, finaliza.

Com todos estes relatos, 
a certeza que fica é que o 
Buritis tende a crescer ain-
da mais nos próximos anos 
e nós estaremos aqui, pron-
tos para levar a você leitor, 
toda esta magia do nosso 
querido bairro.

Moradores acompanham evolução do Buritis

LINDA GANSLER: 
“Além de 
divulgar a 
importância de 
manter nosso 
bairro limpo, 
nossos parques 
e matas bem 
cuidados, faço 
um trabalho 
voluntário de 
ginástica junto 
a idosos do 
bairro"

E se o assunto é comércio 
não pode faltar a declaração 
de um de seus representan-
tes mais ilustres, Euler Fuad 
Nejm, fundador do Supermer-
cado SuperNosso. A marca, 
que hoje se tornou uma gran-
de rede da capital, nasceu no 
Buritis e, até hoje tem o bair-
ro como sua matriz. Sincero, 
o empresário diz que não es-
perava chegar a este patamar 
quando deu início ao seu em-
preendimento. Contudo, nun-
ca duvidou que aqui seria um 
grande lugar para investir. 

Em novembro de 1998, 
Euler fundou o primeiro Su-
perNosso, aqui no Buritis. 
“Foi um investimento muito 
ousado para quem não conhe-
cia da operação de varejo. O 
bairro estava em franco cres-
cimento, porém, ainda não 
comportava um supermercado 
daquele porte. Apesar das di-
ficuldades iniciais, o Buritis 
foi respondendo bem às nos-
sas expectativas, as vendas 
foram crescendo junto com o 
bairro. Foi, portanto, a 1ª loja 
do grupo, aberta com “chave 
de ouro” no Buritis. Temos 
um carinho e identificação 
com o bairro e seus morado-
res”, afirma.

O Grupo hoje é composto 
de 16 unidades e 01 loja vir-
tual (e-commerce), além de 
12 lojas Apoio Mineiro de 
atacado cash and carry. Todas 
unidades na região metro-
politana de Belo Horizonte. 
“Empregamos mais de 7 mil 
colaboradores diretos. O ata-
cado distribuidor de entrega 
cresceu junto com o Grupo, 
permitindo escala e, conse-
quentemente, preços com-
petitivos para este mercado 
tão disputado. Confesso ter 
me surpreendido com a acei-
tação da marca e dos novos 
conceitos. Hoje, o Grupo Su-
perNosso tem como visão ser 
reconhecido como a melhor 
solução em produtos e servi-
ços diferenciados no segmen-
to supermercadista da região 
metropolitana de Belo Hori-
zonte”, destaca o empresário. 

Euler Nejm enxerga o 
Buritis como um bairro com 
potencial ainda maior para 
investimentos, uma vez que o 
seu crescimento populacional 
é algo garantido. Para os seus 
negócios, o empresário traba-
lha com esta mesma visão, e 
pretende expandir ainda mais 
o foco de atuação. “Apesar do 
momento delicado no contex-

to macroeconômico, 
temos um plano ar-
rojado de crescimen-
to para os próximos 
anos, com abertura 
de novas unidades. 
Investimos em uma 
indústria de proces-
samento de carnes, 
frios e embutidos, 
centralização da pa-
daria, o que nos per-
mitirá acelerar esta 
expansão”. 

O esporte também passa por aqui
o qual teve a oportunidade 
de acompanhar dia após dia. 
“Aqui só tinha a gente e o 
Rancho Fundo mais pra fren-
te. Podia estar no verão que 
fazia frio. Quando eu vejo es-
tes prédios todos dá um sen-
timento esquisito. Não sei se 
é bom ou se é ruim. O rápido 
crescimento assusta, mas a 
gente fica feliz em fazer parte 
desta história”. 

Para o futuro, o empresário 
acredita que o Buritis irá cres-
cer em qualidade na prestação 
do serviço. “No bairro existe 
praticamente tudo. Acho que 
agora o investimento será na 
qualificação, senão, vai ser di-
fícil ficar no mercado”.

Ao longo dos anos, o Bu-
ritis se tornou referência em 
prática de esportes. E este sta-
tus se deve muito a uma pes-
soa: Gilson Santana Júnior, 
um dos sócios do Centro de 
Futebol Alta Energia, mas que 
a grande maioria ainda conhe-
ce como Centro de Futebol 
Zico, um empreendimento que 
trouxe moradores dos mais 
diversos bairros da cidade ao 
Buritis. 

Lançado em 1996, o cen-
tro esportivo nasceu com o 
intuito de oferecer uma nova 
opção aos garotos da região sul 
para jogar futebol. Até então, 
praticamente todas as escoli-
nhas encontravam-se na Pam-

pulha. O sucesso foi tanto 
que, em menos de três meses, 
mais de mil garotos já esta-
vam matriculados.

Gilson comenta que, em 
nenhum momento duvidou do 
empreendimento, tanto que, 
na época, fez por conta pró-
pria, investimentos que deve-
riam ser de responsabilidade 
do poder público. “Essa parte 
aqui da frente das quadras na 
Mário Werneck, nós doamos 
as manilhas para instalação 
da rede de água e futura pavi-
mentação da via”.

Antes isolado, o centro 
esportivo agora é rodeado 
por grandes edifícios. Gil-
son recorda este crescimento, 

GILSON SANTANA: “Essa parte aqui da 
frente das quadras na Mário Werneck, nós 
doamos as manilhas para instalação da rede 
de água e futura pavimentação da via”

O Buritis 
hoje é um 
bairro que 
tem uma 
estrutura 

totalmente 
autônoma

Rogério Villela

EULER FUAD NEJM:
"O bairro estava em franco crescimento, porém, 
ainda não comportava um supermercado daquele 
porte. Apesar das dificuldades iniciais, o Buritis foi 
respondendo bem às nossas expectativas, as vendas 
foram crescendo junto com o bairro"

fotos divulgação
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 Mateus de Oliveira
Participei dos blocos caricatos da Savassi e de 

Santa Tereza. Gostei muito. Inclusive, o carnaval de 
BH passou a ser uma opção pra mim. Pelo terceiro 
ano consecutivo optei por ficar na cidade, mesmo ten-
do muitas opções de viagem. Em 2016 é quase certo 
que ficarei aqui mais uma vez. Espero apenas que 
haja melhorias na segurança e que mais bairros da ci-
dade organizem blocos, assim acredito que iria dividir 
mais os foliões e evitaria grandes multidões.

 — Estudante de biomedicina

Enquete

o que você acha que pode 
melhorar no carnaval de bH?

A cada ano que passa, o 
carnaval de BH se torna 
mais forte. Neste ano, a 
estimativa é de que mais 
de 1,5 milhão de foliões 
tenham aproveitado a 

festa do momo na capital 
mineira. Mesmo assim, 
a intenção é melhorar 

ainda mais a festa para os 
próximos anos. A prefeitura 

já adiantou que tem um 
desafio pela frente: se 

valer de eventuais falhas 
cometidas em 2015 para 
aprimorar o evento de 
2016. A presidência da 
Belotur admitiu que os 

banheiros químicos foram 
mal distribuídos. Por outro 
lado, elogiou o serviço de 

limpeza urbana. Outro 
ponto positivo da festa teria 

sido a segurança pública. 
Segundo a Belotur, a 

Polícia Militar não registrou 
nenhuma grande ocorrência. 

Só houve prisões por 
pequenos furtos e brigas. 
Os moradores do Buritis 

que curtiram a festa aqui na 
capital dão suas opiniões 
sobre o carnaval de BH.

Mariana de Paula 
Curti demais o carnaval de 

BH. Participei dos blocos cari-
catos do Funcionários na Praça 
da Liberdade e lá estava ótimo. A 
organização está de parabéns. Já 
na Savassi estava horrível. Muita 
gente foi lá só para praticar fur-
tos. Toda hora passava alguém 
querendo roubar seu celular. Fe-
lizmente não aconteceu nada co-
migo, mas com toda esta tensão 
fica difícil divertir.
— Universitária

Larissa Dias
O carnaval de BH foi muito 

bom. Eu e meus amigos curti-
mos vários blocos, inclusive um 
que desfilou pela Avenida Brasil. 
Belo Horizonte está se tornando 
um dos melhores lugares para 
se passar o carnaval. Acho que 
faltou um pouco de planejamen-
to com a segurança. Mas, tudo 
que é novo precisa de um tempo 
para acertar.

— Estudante de 
medicina veterinária

Isamara Santos Maia 
Eu achei muito bacana. 

A cidade estava lotada. Todo 
mundo gostou. A infraestru-
tura estava ótima. As bandas 
superlegais. Gostei muito. Não 
esperava ter sido bom assim. 
Valeu a pena ter optado em 
ficar na cidade. Me diverti 
muito e o gasto ainda foi bem 
menor que se tivesse viajado 
para algum lugar.

— Técnica de alimentos

Lucas de Freitas 
Passei o carnaval lá na Sa-

vassi e no bairro Santa Branca 
também. Nos bairros eu achei 
mais organizado, um policia-
mento compatível com o núme-
ro de foliões que estava ali. Já 
na Savassi, onde estava muito 
cheio, acho que faltou planeja-
mento. Faltou comida, policia-
mento, banheiros. Acredito que 
o pessoal não estava prepara-
do para a grande demanda. 

 — Administrador

Marcelo de Oliveira 
Fiquei aqui pelo segundo 

ano consecutivo. Fui em vários 
blocos: Jangal, Baianas Ozadas, 
Juventude Bronzeada, além do 
bloco que ajudei a organizar, 
o CSAMBA. Achei muito legal. 
Muita gente na rua. Faltaram 
algumas coisas. Acredito que 
o município não se programou 
para atender a quantidade de 
gente que participou, mas já 
melhorou muito do ano passa-
do. Para 2016, o CSAMBA deve 
animar o sábado de carnaval 
mais uma vez.

— Educador físico

Andrew Guimarães
Carnaval bacana este de Belo Ho-

rizonte. Praça da Liberdade, Savassi, 
Avenida Brasil, teve muito bloquinho 
legal! É verdade que faltou policia-
mento. Vi muita confusão. Mas acredi-
to que para os próximos anos estará 
melhor. Vou prestigiar o carnaval da 
cidade e tenho certeza que, em breve, 
vai ter muito mais gente vindo para a 
capital do que saindo dela.

— Estudante de administração
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Grandes nadadores começaram a dar as primeiras braçadas ain-
da jovens. É cada vez maior o número de crianças que tem a natação 
como seu primeiro esporte, e isso acontece por recomendação médica. 
Bebês fazem aulas com os pais e isso é excelente para o fortalecimen-
to dos laços afetivos.

Seja no inverno ou verão, turmas infantis estão sempre cheias. As 
aulas são pensadas em promover o desenvolvimento motor, cardio-
vascular e respiratório da criança, que se sente motivada a continuar e 
melhorar, quando escolinhas de natação promovem competições inter-
nas, depois entre outras academias. 

Isso promove o surgimento de novas amizades, sem falar que in-
centiva o comprometimento com os treinos e autoconfiança.

É curioso avaliar que a natação ainda tem papel na formação 
da personalidade e inteligência infantil. Com os colegas na piscina, 
aprendem que cada um tem sua vez e todos são importantes. Já foi 
comprovado que crianças que iniciam as aulas de natação antes das 
aulas escolares têm um rendimento mais satisfatório em seu processo 
de alfabetização.

Muitos problemas respiratórios, que são motivo de grande lota-
ção para atendimento nos hospitais, poderiam ser evitados se as crian-
ças tivessem acesso à natação, já que os próprios pediatras a definem 
como “esporte completo”. Além do que já foi mencionado acima, aju-
da na prevenção de doenças como bronquite, asma e também proble-
mas ortopédicos. E ainda evita que ele se torne um adulto sedentário, 
com chances de se tornar até um atleta.

É uma pena que não tenhamos piscinas nas escolas públicas de 
BH, de maneira que o esporte se tornasse mais acessível e democrá-
tico para a população. Apenas no Colégio Estadual Central existe a 
estrutura montada, que aluga as instalações para um clube. Ou seja, 
quem deveria usar a estrutura, fica de fora. Sei que o investimento 
para tal adaptação é imenso, mas poderíamos começar a aplicar isso 
em locais estratégicos, privilegiando regiões carentes, com educado-
res físicos, obviamente.

E não estou aqui para defender exclusivamente a natação infantil. 
Qualquer esporte é indispensável na infância. Precisamos incentivar o 
esporte! Não somente pensando em criar celeiros de atletas que farão o 
nome do nosso país conhecido no universo esportivo, mas o nosso esfor-
ço deve ser também para afastá-los daquilo que pode ceifar suas vidas...

Natação, um dos 
esportes mais completos!

Novidade

Quando o assunto é educação o 
Buritis dá um verdadeiro show! O 
bairro já se tornou tradicionalmente 
conhecido na capital, em virtude da 
sua grande quantidade de institui-
ções de ensino. E, tudo indica, que 
esta ótima fama se estenderá cada 
vez mais. 

A partir da primeira semana do 
mês de abril, o Buritis contará com 
mais uma instituição de ensino vol-
tada para crianças de 0 a 5 anos. A 
Escola Cubo Mágico chega ao bair-
ro como mais uma grande opção 
para os pais que querem seus filhos 
estudando próximos de casa, em 
uma escola de extrema qualidade.

A Escola Cubo Mágico con-
tará com uma estrutura física que 
vai oferecer todo o conforto e se-
gurança às crianças, além de pro-
fissionais de altíssima capacidade, 
que vão trabalhar com materiais de 
última geração. As sócias Larissa 
Ramos e Patrícia de Melo Pereira, 
esta também pedagoga, não escon-
dem a felicidade por estarem reali-
zando este grande sonho. Há cinco 
anos elas decidiram criar a escola, 
mas somente agora irão inaugurá-
-la, justamente, para que nenhum 
detalhe passe desapercebido. Elas 
querem oferecer simplesmente o 
melhor. “Estudamos dia e noite 
para que chegássemos ao conceito 
de educação da Escola Cubo Mági-
co. Cada material foi escolhido de 
forma minuciosa. O Cubo Mágico 
é uma escola onde tudo que é ensi-

escola infantil Cubo mágico:
para sua segurança e tranquilidade

nado tem como fio condutor a arte, 
a música, o lúdico, o movimento. 
Construímos uma escola com salas 
amplas e arejadas, com conforto, 
onde a criança exercita um pensar 
criativo e construtivo adequado às 
exigências da nossa época”, ressal-
ta Patrícia. 

ESTUDO
A escolha do Buritis para o em-

preendimento não foi um acaso. De 
acordo com Larissa, foi feito todo 
um estudo das famílias do bairro 
para a sua instalação. “Andando 
pelas ruas do bairro percebi o gran-
de número de mães com filhos pe-

quenos e também mulheres grávi-
das. Hoje um novo casal que se une 
quer vir morar no Buritis por toda 
infraestrutura que o bairro oferece 
e ele vai precisar de um lugar ideal 
para deixar seus filhos”.

A partir do dia 16 de março a 
escola já deverá abrir suas portas 
para visitação. Os pais poderão co-
nhecer toda a estrutura da institui-
ção que irão matricular seus filhos. 

SERVIÇO
Cubo Mágico - Berçário e Educação Infantil

Av. Engenheiro Carlos Goulart, 1070. (Na avenida da BHTrans)

Telefone: (31) 3378-3075

E-mail: escolacubomagico@yahoo.com.br

Atualmente, já é possível fazer o 
contato via telefone ou e-mail para 
o agendamento da visita.

A Escola Cubo Mágico está 
localizada bem próxima à sede da 
BHTrans. Um grande estudo do lo-
cal para instalação também foi re-
alizado. De acordo Patrícia, a rua 
larga e sem saída vai facilitar o 
embarque e desembarque com total 
segurança das crianças.

CUBO MáGICO: 
realização de um 
sonho das sócias 
Larissa e Patrícia
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Em Dia 

O Parque Aggeo Pio Sobri-
nho foi palco para um grande 
evento social nos dias 27 e 28 de 
fevereiro e 1º de março. Foi rea-
lizada mais uma edição do Bem 
Bom no Buritis. A garotada que 
compareceu ao parque do bair-

A edição de março de 2014 
do JORNAL DO BURITIS trouxe 
uma reportagem sobre a chegada 
de Padre Celso para coordenar a 
paróquia de Santa Clara de Assis. 
Na ocasião, o sacerdote deixou 
claro que o seu maior objetivo se-
ria estender a palavra de Deus ao 
maior número de fieis, especial-
mente entre os jovens. Um ano de-
pois, nossa reportagem volta a en-
trevistar o pároco para saber se ele 
tem alcançado sua meta. 

Conversando com o padre é fá-
cil perceber sua satisfação com o 
resultado obtido através das ações 
que implantou durante este período 
que está à frente da paróquia. De 
acordo com ele, hoje é um grande 
desafio da diocese fazer com que 
os moradores da zona urbana dedi-
quem parte de seu tempo à igreja, 
mas, felizmente, no Buritis encon-
trou uma comunidade sedenta por 
este desejo. No início fragmentada, 
meio sem rumo, verdade. Entretan-
to, aos poucos foi se consolidando, 
graças ao movimento das “Peque-
nas Fraternidades”. 

Padre Celso explica o que 
são as pequenas fraternidades. “É 
um movimento que eu tinha lá no 

Bem Bom no Buritis é sucesso mais uma vez
to de cada uma delas. “Lá na co-
munidade não tem espaço como 
esse, não tem esse tipo de projeto. 
Para eles é muita alegria. Amplia 
seus conhecimentos, porque tam-
bém aprendem muita coisa nova. 
Toda vez que aviso que terá a edi-
ção do evento do Karlinhos eles 
ficam agitadíssimos na creche. Os 
dias seguintes são separados só 
para os comentários do que acon-
teceu”, comenta.

Andressa Lima Barbosa, de 
apenas 4 aninhos, aproveitou bas-
tante o evento. Ela passou por 
todos os brinquedos e saboreou 
os deliciosos lanches. “Tá tudo 
muito legal. O parque é grande, 
dá para a gente brincar muito. Eu 
adoro vir aqui”.

Andressa Lima

Carlos Antönio (Karlinhos)

Padre Celso: um ano à frente da paróquia do bairro

 PADRE CELSO: “Eu tinha essa expectativa, mas 
confesso que fui surpreendido. Foi muito além”

No último dia 18 de fevereiro, 
Quarta-feira de Cinzas, foi lançada 
na sede da Conferência Nacional 
dos Bispos do Brasil (CNBB), em 
Brasília, a Campanha da Fraterni-
dade 2015. Este ano, o tema esco-
lhido pela igreja Cctólica foi “Fra-
ternidade: Igreja e Sociedade” e o 
lema “Eu vim para servir”.

A Campanha buscará recordar 
a vocação e missão de todo o cris-
tão e das comunidades de fé, a par-
tir do diálogo e colaboração entre 
Igreja e sociedade, propostos pelo 
Concílio Ecumênico Vaticano II.

De acordo com Padre Celso, a 

mais uma edição do evento, e que 
seu objetivo permanece o mesmo: 
oportunizar momentos de alegria 
saudável à criançada. “A gente fica 
feliz em proporcionar este momen-
to de alegria, de diversão para as 
crianças. Outro intuito é podermos 
ajudar as pessoas a se despertarem 
para o trabalho voluntário. Quan-
do temos a oportunidade de juntar 
um pouquinho de cada um é possí-
vel fazer algo com uma proporção 
maior para a comunidade”.

A coordenadora pedagógica 
Paloma Carolina Pinto, que levou 
as crianças do Educandário Lar da 
Fraternidade, agradece Karlinhos 
por esta oportunidade e revela o 
quanto eventos como este são im-
portantes para o desenvolvimen-

Bairro Castelo e deu muitos fru-
tos. Trouxemos para o Buritis e aqui 
também foi muito bem recebido. Es-
sas fraternidades nada mais são do 
que a reunião de pequenos grupos 
de pessoas que saem do seu indivi-
dualismo e se organizam como pe-
quenas comunidades, e o centro que 
dá vida a estes grupos é a escuta da 
palavra de Deus. Então, através des-
tes grupos, as pessoas foram se con-
gregando na comunidade. Eu tinha 

essa expectativa, mas confesso que 
fui surpreendido. Foi muito além. 
Hoje são 19 fraternidades com 400 
pessoas participando”, enaltece.

OUVIR A PALAVRA
O pároco tem a plena ciência da 

correria que é o dia-a-dia da gran-
de maioria dos moradores do Bu-
ritis. Mas, é preciso parar um pou-
co e ouvir o que Deus tem a dizer. 
“Na fraternidade eles se encontram, 

crescem espiritualmente como pes-
soa, como irmãos fraternos. Isso é o 
que faz a diferença em uma comu-
nidade. Permite um convívio mais 
harmonioso, e em todas as idades. 
Inclusive, existe uma fraternidade 
formada somente por jovens”.

Entretanto, nem só de vitórias 
vive este primeiro ano de Padre 
Celso na paróquia de Santa Clara 
de Assis. Em relação à tão sonhada 
construção da igreja, nada mudou, 
e ela continua existindo somen-
te no papel. “O desafio maior é a 
construção do templo, mas é difícil 
fazer com que as pessoas assumam 
esta responsabilidade. Às vezes 
elas não estão muito acostumadas 
com essa participação. Mas nós 
vamos devagar. A comunidade tem 
respondido, poderia ter respondido 
melhor, mas vamos fazer com que 
ela desperte para esta responsabi-
lidade, tome esta consciência de 
que isso aqui é um patrimônio dela 
não é um patrimônio do padre. O 
padre vem o padre vai e permane-
ce o patrimônio”. 

Em relação às obras de estru-
turação e ampliação da sala admi-
nistrativa da paróquia, estas se-
guem em bom ritmo de trabalho.

EM CASA 
E a gerência do Parque 

Aggeo Pio Sobrinho se mos-
tra satisfeita em poder abrigar 
eventos como o Bem Bom no 
Buritis. De acordo com o coor-
denador José Egídio, o objeti-
vo da Prefeitura de BH com a 
criação e manutenção de um parque 
é para que ele seja muito utilizado 
pela comunidade, especialmente as 
crianças. “Este evento é importante 
para divulgar a qualidade do nosso 
parque para um maior número pos-
sível de pessoas”.

E o trabalho social do projeto 
não vai ficar somente nas ativida-
des realizadas no parque. O even-
to também arrecadou alimentos, 

como gelatina e leite, fraldas, 
livros infantis, tênis, calçados, 
chuteiras e roupas que serão do-
ados a instituições de caridade 
da região. “Este também é um 
objetivo nosso. Ajudar famílias 
carentes, mesmo com pouco, 
mas que no fim faz uma grande 
diferença”, ressalta Karlinhos.

campanha convida a refletir, medi-
tar e rezar a relação entre igreja e 
sociedade. “O tema da campanha é 
definido pela CNBB e ela procura 
sempre ter um olhar sobre o atual 
momento da sociedade e perceber 
aquilo que é urgente, que precisa 
ser mais refletido”, ressalta.

Até o fechamento desta edição 
a programação da Semana Santa da 
Paróquia Santa Clara de Assis ainda 
não estava disponível.  Moradores 
do Buritis e Estoril podem acessar 
o site www.portalsantaclara.org.br 
para saber a programação completa 
que será disponibilizada em breve.
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ro teve a oportunidade de partici-
par de várias atividades esportivas 
e oficinas de arte, além de receber 
importantes orientações sobre edu-
cação ambiental. 

O primeiro dia ficou marcado 
pela presença de alunos de algumas 

escolas públicas da Região Oes-
te da capital, além de crianças 
atendidas pelo Educandário Lar 
da Fraternidade, do bairro Vista 
Alegre. No sábado, além da ga-
rotada, também estiveram pre-
sentes idosos de alguns asilos da 
capital. Já no domingo, a festa 
foi para todos da comunidade. 

Carlos Antônio de Vas-
concelos, o popular Karlinhos, 
idealizador do projeto, fala 
com orgulho em poder realizar 
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