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Novidade

Barbearia Clip traz conceito vintage
com tratamentos estéticos modernos
Nova unidade inaugurada no bairro funciona em um
espaço totalmente pensado para o gosto masculino
O morador do Buritis é mesmo um privilegiado. Conta com
uma gama de produtos e serviços
em que dificilmente precisa sair do
bairro para buscar algo novo. E é
dentro desta linha que foi inaugurada no final de maio a Barbearia
Clip. Uma barber shop pensada
para atender um mercado crescente
de homens que buscam por cuidados estéticos em um ambiente exclusivo. Um verdadeiro resgate do
passado, atualizado com as tendências mais modernas para o público
masculino.
O espaço conta com mobiliário
inspirado no design vintage, que
remete às tradicionais barbearias da
década de 1960. Além de poltronas
com massageador adaptadas à anatomia masculina, os clientes têm à
disposição cardápio de cervejas especiais, programação esportiva na
TV, Wifi, revistas especializadas e
um bom café expresso. E os meninos têm um espaço exclusivo com
vídeo games e brinquedos.
Os serviços vão desde aparar
a barba, até o Dia do Noivo, uma
programação divertida dedicada
aos cuidados com a beleza e assessoria para a vestimenta no grande
dia, que pode ser estendida ao pai
e aos padrinhos. Para o dia a dia
cortes de cabelo, barba com navalha e toalha quente, tonalização,
luzes, relaxamento capilar, spa de
pés e mãos, limpeza de pele, terapia capilar e depilação. Tudo isso
acompanhando as tendências mais
recentes da moda.

tos estéticos exclusivos para esse
mercado. Os homens procuram
cada vez mais os salões. Desta forma, nada mais adequado que se ter
um espaço exclusivo e dedicado ao
gosto deles”, analisa.

Chegada ao bairro

A Barbearia Clip
chega ao Buritis para
atender aos homens
que buscam por
cuidados estéticos
em um ambiente super
exclusivo que remete
às antigas barbearias
da década de 60,
mas sem esquecer
da modernidade e
conveniência dos
dias atuais

A Barbearia tem o know-how
do salão de beleza Clip Assessoria
de Imagem, que há 16 anos cuida
de mulheres e homens e oferece os
mais diversos serviços para cabelo e corpo, executados por profissionais especialistas em cada um
deles. São duas unidades, uma no
Mangabeiras (Avenida Bandeirantes, 372) e outra na Savassi (Rua
Lavras, 42).

Rogério Salgado, sócio-proprietário da rede, ressalta que a
demanda tanto para o Dia do Noivo, quanto para os demais serviços
tem aumentado consideravelmente.
Para se ter uma ideia, desde setembro do ano passado foram atendidos cerca de 60 noivos na unidade
Savassi. “Temos produtos direcionados para o público masculino e
uma grande variedade de tratamen-

A instalação da Barbearia Clip
no Buritis não é um mero acaso.
Um grande estudo foi realizado e
os empreendedores viram que os
moradores do nosso bairro aprovam estes serviços especializados.
Antes, a pessoa que optava por
este atendimento era obrigado a
se deslocar a outras regiões da cidade para obtê-lo, e assim tinham
um gasto de tempo e enfrentar o
estresse do trânsito. Isto agora não
mais será necessário. “Eu moro na
região do Buritis e vejo esta dificuldade dos homens. Espero que
eles nos prestigiem. Vão aprovar o
atendimento e os preços cobrados
estão totalmente dentro do mercado”, comenta a sócia-proprietária
Marília Coutinho. Ela ainda informa que a Barbearia Clip também
chegará em outras regiões da cidade com o perfil do Buritis.

Marília Coutinho, Mariana Werneck, Rogério Salgado e
Karen Esquenazi, sócios da Barbearia Clip Buritis

vídeogame. Uma distração importante, já que muitas crianças são
avessas a cortarem o cabelo. “Aqui
é um bairro de famílias novas e
queremos manter este contato entre

pai e filho até na barbearia. Além
disso, temos pacotes especiais, com
descontos, para quem trouxer o filho junto para cortar o cabelo”, ressalta Rogério.

No Espaço Kids
a criançada tem
à disposição
brinquedos,
revistas em
quadrinhos,
gravuras de
super-heróis e
até videogame

Espaço Kids
E não serão somente os pais
que poderão aproveitar o novo
empreendimento do Buritis. Dentro da nova barbearia também
existe um espaço voltado somente para as crianças. Além das gravuras de super-heróis, a garotada
pode se entreter com revistinhas
em quadrinhos, brinquedos e até

SERVIÇO: Barbearia Clip

Av. Prof. Mário Werneck, 1550, loja 18
Espaço Buritis
Telefone: (31) 3309-1000
Site: www.barbeariaclip.com
E-mail: buritis@barbeariaclip.com
Funcionamento: Segunda a sábado de 09h às 21h
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Por Dentro do Bairro

Mobilização contra a gripe

Recentemente a reportagem
do JORNAL DO BURITIS flagrou o momento em que militares
do Corpo de Bombeiros da capital tentavam conter o enorme fogo
que se alastrava por uma histórica
árvore existente na Rua Paulo Piedade Campos, em frente à Faculdade Newton Paiva. Infelizmente,
o trabalho dos militares foi apenas
para conter as chamas. O crime
ambiental já havia se consolidado

No mês passado a Secretaria
Municipal de Saúde realizou o Dia
D de Mobilização da Campanha
de Vacinação Contra a Gripe. No
Centro de Saúde Havaí, responsável em atender o Buritis, a movimentação foi grande durante todo o
dia. O público-alvo da campanha é
formado por idosos a partir dos 60
anos, crianças na faixa etária de 6
meses a menores de 5 anos de idade, trabalhadores de saúde, gestan-

Organização
em

Desfecho triste

Foco

e a árvore morreu. Há algumas semanas, funcionários da prefeitura
estiveram no local para arrancar o
que sobrou do tronco e assim evitar risco de acidentes a pedestres.
No momento, resta apenas uma
pequena parte do tronco, que em
breve deverá ser retirado para recomposição da calçada. Se o objetivo dos incendiários era tirar a
árvore dali, infelizmente, saíram
vencedores.

Matheus Xavier*

Feedback

tes, portadores de doenças crônicas
não transmissíveis e outras condições clínicas especiais, indígenas,
população privada de liberdade e
os funcionários do sistema prisional. A imunização ainda prossegue,
pois a meta é vacinar 80% de cada
um dos grupos prioritários e isso
ainda não aconteceu. O Centro de
Saúde Havaí está localizado à rua
Manila, 432. O telefone de contato
é 3277-6484.

Falta de
manutenção

Após meses de trabalho, e também
incertezas, tudo indica que a Gasmig está
próxima de finalizar as suas obras para distribuição de gás natural na primeira região
do Buritis. De acordo com a companhia de
abastecimento de gás, basicamente, estão
sendo instaladas as últimas válvulas que
disponibilizam o energético aos consumidores. A partir de agora, os trabalhos se assemelham aos das outras concessionárias,

com instalação de válvulas conforme demanda para ligação de novos clientes.
Os testes que asseguram a inexistência
de vazamentos, chamados de pneumáticos,
também estão chegando ao fim e as últimas
ruas passam por essa etapa das atividades.
A recomposição das valas abertas para execução das obras acontece de acordo com a
finalização dos testes, segundo a assessoria
da Gasmig.
Divulgação

Muitos andam esquecidos, principalmente com
a popularização dos aparelhos celulares. Alguns
nem são utilizados. Porém, basta a necessidade
aparecer que eles continuam sendo a solução imediata. Estamos falando dos antes populares, hoje
nem tanto, orelhões. Infelizmente, é justamente
neste momento de necessidade que o cidadão
se depara com o vandalismo e a falta de manutenção destes aparelhos.
No Buritis, quem precisar
utilizar alguns orelhões vai
ficar sem se comunicar. A
reportagem andou pelas ruas
do bairro e verificou que a maioria
dos telefones estão estragados.

Obras da Gasmig

Faz tempo que as empresas treinam seus gestores para dar o melhor
feedback possível aos seus funcionários. É importante que isso aconteça
para que o trabalho obtenha um melhor rendimento. Você que recebe o
feedback está na situação de controlar as suas atitudes e tudo que te envolve no trabalho. Todos esses conselhos dados são com intuito de que
seu trabalho saia direito e que você entregue melhores resultados.
O comando da sua empresa está fortemente ligado a você, pois
são as suas atitudes que definirá qual o futuro dela.
Quem recebe um feedback tem a responsabilidade de deixar a
mensagem entrar e deve processa-lá na forma correta a fim de conseguir melhorar seu desempenho.
Deve haver um cuidado enorme também por parte de quem emite o feedback. Usar frases do tipo “você é desorganizado” ou “falta
iniciativa em você” são exemplos de um mau feedback. Ao invés de
julgar, pode-se cobrar o que deve ser cobrado, mas com outras palavras, tal como “naquela tarefa específica você não teve organização”
ou “faltou você tomar atitude naquela reunião”.
Quando existe o julgamento por parte de um líder o funcionário entende que o que está sendo pontuado está ligado a sua personalidade,
gerando um clima de incompetência e sabe o que vai acontecer? Nada!
Nenhuma mudança. O funcionário vai ter dificuldade para mudar. Porém
quando a conversa passa uma situação de cuidado para que fique bem
tanto por parte da empresa quanto do funcionário ele entende como algo
positivo e se realmente tiver interesse em mudar, isso acontecerá.
Existe um modelo diferenciado de gestão que é a reunião individual, onde estão em uma sala somente o líder e seu funcionário. Ali
acontece pontuação de todas as coisas que precisam ser mudadas e
pontuação também de tudo que aconteceu de positivo que agregou
valor a empresa. Na reunião individual o assunto é bem direto. Não
é recomendado uma reunião extensa e esporádica, porém reuniões
curtas e com frequência. Podendo assim trabalhar em um modo preventivo e não “apagador de incêndio”.
É importantíssimo deixar todos os assuntos ligados a determinada pessoa, bem claro. A clareza é fundamental para um ambiente de
trabalho harmonioso.
Saber ouvir também é importantíssimo e é imprescindível para
execução de um bom papel na empresa.
Você líder, já deu o feedback necessário para sua equipe recentemente?
E você funcionário, já parou pra pensar na importância do último
feedback recebido?
*Matheus Xavier é Gerente Geral Imagem Academia
Graduado em Administração
Pós-graduado em MBA Executivo de Negócios
CRA-MG 01-056597/D
E-mail: gerencia@imagemacademia.com.br
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Comércio

casa própria:

redução de financiamento da
Caixa não significa fim do sonho
Desde o início do mês de maio,
a Caixa Econômica Federal reduziu o limite de financiamento para
imóveis usados. O percentual máximo a partir de agora é de 50% do
valor. O objetivo da medida é focar
a oferta de crédito habitacional em
moradias novas. O anúncio causou
lamentação em muitos brasileiros
que desejam adquirir um imóvel e
contavam com este apoio da Caixa
para realizar o sonho.
No entanto, esta medida não
deve ser vista como o fim do sonho
da casa própria. De fato, pesquisas apontam que a Caixa detém em
torno de 70% de todos os financiamentos de imóveis no país, porém,
ela não é a única agência a oferecer
este serviço.
De acordo com o diretor da Via
Nobre Imóveis, Maurédson Júnior,
outros bancos também oferecem
muitas vantagens de empréstimos
para a compra de um imóvel, mas,
em virtude de toda a fama que a
Caixa conquistou ao longo dos
anos prestando este serviço, acabou
gerando um desconhecimento por
parte da população.
O corretor explica que os benefícios são tão bons ou melhores
que os oferecidos pela Caixa. “Alguns bancos particulares continuam financiando até 80% do valor
do imóvel. Inclusive com a possibilidade de usar o FGTS (Fundo de
Garantia do Tempo de Serviço)”.
Em relação às taxas cobradas
pelos bancos particulares, Júnior
garante que, ao final de toda negociação, os valores acabam sendo
similares aos da Caixa Econômica
Federal. “Hoje é um mito. Os bancos particulares atuam com taxas
compatíveis às da Caixa. Lembrando que não é só a taxa de juros que
compõe a prestação. Existem ou-

Maurédson Júnior: “outros
bancos também oferecem muitas
vantagens de empréstimos para a
compra de um imóvel"

tras taxas que é o CET (Custo Efetivo Total), como seguro por danos
físicos do imóvel, seguro por morte
e invalidez e taxa de administração.
Normalmente a prestação do banco
particular fica até mais barata que a
prestação do federal, uma vez que
praticam seguros com taxas bem
mais atrativas”, explica Júnior.

Portabilidade
Desde maio de 2014 estão em
vigor as novas regras para transferir os empréstimos e financiamentos de um banco para outra instituição financeira que oferecer melhor
taxa de juros. Trata-se da chamada
portabilidade do crédito, que também vale para operações de leasing
(arrendamento mercantil).
As novas regras valem para todo
o tipo de crédito: consignado, pessoal, financiamento de imóveis e de
automóveis entre outros, e até mesmo aqueles com recursos do FGTS.
O objetivo da medida foi incentivar
a concorrência entre os bancos e pos-

sibilitar uma redução na taxa de juros
cobrada nas operações.
Segundo Júnior, a portabilidade é um direito adquirido e que faz
uma grande diferença. “Se hoje o
cliente contrair um empréstimo a
uma determinada taxa e lá na frente
houver uma redução devido à concorrência, ele pode ficar tranquilo,
uma vez que irá poder praticar a
portabilidade”, ressalta.
Pelas normas, tudo deve ser
feito eletronicamente pelos bancos
sem custo adicional. As instituições financeiras têm o prazo de
cinco dias para fazer uma contraproposta ao cliente que estiver
querendo sair. Os bancos estão
proibidos de cobrar os custos da
transferência. Mas somente a taxa
de juros pode ser alterada: prazo e
valor da operação original devem
ser mantidos.

Consumidor deve ficar
atento na hora de
adquirir gás de cozinha
Um dos maiores problemas
de segurança vivido no Buritis
tem sido os furtos em casas e
apartamentos. A maioria deles é
cometido por bandidos que, disfarçados de prestadores de serviços, entram nas residências e
analisam todos os bens existentes ali.
Para evitar passar por este
transtorno é importante que os
moradores tomem algumas medidas preventivas de segurança.
Uma delas é referente à compra do gás de cozinha. Atualmente existe um grande número de revendedores irregulares
na nossa região e o consumidor não deve procurar por este
tipo de serviço.
Prometendo preços mais
em conta que os das
revendedoras
regulares, estes ambulantes acabam

conquistando o cliente. Porém,
esta é uma economia que pode
sair muito cara no final. Além de
um marginal poder estar entrando em sua moradia, o produto
comercializado pode não conter
o peso ideal e não oferece qualquer garantia. Um risco à saúde
de toda a família.
Henrique Souki, gerente comercial da revenda autorizada Supergasbras na Região Centro Sul
de BH, ressalta este alerta a todos
os moradores. Segundo ele, a preocupação da empresa é tanta com a
questão da segurança e do produto
oferecido que a identificação dos
funcionários é muito rígida. “Além
do uniforme, crachá, estampa nos
veículos, assim que o cliente solicita o gás lhe enviamos uma
senha. Se o entregador não souber a
senha, as portas
da residência não
devem ser abertas para ele”.

TREINAMENTO
A capacitação dos funcionários também é um diferencial da
empresa. Todos eles são treinados para realizar a melhor instalação. “O gás não é um produto
qualquer. Uma explosão pode
acabar com uma família. Estes
revendedores irregulares muitas
vezes não sabem fazer a instalação correta. Um risco que não
vale a pena correr”, afirma o empresário.
Em relação a apartamentos
e condomínios, onde é comum
o uso de cilindros, os síndicos
ou responsáveis em comprar o
gás devem ficar atentos também
ao reabastecimento. Muitos destes ambulantes induzem a troca,
mesmo havendo gás no cilindro.
Outra forma de enganar o cliente.
Para reconhecer um produto
da Supergasbras, o cliente deve
conferir a bandeirinha e o lacre
do botijão. Nos casos de cilindro
um identificador a mais é que
eles agora são da cor dourada.
Os telefones de atendimento
da Supergasbras aqui no Buritis
são 0800 031 3032 e 3374-3313.
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Troca de Culturas

Os Sabores do Buritis

Hotdogueria especial
Alunos franceses
é a mais nova
realizam intercâmbio
em escola do bairro sensação do Buritis
O Colégio Unimaster recebeu
visitantes ilústres no último mês
de maio. Durante duas semanas,
26 alunos de uma escola de Paris,
na França, juntamente com alguns
professores, estiveram em Belo
Horizonte para um intercâmbio
cultural. E a unidade do Buritis foi
a instituição escolhida para acolher estes jovens.
Com a realização da Copa no
ano passado, o Brasil despertou
ainda mais interesse em cidadãos
mundo afora. Daí nasceu o convite para o intercâmbio. Famílias de
alunos do Unimaster foram contatadas e se disponibilizaram a
receber os jovens em suas casas,
o que gerou uma enorme troca de
culturas.
Moradora no Buritis, Thaís
Vendramini Gorzolle recebeu um
dos jovens em sua casa. Como ela
fala muito bem o francês, ainda se
tornou um importante mediador
para a comunicação entre o grupo
e a instituição. “Foi muito gostoso.
Pediram para a gente não mudar o
nosso dia-a-dia. Seria importante que eles inserissem nos nossos
costumes, na nossa culinária. Para
nós também foi um aprendizado “.
Lucas Vendramini, filho de
Thaís, adorou o tempo que conviveu com o francês Adrien Novel.
“A gente fez muita coisa legal,

THAÍS com o filho Lucas (à dir) e o mais
novo membro da família, Adrien (à esq)

principalmente jogar futebol e vídeogame. A língua francesa não
aprendi muito, mas nós dois comunicávamos bastante em inglês.
Foi divertido”.
Já Adrien aprovou o que o
nosso país tem de melhor. “Jogar
futebol foi o melhor. Já gostava do
esporte, mas agora sou muito mais
fã. A comida também é deliciosa.
Em relação a lugares que estive no
Brasil, o Cristo Redentor, no Rio de
Janeiro, foi o meu preferido”, conta.

Coordenadora dos estudantes
das 5ª, 6ª e 7ª séries, Carolina Matos diz que a experiência foi diferente e muito desafiadora. Conviver com jovens da mesma idade,
mas bastante diferentes no dia-a-dia e ainda com a dificuldade na
comunicação, é algo que engrandeceu a todos. “Eles falavam da diferença dos hábitos, da comunicação
através das mímicas. Sem contar o
acolhimento, o carinho das famílias. Foi tudo inesquecível”.

Importância para o Unimaster

Para André Cefali a presença dos
intercambistas é mais uma prova
da seriedade do Unimaster

Para a coordenadoria do
Unimaster, diante do mundo
globalizado no qual estamos inseridos, faz-se necessário ampliar a visão de mundo, se abrir
para o novo, para o diferente, e
estar sempre disposto a aprimorar o conhecimento. Para que
isso aconteça é fundamental expandir as relações, pois através
delas pode-se dialogar com o
mundo que nos cerca.
André Cefali, diretor-geral
da instituição, acredita que todos ganharam com a troca de
experiências que lhes foram
apresentadas. Segundo ele, o

Unimaster, já há alguns anos,
incentiva viagens de intercâmbio de alunos para países como
Estados Unidos, Canadá e Inglaterra. Agora, após este acolhimento, já definiu uma parceria
para que alguns alunos façam no
fim do ano uma visita à escola
de Paris. “Estou bastante satisfeito com o resultado e com a
escolha do Unimaster para esta
parceria. É um sinal de que as
pessoas enxergam nossa escola
com seriedade. Reconhecem o
nosso trabalho, senão não teriam
trazido estes jovens para cá”,
ressalta o diretor.

A cada dia que passa o Buritis se apresenta como um dos
principais bairros para se investir
em BH. Prova disso é que novos
empresários buscam aqui o lugar
para iniciar seus empreendimentos. A última grande novidade foi
lançada no final de maio, a Scubs
Hotdogueria.
Foi o tempo em que o cachorro-quente era composto de
pão, salsicha e molho. Este sanduíche, que atrai todas as idades,
evoluiu e agora já faz parte de
um cardápio gourmet. O Scubs é
o primeiro estabelecimento especializado do Buritis em hot dogs
gourmets e oferece diversas opções em seu cardápio.
Os sanduíches, de 12 e 20
centímetros, são feitos com salsichas especiais, tradicionais e importadas. Os molhos são fresquinhos, caseiros e com ingredientes
de altíssima qualidade, como exige todo cardápio gourmet.
Outra opção muito interessante é o hot dog self service, em
que o cliente escolhe os ingredientes na hora e monta o sanduíche da forma que melhor lhe
convém. Também são oferecidos
combos que, muitas vezes, são
exatamente o que o cliente deseja.
No menu de sobremesas, os churros especiais com sabores de brigadeiro, nutella e doce de leite são
de “lamber os dedos”.
Cristina Ferolla, proprietária
do Scubs, revela que sua família trabalha neste ramo em outras cidades, como Uberlândia e
Divinópolis, há quase 20 anos,
e que viu que agora era hora de
trazer este serviço também para
a capital. E o Buritis é um bairro
que atende a todos os quesitos para
a instalação do empreendimento.
“Fizemos uma pesquisa e enxergamos aqui um bairro jovem, universitário, de pessoas que gostam do
novo, de alimentos diferenciados e
que irão valorizar o nosso produto”, explica. O espaço atende a todas as exigências de acessibilidade
para deficientes físicos, como rampas e banheiros adaptados.
Apesar do carro-chefe do

Scubs ser o hot dog, o fast food também oferece hambúrguer gourmet
com carnes diferenciadas e deliciosos acompanhamentos como bata-

tas e nuggets. Não esquecendo
também das pessoas que fazem
a opção de não comer carne, o
local oferece salsicha vegetal.

Dica de Sabor
O cardápio do Scubs oferece uma gama de cachorros-quentes, todos especiais. Mas, como exemplo, vamos citar o Scubs
BRACCO. Este hot dog pode ser elaborado com a salsicha viena,
picante ou salsichão. Ele vem acompanhado de molho sardela,
pepperoni, orégano, manjericão, tomate, queijo parmesão e, para
completar, azeite de ervas. Uma composição mais que perfeita!

SERVIÇO: Scubs Hotdogueria
Rua Vitório Magnavacca, 21, loja 9, Buritis (Em frente ao UniBH).
Funcionamento: segunda a sexta das 15h às 23h30. Aos sábados
das 08h às 22h e aos domingos das 12h às 22h.

UniBH abre inscrições
para cursos de férias
Divulgação UniBH

Para quem quer aproveitar o
período das férias de junho e julho
para aprender mais, em pouco tempo e ainda perto de casa, o UniBH
oferece cursos de curta duração.
Design Gráfico e de Programação
de computadores para leigos são
apenas alguns exemplos de cursos
oferecidos no campus Estoril.
No curso de design os alunos
terão a oportunidade de aprender o
básico sobre como utilizar o Corel
Draw, uma das mais importantes
ferramentas de design. Já no curso
de programação vão ser ensinadas
noções básicas que podem ajudar
nas atividades no dia a dia.
Não é necessário estar matriculado na graduação para parti-

cipar dos cursos, como explica a
coordenadora dos cursos de extensão de férias, Luciana Freitas.
“As aulas são dinâmicas, voltadas
para a prática profissional e, de

forma rápida, permitem o desenvolvimento de habilidades e do
aprimoramento de conhecimentos
importantes para o mercado de
trabalho.”

As inscrições para os cursos, com o preço de R$55, já estão abertas.
Informações sobre matrículas, preços dos cursos, datas e
período de inscrições, na página do UniBH no endereço
unibh.br/extensao/cursos-de-curta-duracao
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Lazer e Cultura

Festas juninas irão agitar o Buritis
O mês de junho está aí e com ele chega também uma das mais tradicionais e animadas festas populares do Brasil: a Festa Junina. Fogueira,
quentão, quadrilhas e muita animação. O clima de arraial chega com tudo espantando o frio da época. Confira as festas das escolas do nosso bairro.

Bilboquê
20 de junho
Rua Desembargador
Amilcar de Castro, 663
Horário: 8h às 19h
A Bilboquê vai se transformar
em um grande “arraiá”. É a tradicional festa junina da escola que
neste ano presta uma homenagem
ao músico e artista mineiro Rubinho do Vale. O tema central do
evento é “Sons, sabores e o jeito de
Minas”. Com a participação de pais
e alunos das duas unidades (Buritis
e Gutierrez), a organização prevê
um público estimado em mais de

duas mil pessoas. Além das comidas típicas, brincadeiras e muita
dança, as famílias vão ouvir o melhor da música mineira.

15º Forró
Magnum Buritis
13 de junho
R. José Hemetério de Andrade, 850
Horário: 10h
Com o tema “Encanto Caipira”, o evento contará com o show
da dupla Antônio Carlos e Renato
e também com o Concurso de Quadrilha, disputado entre os alunos do
6º ao 9º Ano do Ensino Fundamen-

tal. Sem contar, claro, com a principal atração da festa, as danças da
Educação Infantil. A festa junina
é um evento muito esperado, pois
abrange toda a comunidade escolar,
o que possibilita a interação entre
as famílias e os próprios alunos.
Os alunos da 3ª Série do Ensino Médio participam da tradicional quadrilha, comemorando
o último ano do período escolar
e, com o apoio do Colégio, são
responsáveis por uma, das várias barracas de comidas típicas.
Além disso, existem várias brincadeiras, como boca do palhaço,
pescaria e tomba lata.

Forró SEB
27 de junho
Horário: 10h às 16h
Local: Colégio SEB
Global (Condomínio
Alphaville Lagoa dos Ingleses)
Ingressos: R$8,00 para familiares dos alunos e visitantes até dia
25 de junho e R$12 no dia do evento. Crianças menores de 05 anos
entram de graça. Os alunos recebem o próprio ingresso.
O Forró SEB do Colégio Unimaster promete, mais uma vez, ser
alegre, participativo, rico em danças, bem decorado e com uma va-

riedade de barracas para distrair a
todos. No Ano Internacional da Luz,
o colégio irá trabalhar o tema no
contexto dos astros que iluminam as
noites frias de inverno e no fogo das
fogueiras que aquecem e iluminam
as quadrilhas. No meio rural será
abordado as plantações de girassóis
que encantam os nossos olhares na
medida em que acompanham a trajetória do sol durante o dia.

Vila Buritis
O Forró do “Velho Chico”
13 de junho
As escolas Vila Buritis Unidades I e II estão se preparando para

a tradicional Festa Junina que neste ano terá como tema “O Rio São
Francisco: Mineiridades”. Os alunos
estão trabalhando com questões relacionadas à preservação do meio ambiente e do uso consciente da água,
arte e cultura tipicamente mineiras.
Para tanto, o projeto da instituição
“Agua: sabendo usar não vai faltar”,
será o fio condutor da festa! O caminho da roça passará pelos conhecimentos adquiridos sobre o rio e a importância da água em épocas difíceis
como a que estamos vivendo. A escola quer valorizar nossas fontes de
água e despertar na meninada a consciência ambiental com muita dança,
música e brincadeira.

Bairro recebe colecionadores de camisas de futebol
guardo com muito carinho”.
Cássio Arantes Lira, um dos diretores do Quintino, mostrou muita
satisfação em ver seu estabelecimento abrigar o encontro. Também
colecionador de camisas de futebol, acredita que o restaurante tem
tudo a ver com o evento, uma vez
que o futebol é uma de suas essências. “Foi um privilégio. O espaço
comportou muito bem as exposições, as pessoas que passaram por
aqui gostaram, valeu a pena. Já
estamos marcando de trazer novamente o encontro para cá”.

Membros da
ACC-MG escolhem
o Buritis para
realização do
11º encontro
Os colecionadores mineiros de
camisas de futebol se reuniram pela
primeira vez em 2015, no último
dia 17 de maio. E o local escolhido
para o grande encontro foi o Buritis, mais precisamente no Quintino Restaurante & Petiscaria. Cerca
de 20 membros da Associação dos
Colecionadores de Camisas de Minas Gerais (ACC-MG) estiveram
presentes no evento, onde tiveram
a oportunidade de expor suas camisas, além de estabelecer contato sobre venda e troca de informações.
O que começou como um encontro informal entre amigos hoje
se tornou coisa séria. A ACC-MG
conta atualmente com mais de 100
associados, e não importa qual a
forma da coleção. Existem no grupo
colecionadores de camisas de uma
equipe apenas, outros só de seleções, outros só de times. Tem quem
está começando agora e soma apenas três camisas. Resumindo: não
há qualquer tipo de descriminação.

Frederico Jota promete trazer o encontro novamente para o bairro

Basta ter o amor pelo futebol.
Presidente e fundador da associação, Frederico Jota é um grande
colecionador. Apaixonado por futebol já acumula cerca de 1500 camisas em sua coleção e está longe de
parar. Só no dia do evento adquiriu
mais cinco. “Este encontro é a cereja do bolo. Sempre conversamos,
trocamos informações sobre como
adquirir uma camisa. E é aqui que
tudo isto é mostrado”.
Dentre tantas camisas, algumas
são especiais. A preferência é por
aquelas mais difíceis, raras como,

por exemplo, das seleções de
Moçambique e Liechtenstein
ou de um clube da Geórgia.
Jota conta com empolgação da camisa que adquiriu
do Club Atlético Minero, do
Peru, um homônimo do conhecido time da nossa capital. “É interessante porque
este time é novo, de 1997.
Ele foi fundando por mineiros que trabalham nas minas,
mas também tiveram como
referência o nosso Atlético aqui. É uma camisa que

EULER e o sobrinho Pedro: dois
apaixonados por futebol

Moradores também aprovam
O servidor público Euler Teles Caetano foi um dos moradores
do Buritis que compareceram ao
encontro. Segundo ele, fazia uma
caminhada pela Mário Werneck
quando percebeu o movimento no
Quintino e ficou curioso. Assim
que soube do que se tratava não
perdeu tempo e foi conferir de perto as camisas. “Eu sou um amante
do futebol e conhecer estas camisas
foi algo muito especial. Espero que
o encontro aconteça mais vezes no
bairro”.
Sobrinho de Euler, Pedro Teles é um apaixonado por camisas
de futebol. Conferia de perto cada
detalhe das camisas que estavam
expostas. Algumas chamavam a
atenção por não serem conhecidas
no nosso país e outras por alguma
razão especial no momento como,
por exemplo, a do modesto Guaraní do Paraguai, time que ficou
conhecido após eliminar o Corinthians da Taça Libertadores deste
ano. “É muito legal ver todas estas
camisas. Já possuo algumas e espero fazer parte deste grupo no futuro”, ressalta o jovem.

Como participar
O encontro no Buritis foi o 11º
da Associação dos Colecionadores
de Camisas de Minas Gerais. Eles
realizam dois por ano, um em cada
semestre. O que começou em pequenos bares, atualmente acontece
em grandes espaços. Nos últimos
dois anos, ele foi realizado no Mineirão e no Shopping Estação. O
Quintino foi a volta da reunião em
bares e restaurantes.
Como já citado na reportagem,
a associação não é fechada. De
acordo com Frederico Jota qualquer colecionador pode fazer parte.
Contudo, é preciso seguir um código de ética. “Nós sabemos muito
bem como funciona este mercado.
Se uma pessoa chegar e elevar o
preço de uma camisa, querer fazer
da ACC um negócio, ela está fora”,
destaca o presidente.
Mais informações sobre a associação e como participar podem ser encontradas no blog do
Frederico Jota (http://fredericojota.blogspot.com.br) ou no seu
Twitter @FredericoJota.
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Esporte

Dia dos Namorados

Alunos do UniBH
participam de jogos
universitários

Vendas aquecidas no
comércio do Buritis

Cerca de 35 alunos-atletas do
UniBH participam, durante toda a
primeira semana de junho, dos Jogos Universitários Mineiros (JUMs),
edição 2015, que acontecem na
cidade de Sete Lagoas. A maior
parte da delegação é de atletas de
handebol, categorias feminino e
masculino, com 26 representantes.
Os demais membros fazem parte
da equipe de natação.
O UniBH volta a enviar atletas para a disputa dos jogos após
sete anos de ausência. Isto muito se
deve à dedicação de uma estudante.
Rayanne Mendes Abreu, aluna do
curso de engenharia química, que
é apaixonada por handebol. Assim
que soube do torneio quis representar sua instituição de ensino. A partir daí começou a entrar em contato
com estudantes de outros cursos e
conseguiu montar as equipes para a
disputa. “Eu fui direto na turma de
educação física, que é mais ligada
aos esportes, e tive um retorno muito positivo. Aí surgiram interessados
dos cursos de arquitetura, fisioterapia e engenharia civil. Acredito que
montamos boas equipes”.
Devido aos compromissos do
dia-a-dia, os alunos-atletas têm se
encontrado na quadra da universidade nas manhãs de domingo para treinar. Um esforço que só vale a pena
pelo amor ao esporte. “Tem dia que
quase não consigo levantar da cama,
mas logo dou um jeito e fico pronta
para os treinos”, comenta Rayanne,
que é a goleira da equipe.

Thaís, Pedro, Rayanne e Brunna, atletas das equipes de handebol

Companheiros confiantes
Se depender da confiança, os
estudantes do UniBH deverão voltar para a casa com medalhas no
peito. Dedicados aos treinamentos,
ninguém dá a entender que foi para
a disputa apenas para participar. “Eu
jogo handebol já há uns 10 anos.
Entrei nessa competição para buscar
o ouro. Não penso em outro resultado”, diz a armadora Thaís Bernardo,
aluna do curso de fisioterapia.
Colega de sala de Rayanne,
Brunna Coutinho também é só confiança no bom resultado da equipe.
“Minha expectativa é muito boa.
Adoro jogar handebol e acredito no
sucesso do nosso time”.
Competidor da equipe masculina, Pedro Marques Silvestre já pos-

sui uma experiência como representante do UniBH em disputa de
jogos estudantis. Juntamente com
seus colegas do curso de educação
física participou dos Jogos da Saúde, que reúne competidores ligados a cursos da área. Para ele, este
entrosamento pode ser fundamental na busca por uma medalha nos
JUMs. “Foi uma experiência boa e
conhecemos mais uns aos outros.
Agora é hora de ganhar”, ressalta.
A coordenadoria dos JUMs
2015 estima o envolvimento de
2500 pessoas nos jogos, entre alunos-atletas, técnicos e dirigentes
das instituições de ensino superior
filiadas à Federação Universitária
Mineira de Esporte (FUME).

O Dia dos Namorados é uma
das datas mais rentáveis para o
comércio. No ano passado, as
vendas chegaram a ser comprometidas devido às atenções voltadas para a Copa do Mundo (a
partida de estreia do Brasil inclusive coincidiu com a data de
comemoração, 12 de junho), até
por isso existe uma expectativa
ainda maior em relação às vendas deste ano.
O comércio do Buritis se
mostra preparado para atender
a demanda dos casais apaixonados. As vitrines já estão decoradas com corações e frases
românticas, as opções de presentes são muitas e cabem em
todos os bolsos.
Na nossa principal avenida,
a Mário Werneck, se encontra
os mais diversos presentes. Com
certeza, em alguma das lojas estará o ideal para a pessoa amada. Mas, se a dúvida persiste na
cabeça de muitos casais, o JORNAL DO BURITIS dá algumas
boas dicas de presentes.
Para as mulheres os sapatos, botas e assessórios sempre
são presentes do gosto delas.
Sapatilhas são um produto que
agrada e cabe em qualquer orçamento. Ótimos produtos desta linha podem ser encontrados
na Le Shoe. Ana Flávia Anno-

ni, proprietária da loja, diz que
o frio também pode ser um fator
que contribui para a escolha do
presente. “Já sentimos o friozinho chegando. Nesta época, as
mulheres gostam de usar bota. O
modelo “over the knee” (até o joelho) voltou à moda e tem vendido bastante”.
Pelo lado dos homens, como a
maioria tem um gosto muito singular, as namoradas temem comprar um presente que não agrade.
Para evitar esta situação muitas
vezes é importante não sair do
básico. Camisas, camisetas e sapatênis são alguns presentes que,

dificilmente, dariam errado. Presentes com valores mais acessíveis como cintos e cuecas, também são uma boa pedida.
Guilherme Torres, vendedor
na BoundLess, loja de produtos
masculinos que fica no Shopping Paragem, acredita no sucesso das vendas deste ano,
principalmente em razão da baixa no ano passado. “É verdade
que estamos vivendo uma crise
econômica, mas estamos com
ótimas expectativas para o Dia
dos Namorados. As namoradas
não irão medir esforços para
agradar a pessoa amada”.

A empresária ANA FLÁVIA confiante no sucesso das vendas

ADOÇAR A RELAÇÃO
Mas se o desejo do casal é adoçar ainda mais
a relação, nada melhor que presentear a pessoa amada com um
delicioso chocolate. Na
Cacau Show do Buritis
o movimento é grande
já há algumas semanas. Muitos clientes
compram de forma
antecipada para não
correrem o risco de
deixar para a última
hora, enfrentar fila e
não encontrar mais o
que desejavam.
De acordo com o
proprietário da loja, Silvio de Paula, os casais sempre foram um dos alvos principais da Cacau Show, uma vez que considera dar

um chocolate um gesto de grande afeto. A franquia
produz diversos produtos que remetem ao amor entre o homem
e a mulher, como caixas e
chocolates em forma de
coração.
A loja também comercializa cestas de
chocolates
especiais
para o Dia dos Namorados. Ou mesmo
constrói uma de acordo com o desejo do
cliente. “Eu não conheço ninguém que não
fica feliz em ganhar chocolates. Eles podem ser
o presente, ou mesmo uma
lembrança que acompanha um
outro produto”, ressalta Silvio.

