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PÁG. 3

Dois moradores do Buritis se juntaram para desenvolver um 
projeto que irá tra-
zer muitos benefí-
cios aos usuários de 
cadeiras de rodas 
do bairro. Camila e 
Alessandro criaram 
uma espécie de ram-
pa móvel, para que 
os cadeirantes pos-
sam acessar locais 
onde existem de-
graus. O objetivo é 
divulgar ao máximo 
o projeto, que gera 
ao empresário um 
menor custo e me-
nos impacto em seu 
comércio, do que um 
serviço de alvenaria.

Nina, a pet do 
Buritis que   
é sucesso nas 
redes sociais

PÁG. 8

Protesto
Empresários do
bairro vão participar
de mais uma edição do
Dia Livre de Impostos

PÁG. 8 

Saudades
Ex-Pituchinha, assistente
de palco da Tia Dulce,
também escolheu o
Buritis para morar

PÁG. 6

Culinária
Restaurante do bairro
mistura as delícias da
gastronomia mineira
e do Nordeste

PÁG. 13

Simpatia
Garoto que encantou
o público no programa
“The Voice Kids” Brasil
nasceu no Buritis

PÁG. 14

PÁG. 16PÁG. 12

Projeto mostra que 
um degrau não 

pode ser empecilho

Foi inaugurada no bairro em abril passado uma nova agência do Sistema de Cooperativas do Brasil – SICOOB. 
Trata-se da maior instituição financeira cooperativa do país, com mais de quatro milhões de cooperados. Os 
colaboradores da agência do Buritis prometem um atendimento diferenciado dos bancos tradicionais.

SICOOB escolhe o Buritis 
para expansão em BH

SEB Unimaster 
realiza tradicional 
Festa da Família

Familiares e demais membros da comunidade escolar SEB Unimaster participaram, no 
último dia 04 de maio, da edição 2019 da Festa da Família. Atividades de lazer e esportivas 
fizeram do evento, mais uma vez, um importante momento de integração família/escola.
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O JORNAL DO BURI-
TIS completou no mês de 
março 15 anos de existência. 
E nesse período a nossa li-
nha editorial pode ser consi-
derada uma exceção à regra 
da imprensa de modo geral. 
Desde o início, optamos por 
fazer um jornal que, priori-
tariamente, mostrasse um 
Buritis que até então esta-
va escondido de todos. As 
duas principais marcas do 
bairro eram o crescimen-
to sem planejamento  e a 
fama de pior trânsito de 
Belo Horizonte. Das coisas 
positivas, pouco ou quase 
nada se falava. Não inte-
ressava para a grande im-
prensa a notícia boa.

Pois nestes 15 anos con-
seguimos ir na contramão da 
tendência mundial da mídia. 

CrítICa COnStrutIva
Existe o senso comum que 
para se alcançar audiência 
somente é possível mostran-
do a desgraça. É aquela má-
xima de que notícia ruim é 
que dá ibope. E nós estamos 
conseguindo comprovar o 
contrário.

Hegemonicamente, as 
páginas do jornal – e agora 
as redes sociais – são ocupa-
das com notícias positivas, 
que valorizam a nossa gen-
te e até mesmo aumenta a 
autoestima de quem mora 
por aqui.

No entanto, somos ab-
solutamente conscientes de 
que o Buritis não é a ilha 
da fantasia. Vivemos em 
um país com problemas, em 
uma cidade que tem proble-
mas, em uma sociedade que 
ainda precisa evoluir muito.

Porém, o fato de esco-
lhermos uma linha editorial 
voltada majoritariamente 
para os aspectos positivos 
do bairro jamais nos impe-
diu de mostrar nossos de-
feitos. Jamais calou a nossa 
voz como representante da 
comunidade perante  auto-
ridades. Em várias oportu-
nidades o JB desempenhou 
um papel extremamente 
relevante em conquistas do 
nosso Buritis, tornando o 
bairro melhor a cada dia. 
Sem demagogia, sem sen-
sacionalismo barato de im-
prensa marrom.

Na edição passada, por 
exemplo, fizemos um alerta 
a todos aqueles que desejam 
investir no Buritis para ge-
rar bons negócios. Um dos 
empreendimentos citados 

na reportagem foi o Espaço 
Buritis, onde há um grande 
número de lojas fechadas. A 
direção do estabelecimento 
alega que a matéria não pas-
sou uma “boa impressão do 
nosso empreendimento”.

Para esclarecer o assun-
to, não temos como objeti-
vo causar ou não impres-
são positiva ou negativa. 
Retratamos apenas a rea-
lidade do local. Qualquer 
pessoa que passar em fren-
te e der uma olhada vai 
constatar o que falamos na 
reportagem.

E fica aqui um alerta não 
só para aqueles que estão 
chegando ou desejam vir 
para cá. Todos que já estão 
por aqui estabelecidos pre-
cisam estar constantemente 
atentos para não terem o dis-

sabor de fechar suas portas. 
Em todos os setores, o mer-
cado está em permanente 
mudança. Os avanços tecno-
lógicos estão fazendo com 
que segmentos mudem radi-
calmente de perfil em uma 
velocidade meteórica.

Hoje, não concorremos 
mais com nossos vizinhos. 
Estamos competindo com o 
mundo. Por isso, todo em-
preendedor necessita se mo-
dernizar constantemente. Ino-
var no seu negócio. Qualificar 
os seus colaboradores. En-
fim, estar antenado com as 
tendências do mercado para 
não ser surpreendido de uma 
hora para outra. Até porque 
o Buritis é um ótimo lugar 
para investir. Mas também é 
verdade que tem um público 
muito exigente.

Nos acompanhe nas Redes Sociais

Jornal do Buritis

@jornaldoburitis
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Uma das comodidades de se 
morar no Buritis é a possibilidade 
de ter bem perto de casa acesso às 
agências bancárias mais conheci-
das do país. Entretanto, no bairro 
ainda não tínhamos o privilégio 
de contar com a presença de uma 
cooperativa de crédito que, nos 
últimos tempos, tem conquistado 
grande destaque no sistema finan-
ceiro nacional, uma vez que ofere-
ce os mesmos produtos e serviços 
dos bancos tradicionais, mas com 
taxas bem mais baratas, além de 
outros grandes benefícios. Mas, 
não “tínhamos”. Desde o último 
dia 15 de abril, o Buritis conta com 
os serviços de uma agência do gru-
po SICOOB – Sistema de Coope-
rativas do Brasil.

A grande diferença entre um 
banco tradicional e uma coopera-
tiva de crédito é que, enquanto no 
primeiro as pessoas são tratadas 
como clientes, no segundo, elas 
são associadas, ou seja, são donas 
da sua própria instituição finan-
ceira. As cooperativas não têm 
fins lucrativos, o que significa que 
normalmente seus preços são mais 
acessíveis e competitivos do que 
os bancos tradicionais.

Em seu discurso na solenidade 
de inauguração da agência, o pre-
sidente do Conselho do SICOOB 
CREDIBOM, José Fúlvio Cardoso, 
disse que estava “oferecendo ao Bu-
ritis uma instituição sólida, com es-
trutura operacional adequada, corpo 
técnico capacitado e integrado, com 
equilíbrio financeiro e credibilidade 
invejáveis. As portas da agência SI-
COOB CREDIBOM estarão abertas 
para atender a todos os segmentos. 
Empresários, profissionais liberais, 
autônomos, estudantes, donas de 
casa, oferecendo as melhores solu-
ções financeiras a preços justos”.  

Além dos serviços rotineiros 
de uma instituição financeira, to-
dos os anos o SICOOB convoca 
seus sócios para comparecerem à 
assembleia geral,  momento em 
que é decidida a destinação a ser 
dada para as sobras no exercício. 
“Costumeiramente, a maior parte 
destas sobras são devolvidas aos 
sócios, na proporção da movi-
mentação que cada um realizou, 
valorizando os que são mais fide-
lizados e que realizam suas ope-
rações. Resumindo, além de pagar 
as menores taxas pelos mesmos 
serviços dos bancos convencionais, 

Cooperativismo 

BaIrrO aCaBa de ganHar a maIS
 nOva agênCIa SICOOB de BH

A implantação de uma agência 
SICOOB CREDIBOM no Buri-
tis faz parte dos planos de expan-
são para a região metropolitana 
de Belo Horizonte que começou 
a partir do ano passado. Segundo 
o presidente José Fúlvio Cardo-
so, não há dúvida que a escolha 
pelo Buritis foi a melhor decisão. 
“Nestes seis meses entre a nossa 
decisão de instalação da agência, o 
planejamento e o acompanhamento 
da construção, foram várias vindas 

a Belo Horizonte e o meu encanta-
mento pelo bairro só tem aumenta-
do”, revelou.

A opção pelo Buritis para a 
instalação da mais nova agência 
SICCOB em Belo Horizonte é um 
capítulo à parte na vida de Fran-
co. Morador do bairro, trabalhava 
como corretor de imóveis e assim 
que ficou sabendo da intenção da 
abertura da nova agência, logo 
apresentou o bairro aos investido-
res. Mostrou uma de suas princi-

pais características: grande popu-
lação, e ainda com perspectiva de 
crescimento, composta por pessoas 
com alto nível de instrução e com 
importante capital de giro. “Havia 
outros bairros em análise, mas esta 
apresentação fez toda a diferença. 
A partir daí foi procurar o melhor 
imóvel. O trabalho em conjunto 
deu tão certo que agora estou aqui 
como gerente comercial”.

O SICOOB é a maior institui-
ção financeira cooperativa do Bra-

sil, formada por pessoas físicas e 
jurídicas de todas as categorias 
econômicas, profissionais e so-
ciais. Em seus 33 anos de existên-
cia, conquistou mais de 4 milhões 
de cooperados e está presente em 
todos os estados brasileiros e no 
Distrito Federal. São cerca de 450 
cooperativas integradas ao sistema 
em mais de 3 mil pontos de aten-
dimento. A agência do Buritis fica 
localizada na Rua Eli Seabra Fi-
lho, 550.

A eScolhA Pelo BuRitiS

na cooperativa o associado ainda 
ganha dinheiro no final”, comenta 
o gerente comercial da agência SI-
COOB do Buritis, Franco Rayol.

O tipo de cooperativa mais in-
teressante a participar dependerá 
do ramo de negócios do associado. 
Contudo, a agência do Buritis é de 
livre admissão, o que possibilita a 
adesão de profissionais dos mais 
diversos segmentos. Outro ponto 
muito importante de uma coopera-
tiva de crédito em relação aos ban-
cos tradicionais é o atendimento. O 

associado é recebido não como um 
simples cliente, mas como um dos 
donos da instituição. “Qualquer as-
sociado pode montar uma chapa e 
concorrer ao cargo de presidente da 
cooperativa. Sendo assim, ele não 
pode ser tratado simplesmente como 
mais um, como infelizmente acon-
tece nos bancos”, garante o gerente, 
ressaltando que até mesmo entre os 
funcionários se desenvolve este es-
pírito de cooperativismo, em que to-
dos fazem parte de uma engrenagem 
para o sucesso do serviço.

Geraldo Souza Ribeiro Filho (CREDIMINAS) e José Fúlvio Cardoso (CREDIBOM) 
na cerimônia de descerramento da faixa de abertura da agência

FRANCO é morador do Buritis e teve grande 
participação para trazer o Sicoob para o bairro

Espírito de COOPERATIVISMO também é destaque no trabalho da equipe Sicoob
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Do Buritis para a Neve
Multitour lança pacote especial 

para inverno chileno
Conhecer a neve! É difícil en-

contrarmos um brasileiro que não 
tenha essa vontade. Ruas e monta-
nhas cobertas de um infinito bran-
co que não pode ser visto por aqui 
motivam milhares de pessoas a pro-
curarem por destinos que permitam 
viver essa experiência. E, no Buri-
tis, este sonho nunca esteve tão real 
quanto agora. A Multitour Viagens, 
do Shopping Paragem, mantém 
uma grande parceria que possibilita 
o cliente a fazer uma viagem direta 
de BH para Santiago, no Chile, no 
melhor período do ano para brincar 
na neve.

O inverno no Chile acontece de 
junho a setembro. Contudo, o ápice 
da nevasca é na segunda quinzena de 
julho, período que coincidentemente 
remete às férias escolares no Brasil. 
Diante deste cenário favorável, a par-
ceria da Multitour oferece apenas três 
vezes ao ano, dentro do mês de julho, 
um vôo direto de Belo Horizonte a 
Santiago. O pacote, que conta com 
sete dias de estadias, ainda é em tor-
no de 10% mais barato que os encon-
trados nas demais agências.

“É realmente o passeio perfeito. 
Sem escalas, uma viagem que dura-
ria em torno de 12 horas é realiza-
da em apenas quatro. Isto significa 
mais tempo e disposição para cur-
tir o lugar. Além disso, pela grande 
quantidade de vagas que ofertamos 
conseguimos proporcionar os me-
lhores preços. É a melhor chance 
de conhecer a neve, não tenho dúvi-
das”, explica o gerente da Multitour, 
Daniel Ersinzon.

De acordo com Daniel, assim 
que o cliente coloca os pés no Chile 
é acompanhado por um brasileiro 
que dá todas as orientações neces-
sárias, inclusive sobre as famosas 
estações de esqui. “Se a pessoa 
quiser ela pode simplesmente su-
bir a montanha e brincar com a 

neve, mas se o desejo for es-
quiar, irá encontrar o lugar 
perfeito. Tudo com a maior 
segurança. É um passeio para 
a família”, garante.

Além DA Neve
Nos últimos tempos, outro 

passeio tem chamado a atenção 
dos brasileiros para o Chile, es-
pecialmente casais: trata-se da 
Wine Experience.  O Chile é 
famoso pelos seus vinhos. No 
país, existem mais de 300 viní-
colas e muitas delas estão aber-
tas à visitação. O turista pode 
viver o processo de produção, 
conhecer um pouco da história 
da bebida e, claro, se deliciar 
com as degustações. Segundo 
Daniel, é difícil encontrar al-
guém que não saboreie um bom 
vinho. “Com um friozinho, en-
tão, nem se fala. Eu costumo 
dizer que não tem como conhe-
cer o Chile sem fazer um tour 
por pelo menos uma vinícola”.

Com a alta do dólar, o Chi-
le, assim como outros países 
da América do Sul, acabou se 

tornando mais atrativo para o tu-
rismo brasileiro e a viagem fica 
muito mais em conta. “Ao fazer-
mos o câmbio percebemos que 
o custo de comida e lazer em 
Santiago, por exemplo, é bem 
parecido com o do Brasil. Como 
nossos pacotes podem ser divi-
didos em até 10x sem juros, o 
cliente pode parcelar a viagem e 
juntar o dinheiro para gastar no 
país”, diz o gerente. Além disso, 
o Chile oferece muitas atrações 
gratuitas como, por exemplo, vi-
sitas a museus. Outra boa opção 
é que as viagens de ônibus den-
tro do país são baratas e seguras, 
bom para quem quer conhecer 
além de Santiago.

Os três vôos BH/Santia-
go estão marcados para os dias 
13, 20 e 27 de julho e as vagas 
são limitadas. O ideal é que o 
interessado entre em contato o 
quanto antes com a agência. A 
sede da Multitour fica no pri-
meiro piso do Paragem. O con-
tato ainda pode ser feito pelo 
telefone 3378-0561 ou ainda no 
Instagram @multitour.

Turismo

Eles têm o contato aqui em casa, 
na escola, utilizam a internet para 
ajudar com o para casa, para se di-
vertirem, mas nunca sozinhos”.

E, se você pensa que a tecno-
logia já chegou onde poderia, para 
Cláudia ela pode ir muito mais lon-
ge. “Ela não tem limite, acho que 
ainda farão um robô para ajudar 
as mães. Só para ajudar, porque o 
papel de dar amor, ensinar, cuidar, 
este ficará sempre pra gente e fa-
zemos questão disso. Não há nada 
melhor que ser mãe”, ressalta.

Especial 

tecnologia a 
serviço das mães

“Ser mãe é como padecer no 
paraíso”. Essa antiga expressão já 
dimensionava o tamanho da mis-
são que é criar um filho. Contudo,  
essa responsabilidade parece ter 
ficado muito maior nos últimos 
tempos. Foi-se a época em que a 
mulher tinha como única tarefa 
cuidar dos filhos e da casa - o que 
nem de longe significa uma vida 
fácil, muito pelo contrário. No 
entanto, hoje, além desta hercúlea 
função, elas ainda saem para tra-
balhar, fazer cursos, entre outras 
atividades. Para dar conta desta 
vida dupla, tripla, toda ajuda é 
muito bem vinda. E uma delas é 
a tecnologia. Mães modernas es-
tão fazendo uso dessa ferramenta 
para contribuir na criação de seus 
filhos e a resposta tem sido bas-
tante positiva.

A moradora do Buritis Cláu-
dia Andrea Belmiro é mãe de dois 
filhos, Davi (07) e Pedro (04). 
No seu dia a dia precisa conciliar 
o cuidar dos filhos, que estão em 
uma fase que ainda precisam mui-
to dela, com a carreira de servido-
ra pública no Tribunal de Justiça 
Federal, e ainda de estudante do 
curso de Direito, o qual está no 
sétimo período. Para tudo isso, a 
tecnologia  surgiu como um gran-
de facilitador. 

Há algum tempo, Cláudia ins-
talou câmeras de monitoramento 
em todos os cômodos de seu apar-
tamento. Desta forma, consegue 
observar na tela do celular, por 
meio de um aplicativo, cada pas-
so de seus filhos, mesmo não es-
tando por perto. A cada situação 
que considere a necessidade de 
sua intervenção, pega o telefone 
e liga para casa. “Monitoro a hora 
de acordar, tomar café, fazer o de-
ver de casa, tomar banho, tudo. O 
Pedro ainda é muito pequeno, mas 
o Davi já entende bem. Quando 
o telefone toca, ele já sabe que lá 
vem puxão de orelha”, conta.

Responsabilidade 
Mesmo estando com toda essa 

tecnologia presente no seu dia a 
dia, se engana quem pensa que 
Cláudia dá total liberdade de uso 
para seus filhos. Apesar da enor-
me insistência ainda não deu um 
celular para as crianças. O uso do 
computador é moderado e, muitas 
vezes, sob a vigilância dos pais. 
“Acredito que tudo tem sua hora. 
Eu realmente convivo com a tec-
nologia todos os minutos do meu 
dia, mas não sei se eles estão pre-
parados para tal responsabilidade. 

Para conseguir cumprir todas 
as suas obrigações, às terças, quin-
tas e sextas, Cláudia sai de casa 
às 06h e só chega por volta das 
22h40. Um período muito longo, 
mas que não é maior graças à tec-
nologia. Uma plataforma online 
permite que a servidora pública 
possa trabalhar de casa nas segun-
das e quartas-feiras. “Pode até pa-
recer pouco, mas estar este tempo 
em casa, perto dos meus filhos, 
mesmo que ainda trabalhando, é 
um momento ímpar, que não tem 

preço. Optei em ter meus filhos, 
mas não quis abrir mão de minha 
vida. Sou mãe, trabalhadora, estu-
dante e ainda faço minha acade-
mia, bem menos do que eu gostaria 
confesso, mas faço”, brinca.

Ainda de acordo com a mora-
dora do Buritis, toda plataforma 
que conhece, que pode ajudar na 
criação de seus filhos, busca aces-
sar. “A tecnologia está aí para isso. 
Muita gente a utiliza de uma forma 
errada, o que é uma pena, mas para 
mim, ela é essencial”.

O aparelho celular é uma ferramenta que CLáUDIA 
encontrou para observar seus filhos mesmo à distância

De acordo com DANIEL, o passeio não perde em nada 
para os realizados em países de outros continentes
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Televisão Beleza

A edição de março do JORNAL 
DO BURITIS trouxe um enorme 
clima de saudosismo a muitos mo-
radores do bairro. Quem tem por 
volta de seus 40 anos lembrou com 
emoção dos tempos do “Clubinho” 
na TV Itacolomi/Alterosa, ao ler a 
entrevista com a ex-apresentadora 
Tia Dulce, que é moradora do Bu-
ritis. E, entre tantas recordações, 
constantemente era lembrado os 
outros personagens que faziam a 
alegria da garotada, como a Pituchi-
nha, parceira da Tia Dulce no Clu-
binho. E, para nossa surpresa, a ex
-intérprete da palhaça mais querida 
da TV mineira também é uma ilus-
tre moradora do nosso bairro. Claro, 
não poderíamos deixar de conversar 
com ela. Saber como anda sua vida 
30 anos após o fim do programa.

Gláucia Valle foi a segunda Pitu-
chinha. Foi convidada para integrar a 
equipe do “Clubinho” quando o pro-
grama estava há dois anos no ar. O 
convite veio por meio da própria Tia 
Dulce. Na ocasião, em 1981, Gláu-
cia era bailarina da Cia Isabela Me-
nicucci. Junto aos colegas fez uma 
apresentação especial para o fim de 
ano da TV Alterosa. Assim que viu o 
espetáculo, Dulce não teve dúvidas. 
Aquela menina tinha todo o poten-
cial para dar nova vida à Pituchinha.

“Ela me fez o convite por meio 
do Jonas, que era o Rapadura. Logo 
aceitei. À época tinha 18 anos. O in-
teressante é que pela minha idade não 
conhecia o programa. Além de baila-
rina, fazia faculdade. Não tinha ideia 
do sucesso que era. Tive de largar 
tudo para me dedicar à Pituchinha, 
uma vez que, além da TV, fazíamos 
muitos shows pelo Estado. Apesar de 
estar no meio da arte, minha vida mu-
dou muito da noite para o dia”.

As viagens são as maiores recor-
dações que Gláucia carrega da época 
do Clubinho. Além de conhecer no-
vos lugares e pessoas, era o momen-
to em que a equipe ficava mais pró-
xima. “Ali eu via que éramos uma 
família. Todos se preocupavam uns 
com os outros, especialmente a Dul-
ce, era nossa mãezona. Até dos mo-
mentos de perrengue que vivemos, 
me lembro com muito carinho”.

O sucesso do Clubinho na dé-
cada de 80 era tamanho que Gláucia 
levava uma vida de celebridade para 
a época. Muitas vezes tinha que sair 
disfarçada na rua para ter um pouco 
de privacidade. E olha que o seu per-
sonagem tinha o rosto maquiado, di-
ferente da Tia Dulce. “Muitas vezes 
não me reconheciam, mas bastava eu 
dar um sorriso para reconhecerem. 
Aí vinham as crianças, seus pais e a 
paz, no bom sentido, acabava”.

Gláucia conta que até mesmo 
uma rotineira visita à casa da avó, que 
morava na cidade de Pedro Leopoldo, 
era difícil na época. “Minha vó até o 
fim de sua vida só me chamava de Pi-
tuchinha. Quando ia visitá-la tinha de 
ir escondida, porque se avisasse, a ci-
dade inteira ia para a porta da casa dela 
para me ver. Isso em uma época sem 
informação. Imagino hoje esses artis-
tas famosos, com toda essa rede so-
cial, não têm tranquilidade na vida”.

“Clubinho” no Buritis

viDA PóS PRoGRAmA
Assim como toda a equipe, 

Gláucia ficou sabendo que o pro-
grama iria acabar quando houve a 
comunicação ao final das férias, em 
1989. O fim do Clubinho fez com 
que ela se dedicasse a outros pro-
jetos, principalmente pessoais. Ca-
sada, decidiu que era hora de ter os 
filhos. Vieram Gabriela e Pedro. Tra-
balhou administrativamente na área 
da saúde por mais de 25 anos até se 
aposentar. Hoje, aos 56 anos, lembra 
com entusiasmo do Clubinho, mas 
com ainda mais alegria do que a vida 
lhe deu dali pra frente. “Meu casa-
mento é ótimo. E olha que comecei 
a namorar o André Valle poucos me-
ses antes de entrar no programa. Ele 
esteve ao meu lado, me dando apoio, 
em todos os momentos. Tenho filhos 
maravilhosos. Com certeza, não po-
deria ter tido vida mais feliz”.

O filho mais novo, Pedro, 
acompanhou atenciosamente a en-
trevista. Por não ter vivido, e nem 
mesmo visto vídeos da época, não 
tem muita noção do sucesso de sua 
mãe. Mas às vezes tenta imaginar 
como foi este período. “Deve ter 
sido cansativo, mas muito diverti-
do, especialmente as viagens. Mi-
nha mãe leva muita alegria com ela, 
acredito que seja o principal para 
trabalhar com as crianças”.

E a pergunta que todos devem 
estar querendo fazer é: Pituchinha 
e Tia Dulce, apesar de morarem no 
mesmo bairro, ainda se encontram? 

O tempo passou, mas a alegria transmitida 
por GLáUCIA/PITUChINhA permanece intacta

Gláucia viveu 10 anos longe de Mi-
nas Gerais. Há cerca de dois voltou 
para o Estado, mas inicialmente 
morando na cidade de Jaboticatu-
bas. Nesta época, em um passeio 
com a filha em um shopping de BH 
se deparou com a velha amiga em 
um provador de uma loja. Coinci-
dência que é difícil de explicar.

“Quando nos reconhecemos foi 
um momento de loucura. Minha fi-
lha ficou assustada sem saber o que 
estava acontecendo, aquelas duas 
pulando e se abraçando eufóricas. 
Conversamos por horas naquele 
dia e disse à ela que, a partir dali, 
nunca mais iríamos nos separar. 
Vim para Belo Horizonte, mudei 
para o Buritis. Agora, simplesmen-
te nos falamos todos os dias e sem-
pre estamos uma na casa da outra. 
Amizade que não dá para medir. É 
o Clubinho do Buritis”. 

“Nunca foi apenas um vesti-
do. Para a mulher, o vestido é o 
símbolo maior de um momento 
inesquecível. Se ele não for do 
jeito que ela vislumbrou, aquele 
dia sempre será lembrado com 
grande frustração. Por isso, faze-
mos o máximo para acertar todos 
os detalhes”. É por ter este pensa-
mento que a loja de vestidos Fa-
bíola Amorim está há mais de 20 
anos anos no mercado e crescen-
do cada vez mais.

Perto de completar 10 anos 
no Buritis, a loja, especializa-
da em moda feminina voltada a 
eventos, com vestidos ornados 
longos, médios e curtos, não para 
de crescer. Há cerca de um ano, a 
loja se mudou para um espaço de 
cerca de 300m2 na Rua Walter 
Guimarães Figueiredo. A mudança 
é a terceira no bairro e foi neces-
sária para a loja continuar man-
tendo o melhor serviço, conforto e 
variedade de produtos às clientes. 
“Temos cerca de três mil vestidos 
aqui na loja nesse momento. Além 
disso, trabalhamos por encomenda 
com costureiras altamente capaci-
tadas. Para proporcionar tudo isso, 
precisávamos de um espaço como 
esse, mais que o dobro do tama-
nho do anterior”, explica a pro-
prietária Fabíola Amorim.

Para Fabíola, o sucesso al-
cançado é resultado de muito tra-
balho e dedicação. Na loja, todas 
as funcionárias se desdobram para 
oferecer o melhor para as clientes. 
“Já teve cliente que chegou aqui 
no sábado pela manhã para alugar 
um vestido para um casamento 
que iria acontecer na hora do al-
moço. São detalhes da nossa qua-
lidade que fazem toda a diferença 
para as nossas clientes”.

Por disponibilizar tantas pe-
ças, a Fabíola Amorim Aluguel 
e Venda oferece modelos de ves-
tidos para todas as estações e lu-
gares. “Pode ser para uma festa 
simples de familiares a um even-
to no Copacabana Palace. Aqui a 
mulher sai linda e elegante para 
qualquer momento”.

Onde se encontra
o vestido ideal

Tanta dedicação fez com que 
muitas clientes criassem uma 
fidelidade com a loja. Este é o 
caso da fonoaudióloga Rosemei-
re Pimentel. Ela conheceu a Fa-
bíola Amorim quando buscou um 
vestido para a festa de 15 anos da 
filha mais velha. Depois, retor-
nou à loja para alugar o vestido 
da festa de formatura do Ensino 
Médio. Agora, volta para alugar 
o vestido da festa de debutante 
da segunda filha, bem como o 
dela e o da outra filha.

“O atendimento da Fabíola 
faz toda a diferença. Ela se preo-
cupa ao máximo com nossa feli-
cidade. Mesmo que a gente defi-
na um vestido, ela mesmo sendo 
a mais interessada em fazer o 
negócio, nos orienta a pesquisar 
mais. É um respeito e um cuida-
do que não tem preço”, atesta.

AluGuéiS e PReço
Nos últimos anos, as mulhe-

res estão mudando o seu olhar 
quando o assunto é aluguel de 
vestidos. Elas estão descobrindo 
as inúmeras vantagens ao deci-
direm por esta negociação. Um 
vestido alugado custa em média 
quatro a seis vezes menos que 
o valor de compra. Após o uso, 
quando a cliente opta em alu-
gar, não é necessário lavar ou 
reparar algum bordado, nem se 
preocupar com a melhor forma 
para o vestido ser guardado e, o 

que para muitas mulheres é fun-
damental, não será vista com ele 
em outro evento. “Aqui nós ain-
da damos um toque individual 
e customizamos da forma que a 
cliente desejar o modelo escolhi-
do. Tem cliente que chama nos-
sas costureiras de fadas. A ver-
dade é que ela sempre estará com 
um look novo em cada grande 
evento que estiver presente”.

Para a empresária, é preciso 
desmistificar a imagem de que 
os produtos comercializados no 
bairro têm custo maior do que 
em outras regiões de BH. De 
acordo com ela, seus vestidos 
têm o mesmo preço ou menor 
e qualidades que  dificilmente 
serão encontradas em qualquer 
outra loja, e estar no bairro sig-
nifica maior conforto e economia 
à cliente. “Ao alugar um vestido, 
por exemplo, ela terá de ir à loja 
em média quatro vezes. Ela tem 
que escolher, provar, buscar e de-
volver. É tempo e desgaste. Ficar 
no bairro é muito melhor”, so-
bretudo quando temos estaciona-
mento privado, como na Fabiola 
Amorim.

Além de vestidos, a Fabíola 
Amorim Aluguel e Venda ain-
da oferece bolsas e acessórios. 
Tudo para que a mulher saia 
deslumbrante da loja. O ende-
reço é Rua Walter Guimarães 
Figueiredo, 90. O telefone de 
contato é 3378-2024.

GLáUCIA E DULCE: amizade que 
o Buritis deixou ainda mais forte

FABíOLA AMORIM dispõe, atualmente, de cerca de três mil peças em sua loja
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Dia do Gari

Uma das profissões mais im-
portantes de nossa sociedade, mas 
que, infelizmente, ainda não é va-
lorizada como tal, celebra sua data 
neste mês de maio. No próximo dia 
16 é comemorado o Dia do Gari, 
profissionais responsáveis em man-
ter a cidade limpa de todo o lixo. A 
reportagem do JORNAL DO BU-
RITIS conheceu os integrantes da 
equipe que cuida do nosso bairro. 
Apesar das dificuldades que enfren-
tam diariamente, é quase impossí-
vel não encontrar um grande sorriso 
no rosto de cada de um deles.

José Carlos, Douglas Otávio, 
Wesley de Souza e Rogério Silva são 
os garis responsáveis em fazer a cole-
ta no Buritis, que acontece às terças, 
quintas e sábados. Em média, percor-
rem 18 quilômetros por dia nas ladei-
ras do bairro atrás do caminhão. Faça 
chuva ou faça sol. Ao final da jorna-
da de trabalho estão completamente 
exaustos, mas felizes e satisfeitos com 
tudo o que realizaram. “A gente brinca 
muito. Se diverte em cima do cami-
nhão. Muitas pessoas até não enten-
dem porque estamos sempre sorrindo. 
Terminamos o dia cansados, sim, mas 
ainda muito dispostos para sair e, cla-
ro, namorar”, brinca José Carlos.

Esta corrida diária é sinônimo 
de grandes perigos aos nossos ga-
ris. Vivem arriscando suas vidas ao 
transitar em meio a tantos veículos 
e subindo e descendo do caminhão. 
“É muito perigoso. Carros e motos 
passam correndo perto da gente. 
Atropelado, graças a Deus eu nunca 
fui, mas já quebrei o pé ao pular do 
caminhão”, conta Wesley.

Apesar de toda informação dos 
dias de hoje, os garis ainda enfren-

José Carlos, Douglas, Wesley, Rogério e Edna (no detalhe): EqUIPE 
DE GARIS sempre disposta a prestar o melhor serviço no Buritis

tam muitos problemas no dia a dia. 
Sacos mal embalados com cacos de 
vidro, espinhos e até seringas co-
locam em risco a saúde dos nossos 
guerreiros. “Felizmente ninguém de 
nossa equipe se feriu por conta des-
ta situação, mas já vimos acontecer 
com colegas. É preciso conscienti-
zação das pessoas”, reforça Rogério.

No Buritis, a seleção do lixo 
está sendo bem feita. Os condomí-
nios costumam fazer o acolhimen-
to dos resíduos da forma correta, o 
que contribui muito para o sucesso 
do trabalho dos garis. A única res-
salva é em relação aos motoristas 
que param em frente às lixeiras e, 
principalmente, à falta de educação 
de algumas pessoas. “Tem gente 
que não aceita esperar um pouco 
para que a gente realize o nosso 
trabalho. Já recebi diversos xin-

gamentos por estar, segundo eles, 
“atrapalhando” o trânsito. Fato que 
me deixa muito triste. Só peço res-
peito”, lamenta a motorista do ca-
minhão de lixo, Edna Soares.

Outra questão importante no 
bairro é em relação ao recolhimento 
de podas de árvores. Os garis não 
são responsáveis em recolher este 
tipo de resíduo. A Prefeitura conta 
com uma outra equipe para este ser-
viço. “Se tiver embaladinho, em um 
tamanho médio, ainda assim leva-
mos. O que não dá é para levarmos 
uma grande poda que, muitas vezes, 
nem ensacada está. A população tem 
que compreender”, explica Douglas.

Como presente pelo Dia do 
Gari nossos profissionais pedem 
apenas respeito e valorização, pois 
levam com muito orgulho a profis-
são que escolheram.

história
A palavra gari é uma homenagem ao empresário 

francês Aleixo Gary, que se destacou na história da lim-
peza da cidade do Rio de Janeiro. Em 11 de outubro de 
1876, ele assinou um contrato com o Ministério Impe-
rial para organizar o serviço de limpeza da cidade, que 
incluía a retirada de lixo de casas e praias e o transporte 
para a Ilha de Sapucaia, atual bairro Caju. Seu contrato 
venceu em 1891 e seu primo Luciano Gari o substituiu.

A empresa acabou em 1892 e foi criada a Supe-
rintendência de Limpeza Pública e Particular da Cida-
de, cujos serviços não eram bons. No ano de 1906, o 
órgão tinha 1.084 animais de carga para trabalhar na 
coleta das 560 toneladas de lixo. A partir do dia 16 de 
maio de 1962 teve início a coleta de lixo com equipa-
mentos mecânicos. Em 31 de outubro daquele acon-
teceu a publicação da Lei que oficializou a categoria.

Só mesmo um evento muito 
bem organizado seria capaz de 
abrigar em torno de mil pessoas 
dentro de uma academia de na-
tação. Pois bem, foi exatamen-
te isto que aconteceu durante 
a realização do 9º Festival de 
Natação da Academia Espaço 
Fitness Acqua Club, situada 
na Avenida Deputado Cristó-
vam Chiaradia, 55, no Buritis. 
Acompanhados pelos pais e fa-
miliares, os alunos da escola de 
natação participaram de um dia 
especial com torneios, demons-
trações, brincadeiras, música e 
oficinas culturais.

Dos 600 alunos matricula-
dos na academia, 216 fizeram 
inscrição para participar do fes-
tival, ou seja, mais de um terço 
do total. Este foi o número má-
ximo possível devido ao tama-
nho do espaço.

Este voto de confiança dado 
pelas famílias é algo que en-
che de orgulho o diretor da 
academia, Cássio Mendes. “É 
realmente incrível isto que está 
acontecendo aqui. Não há outra 
coisa a dizer, senão agradecer 
aos pais e parabenizar todos os 

Festival de Natação 
espaço Fitness Acqua club

envolvidos na organização, que 
estão no caminho no certo”.

Cássio ressalta ainda a impor-
tância de os pais participarem do 
festival, uma vez que é uma ótima 
oportunidade das crianças apresen-
tarem a eles a sua evolução técnica 
e implementarem o que aprende-
ram durante as aulas. “A família 
aqui dentro é o principal. Essa par-
ticipação é o nosso propósito, pois 
sabemos que um bom aprendizado 
passa diretamente por esse apoio”.

Esporte

O gerente de finanças Melcí-
ades Morais e a esposa Lilian 
sempre fazem questão de acom-
panhar os filhos Lucca, 09, e 
Luíza, 06, no festival.  É uma 
grande oportunidade de acom-
panharem o desenvolvimento 
dos filhos e, claro, passar um dia 
especial com eles.

“Já fico tão longe deles du-
rante a semana por causa do 
serviço, que não poderia perder 
um momento como esse. E tem 
outro lado bom. Ainda encon-
tramos vizinhos aqui, pais de 
outros alunos, e aproveitamos 
para bater um bom papo”, diz 
Melcíadas. “Essa interação so-
cial que acontece no festival é 
muito importante para o desen-
volvimento das crianças. Uma 
diversão saudável que fazemos 
questão de participar”, comple-
ta Liliam.

O Festival de Natação da 
Academia Espaço Fitness Ac-
qua Club deste ano trouxe como 
grande novidade uma temática 
repleta de dinossauros. Com 
isso, as crianças se envolveram 
em um ambiente de muita ale-
gria e descontração.

conheça quem cuida da  
limpeza do nosso bairro

CáSSIO MENDES destaca a grande 
presença das famílias no festival
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No próximo dia 30 de maio será 
realizada a edição 2019 do Dia Livre 
de Impostos, uma grande ação orga-
nizada pela CDL/BH, cujo objetivo 
é mostrar a insatisfação do brasileiro 
com a tributação abusiva que limita 
o poder de consumo da população, 
além de servir de freio para o cresci-
mento econômico do país. Segundo 
a Câmara de Dirigentes Lojistas, em 
um ranking de 30 países, o Brasil é o 
14º que mais arrecada imposto e está 
em último como país que melhor re-
torna o dinheiro para o cidadão.

No Dia Livre de Impostos os 
lojistas participantes comercializam 
seus produtos com descontos mos-
trando o quanto o consumidor está 
pagando de tributos. No Buritis, uma 
empresa que já garantiu participação 
na campanha é a loja de brinquedos 
Estripulia. De acordo com a gerente 
Wanda Neves, por trabalhar com pro-
dutos importados, a carga tributária 
que a empresa precisa arcar é ainda 
maior. “Já ouvimos clientes dizerem, 
nossa é muito caro. Concordo, mas 
isto porque é muito caro pra gente 
também. Infelizmente, temos que re-
passar esses custos para o cliente”.

A  gerente garante que não é 
contra a cobrança de impostos. Ape-
nas acha que ela precisa ser mais 
justa. “Sabemos que é importante,  o 
Governo precisa, o Estado sobrevi-
ve dos impostos. Contudo, da forma 
como está inviabiliza o empresário. 
A base de cálculo não é clara. Sei 
de muita gente que teve de fechar 
as portas do seu negócio porque não 
conseguiu suportar a alta carga tribu-
tária do nosso país”.

Para Wanda, o Dia Livre de 
Impostos é uma campanha muito 
interessante e o Governo deveria 
enxergá-la como uma oportunidade 

de trabalhar por uma carga tributá-
ria menor, o que iria gerar a maior 
circulação de produtos no mercado. 
“Quando o Governo tirou o IPI da 
linha branca viu o quanto o mercado 
se movimentou. No dia da campa-
nha, as vendas são enormes. Por que 
então não trabalhar para esta maior 
circulação de mercadorias? Acho 
que deveria se atentar para isso”.

A gerente ainda não sabe quais 
produtos a Estripulia irá colocar na 
campanha, mas adianta que a dife-
rença de preços irá girar em torno 
dos 30%. “Iremos estampar os valo-
res do brinquedo, com e sem o im-
posto, para deixar bem claro o quan-
to somos taxados”, finaliza.

De acordo com a CDL/BH, o 
brasileiro trabalha em média 153 dias 
por ano só para pagar impostos. Até 
o momento mais de duas mil lojas, 
de 300 cidades, de 16 estados, con-
firmaram participação no Dia Livre 
de Impostos 2019. Estabelecimentos 
comerciais que têm interesse em par-
ticipar devem fazer sua inscrição pelo 
site www.dialivredeimpostos.com.br.

“Dia livre de impostos”

              PRODUTO PREçO cOM IMPOSTOS PREçO SEM IMPOSTOS

Litro de gasolina comum R$  4,57  R$  2,28   (-50%)

Caixa de lápis, com 12 cores R$  10, 90   R$  8,94  (-18%)

Mochila Star Wars R$  279,00  R$  165,89  (-40,5%)

Ração para cachorro, 15kg R$  219,90  R$  137,99  (-37%)

Sachês (alimento úmido) para pets, 100g R$  2,20  R$  1,61  (-26,8%)

BH se prepara para mais uma edição

oPoRtuNiDADe
A CDL/BH lembra que o Dia 

Livre de Impostos não significa 
apenas uma data de protestos con-
tra a alta carga tributária no país. 
Segundo a entidade, as  empresas 
que participaram do DLI nos últi-
mos anos só tiveram vantagens em 
fazer parte dessa ação. O protesto 
acontece há mais de 10 anos e tem 
forte apoio da mídia e sociedade. 
Por isso, é uma forma de fortalecer 
a imagem da sua empresa.

A lista de empresas também é 
disponibilizada para a imprensa, 
que seleciona algumas delas para 
entrevistar. Além disso, é divulgada 
no site do evento e nas redes sociais 
da CDL/BH e CDL Jovem. Como 
alguns produtos e/ou serviços são 
comercializados sem os impos-
tos incidentes, o valor é reduzido, 
atraindo novos consumidores e co-
laborando para fidelizar clientes

Confira abaixo um quadro 
com alguns preços, com e sem im-
postos, elaborados pela CDL/BH 
recentemente:

 

Slogan da campanha da CDL/Bh do Dia Livre dos Impostos 2019

Abuso Pets 

Uma grande festa de 
aniversário no Buritis para uma 
influencer que conta com mais de 
22 mil seguidores no Instagram. 
Se você pensou que estamos 
falando de uma moradora que 
dá dicas de moda ou comporta-
mento, errou feio. O aniversá-
rio em questão foi da Nina, uma 
cadelinha da raça Golden Re-
triver que vem dando um show 
de fofura e lotando as timelines 
de seus seguidores com muito 
amor e alto astral.

No último  dia 13 de abril, 
Nina comemorou seus dois anos 
de vida. A festinha para a dog 
influencer ocorreu no Estrela-
to Pet Residence e teve o apoio 
de comerciantes do bairro. Mais 
de 40 cachorrinhos do Insta-
gram se juntaram para fazer da 
festa um sucesso! Teve bolo, 
petiscos pet e até lembrancinhas 

para os cãezinhos.
De acordo com a fisioterapeuta 

Carolina Penna, dona da Nina, a 
ideia de fazer a festa surgiu já 
no primeiro aninho da cadela. 
A intenção era comemorar o 
aniversário para que ela pudes-
se curtir um dia legal com vá-
rios cães. “A primeira já foi um 
grande sucesso. A diversão foi 
tamanha que, assim que termi-
nou, os convidados já me co-
braram a realização da festa de 
dois anos”.

Carolina  conta que chegou 
a receber críticas por estar 
realizando uma festa para um 
cachorro, mas que isto em 
momento algum lhe fez desistir 
da ideia. “Claro que houve cri-
ticas de pessoas que não se im-
portam muito com animais, mas, 
ao mesmo tempo, recebi muito 
apoio de quem gosta e os tra-

ta como da família. Prova disso 
é que os comerciantes do bairro 
super apoiaram a iniciativa”.

Antes da festa de aniversário 
de dois anos da Nina, Carolina 
já havia organizado um evento 
de muito sucesso este ano. Em 
fevereiro teve o “Cãobada”, pri-
meiro carnaval de rua voltado 
para os pets no bairro que, inclu-
sive, contou com a presença de 
um trio elétrico.

“Um dos mercados de maior 
crescimento na atualidade é o 
segmento pet, com a terceira 
maior fatia de crescimento 
econômico no mundo! Vamos 
por aí seguindo as doces 
travessuras dessa Golden retriver 
e sua família”, finaliza. Para co-
nhecer um pouco mais desta dog 
influencer,basta acessar no Ins-
tragam o @ninagoldenbh e con-
ferir as postagens.

dog influencer tem 
festa especial no Buritis

NINA COMEMOROU seus dois anos com tudo o que tem direito: bolo, enfeites e petiscos
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e PoR FAlAR em SAÚDe....
 Apraxia de fala na infância

Dra. Daniela Galvão
CRM 38082 

Médica acupunturiatra 
com especialização em 

Geriatria.
Contato: 3347-3313

www.danielagalvao.com.br

O Dia 14 de Maio é o dia da conscientização da Apraxia de Fala na Infância. Muitas pessoas 
nunca ouviram falar deste distúrbio, mas ele afeta várias crianças. Pode ser “pura”, sem associação com 
síndromes ou outras condições de saúde, ou associada ao autismo, síndrome de Down e outras síndromes.

caracteriza-se por um distúrbio motor e neurológico da fala, que prejudica a comunicação da 
criança. Ela tem a idéia do que quer comunicar, mas seu cérebro falha ao planejar e programar a 
sequência dos movimentos e a palavra não sai, ou sai de forma diferente.

O ato de falar se torna um grande desafio para essas crianças, seu repertório fica limitado e elas não se 
sentem compreendidas. Quanto maior a palavra, maior a dificuldade.

como a família e a escola podem ajudar?
Entenda que a criança não tem “preguiça” de falar. Se ela esta demorando, provavelmente algo 

a está dificultando. caso você ache que ela esta atrasada para começar a falar, acolha esta criança 
e procure logo um fonoaudiólogo. Fale devagar, pois ela irá compreender. Fale objetivamente, sem 
frases muito longas, com pistas visuais (movimentação da boca e da língua). considere procurar 
também ajuda de terapeutas ocupacionais, psicomotricidade e psicólogos.

Lembre-se deste lema da Associação Brasileira da Apraxia de Fala na Infância: “ Eu sei mais do 
que digo, Eu penso mais do que falo, Eu entendo mais do que você imagina”.

Por Dentro do Bairro

Você sabe 
quem foi?

?

Você sabe 
quem foi

?

?

A Páscoa deste ano foi muito mais doce em uma casa da Rua 
Stellla Hanriot. Isto porque é lá onde mora a aposentada Sônia 
Maria Baeta, a sortuda cliente que foi a grande vencedora da 
promoção “Ovo Gigante” da Cacau Show do Buritis. Após fazer 
uma compra acima de R$70 na loja container que fica dentro do 
UniBH, ela se inscreveu na promoção pelo site e, a partir daí, 
foi cruzar os dedos. Sônia quase não acreditou quando recebeu a 
ligação e ficou sabendo que foi a vencedora da promoção e que 
iria levar para casa um ovo de chocolate ao leite de 7kg, reche-
ado com bombons sortidos de avelã, cereja e licor. “É chocolate 
tamanho família. Todo mundo comeu um pedaço. Ninguém pôde 
reclamar que ficou sem ovo este ano, nem os mais velhos”. 

Proprietário das lojas Cacau Show do Buritis, Sílvio de Paula 
não esconde a felicidade com o resultado da promoção. “Apesar 
de não haver um número exato, tenho certeza que mais de três 
mil clientes participaram da promoção. Um sucesso”.

Faça como a Sônia, participe das promoções da Cacau Show. 
Em breve, uma nova será lançada!

A Rua Victorio Magnavacca co-
meça na Avenida Prof. Mário Wer-
neck, corta a Rua Walter Guimarães 
Figueiredo e termina na Rua Heitor 
Menin. Mas quem foi Victorio Emí-
lio Xavier Magnavacca para ter seu 
nome eternizado no Buritis?

Ele nasceu em Sete Lagoas, 
Minas Gerais, no dia 22 de outu-
bro de 1907. Seus pais, Enéas José 
Magnavacca, de Bologna, e Antô-
nia Gatto Magnavacca, de Treviso, 
eram imigrantes italianos que vie-
ram trabalhar nas terras brasileiras. 
Conheceram-se em Juiz de Fora, se 
casaram e com o passar dos tempos 
o pai de Victorio Magnavacca foi o 
pioneiro da Indústria do Ferro Gusa 
em Belo Horizonte.

Desta união nasceram dez fi-
lhos: Victorio Magnavacca, Hamle-
to Magnavacca, João Magnavacca, 
Archangelo Magnavacca, Maria 
Magnavacca, Ida Magnavacca, 
Ada Magnavacca, Olga Magnavac-
ca, Leonilda Magnavacca e Julieta 
Magnavacca.

Victorio passou toda sua infân-
cia em Sete Lagoas. Enéas e Antô-
nia, pais de Victorio, sempre defen-
deram que todos os filhos deveriam 
estudar nas melhores escolas, e se-
guindo este princípio, Victorio veio 
para Belo Horizonte onde começou 
a estudar no Colégio Arnaldo.

Após concluir os estudos aqui 
em Belo Horizonte, Victorio mu-
dou-se para Petrópolis no Rio de 
Janeiro. Estudou no Colégio Sa-
lesiano Santa Rosa e lá se formou 
em Ciências Contábeis. Ele sentia 
muita saudade da família, mas to-
das as férias seus familiares iam 
visitá-lo na cidade.

Voltando de Petrópolis com o 
diploma de contador, conseguiu 
um emprego na Mesbla e logo 
depois ocupou o cargo de geren-
te da loja. Com o passar dos anos 
abriu seus próprios negócios. Pri-
meiro ele foi dono de uma loja de 
materiais elétricos no centro de 
Belo Horizonte, cujo nome era 
Casa Elétron e posteriormente, no 

mesmo cômodo, abriu outra loja, 
agora de peças automotivas, cujo 
nome era Victorio Magnavacca 
Auto Peças. Ambas na Tamóios 
com Rio Grande do Sul e lá ficou 
por muitos anos.

Em 08 de maio de 1929 se ca-
sou com Iracy Rodrigues Magna-
vacca que na época tinha 17 anos. 
Victorio era um pouco mais velho, 
21. Iracy era filha de imigrantes 
portugueses e deste belo casamen-
to tiveram quatro filhos. Danilo 
Rogério Rodrigues Magnavacca, 
Julieta Marilia Magnavacca de 
Lima, Leda Mariza Magnavacca e 
Júnia Maria Leitão.

 A vida de Victorio foi sempre 
dedicada aos estudos, ao trabalho 
e especialmente à sua família. 
Toda vida ele morou no bairro de 
Lourdes, na rua Espírito Santo. 
Victorio era uma pessoa bastan-
te conhecida. Foi Conselheiro e 
Membro da Comissão de Sindi-
cância do Minas Tênis Clube, Só-
cio do Rotary Club de Belo Hori-
zonte e foi também Tesoureiro da 
Federação Aquática Mineira.

Victorio Magnavacca, no dia 
12 de maio de 1984, um dia antes 
do dia das mães, quando estava no 
quarto de sua casa conversando 
com sua esposa, filhos e neto, vie-
ra a falecer. A causa “mortis” foi 
complicações cardíacas e no dia 
seguinte foi sepultado no cemitério 
do Bonfim.

A história de uma rua do Buri-
tis ter seu nome é o reconhecimen-
to de uma grande amizade. Tomás 
Édson e Victorio Magnavacca eram 
muito amigos na época em que fre-
qüentavam o Minas Tênis Clube. 
Todos os dias se encontravam para 
colocar o papo em dia com ótimas 
conversas e gargalhadas. Quando 
Tomás se elegeu vereador, ele pro-
pôs um projeto para que uma rua do 
Buritis levasse o nome do seu gran-
de amigo e em votação a Câmara 
Municipal aprovou o projeto. Se 
você não sabia, agora sabe quem foi 
Victorio Magnavacca.

ovo GiGANte coNectA eveNtoS

GAlo
O Atlético perdeu o campeonato mineiro, está desclassificado da 

Libertadores e, mesmo com três vitórias nas primeiras rodadas do 
campeonato brasileiro, o time não gera confiança na torcida. Mas ape-
sar da fase adversa, há quem bote fé no amor do atleticano pelo seu 
time. Em junho, o Shopping Paragem, que já tem uma loja do Cru-
zeiro, também vai contar com uma loja oficial do Galo.  Pelo menos 
nesse quesito, Cruzeiro e Atlético vão ficar empatados no bairro.

tRÂNSito
A BHTrans vai realizar uma 

reunião no dia 22 deste mês para 
apresentar proposta de  alterações 
no trânsito da Rua Bolívar Fer-
reira de Melo. A reunião será às 
19 horas na sede da Escola Letra 

Educação Infantil – Rua Orlando 
Motzsohn, 106. Esta foi uma de-
manda solicitada pela Comissão 
Regional de Transporte e Trânsito 
da regional Oeste, da qual o Buri-
tis faz parte.

DiA DAS mÃeS

Desde o dia 13 de abril está 
sendo realizada a nova Feira de 
Artesanato e Gastronomia CO-
NECTA RANCHO FUNDO, aqui 
no Buritis.

A feira conta com diversos ar-
tesanatos selecionados, gastrono-
mia local, além dos atrativos mu-
sicais e atrativos infantis gratuitos, 
incluindo oficinas, pintura facial, 
apresentações circenses, brincadei-

ras, entre outros.
A feira acontece todos os sába-

dos, de 10h às 16h no Restaurante 
Rancho Fundo, localizado na Av. 
Professor Mário Werneck, 1.160. A 
ENTRADA É GRATUITA.

Existem vagas para expositores.
Contatos: Cimara Lameirinhas 
98805-2903
Fabiano Firpi: 99582-5420
Instagram: @conectaranchofundo

O nosso JB sempre fez campanha para que os moradores do 
Buritis fizessem suas compras no próprio bairro. E a cada data co-
memorativa os estabelecimentos daqui estão fidelizando os clien-
tes através de promoções muito atraentes. Com o Dia das Mães, o 
mês de maio dá início às principais datas comemorativas do co-
mércio. Dia dos Namorados, dos Pais, das Crianças e Natal estão 
por vir. Está cada vez mais valendo a pena prestigiar o comércio 
do bairro na hora de fazer as compras. O Shopping Paragem, por 
exemplo, está sorteando 3 vales compras de R$ 1500,00 reais 
cada. Na promoção do Dia das Mães, que vai de 02 a 19 de maio, 
a cada R$ 200,00 em compras o cliente ganha um cupom para 
concorrer. O sorteio será no dia 21 de maio. Boa sorte!
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Passarela 

Os moradores do Buritis tive-
ram, de uma forma muito especial, a 
oportunidade de conhecer as tendên-
cias da moda para as estações outono/
inverno 2019. No último dia 13 de 
abril, o Shopping Villa Buritis reali-
zou um grande desfile, quando mo-
delos apresentaram o que deve fazer 
sucesso este ano - de roupas feminina 
e masculina a acessórios. E o melhor: 
todas as peças o cliente encontra nas 
lojas do centro comercial.

Comerciante e especialista em 
moda, Alessandra Couto diz que o 
desfile foi um grande sucesso. De 
acordo com ela, foi possível mostrar 
ao público as principais tendências da 
moda outono/inverno para este ano, 
como as roupas xadrezes e cores ter-
rosas, cinzas e mostarda. As estampas 
animal print também farão muito su-
cesso, assim como couros, peças mo-
nocromáticas e calças pantacourt.

“São roupas e acessórios lindos, 
voltados para a mulher moderna de 
hoje. O Shopping Villa Buritis mos-
trou que está antenado nas novidades 
da moda. São peças exclusivas, de 
alta qualidade e a preços muito aces-
síveis. Tenho certeza que o cliente 
irá encontrar tudo o que procura em 
nossas lojas”, afirma. O desfile de 
moda aconteceu em uma passare-
la montada em frente ao Shopping 
Villa Buritis, na Avenida Professor 
Mário Werneck, 1307, o que cha-
mou muito a atenção de quem passa-
va pelo local.

Pela segunda vez consecutiva, 
o desfile contou com a participação 
de modelos da ASPRAMI - Projeto 
Melhor Idade. As lindas senhoras, 
mais uma vez, deram um show de 
simpatia, charme e elegância. Mar-
lene Conti participou do desfile pela 
primeira vez. Achou simplesmente 
fantástico!  Percebeu que a passa-
rela não é lugar apenas para jovens 
modelos. Todos têm uma beleza 
para mostrar. “Não são os cabelos 
brancos e as rugas de expressão que 
vão nos impedir de mostrar o que é 
belo”, sintetiza.

Desfile outono inverno 
villa Buritis apresenta 

as tendências para 2019
O Núcleo Buritis de Dança está 

em festa! A tradicional escola do bair-
ro conquistou um grande resultado no 
Festival Nacional de Dança Curvelo 
Faz Arte, realizado no fim do último 
mês de abril. A aluna Camila Rodri-
gues Rezende foi a vencedora do fes-
tival na categoria balé clássico. Ela 
competiu com várias bailarinas, 
vindas de todos os cantos do Esta-
do e, após uma bela apresentação, 
se consagrou com o primeiro lu-
gar. Ela também ganhou o prêmio 
geral como melhor bailarina do 
festival.

Camila, hoje com 17 anos, 
é aluna do Núcleo de Dança 
desde os 11. Mesmo muito 
nova já sabia que a dan-
ça era a paixão de sua 
vida. Assim, se dedica 
intensamente nos treinos 
para melhorar o seu de-
sempenho a cada dia. Já 
havia conquistado bons 
resultados em outros festi-
vais, mas o primeiro lugar 
foi inédito. “Para falar a ver-
dade eu fiquei mais surpresa 
do que feliz quando soube do 
resultado. Não esperava, até 
porque tinham muitas meninas 
muito boas no festival. Vou seguir 
trabalhando duro para melhor ain-
da mais”.

No ano passado, Camila pas-
sou seis meses em Barcelona 
estudando dança. Neste mo-
mento, a dança é a atividade 
mais importante de sua vida. 
“É muita renúncia em prol 
da dança, mas o sonho da 
minha vida é ser uma bai-
larina profissional e vou 
trabalhar muito para que 
ele seja concretizado”.

Bailarina de escola 
de dança do bairro 
é premiada

APRimoRANDo 
o PoteNciAl

José An-
tônio Ramos 
é professor 
e coreógrafo 

no Núcleo de 
Dança Buritis. 
Há cerca de dois 

anos treina Cami-
la. Faz uma espécie 

de trabalho personal 
com ela. Busca tirar 

o máximo potencial 
técnico e artístico da 
aluna. “Desde que co-
nheci a Camila vi o seu 

potencial físico e o enor-
me interesse pela dança que 

tinha. Ver onde ela está che-
gando me enche de orgulho”.

De acordo com o profes-
sor, conquistar um fes-

tival é um grande mérito, uma vez 
que uma boa apresentação vai além 
do bom desempenho nos treinos. 
“Em uma competição, além da ca-
pacidade técnica, pesa o emocional 
e o físico do bailarino. Tem que se 
manter concentrado o tempo intei-
ro. E a Camila tem melhorado nes-
sa questão cada vez mais”.

Além da conquista de Camila, 
a escola de dança do Buritis al-
cançou outro grande resultado no 
Festival de Curvelo. O dançarino 
Mateus Tertuliano ficou com o ter-
ceiro lugar nas categorias clássico 
de repertório e clássico livre.

A próxima competição dos 
bailarinos do Núcleo de Dança do 
Buritis será a disputa do Festival 
SESI, que acontece dos dias 31 de 
maio a 2 de junho.

Talento

Modelos da melhor idade da ASPRAMI foram um dos destaques do desfile

Alessandra garante que o Shopping VILLA BURITIS se
preparou para oferecer as melhores peças da estação

Dedicação de 
CAMILA nos 
treinos foi 

fundamental 
para o bom 
resultado

PRomoçÃo mÊS DAS mÃeS
E o Shopping Villa Buritis traz 

uma promoção imperdível para o 
mês das mães. Toda semana de maio 
haverá um sorteio exclusivo de brin-
des para as mamães que seguem o 
shopping no Instagram através do 
@villaburitis. Quem seguir as regras 
das postagens da promoção já está 
automaticamente participando.

 Mírian Lúcia Oliveira, adminis-

tradora do Shopping Villa Buritis, 
diz o que pode ser encontrado no 
local. “Temos uma diversidade de 
produtos que vão agradar todas as 
mães. Estamos com muitas novida-
des de lançamentos outono inverno 
como  vestidos, bolsas, roupas fit-
ness, acessórios, óculos, perfumes, 
calçados, moda praia, lingerie e 
muito mais”, finaliza.
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Exemplo

Imagine você ter o seu direito 
de ir e vir restrito em razão de um 
degrau? Pois bem, esta é a realida-
de de muitos cadeirantes do nosso 
país e, no Buritis, infelizmente não 
é diferente. Por aqui encontramos 
inúmeros estabelecimentos que 
não estão adequados para receber 
pessoas com deficiência. Muitas 
vezes não por falta de vontade do 
empreendedor, mas em virtude da 
impossibilidade da realização de 
uma obra estrutural.

No entanto, uma dupla de mo-
radores do bairro iniciou um traba-
lho que pode mudar este cenário. A 
arquiteta Carina Fernandes e o ad-
ministrador Alessandro Fernandes 
desenvolveram o Projeto Sem De-
graus, que busca identificar estabe-
lecimentos comerciais com peque-
nas falhas de acessibilidade em sua 
entrada e elaborar projetos para a 
viabilização de uma rampa móvel.

Portador de deficiência física 
há 12 anos, Alessandro conhece 
bem as dificuldades do dia a dia 
de quem precisa se locomover em 
uma cadeira de rodas. Assim como 

Projeto de moradores do bairro quer 
dar mais acessibilidade a cadeirantes

tou a escola sobre como deveria ser 
a rampa. Ele sabe todas as normas 
que devem ser seguidas para que o 
cadeirante possa ter a sua indepen-
dência. Mostrei a ele como poderia 
ser melhorado este trabalho e logo 
firmamos a parceria”, conta.

Sem DeGRAuS

 Carina e Alessandro estão 
percorrendo vários locais do Bu-
ritis e onde detectam que não há 
acessibilidade por conta de um 
degrau apresentam a rampa mó-
vel como uma solução prática e 
de baixo custo. Além disso, a ar-
quiteta está desenvolvendo traba-
lhos para fazer com que a rampa 
não modifique a estrutura do es-
paço e, em determinados casos, 
ainda possa ser um agregador.

“É fantástico para o empre-
sário. A rampa móvel é bem mais 
barata que uma de alvenaria e 
não afeta o visual. Ela é retira-
da, portanto, não ocupa nenhum 
espaço e, dependendo do que o 
empresário desejar, pode até se 
transformar em um objeto de arte 
do local. Temos exemplo de ram-
pas coloridas com desenhos em 
grafites que parecem quadros”, 
explica Carina.

Diretor da Ipê Amarelo, Allan 
Mendes se diz muito satisfei-
to com o resultado obtido com 

a implantação da rampa móvel. 
De acordo com ele, nos seus 20 
anos de história a escola sem-
pre prezou pela inclusão social. 
“Um degrau não pode ser um 
empecilho. E, além da rampa, 
faremos tudo o que for possível 
para melhorar a vida das pessoas 
com deficiência. Espero que ou-
tras empresas do bairro abracem 
o projeto”.

O projeto Sem Degraus não 
tem fins lucrativos. O seu único 
objetivo é trabalhar para garantir 
com soluções simples e de baixo 
custo o direito de mobilidade das 
pessoas com deficiência. Uma 
iniciativa que merece ser apoia-
da por quem deseja fazer algo de 
positivo para a sociedade. Vale a 
pena conhecer mais sobre o pro-
jeto por meio do site www.sem-
degraus.com.br ou via Instagram 
@semdegraus.

pelo direito à acessibilida-
de, não apenas pensando 
no bem-estar pessoal, mas 
de todas as pessoas que passam 
pelos mesmos desafios. “Em 2009 
criei o “Blog Cadeirante”. Nele, 
cito os lugares onde fui e que tinha 
acessibilidade, bem como os que 
não tinha. Já dei muitas dicas de 
reformas que deveriam ser feitas e 
muitos estabelecimentos se trans-
formaram. Para se ter uma ideia, 
já fui responsável por obras de 
acessibilidade no BH Shopping e 
Pátio Savassi”.

A parceria com Carina para 
o Projeto Sem Degraus nasceu de 
um encontro na escola infantil Ipê 
Amarelo. Ambos têm filhos estu-
dando no local e um dia a arquiteta 
acompanhou a colocação da rampa 
móvel para que Alessandro pudes-
se acessar ao outro nível do pátio. 
Achou muito interessante a inicia-
tiva e falou que sempre foi uma 
vontade sua desenvolver um proje-
to voltado para acessibilidade.

“O Alessandro foi quem orien-

CARINA desenvolveu projetos 
para que as rampas se tornem 
parte do ambiente da empresa

a maioria das pessoas, não conhe-
cia o problema até viver na pele. 
Alessandro ficou tetraplégico após 
sofrer um grave acidente de moto. 
“Quando saí do hospital já me de-
parei com a nova realidade da mi-
nha vida. Em frente a ele não havia 
uma rampa de acessibilidade para 
a rua, inacreditável”.

A partir daí, começou uma luta 

Graças à rampa móvel, ALESSANDRO pode 
acompanhar seus filhos em toda a escola

Carina, Allan e Alessandro comemoram 
sucesso do projeto na IPê AMARELO

FACILIDADE para movimentar a rampa é 
um grande benefício para o empresário
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sala 625, estoril / bH / MG – ceP 30.494-170
(31) 99654-8627 / (31) 3654-9500
e-Mail: eflacerDa.aDv@GMail.coM

Seu 
Direito

Uma mistura de Pernambuco 
com Minas tem feito grande su-
cesso aqui no Buritis. Prestes a 
completar um ano de inauguração, 
o Canto de Mainha se desponta 
como um dos bares mais agradá-
veis de se frequentar, não só no 
bairro, mas em toda a capital. Tra-
zendo a culinária e a cultura nor-
destina como um de seus pilares, 
o lugar é perfeito para se divertir 
com família e os amigos.

O Canto de Mainha nasceu do 
desejo de um casal que tem uma 
mistura mais que especial. O per-
nambucano Diogo Medeiros e a 
mineira Fernanda Medeiros deci-
diram unir suas raízes para criar 
um bar que iria mexer não apenas 
com o paladar, mas com a emoção 
dos clientes. Os pratos altamen-
te elaborados por Fernanda, que 
é nutricionista e administradora, 
juntamente com a chef de cozinha 
Nate Souza, e o ambiente todo 
projetado por Diogo, que é músi-
co, faz com que o Canto de Mai-
nha desperte novos sentimentos 
em cada cliente. “Já ouvi muita 
gente dizendo que comeu nossa 
comida com os olhos fechados. O 
sentimento era de que estavam em 
frente ao mar da minha querida 
Recife”, recorda Diogo.

A mistura entre Pernambuco e 
Minas é percebida logo na entrada 
do bar. Primeiro, ao ver um am-
biente aconchegante, que conta com 
diversos objetos das culturas per-
nambucana e mineira, como lustre 
com sombrinhas de frevo e imagens 
da boneca namoradeira. Depois, o 
cardápio. Divididos em Ôxe e Uai 

Canto de mainha
Um pedacinho do Nordeste no Buritis

trazem as delícias das duas culiná-
rias. “Temos frutos do mar, moque-
cas e tapiocas, bem como torresmo 
de barriga, linguiça, dobradinha. Ou 
seja, uma junção de sabores muito 
especial”, explica Fernanda.

Mas, apesar de todas estas de-
lícias, um item do cardápio é cita-
do com mais entusiasmo pelos pro-
prietários: os caldinhos. De acordo 
com Fernanda, aqueles que conhe-
cem os tradicionais caldinhos das 
praias do nordeste ficam encanta-
dos quando experimentam os ser-
vidos no Canto de Mainha. “Temos 
caldinhos de todos os sabores, in-
clusive o de Sururu, que garanto 
que não é encontrado em mais ne-
nhum lugar de Belo Horizonte”.

A música ao vivo é outro di-
ferencial do bar. Por ser músico e 
trabalhar na noite há muitos anos, 
Diogo sabe das dificuldades en-
contradas na profissão e, por isso, 
faz questão que seu estabelecimen-
to abra as portas para os colegas. 
“Sempre contamos com uma gran-
de atração nas noites de sexta-feira 
e aos sábados já temos nosso tradi-
cional samba de raiz”.

O funcionário público Luiz 
Tupina é cliente do Canto de Mai-
nha desde a sua abertura. Todos os 
dias faz questão de dar uma passa-

dinha no bar para um happy hour. 
“É muito prazeroso. O cardápio é 
sensacional, a música de qualida-
de. É um lugar ímpar, sou suspei-
to para falar”.

ANiveRSÁRio
No próximo mês de junho o 

Canto de Mainha completa um ano 
de inauguração e, claro, uma gran-
de festa irá marcar esse momento. 
Pegando um gancho na época do 
ano, a celebração será com uma 
festa junina. “Vai ser muito legal. 
Tenho certeza que o clima de ale-
gria irá contagiar a todos os pre-
sentes”, ressalta Diogo.

E como grande novidade den-

DIOGO E FERNANDA 
projetaram cada detalhe do 
Canto de Mainha para que os 
clientes se sintam em casa

Sabor

tro desse um ano de existência, o 
Canto de Mainha, já a partir desse 
mês de maio, irá funcionar todos 
os dias também no horário de al-
moço. Até então, a abertura para 
almoço acontecia somente aos 
fins de semana. Serão prato feitos 
e executivos. “Os pratos estarão 
definidos, pode ser peixe, frango, 
contra filé ou carne de sol. Contu-
do, nada impede que façamos aos 
clientes algumas brincadeiras com 
guarnições. Será mesmo um dife-
rencial”, garante Fernanda.

O Canto de Mainha tem 
uma equipe capacitada, liderada 
pelo experiente gerente Osval-
do Avair, para oferecer o melhor 
serviço e manter sempre o clima 

em alto astral. O 
estabelecimento 
fica localizado na 
Rua Heitor Me-
nin, 115. No local 
ainda é possível 
assistir aos jogos 
de todos os times 
mineiros, as crian-
ças têm pula-pula 
para brincar, e os 
pets, desde que 
mais tranquilos, 
são muito bem-

vindos.
ATENDIMENTO DA EqUIPE é mais um 

dos diferenciais do restaurante
Estabelecimento se tornou um 
dos lugares preferidos de LUIz

Diante da necessidade e muitas vezes a partir da ilegal insistência 
e ofertas, aposentados e pensionistas contratam junto às instituições fi-
nanceiras empréstimos com descontos automáticos em seu benefício. 
Tal modalidade, popularmente difundida e conhecida como Emprésti-
mo Consignado, que autoriza o desconto em benefícios e folhas de pa-
gamento, atendido o limite de 35% do valor de seu benefício, devendo 
5% ser reservado, exclusivamente, para obtenção de cartão de crédito 
(quando solicitado).

Diversos bancos quando concedem empréstimo consignado ao 
aposentado e pensionista do INSS acabam por “embutir” um outro 
serviço não contratado, via limite de cartão de crédito, passando a des-
contar o valor mínimo da fatura no benefício do segurado (mesmo que 
a pessoa não utilize o cartão).

Muitos aposentados que contratam tal empréstimo são surpreendi-
dos com o recebimento de faturas para pagamento de cartão de crédito 
vinculado à instituição financeira.No entanto, estes aposentados e pen-
sionistas NUNCA SOLICITARAM OU CONTRATARAM CARTÃO 
DE CRÉDITO CONSIGNADO, pois solicitaram tão somente um 
empréstimo consignado COMUM. Os bancos que objetivam lucros a 
qualquer custo, fazem com que o aposentado contrate um Cartão de 
Crédito Consignado maquiado de Empréstimo Consignado.

Como não bastasse existe a imposição da chamada RESERVA DE 
MARGEM CONSIGNADA (RMC), com cobranças mensais no bene-
fício previdenciário, de encargos rotativos de Cartão de Crédito que o 
segurado sequer utilizou.

O que ocorre na maioria das vezes é que o aposentado ou pensio-
nista jamais autorizou tais descontos em seu benefício previdenciário, 
visto que nem mesmo houve informação pela instituição financeira 
acerca da constituição da Reserva de Margem Consignável, inclusive 
sobre o percentual a ser averbado em seu benefício, que via de regra 
é 5%, sendo que daí decorre a abusividade da instituição financeira na 
relação jurídica.

O ato é passível de ação judicial para que sejam cancelados os 
descontos mensais com a devolução dos valores pagos e também in-
denização pelo dano moral causado, com a diminuição mensal do be-
nefício previdenciário, que tem cunho alimentar, causando prejuízo 
econômico e até mesmo social aos segurados.

Os aposentados e pensionistas devem requerer o seu HISTÓRICO 
DE EMPRÉSTIMOS CONSIGNADOS junto ao INSS para se certi-
ficarem se há descontos sucessivos e indevidos em seu contracheque, 
denominado “Reserva de Margem para Cartão de Crédito”. Havendo a 
comprovação dos descontos indevidos a via judicial surge como melhor 
maneira para se reparar o dano e trazer tranquilidade a quem precisa.

ARmADilhA DeNtRo Do
cRéDito coNSiGNADo
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Painel

JORNAL DO BURITIS: 
como surgiu a arte na sua 
via? como descobriu ainda 
tão novo que iria seguir esta 
carreira?
Pedro Miranda: Bom, disso 

eu não me lembro, porque eu ain-
da não tinha nascido (risos). Mas 
quando minha mãe estava grávida, 
meu pai estava terminando a facul-
dade de música e estava se espe-
cializando em musicalização infan-
til. Ele vivia colocando o fone de 
música na barriga dela dizendo que 
era para eu ouvir. Quando nasci, 
ele comprou um sonzinho e gravou 
várias músicas que tinha estudado 
que estimulava bebê e sempre que 
eu ia dormir ele ligava baixinho 
para eu ouvir. Então, desde que me 
entendo por gente eu já me relacio-
nava com ela. Aí quando eu tinha 4 

uma voz do Buritis para o Brasil
Garoto simpatia do THE VOICE KIDS nasceu aqui no bairro

Quem acompanhou de perto 
a última edição do THE VOICE 
KIDS, com certeza, se apaixonou 
por um garoto que, além da bela 
voz, era um show de simpatia. Pe-
dro Miranda cativou não apenas os 
jurados, mas o público em geral, 
sendo eliminado apenas na semifi-
nal e conquistando um grande nú-
mero de fãs nas redes sociais.

Para nossa surpresa, o jovem 
talento, que antes do programa 
de calouros já fazia sucesso na 
carreira de ator, fazendo parte da 
novela infantil Carinha de Anjo, 
nasceu do Buritis. Juntamente 
com o pai, o músico José Miran-
da, a mãe, a esteticista Danielle 
Miranda, e a irmã Maria Eduar-
da, viveu aqui no bairro por anos. 
Acabaram tendo que mudar para 
São Paulo por causa da carreira de 
Pedro, mas toda vez que têm uma 
folguinha aparecem para uma vi-
sita a familiares e amigos. O JOR-
NAL DO BURITIS entrevistou 
essa figuraça. Confira abaixo:

Mas achei que valeu a pena a espera 
e aproveitei cada minuto do progra-
ma. Saio de lá com muito aprendiza-
do, experiência e pronto pra seguir 
firme e forte minha carreira. 

JB: O que mais lhe chamou a 
atenção com o passar das se-
manas no programa?
Pedro Miranda: A amizade en-

tre todo mundo. Formamos uma ver-
dadeira família THE VOICE KIDS. 
E, apesar de parecer uma competi-
ção, nós sempre priorizamos a par-
ceria, a amizade e tudo de bom que 
vivemos lá. Já bateu saudades. 

JB: Você acredita que faltou 
algo para que pudesse ir mais 
longe? E a vitória do Jere-
mias foi merecida?
Pedro Miranda: Acho que 

não faltou nada. Ir até à semifinal 
e também ser convidado pra cantar 
na final foi uma felicidade gigante. 
Foram momentos de muito apren-
dizado e que também tive o apoio 
de muita gente. Só tenho gratidão.

Todo mundo que estava no pro-
grama merecia ganhar, pois tem ta-
lento. E é claro que o Jeremias foi 
um merecedor. Ele, além de tudo, é 

meu amigo, fizemos amizade desde 
as audições às cegas. Além de can-
tar muito, também é uma pessoa in-
crível e torci muito por ele. 

JB: como você recebeu as no-
tícias de que os moradores do 
Buritis estavam fazendo uma 
grande campanha por você, es-
pecialmente nas redes sociais?
Pedro Miranda: Nossa, muita 

felicidade! Belo Horizonte está no 
meu coração sempre, minha família 
mora aí, eu nasci e morei no Buri-
tis minha vida toda. Primeiro na rua 
Alessandra Salum Cadar e depois 
mudamos para a Aripuanã, uma rua 
pequenininha e muito gostosa. Amo 
esse bairro, acho ele tão alegre, aco-
lhedor, jovem e não falta nada nesse 
lugar. Amo passear, comer, fazer de 
tudo (risos)! E em todas as férias eu 
vou para BH. Então, é algo que faz 
parte e sempre vai fazer da minha 
vida. E já aproveito a oportunidade 
pra agradecer por todo apoio que 
vocês têm por mim sempre.

JB: O que planeja para o 
futuro? Pensa em voltar 
para BH?
Pedro Miranda: Planejo con-

tinuar na TV e também seguir mi-
nha carreira na música. Eu amo 
compor, escrever, então estou pre-
parando uns lançamentos autorais. 
Além disso, vou lançar em breve 
meu canal no YouTube repleto de 
música e muita coisa legal como 
covers, shows, entrevistas, brin-
cadeiras com convidados, etc. 
Estou terminando a gravação da 
2ª temporada  de uma web série 
no canal do YouTube, Meu Pop 
Star. Com relação a voltar pra 
BH, não sei, entrego nas mãos 
de Deus. Mas, com certeza, ape-
sar das oportunidades serem bem 
menores que SP e RJ, eu amo BH 
e estará sempre em meu coração, 
além das minhas férias.

anos minha mãe conta que eu quis 
um microfone de presente e disse 
que queria estar lá dentro da TV. 
Então, realmente acho que nasceu 
comigo e é a coisa que mais amo 
fazer. Atuar e cantar.

JB: como era a sua vida an-
tes do THE VOIcE KIDS?
Pedro Miranda: Desde quan-

do começou essa minha vontade 
pela arte e minha carreira artísti-
ca, meus pais me incentivaram e 
ajudaram muito. Eles me coloca-
ram no teatro, eu também estuda-
va música em casa (até hoje) com 
meu pai e, antes do programa, eu 
mudei pra São Paulo porque estava 
gravando Carinha de Anjo no SBT. 
Então, estou nessa vida artística há 
um tempinho já. 

JB: E como surgiu a oportu-
nidade de participar do pro-
grama?
Pedro Miranda: Foi incrível! 

Desde a primeira edição já era um 
sonho para mim. E por vários moti-
vos acabei tendo que esperar até a 4ª. 

A Karlinhos Soluções Fute-
bolísticas continua levantando 
a bandeira do posicionamento 
“Surpreendente de BH” e “Pro-
grama Belo Horizonte 4 Esta-
ções” - iniciativas da PBH e Be-
lotur -, apostando na realização 
e/ou apoio de eventos em vários 
segmentos na nossa querida BH.

A iniciativa é uma das for-
mas de mostrar e valorizar as 
coisas boas da cidade, estimu-
lar a visita nos equipamentos 
públicos municipais, potencia-
lizar a capital mineira como 
destino para turismo no país e 
no mundo e incentivar o empo-
deramento dos espaços urba-
nos, de forma racional, cons-
ciente e responsável.

Para representar bem este 
trabalho, nos dias 05 e 06 de 
junho será realizada mais uma 
edição do Bem Bom no Betâ-
nia - Dia Internacional do Meio 
Ambiente. O evento, com o 
patrocínio da Prefeitura Muni-

cipal de Belo Horizonte e Belo-
tur, irá acontecer no Parque Ja-
cques Costeau, das 9h às 16h.

O Bem Bom no Betânia 
terá uma programação diver-
sificada e totalmente gratuita, 
com apresentações culturais, 
espaço aberto para novos ta-
lentos, exposições e demons-
trações diversas, atividades 
lúdicas, oficinas, jogos e brin-
cadeiras, atividades esportivas, 
caminhada ecológica e muitas 
outras atrações para públi-
co de todas as faixas etárias e 
preferências. Serão momentos 
inesquecíveis de lazer, descon-
tração, entretenimento e quali-
dade de vida. Interessados em 
apoiar ou participar do proje-
to já podem contatar Carlos 
Vasconcelos (Karlinhos) pelo 
whatsapp 99791-2605 / 98859-
1211 ou pelo e-mail karli-
nhossolucoes@gmail .com. 
Você não pode ficar de fora 
desse grande acontecimento!

vem aí mais uma 
edição do Bem Bom

A cada participação PEDRO 
dava um show à parte e 

conquistava mais o público

CANTOR MIRIM agradece os 
moradores do Buritis pelo apoio
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Acolhida 

Uma noite para ficar na me-
mória! Sete meninas que fazem 
parte do Centro Social Lar Frei 
Leopoldo, do bairro Palmeiras, ti-
veram a oportunidade de fazer um 
lanche mais que especial em uma 
lanchonete da nossa região. Elas 
participaram da primeira ação 
“Terça Solidária”, promovida pelo 
X-Tudo Sanduíches da Avenida 
Raja Gabaglia. As crianças foram 
levadas até a lanchonete e lá pu-
deram se deliciar com sanduíche, 
batata frita, refrigerante, suco, 
churros e, o principal, receberam 
muito amor e carinho.

A Terça Solidária nasceu do 
desejo das proprietárias do X-Tu-
do em ajudar o próximo. Elas, que 
também são donas do tradicional 
X-Tudo da Avenida do Contorno, 
há muito tempo tinham a vontade 
fazer um pouco pelo social, mas 
não sabiam como. Simplesmen-
te doar dinheiro não era o que 
queriam. Buscavam algo que, 
realmente, fizesse a diferença 
na vida das pessoas. E, de re-
pente, surgiu a ideia da Terça 
Solidária. Uma terça-feira por 
mês elas irão abrir a lanchonete 
somente para fazer este atendi-
mento gratuito a integrantes de 
alguma instituição filantrópica. 
“A escolha será aleatória. O Lar 
Frei Leopoldo foi uma indicação 
de clientes nossos, quando anun-
ciamos que iríamos iniciar esta 
ação”, revela a sócia-proprietá-
ria Renata Reis.

Lanchonete da região 
promove "terça Solidária"

A timidez inicial de quem não 
estava acostumada àquele ambien-
te logo foi dando espaço a grandes 
sorrisos. Aquela cena tão comum 
para muitos, de pedir um sandu-
íche, para elas é rara. Tanto que 
uma das meninas revelou que para 
seu aniversário, ocorrido dias an-
tes, havia pedido para comer san-
duíche. Na data, infelizmente, este 
sonho não foi possível. Mas veio 
poucos dias depois e repleto de 
muita alegria.

“Ações como esta fortalecem 
tudo o que a gente sempre trabalha 
com elas no Lar Frei Leopoldo, que 
é mostrar que existem pessoas que 

Também sócia-prorietária do 
X-Tudo Sanduíches, Fernanda 
Reis se emocionava ao ver a feli-
cidade no rosto de cada criança. 
Naquele momento não teve dúvi-
das de que fez uma grande escolha 
ao criar a “Terça Solidária”,  uma 
iniciativa que veio para ficar. “É 
bom demais! Me sinto preenchida. 

NÃo tem PReço

Proprietárias e funcionários do X-TUDO se emocionaram 
com a alegria e o agradecimento das crianças

Cinthya e as filhas Fernanda e Renata proprietárias 
do X-TUDO e idealizadoras da TERçA SOLIDáRIA

podemos confiar, que podemos nos 
apoiar. Infelizmente, apesar de novas, 
elas já sofreram bastante e, muitas ve-
zes, se recolhem. Além disso, ao sair 
dos muros do centro social, elas ob-
têm novas experiências, expandem 
seus horizontes”, revela irmã Maria 
das Graças, educadora social.

O Centro Social Lar Frei Le-
opoldo oferece acolhimento pro-
visório para crianças e adolescen-
tes do sexo feminino afastadas do 
convívio familiar. As meninas são 
encaminhadas a partir de medida 
protetiva provisória e excepcional 
pelo Conselho Tutelar e Vara da 
Infância e da Juventude.

Fazer o outro feliz me deixa muito 
feliz. Motiva a gente a continuar”, 
ressalta.

Não foram apenas as proprie-
tárias que abraçaram a ideia. Os 
funcionários do X-Tudo também 
contribuíram bastante com a ação. 
Além de irem trabalhar no dia da 
folga, foram de forma voluntária. 

“É tão difícil a gente conseguir 
ajudar o próximo, quando surge 
uma oportunidade como esta, que 
podemos contribuir com o nosso 
trabalho, não poderíamos virar as 
costas. Foi muito especial”, disse a 
funcionária Grazielle Dias.

A ação ainda teve a colaboração 
de um empresário, que doou a ver-
ba para o transporte das crianças e 
funcionárias do Lar Frei Leopoldo 
até a lanchonete. “E já recebemos 
o apoio de outros empresários, que 
desejam participar de alguma for-
ma da “Terça Solidária”. Isto, com 
certeza, irá contribuir muito para o 
sucesso da ação. Apesar dessa vinda 
aqui no X-Tudo seja o foco princi-
pal, também queremos ajudar no 
dia a dia das instituições. No caso 
das meninas do Lar Frei Leopoldo, 
estamos doando produtos de higie-
ne pessoal”, explica Fernanda.

E para quem ficou curioso em 
conhecer o trabalho do X-Tudo, a 
lanchonete fica localizada na ga-
leria de lojas da Av. Raja Gaba-
glia, 4447. O telefone de contato é 
3658-9925.

O Brasil de 2019 ainda 
não encontrou na prática o oti-
mismo gerado pelas eleições 
de outubro passado. Com a 
proposta de Reforma da Pre-
vidência andando a passos de 
tartaruga no Congresso, a pre-
visão é de que o PIB este ano 
não atinja 2%. Mas, mesmo 
neste ambiente de incertezas, 
tem gente que não está dando 
bola para este momento de 
desconfiança e continua em 
franca expansão.

Desde o mês passado, os 
casais do Buritis podem contar 
com um empreendimento que 
tem praticamente tudo quando 
o assunto é criança. Estamos 
falando da Alô Bebê, a maior 
rede de lojas de artigos infantis 
do Brasil, que abriu uma super 
loja logo na entrada do Buri-
tis, no início da Avenida Mário 
Werneck. Trata-se da 30ª uni-

Entre os dias 28 e 30 de maio, 
o Smart Campus Newton realiza 
uma nova edição da Feira de Li-
vros, sendo a primeira de 2019. 
Alunos, professores e colaborado-
res podem participar do evento. É 
uma feira que funciona de maneira 
diferente dos moldes tradicionais.

Desde o dia 22 do mês passado 
já está acontecendo a doação de li-
vros na sala do projeto de exten-
são, localizada no campus Buritis I. 
Em troca, os participantes recebem 
Smart Moneys, as chamadas moe-
das de troca. Nas datas da feira, as 
obras vão poder ser adquiridas com 
as moedas.

Caso não tenham livros para 
doar, as pessoas podem entregar ali-
mentos não perecíveis, brinquedos 
em bom estado e material escolar. 
Eles serão destinados a uma institui-
ção beneficente posteriormente. Em 
caso de dúvidas, entrar em contato 
com o SCN pelo 3508-5808.Veja 
ao lado todos os detalhes para que 
você possa participar do evento e 
levando para casa novas obras.

Alô Bebê abre 
loja no Buritis

Newton Paiva promove 
Feira de livros no bairro

Trata-se da maior rede de lojas 
de artigos infantis do Brasil  

O evento vai acontecer de 28 a 30 deste mês
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dade da rede, que possui lojas em 
vários estados do país.

A unidade do Buritis tem 
aproximadamente 1.300 m², dos 
quais 720 m² são destinados à 
área de venda. A loja conta com 
um mix de 10 mil itens voltados 

para crianças de 0 a 12 anos, tais 
como: vestuário, calçados, brin-
quedos, enxovais e acessórios, 
além de estacionamento próprio 
para que as famílias possam ter 
ainda mais conforto e segurança 
durante suas compras.

DOAçÃO E cADASTRO
Data: de 22/04 a 27/05/2019
Horário: das 11h às 19h
Local: Sala do SCN, campus Buritis I (R.José Cláudio Rezende, 420)

FEIRA DE LIVROS
Data: 28 a 30/05/2019
Horário: turnos da manhã e noite
Local: em frente à sala do Smart Campus, no campus Buritis I

Novidades
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Integração 

Sucesso total! Só assim é pos-
sível definir a agradável manhã de 
sábado, 04 de maio, quando foi rea-
lizada a Festa da Família SEB Uni-
master, edição 2019. As diversas 
brincadeiras e atividades simultâne-
as abrilhantaram todo o evento, que 
obteve uma grande e efetiva parti-
cipação das famílias. Cerca de mil 
pessoas estiveram presentes à sede 
da unidade júnior, no Buritis, para 
um momento único de integração 
família/escola.

Por onde se passava na escola 
se encontrava uma atividade. Eram 
brinquedos infláveis, pula-pula, fu-
tebol, oficina de pintura e balões. No 
palco, uma equipe muito animada 
comandava uma gincana em que pais 
e filhos participavam juntos. Era uma 
“guerra” no bom sentido. “Isso que 
está acontecendo aqui faz uma dife-
rença enorme na vida das crianças. 
Elas se sentem verdadeiramente abra-
çadas pelos pais. Sentem o quanto 
são importantes na vida deles, o que 
contribui demais para a sua formação 
individual. É muito gratificante”, res-
salta o professor de Educação Física, 
Omar Soares, que desde 2010 anos é 
o animador da festa.

E, de fato, um grande diferen-
cial da Festa da Família Unimaster 
é a participação dos pais. O evento 
não é visto como uma obrigação 
de levar os filhos. Eles se envol-

FeSta da FamíLIa SeB unImaSter 
é SuCeSSO maIS uma vez

vem completamente. Um exemplo 
é a família Dias que, literalmente, 
vestiu a camisa. O pai, o médico 
André, a mãe, a fisioterapeuta Eli-
zabeth, a filha Maria Clara, 08 anos, 
e o pequeno Leonardo, 02, cada um 
vestia uma das sílabas da palavra 
família. “Gostei muito do evento, 
agitado. As crianças com liberdade 
para brincar. Vamos chegar em casa 
exaustos, mas com aquele gostinho 
de quero mais”, diz Elizabeth. “É 
muito bacana um momento como 
este. Tirar as crianças um pouco do 

mundo digital que elas vivem hoje 
e fazer com que elas participem de 
brincadeiras saudáveis. Todos da 
organização estão de parabéns”, 
completa André. 

Diretor de vendas de uma em-
presa, Anderson Fernandes viaja 
muito e passa dias longe de casa. 
Participar da Festa da Família é 
uma grande oportunidade de forta-
lecer os laços com a filha Eduarda, 
10. “Faço questão de vir com a mi-
nha filha. Lá em casa eu sou o cara 
das brincadeiras, das aventuras. É 

sempre muito especial”, comenta 
ele, que encarou todas as brincadei-
ras de pais e filhos da gincana. Já a 
esposa Adriana, destacou a impor-
tância do evento para fazer com que 
a criança tenha mais carinho pela 
escola. “É muita cobrança no dia a 
dia. Tarefas, notas, o que pode fazer 
com que elas tenham sempre uma 
imagem negativa ao lembrarem os 
tempos de escola. Isso aqui mostra 
a elas que esta é sua segunda casa, 
onde há cobranças, mas também 
muita amizade e alegria”.

DeveR cumPRiDo
O planejamento inicial para 

a Festa da Família é que ela fosse 
realizada no Parque das Mangabei-
ras. O objetivo era colocar os alu-
nos em contato com a natureza, até 
mesmo para destacar o tema inter-
nacional de educação da ONU este 
ano, que é valorizar a linguagem e 
cultura indígena. Contudo, em vir-
tude do surto de dengue que atinge 

ANDERSON FERNANDES, com a 
esposa Adriana e a filha Eduarda

ANDRé DIAS, esposa Elizabeth, e os filhos Maria 
Clara e Leonardo. Família que veste a camisa

RENATO BOTTO, a esposa Maristela, 
e os filhos Davi e Mariana

a capital, a diretoria do Unimaster 
sempre prioriza a saúde de sua co-
munidade escolar e optou em reali-
zar o evento na própria sede. “Aqui 
no Buritis, felizmente, ainda é baixa 
a incidência da dengue, o que não é 
motivo para relaxarmos. Devemos 
sempre fazer nossa parte para evitar 
a proliferação do mosquito. Mas, 
estou muito feliz por ter dado tudo 
certo, ver como os alunos e seus 
familiares se sentem bem em estar 
dentro da escola”, afirma a diretora 
Eliane Veloso Ferreira.

Ainda de acordo com Eliane, 
a Festa da Família, mais uma vez, 
cumpriu o seu objetivo de integrar 
família/escola, em um ambiente 
de muita alegria e harmonia. “Não 
tenho dúvidas em dizer que esse é 
um dos papéis da escola, por isso, 
trabalhamos com muita intensida-
de para proporcionar este momen-
to. Mal acabou a festa e já estamos 
planejando a do ano que vem que, 
por sinal, será surpreendente”, ga-
rante a diretora.

E a declaração do administrador 
Renato Botto confirma que o obje-
tivo da diretoria do Unimaster foi 
mesmo alcançado. Natural de Salva-
dor, na Bahia, Renato se mudou para 
o Buritis há 13 anos. Há cinco matri-
culou os filhos Davi, 10, e Mariana, 
08, na escola. Desde então, participa 
de todas as festas e, a cada uma de-
las, volta para casa com o sentimen-
to de que sua família está mais unida 
e mais fortalecida socialmente. “A 
integração com todos da escola, dos 
colegas, dos pais dos colegas. Tudo 
isso transforma. Vai se aproximando 
a data da festa o Davi fica ansioso 
em casa, quer logo a presença dos 
pais na escola dele”, finaliza.

Devido às alterações no local, o 
evento do último dia 04 foi voltado 
apenas para os familiares da educa-
ção infantil e séries iniciais. Paras 
as famílias dos alunos do Fun-
damental II e médio estão sendo 
planejadas algumas atividades ao 
longo do ano.

Diretora ELIANE VELOSO feliz 
com mais uma edição de sucesso 

da FESTA DA FAMíLIA

PAIS tiveram a oportunidade de passar uma manhã muito divertida ao lado de seus filhos, dentro da escola


