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HORA DO
BOM SENSO
A presença dos animais de estimação nos condomínios nunca foi tão
bem vista como agora. A partir de uma decisão do Superior Tribunal
de Justiça (STJ), os condomínios não podem mais proibir a presença
dos pets desde que, claro, eles não gerem nenhum incômodo aos
demais moradores. No Buritis, onde a existência de animais nos
apartamentos é enorme, a notícia foi recebida com muito entusiasmo.

Divulgação

PÁG. 3

Sem novidades Espetáculo

Fashion Week Diversão

Mudanças com novo
Plano Diretor não
afetam o Buritis

Melhor moda praia
de Minas Gerais
está no Buritis

PG 5

Bom na Bola, na
Vida e no Exemplo
Um projeto social nascido no Buritis foi um dos
vencedores do prêmio “Bom Exemplo”, da Rede
Globo, edição 2019. O Bom na Bola Bom na Vida
levou o troféu na categoria esporte. Mais uma importante conquista deste trabalho que tem feito grande
diferença na vida de crianças e jovens do Buritis e de
comunidades carentes da nossa região.

PÁG. 4

Bailarina conquista
jurados mais
influentes do país
PG 7

BH reserva boas
opções de lazer para
férias em família

PG 11

PG 15

Tradicional Forró anima
comunidade SEB Unimaster
O mês de junho reservou muita diversão para o Buritis com a realização de animadas festas juninas.
Entre elas, destaque para mais uma edição do Forró SEB. A comunidade escolar compareceu em
peso ao evento, realizado no galpão de atividades do UniBH, para prestigiar as danças dos alunos e
aproveitar tudo o que a tradicional festa oferece como canjica, caldos, pipoca, doces e muito mais.

PÁG. 6
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Editorial

BAIRRO DE TALENTOS
Uma das características
que os moradores do bairro
mais admiram no JORNAL
DO BURITIS é o espaço
que sempre abrimos para
registrar as pessoas, empresas e instituições que
alcançam uma posição de
destaque em seus segmentos. Desde o início, lá em
2004, acreditamos, ao contrário da imensa maioria
dos veículos de comunicação, que notícia boa também dá audiência.
Em praticamente todas
as edições do JB nestes 15
anos de existência fizemos
reportagens que mostravam
pessoas do bairro, físicas
ou jurídicas, recebendo prêmios, alcançando sucesso,
fazendo bonito e valorizando o nome do Buritis.

Destacamos o talento, a
criatividade, a inovação e o
empreendedorismo da nossa gente. E na maioria dos
casos fomos o único veículo de comunicação que fez
esse registro.
Vejam nesta edição, por
exemplo. Mais uma vez
mostramos o Buritis sendo
reconhecido em vários setores. Um projeto social que
nasceu timidamente aqui no
bairro abocanhou mais um
prêmio pelo seu relevante
trabalho. Estamos falando
do “Bom na Bola, Bom na
Vida”, que já havia sido reconhecido nacionalmente,
agora desta vez conquistou
um dos prêmios mais cobiçados da cidade: o “Bom
Exemplo”, promovido em
conjunto pela Rede Globo,

jornal O Tempo, Fiemg e
Fundação Dom Cabral.
Outro exemplo de ação
social que mereceu reconhecimento foi o da empresária e moradora do bairro
Gracielle Torres. Ela foi
a idealizadora do projeto
“Proteja seu Filho na Internet”, que tem como um dos
pilares o combate à pedofilia e à pornografia infantil
nas redes sociais. Merecidamente, no mês passado
ela foi homenageada na
Câmara Municipal de Belo
Horizonte com a Comenda
“Gente do Bem” por iniciativa do vereador Pedrão do
Depósito.
Nas artes, o Buritis tem
se revelado um celeiro de
talentos. No mês de maio,
nossa reportagem registrou

a vitória da bailarina Camila Rodrigues Rezende. A
moradora do bairro foi primeiro lugar na sua categoria em um Festival Nacional
de Dança. E agora o nosso
bairro brilha mais uma vez
nessa arte, com a garota
Lara Coutinho, de apenas
10 anos, vencendo um festival promovido pelo Conselho Brasileiro da Dança.
Em matéria de criatividade nossos empreendedores também não ficam para
trás. Na Minas Fashion
Week, um dos eventos de
moda mais badalados e
conceituados do país realizado no mês passado aqui
em Belo Horizonte, lá estava o Buritis fazendo bonito. A Loja AcquaGym, que
tem duas unidades, sendo

uma aqui no bairro, recebeu pela segunda vez consecutiva o Prêmio Fashion
Business na categoria moda
praia e fitness.
Tudo isso deixa a gente
muito orgulhoso. Certamente, o bairro permanecerá
sendo destaque em todos os
setores. Nas manifestações
artísticas, nos projetos sociais, no empreendedorismo da iniciativa privada,
nos esportes, enfim, temos
a certeza que as pessoas,
empresas e instituições do
bairro vão continuar brilhando em seus segmentos
com muito trabalho, talento, pioneirismo e perseverança. E todos podem ter a
garantia de que serão destaque aqui nas páginas do
nosso JB.
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Moradora do Buritis é homenageada na Câmara Municipal
contribuem para o bem
comum na sociedade, seja
com ações sociais, culturais, voluntariado, ações
religiosas, civis ou militares, e com elas, agregam
valores ao ser humano.
E Gracielle Torres é
uma dessas pessoas. Sua
indicação para receber a
homenagem se deve ao
fato de ter idealizado o
Projeto “Proteja seu Filho
na Internet”, que foi cria-

do com o objetivo de sensibilizar, educar, orientar
e conscientizar pais, educadores e crianças no uso
seguro da internet. “Nosso
foco é o combate à pedofilia e pornografia infantil
online. O projeto Proteja
seu Filho na Internet realiza campanhas e atividades
ao longo de todo o ano, levando conhecimento para
pais e educadores e distribuindo gratuitamente carti-

lhas educativas”, disse.
O intuito central da
Comenda Gente do Bem,
segundo o vereador Pedrão do Depósito, é reconhecer e dar visibilidade
não só às pessoas, mas aos
seus atos, que têm transformado o lugar onde estão. “Essas pessoas lutam
por um mundo melhor e
mais iluminado, com mais
oportunidades e esperanças para todos”, finalizou.

Willian Delfino/CMBH

Uma noite inesquecível.
No último dia 27 de junho
Gracielle Torres, empresária e moradora do Buritis,
recebeu a Comenda Mérito
Social – Categoria Gente do
Bem. A homenagem aconteceu na Câmara Municipal
de Belo Horizonte e foi entregue pelo vereador Pedrão
do Depósito (Cidadania).
A honraria foi concedida para aquelas pessoas que de alguma forma

Gracielle Torres recebe das mãos do vereador
Pedrão do Depósito a Comenda Mérito Social
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Decisão

Justiça impede proibição
aos pets em condomínios
Os amantes dos animais conquistaram mais uma grande vitória.
No último mês de maio, o Superior
Tribunal de Justiça (STJ) decidiu
que convenções de condomínios
residenciais não podem mais
proibir moradores de criarem
animais em apartamentos. Pelo
entendimento, a proibição só se
justifica se o animal representar
risco à segurança, higiene, saúde
e sossego dos demais moradores.
A notícia causa grande impacto
no Buritis, uma vez que nosso
bairro possui um expressivo número de animais de estimação
residindo dentro de condomínios.
Síndico do Edifício Bressani
(Rua José Rodrigues Pereira) há
mais de dez anos, Marcelo Soares
diz que a decisão do STJ foi coerente, já que, para muitas pessoas,
os animais são considerados como

parte da família. “Aqui no prédio
temos 32 apartamentos e em mais
de um terço deles vive um animal
de estimação. Até hoje, felizmente, nunca tivemos nenhum mal
-estar entre vizinhos por causa da
presença dos bichinhos”.
A advogada Cleudiane Pereira, especialista em Direito Imobiliário e Condominial e gerente da
Central de Condomínios Administradora, tem acompanhado o
caso de forma atenta. Ela explica
que ainda pode, sim, haver restrição quanto à presença de animais
nos condomínios O que não pode
ter é proibição. “A decisão do STJ
gerou uma euforia de que a partir de agora é permitido animais
em condomínios indistintamente.
No entanto, a sentença diz que os
condomínios não podem proibir
animais de forma genérica, mas
pode haver restrição quando
o animal ultrapassar os limites do sossego,
da salubridade
e da segurança dos demais
moradores”.
A advogada já vivenciou
uma situação a
este respeito e
no fim o bom
senso prevaleceu. “Houve um
caso em um dos
condomínios
que administramos onde um
morador possuía três cães da
raça pinscher em
Marcelo destaca a boa convivência entre
seu apartamenmoradores e animais em seu edifício

um lado, um morador exercendo
seu direito de propriedade. De
outro, os vizinhos exercendo o
direito ao sossego, à salubridade
e sua segurança. “No caso concreto, há de se avaliar os dois
lados, não cabendo ao sindico
simplesmente proibir animais,
mesmo que a convenção ou regimento interno proíbam. Há de
se analisar o potencial ofensivo
do animal, se está devidamente cuidado, ou se está
causando problemas no
condomínio.
Verificando esses pressupostos e estando em
desacordo, o sindico deve primeiramente orientar o
morador
dono
do animal ou
animais
a
regularizar a
situação e se
enquadrar no
limite permiApesar da decisão judicial, Cleudiane ressalta
tido. Não sendo
a importância do bom senso nas discussões sobre
atendido, podea presença de animais em condomínios
se recorrer a
to. E todos os dias quando saía advertência, multa e, excepcionalpara o trabalho ou quando se au- mente, até mesmo ao judiciário”
Em relação ao condômino
sentava por muito tempo, os cães
latiam muito. Nesse condomínio que se sentir lesado, ele deve sahavia uma criança com autismo, ber ponderar se o animal causa
e quando ouvia os cães latindo perturbação ao sossego, a saluele ficava apavorado. Graças ao bridade ou a sua segurança e dos
bom senso do dono dos animais, demais moradores. Feitas estas
bastou uma única conversa expli- ponderações, o melhor caminho
cando as reações da criança e ele é, primeiro, partir para um diáloprontamente tomou a decisão de go amigável com o proprietário
do animal e, caso não seja efetidoar os bichinhos”.
Cleudiane orienta os síndicos vo ele tem o direito de registrar
a terem muita cautela e equilí- a queixa no livro de ocorrências
brio diante de uma situação como do condomínio para que as proesta, uma vez que estarão lidando vidências sejam tomadas pelo
com dois direitos diferentes. De síndico.

Parte da família
Moradora do Edifício Bressani, a aposentada Aparecida Lacerda, a Cidinha, de 88 anos,
tem como única companhia a cadelinha Charlote, uma Shit Zu bem doce. A pet chegou
em sua vida há três anos e meio. Um presente de sua filha após a perda do marido. A cachorrinha trouxe de volta a
alegria ao seu lar. Se a presença de
Charlote no condomínio fosse proibida, não saberia o que fazer. “A
única coisa que sei é que sem
ela eu não vivo. É minha amiga, minha companheira, parte
da minha família. Só transmite
alegria”.
Cidinha faz questão de
ressaltar o ótimo comportamento da cadelinha, especialmente em
um ambiente com outros
moradores. “Ela é dócil
com todos e muito bem
treinada. Não incomoda ninguém. Se é assim, não há razões
para que outros moradores não
queiram sua presença no prédio.
Acredito que o mesmo vale
Charlote é um bom exemplo de
como bem treinados os pets não geram
para todos os animais que viqualquer incômodo aos moradores
vem em condomínios”.

Boa vizinhança
Para evitar conflitos entre moradores, os donos dos pets podem
adotar alguns simples procedimentos para manter a política da boa
vizinhança. Usar coleiras e guias
em áreas comuns, levar o pet no
colo quando entrar no elevador e
utilizar as saídas de serviços são atitudes bem simples que certamente
ajudam a preservar uma convivência saudável no condomínio.
As necessidades fisiológicas

dos pets também são motivo de
muita discórdia entre os moradores. E com toda razão. Ninguém
quer chegar em casa e se deparar,
por exemplo, com um cocô de cachorro no hall do edifício. Levar a
tradicional sacolinha plástica para
recolher as fezes é fundamental
quando for passear com o pet nas
áreas comuns. Mas o ideal mesmo
é ensiná-lo a fazer as necessidades
dentro do próprio apartamento.
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Variedades

Amor que faz diferença
Voluntários levam cães para alegrar lar de idosos
Quem tem um cãozinho de estimação em casa sabe muito bem
o quanto eles fazem diferença na
nossa vida. E não se trata apenas
de uma questão subjetiva. Já está
comprovado cientificamente que
o carinho dos pets faz um enorme
bem para a saúde dos humanos.
A Terapia Assistida por Animais
(TAA), popularmente conhecida
como Pet Terapia, é um tratamento auxiliar para diversos tipos de
doenças e comprovadamente desencadeadora de bem-estar, saúde
emocional, física, social e cognitiva
em pacientes psiquiátricos, hospitalizados e idosos moradores em instituições. Nesse tratamento, o animal é o principal agente da terapia,
que funciona como ponte de ligação entre o tratamento e o paciente.
Na nossa capital, um trabalho que
vem ganhando destaque nesta área
é o do “Patas do Amor”. Um grupo de voluntários, juntamente com
seus cães, leva momentos de interação, lazer, distração e motivação a
moradores de lares de idosos.
O Patas do Amor teve início
em outubro de 2016 sob a coordenação da bióloga, especialista em
comportamento animal e adestradora de cães, Letícia Martins. Letícia tinha o desejo de conciliar sua
atividade profissional com um pro-

cães do grupo para evitar atritos.
“Precisamos nos preparar para que
tudo corra tranquilamente. Cada
tutor é orientado a observar seu
cão durante as atividades. Além
disso, temos duas adestradoras
no grupo, que sempre acompanham as visitas e monitoram o
comportamento dos animais.
Caso algum cachorro apresente
um comportamento indesejado, o
tutor é comunicado e as adestradoras pedem para o mesmo se retirar com o cão para que não haja
nenhuma intercorrência”, explica
a também coordenadora do Patas
do Amor, Marli Resende.

As visitas
Lar de idosos se transforma em uma grande festa toda vez que o Patas do Amor comparece para uma visita

jeto social em que pudesse levar
amor, diversão e carinho aos mais
necessitados, juntamente com outros voluntários e tutores. “As visitas aos lares de idosos são sempre muito prazerosas, tanto para
os tutores quanto para os cães. Os
idosos em geral são muito receptivos e gostam de tocar e acariciar
os cães”.
De acordo com Letícia, os cuidadores dos lares revelam que as

visitas deixam os idosos mais felizes. É um momento em que podem
se distrair um pouco e se sentem
mais motivados a fazerem as atividades do dia da visita. “Para nós
é gratificante poder dar um pouco
de atenção para as pessoas. Muitos agradecem nossa visita e até
perguntam quando vamos voltar.
Infelizmente não temos certeza se
ao voltar vamos rever os mesmos
idosos. Temos que saber lidar com

isso, pois pode acontecer de um
ou outro falecer, ou ser transferido
para outra instituição. Isto nos faz
desejar que cada visita seja especial e única”.
Os cães que participam do
projeto são selecionados por meio
de um protocolo comportamental.
Precisam ter o perfil adequado para
ser um “cãoterapeuta”. Devem
ser bem socializados tantos com
as pessoas quanto com os outros

As visitas do Patas do Amor
acontecem, geralmente, uma vez
por mês nos fins de semana. Nos
meses pares no Lar Dona Paula, no
bairro Padre Eustáquio, e nos meses ímpares, no Lar Emanuel, localizado no Barreiro.
Para fazer parte do grupo é
preciso realizar um teste comportamental do cão. Caso ele seja
aprovado, o tutor é convidado a
ir em uma visita teste para avaliação. Pessoas que não possuem
cães com perfil adequado também
podem fazer parte do grupo sen-

do voluntários sem os animais.
“Também não admitimos cães de
raças que podem causar medo nos
assistidos, mesmo que sejam extremamente dóceis, como pit bulls e
rottweilers, além de raças que têm
históricos de agressividade como
chow chow e akita, e que não demonstram sinais de apaziguamento - linguagem corporal canina
que demonstra algum desconforto
ou sinal de incômodo para uma
possível reação agressiva”, orienta Letícia.
Atualmente, o Patas do Amor
conta com 24 voluntários e 12
cães. Os integrantes do grupo ainda levam doações de acordo com
a necessidade da instituição assistida. Para isso, fazem campanhas
de arrecadação, mobilizando amigos, parentes e a comunidade para
angariar itens específicos aos que
precisam. Em datas festivas (Páscoa, festa junina, dia das crianças e Natal) visitam o Lar Efatá,
um orfanato para meninas de 0 a
12 anos localizado no bairro Petrolândia, em Contagem.
Se você tem um cãozinho
muito simpático e deseja fazer
parte deste lindo trabalho, basta
entrar em contato via direct no
@patasdoamor.

Projeto nascido no Buritis vence Prêmio “Bom Exemplo”
Bom na Bola, Bom na Vida teve
outro grande reconhecimento ao
ser um dos projetos contemplados em todo o país com o programa Goleada do Bem. Esta
nova conquista enche de orgulho
Karlinhos, contudo, aumenta ainda mais a sua responsabilidade
quanto à realização de um bom
trabalho. “Grandes vitórias geram
grandes responsabilidades. Eu e
a equipe Bom na Bola, Bom na
Vida iremos continuar com o trabalho sério e honesto que sempre
nos pautou e agora mais motivados para seguir nesta luta de mudar a vida de crianças e jovens
carentes”.

Fotos Divulgação

Nada mais justo do que
um prêmio denominado de
“Bom Exemplo” ser entregue
a um projeto que há nove anos
vem transformando a vida de
crianças e adolescentes da região oeste de Belo Horizonte.
O Bom na Bola, Bom na Vida,
projeto nascido no Buritis, foi
o grande vencedor do prêmio
“Bom Exemplo” - uma iniciativa do jornal O Tempo, TV
Globo Minas, Fiemg e Fundação Dom Cabral - na categoria
Esporte.
O prêmio destaca pessoas
e instituições que realizam um
trabalho de destaque que beneficiam a coletividade. Em
2019, ele está comemorando
dez anos de criação. Devido à
importante marca, a expectativa em relação ao nome dos
seus vencedores era grande.
A escolha pelo Bom na Bola,
Bom Vida valoriza o excelente
trabalho social que o projeto
realiza. Apesar de ter vencido
o prêmio na categoria esporte,
o projeto também atua nas áreas da educação, cultura e conscientização ambiental.

Karlinhos recebeu o troféu ao lado do filho André, sua
grande inspiração para criar o Bom na Bola Bom na Vida

Carlos Antônio de Vasconcelos, o Karlinhos, fundador do
projeto e morador do Buritis,
conta que recebeu com muita surpresa a notícia da conquista do
prêmio. Apesar de promover diversas iniciativas, não sabia que
o seu projeto era tão conhecido.
“A categoria que vencemos não

é por votação popular. Ou seja,
a escolha foi porque realmente
alguém está vendo o nosso trabalho. Fiquei sabendo, inclusive,
que o nome do Bom na Bola já
estava sendo indicado para o prêmio há algum tempo. Estou muito feliz”.
No fim do ano passado, o

Parque Jacques Cousteau foi palco de divertidas
atrações durante o projeto Bem Bom no Betânia

Espaços públicos
Uma das diretrizes do Bom na
Bola, Bom na Vida é promover a
utilização saudável dos espaços
públicos da capital. Dentro dessa
proposta, conta com edições do
Projeto Bem Bom no Parque Aggeo Pio Sobrinho, no Buritis, e no
Parque Jacques Cousteau, no Betânia. E foi justamente no parque

do vizinho Betânia a realização da
última edição, nos dias 05 e 06 de
junho, que teve como tema o Dia
Mundial do Meio Ambiente.
Cerca de mil crianças, de dez
escolas da região participaram dos
dois dias de evento, que contou
com muitas brincadeiras, música e
atividades de educação ambiental.

“Esse parque é maravilhoso e
acaba não sendo usufruído como
deveria pela população. Trazer
essas crianças aqui pode ser o
pontapé para que as famílias venham com elas depois. É preciso
que a comunidade do bem utilize
os espaços públicos afastando os
mal intencionados”, finaliza.
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Trânsito

Legislação

Nova faixa na José
Novo Plano Diretor não
Rodrigues Pereira talvez deverá impactar o Buritis
somente em 2020
Em março deste ano, a BHTrans anunciou a realização de
uma obra que poderia aliviar um
dos maiores gargalos do trânsito
do Buritis: o acesso da Rua José
Rodrigues Pereira à Avenida Raja
Gabaglia. A ideia da Empresa de
Transportes e Trânsito de Belo
Horizonte é transformar um terreno que existe no encontro das
vias em mais uma faixa para veículos. Assim, a rua passaria a
ter quatro faixas de rolamento.
Uma faixa maior para a entrada
do bairro e três para saída, o que,
provavelmente, deixaria a faixa
de livre à direita sempre desocupada e o trânsito com maior fluidez no local.
No entanto, passados quatro
meses, uma obra, a princípio,
muito simples, até hoje ainda não
saiu do papel. Em contato com
a diretoria da BHTrans, a informação passada é que a empresa
aguarda a retirada, por parte da
Cemig, dos postes de energia
existentes no terreno, para que
a faixa possa ser construída. Assim que a Companhia Energética
de Minas Gerais fizer a retirada,
imediatamente, as obras serão
iniciadas, conforme promete a
BHTrans.
Em contato com a Cemig,
nossa reportagem recebeu uma
informação
nada
animadora
para quem gostaria de ver a obra
pronta logo. De acordo com a
companhia, “devido à complexidade da obra e com o objetivo de
evitar ao máximo as interrupções
de energia para os consumidores

Presença de postes da Cemig impedem o início da obra

da região, a implantação do projeto para retirada dos postes, 16
no total, tem previsão de término
até dezembro deste ano”.
Ainda de acordo com a Cemig, a Prefeitura de Belo Horizonte autorizou a remoção dos

postes no dia 19 de março, e o
prazo para o término do serviço
é até setembro do ano que vem.
Em sua nota, a companhia não
justificou o prazo de 18 meses
para que a remoção dos postes
seja feita.

Quase quatro anos após intensas discussões na Câmara Municipal, os vereadores de Belo
Horizonte aprovaram no mês
passado o novo Plano Diretor
da capital mineira. No entanto,
as novas diretrizes devem entrar
em prática, integralmente, apenas em 2022. Entre os pontos
mais polêmicos do texto está a
chamada outorga onerosa, que é
o pagamento de uma taxa extra
para quem quer construir acima
do coeficiente de aproveitamento
do terreno. O novo Plano Diretor
unificou o coeficiente de toda a
cidade em 1.0.
O coeficiente de aproveitamento básico é uma regra que limita quanto um terreno pode ter
de construção considerando o tamanho dele. Por exemplo, em um
espaço de 100 metros quadrados
será permitido uma construção
do mesmo tamanho, ou seja, um
imóvel de 100 metros quadrados. Caso o proprietário queira
construir um imóvel acima deste tamanho, terá que pagar uma
outorga onerosa, que é uma
taxa paga para a prefeitura, mas

que não é um imposto.
Por se tratar de uma estrutura
totalmente verticalizada, imagina-se que o Buritis iria sofrer um
grande impacto com a aprovação
do novo Plano Diretor. Contudo,
na prática isto não irá acontecer,
uma vez que o bairro já se encontra na categoria 1.0.
“No Buritis não haverá mudanças pois o coeficiente na re-

gião já havia sido reduzido para
1.0 há mais tempo. O bairro é
uma área de diretrizes especiais
(ADE) e o novo Plano Diretor reconhece a região sob o conceito
de centralidade”, explica o presidente da ABB - Associação do
Bairro Buritis, Braulio Lara, que
acompanhou de perto, nos últimos
anos, as discussões na Câmara de
BH sobre o tema.

Bairro tem o privilégio de ser considerado
1.0 antes da elaboração do Novo Plano

Mercado imobiliário
Atuante no setor imobiliário, Braulio destaca que, ao
contrário do Buritis, com a
aprovação do novo Plano Diretor o restante da capital deverá
sofrer com a redução de investimentos na construção civil.
“Na perspectiva do mercado
imobiliário pode migrar investimentos para municípios viziVeículos ocupando a faixa de livre à
direita é cena comum no cruzamento

nhos como, por exemplo, Nova
Lima. Isso porque o coeficiente
1.0 vale para toda a cidade e
os empreendedores terão que
negociar com a Prefeitura a
outorga onerosa antes mesmo
de definir sobre um novo projeto. Haverá uma dificuldade
maior para viabilizar empreendimentos, além de aumento

dos custos”, prevê.
Após a aprovação em segundo turno, o texto do novo
Plano Diretor de Belo Horizonte foi encaminhado para a redação final e ainda neste mês de
julho irá para a apreciação do
prefeito Alexandre Kalil (PHS),
que pode sancionar ou vetar a
lei parcial ou integralmente.
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Festança

Forró SEB agita comunidade
escolar e é um grande sucesso
E junho teve festa “boa demais
da conta sô” no Buritis. A edição
2019 do Forró SEB foi, mais uma
vez, um grande sucesso. Quadrilhas, brincadeiras, música e, claro,
as delícias gastronômicas típicas
das festas juninas fizeram a diversão da família SEB Unimaster. Ao
fim do evento, o sentimento era um
só: que chegue logo a edição 2020.
Pais do pequeno Arthur (05),
o engenheiro Tomas Maia e a empresária Gabriela Brandão fizeram
jus àquela frase: “não basta ser pai,
tem que participar”. Para brincar
com o filho, eles, literalmente, entraram na dança de roda. “É uma
brincadeira muito sadia e sei o
quanto isso é importante para ele e
também para mim. Estar com o Arthur é o melhor momento da minha
vida”, diz Tomas. “Eu lembro das
festas juninas da minha infância
com muito amor e carinho, quero
que meu filho guarde essas mesmas lembranças na vida dele”, comenta Gabriela.
A camisa xadrez, a gravata, a
bota. Tudo como manda o figurino. É verdade que o Henrique (05)
estava a caráter para a quadrilha,
mas, neste caso, estamos falando é
do pai dele, o assessor do Tribunal
de Contas, Décio Gomes, que para
a festa junina do filho fez questão
de entrar na brincadeira e se vestir igualzinho ao filho. E o clima
foi de total descontração. “É muito divertido. Planejamos juntos as
nossas roupas. Meus filhos adoram
a festa junina. Que bom que eles
mantêm acesa essa rica tradição”.
Além de Henrique, Décio estava
acompanhado da esposa Renata e da
filha Lavínia (10). As mulheres da
família Gomes fizeram questão de
ressaltar a ótima estrutura montada

Objetivo
alcançado

Muito mais que levar os filhos, pais se envolveram com a festa e tiveram grandes recordações da época de infância

para o Forró SEB. “Escolheram um
espaço amplo, que dá para colocar
os brinquedos, as barracas, as mesas.
Os enfeites estão maravilhosos. Estamos muito bem servidos em tudo
o que se refere à festa junina. A direção do Unimaster está, mais uma
vez, de parabéns”, diz Renata.

“É a quinta vez que participo
da festa junina. Eu gosto de tudo.
Da quadrilha, das brincadeiras
e, principalmente, da comida. Já
comi cachorro-quente, churrasco e
muitos doces”, revela Lavínia.
Pelo segundo ano consecutivo, um dos destaques da festa foi a

Décio, Renata e os
filhos Henrique e Lavínia

Tomaz, Gabriela e Arthur

presença do Trio Arapuca. Ao som
do triângulo, da sanfona e da zabumba, José Reis, Marink Martins
e Luciano Oliveira colocaram as
famílias para dançar o verdadeiro
forró pé de serra. “É maravilhoso
o que acontece aqui. Ver crianças
curtindo nossa música é sensacio-

nal. E é uma expressão cultural do
nosso país que não vai morrer nunca”, diz José Reis. “Nossa agenda
está cheia até o fim de julho. É a
prova de que a turma gosta do forró pé de serra e, principalmente,
que existe espaço para todos os
ritmos e gostos”, completa Marink.

Diretora Eliane Veloso ao lado do animador do evento

Diretora-pedagógica do
Unimaster, Eliane Veloso
destaca que a contribuição
e a participação de cada família fizeram a diferença
para o sucesso de mais uma
edição do Forró SEB. “Se
as atividades escolares são
bem sucedidas é porque há
colaboração de todos. O sucesso foi fruto do trabalho e
parceria dos professores, auxiliares, coordenação, pais,
alunos e direção”.
Para a edição deste ano,
a direção trabalhou para que
fosse oferecido mais conforto às famílias. As barracas
e o espaço das quadrilhas
foram montados de forma estratégica para melhor
atender ao público. “Nossa preocupação é sempre
dar maior comodidade aos
convidados. Esse dia tem
de ser apenas para alegria.
Que bom que as famílias
gostaram”, diz a diretora,
ressaltando que, para o ano
que vem, quando o Forró
SEB irá chegar à sua 10ª
edição, muitas surpresas
já estão sendo preparadas.
“Com certeza vem coisa boa
por aí”!
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Painel

Mais uma bailarina do Buritis
ganha destaque nacional

Desenvoltura
de Lara no
palco fascina
público e
jurados

O Buritis é um celeiro de talentos artísticos.
Por meio de reportagens
do JB ao longo destes 15 anos,
as figuras de destaque nas mais
variadas artes foram reveladas. E
a dança mais uma vez nos oferece
um grande motivo de orgulho para
o bairro. No mês passado, o
Teatro Sesiminas serviu
de palco para mais uma
grande apresentação de
uma pequena bailarina
do Buritis. Lara Coutinho, de apenas 10 anos
de idade, foi a campeã na
categoria infanto balé clássico repertório, do III Encontro Municipal
de Dança, promovido pelo Conselho
Brasileiro da Dança (CBDD). Aluna
do Núcleo de Dança Buritis, Lara
se apresentou para alguns dos mais
conceituados jurados do país, muitos
inclusive com experiência internacional, e arrancou aplausos. Ela foi
escolhida a vencedora em sua categoria e levou também o prêmio
Gran Prix, que é dado à melhor
apresentação juntando todas as
categorias.

Aluna do Núcleo há cerca de
dois anos, Lara vem contabilizando conquistas. Desde que começou
a participar de competições nunca ficou abaixo do segundo lugar.
Toda essa “experiência” transforma a pequenina em uma gigante
diante dos jurados. “Foi tranquilo.
Não estava com medo. Eu treino
muito, me dedico ao máximo para
desempenhar o melhor papel. É
seguir treinando para aperfeiçoar
cada vez mais”.
Apesar da pouca idade, Lara
não tem dúvidas de que a dança é o
que pretende seguir para o resto da
vida. E o seu alto nível de apresentação pode fazer com que este sonho se torne realidade muito antes
do que imagina. Com a vitória no
concurso do CBDD, ganhou uma
bolsa de estudos de férias em Miami, nos Estados Unidos, e antes já
havia passado em uma disputa para
participar de uma seleção para fazer
parte do Balé Bolshoi Brasil. “Ser
parte do Bolshoi é o grande sonho
da minha vida e o primeiro passo já
foi dado. Agora é continuar treinando para que tudo dê certo”.

Família

Por trás de todas estas conquistas, Lara conta com uma turma
muito especial: a família. Sempre
recebeu apoio incondicional dos
pais e isto tem sido fundamental
para seu crescimento. O pai, Sílvio
Coutinho, por exemplo, faz questão de levar sua bailarina aos treinos e ficar na primeira fila a cada
apresentação da filha. “Dentro das
nossas dificuldades, a gente faz o
máximo para que ela consiga alcançar o que deseja. Gostaria de
tê-la debaixo das minhas asas por
muito tempo, mas sei que as asas
dela são enormes e voarão para
longe das minhas logo, logo. Enquanto isso, vou aproveitar ao máximo este momento”.
A emoção de Sílvio logo virou brincadeira para a filha, que fez
questão de contar a reação do pai
ao saber que ela havia ganhado o
concurso. “A mensagem chegou na
manhã seguinte no celular da minha
mãe, ele olhou e começou a chorar.
Ele chora toda vez que eu me apresento. É um chorão”, se diverte.
Outro diferencial para essa prós-

pera carreira que se desenha é o
acompanhamento do professor José
Antônio Ramos. Segundo ele, assim
que chegou para trabalhar no Núcleo
de Dança Buritis e conheceu Lara,
enxergou nela um imenso potencial.
“A Lara tem um corpo perfeito para
o balé e sua mente é focada para isso.
Não tinha como dar errado”. Lara faz
questão de enaltecer a importância do

professor e do Núcleo nas suas conquistas e na sua vida como um todo.
“Da porta pra dentro da escola ele é
professor, exigente. Da porta pra fora
um amigo, carinhoso. Duas características fundamentais para o meu
bom trabalho. Sem contar que a escola oferece tudo que precisamos,
por isso, que daqui saem tantos alunos premiados”.

Forte presença da família e do Núcleo foram
fundamentais para o sucesso da bailarina

Por enquanto, nada de pista

Canteiro no início da Protásio de Oliveira Pena foi
um dos locais apontados para uma possível pista

Na edição de junho, o JORNAL DO BURITIS trouxe como
matéria principal o enorme sucesso da pista de cooper da Rua Henrique Badaró Portugal, no Buritis
II, e a necessidade de que mais
pontos do bairro recebam o mesmo investimento por parte da Prefeitura de Belo Horizonte.
Nos últimos tempos estamos
tendo a grata experiência de ver
cada vez mais pessoas se preocupando em cuidar da saúde, e a
atividade física mais praticada é a

corrida e caminhada ao ar livre. A
boa utilização dos espaços públicos
é tida como um dos grandes objetivos do poder municipal e isto tem
acontecido com sucesso no Buritis.
No entanto, a pista da Henrique
Badaró se tornou pequena para a
grande demanda. Até mesmo moradores de bairros vizinhos estão
se deslocando para o Buritis para
usufruir do espaço. O resultado
disso é o congestionamento de
pedestres em determinados horários do dia. Além do desconfor-

to por estar em um lugar muito
cheio, o alto número de corredores gera um grande risco à saúde,
principalmente quando, para fugir do tráfego, alguns optam em
utilizar o espaço que é reservado
à passagem de veículos. A necessidade de mais pistas no bairro é
latente e, por tudo que o Buritis
oferece em arrecadação ao município, poderia entrar na lista de
prioridades da Prefeitura. Mas,
infelizmente, não vai ser assim!
Em resposta ao questionamen-

to da nossa reportagem, a assessoria de comunicação da Prefeitura
informou que, neste momento, não
há nenhum projeto para a construção de uma nova pista de cooper
dentro do Buritis. Mas, apesar da
negativa agora, a Prefeitura ao menos fica conhecendo uma das necessidades do bairro. E até mesmo
alguma empresa da iniciativa privada pode investir em sua imagem
institucional e construa uma outra
pista, uma vez que trata-se de uma
obra que demanda poucos recursos.
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Tradição

Conecta

20 anos atendendo bem
e evoluindo com o Buritis

CDL-BH lança espaço
para aproximar ainda
mais seus associados

“Nós fomos crescendo juntamente com a região do Buritis.
Vimos que para nos manter no
mercado era preciso investir, não
apenas na melhoria de nossa estrutura, mas principalmente no atendimento aos nossos clientes e também ofertando novos produtos e
serviços. Confiamos no nosso trabalho e acreditamos que estamos
em nosso melhor momento nesses
20 anos”, diz o gerente comercial
Adelvar Salvador, o Vavá. Nessas duas décadas de existência, a
Super Som Acessórios vivenciou
alguns momentos importantes.
No entanto, Vavá diz que um dos
mais recentes ficará marcado em
sua memória.

Vavá acredita
que nessas
duas décadas
a loja está em
seu melhor
momento

No ano passado, o trecho da
Avenida Mário Werneck, onde fica
instalada a loja, passou por uma
grande reforma, que durou mais de
quatro meses. Com isso, a via foi
interditada e não era mais possível acessar o local pela avenida. A
chance de o comércio ficar às moscas era grande. Mas, quem oferece
um ótimo serviço supera todas as
adversidades.
Segundo Vavá, os clientes fizeram questão de dar a volta e acessar a loja pelo estacionamento do
Supermercado Supernosso, que fica
ao lado. “Ver essa fidelidade dos

clientes foi o que precisava para
constatar que, realmente, estamos
no caminho certo”.
Porém, com a interdição da Mário Werneck e a dificuldade de acesso à loja, a Super Som transformou
esta experiência em um novo serviço para facilitar a vida dos clientes.
A empresa agora conta com o conceito de Personal Car, onde o profissional busca o veículo, executa os
serviços e leva de volta o carro do
cliente na hora/local onde ele agendou. É aquela velha receita de quem
sabe superar adversidades: fazer do
limão uma limonada.

Serviço: Super Som Acessórios

Equipe altamente capacitada é o grande diferencial da Super Som

Endereço: Av. Professor Mário Werneck, 2641.
Funcionamento: Segunda a sexta das 08h às 19h 		
		
Sábado das 08h às 13h
Telefones: 3378-5050 / 99931-1222 / 99867-4126
Instagram @supersomacessorios
Facebook.com/supersomacessorios

Com o objetivo de estar cada
vez mais conectada com seus associados, à população e outros
segmentos que movimentam a
economia da cidade, a Câmara
de Dirigentes Lojistas de Belo
Horizonte (CDL-BH) lançou neste último mês de junho o projeto
CDL Conecta, que abriga várias
iniciativas da entidade. São três
espaços interligados: a Galeria
Rampa, o Ponto Cultural CDL
e o Espaço Varejo Inteligente.
Juntos, estes espaços irão unir as
noções do passado, presente e futuro do varejo, além de contar a

Novos
ambientes

relação entre o comércio e a história da cidade.
O CDL Conecta também irá
apresentar programas institucionais, tais como palestras, eventos,
workshops, entre outros. “O projeto contemplará a apresentação
de temas variados relacionados
às ações da CDL-BH, que irão
proporcionar uma aproximação
maior entre a entidade, os setores de comércio e serviços, do
mercado e da comunidade em
geral”, ressalta o presidente da
entidade, Marcelo de Souza e
Silva.
Alessandro Carvalho

O Brasil passou por grandes
mudanças em sua economia nas
últimas duas décadas. Porém, um
segmento em especial está sofrendo
bastante neste ambiente de incertezas: são os microempresários. Muitos deles, inclusive, foram obrigados a fechar as portas. Diante desse
cenário, quem passou por todos
esses momentos de turbulência, e
ainda cresceu na crise, deve comemorar, e muito. É o caso da Super
Som Acessórios Buritis, fundada
por Marcos A. Borges, e que neste
ano de 2019 completará a importante marca de 20 anos de inauguração.
Quando da sua fundação, a
Super Som ocupava uma pequena
loja de menos de 50m2 e tinha um
reduzido estoque de acessórios para
atendimento da demanda dos veículos. Hoje, o espaço interno da loja
é muito mais amplo e agradável e
além da venda de som e acessórios
em geral para veículos, a empresa
atua na prestação de serviços, como
rastreadores veiculares, martelinho
de ouro, plotagem/envelopamento,
aplicação de insulfilm (automotivo e residencial), cristalização
de pintura, impermeabilização de
bancos, autoportas, etc.

O Galeria Rampa, um dos espaços
do CDL Conecta, será
um palco para a divulgação de apresentações e exposições
artísticas de temáticas
ligadas ao comércio.
Agora os associados CDL-BH contam com mais um
Em um ambiente
importante espaço para troca de conhecimentos
contemporâneo e inovador, o Espaço Varejo Inteligente
acorda com o varejo, a força do
funcionará como um ponto de cosetor nas diversas regiões da canhecimento e conexões, unindo
pital e imagens do passado e do
empreendedores de startups, invespresente de BH. Em um outro
tidores e mercado. Também funmódulo, os visitantes poderão
cionará como um coworking para
ver a Parede Comércio e a Cidaos comerciantes. O espaço oferece,
de, com cenas que representam
aos associados da CDL-BH, uma
o impacto sentimental que o coinfraestrutura que permite adequar
mércio causa nas pessoas.
as salas de reuniões de acordo com
“Os novos ambientes têm
as suas necessidades, além de estacomo objetivo promover a valoções de trabalho modernas e uma
rização da história do comércio
área externa (Rooftop) agradável e
da cidade e o ambiente de inovaespaçosa.
ção para incentivar o desenvolviJá o Ponto Cultural CDL é um
mento dos setores comercial e de
espaço de exposição que trata do
serviços”, revela o presidente. E
comércio e de sua relação com a
não serão apenas os associados
cidade sob várias perspectivas.
que poderão desfrutar do espaço.
Conta com uma linha do tempo
Quem ficou interessado em coque apresenta fatos marcantes,
nhecer os ambientes é muito fácom três eixos principais como
cil! Eles estão abertos ao público,
pano de fundo: o Brasil, o comérde segunda a sexta-feira, das 09h
cio e a cidade de Belo Horizonte.
às 18h. A sede da CDL-BH fica
Vídeos contarão a história do cona Avenida João Pinheiro, 495,
mércio: uma cidade que dorme e
bairro Boa Viagem.
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Moradores passam a
contar com a Rede de
Condomínios Protegidos
Os moradores do Buritis já
contam com mais uma importante
ferramenta contra a criminalidade.
Após a Rede de Vizinhos e a Rede
de Comerciantes, agora também
foi implantada no bairro a Rede de
Condomínios Protegidos. O grande diferencial da Rede de Condomínios para as demais redes de
proteção já existentes é que nesta
proposta o bairro foi subdividido,
até o momento, em seis setores.
Cada um deles terá um grupo de
WhatsApp que contará com integrantes da Polícia Militar e com
apenas dois moradores de cada
prédio que fizer parte do setor.
“A intenção é deixar as ações
mais próximas, o que provavelmente irá despertar maior interesse
na participação. O Buritis é muito
grande, uma pessoa que mora em
uma determinada região não vai
ter interesse em saber se tem uma
pessoa suspeita andando do outro
lado do bairro. Com a rede vamos
encurtar as distâncias”, explica a
presidente da comissão criadora da
Rede, Ana Luiza Boaventura.
A decisão por ter apenas dois

moradores por edifício no grupo é
para que as informações colhidas
sejam as mais variadas. O que se
percebe na atual Rede de Vizinhos
é que a mesma denúncia é feita várias vezes, porque ela vem de moradores de um mesmo prédio. No
entanto, isto não quer dizer que todos os moradores não devam participar. Pelo contrário, é imprescindível que todos sejam vigilantes do
bairro. “O objetivo é que um outro
grupo seja criado dentro de cada
condomínio. Desta forma, ao ver
algo suspeito, o morador deve passar a informação neste grupo interno e o membro que o representa na
Rede irá repassá-la”, diz.
Apesar de as reuniões para
criação da Rede de Condomínios
Protegidos do Buritis terem se iniciado em setembro do ano passado, somente há algumas semanas
ela foi lançada. Por isso, ainda se
encontra aberta para o cadastramento de membros. Interessados
devem entrar em contato pelo
email redecondprotegidosburitis@
gmail.com. Lá, serão orientados
quanto ao cadastramento.

Reuniões
Outro diferencial da nova Rede de Condomínios Protegidos são as
reuniões em conjunto com a Polícia Militar. Nelas, os moradores receberão importantes dicas de segurança, terão conhecimento das ações realizadas pela polícia no bairro e ainda poderão trocar experiências sobre a questão da segurança no Buritis. “Eu mesma já dei um depoimento sobre uma
situação de risco que vivenciei ao chegar em casa e como fiz para prevenir
um assalto. Essa troca de informações é muito interessante. Para quem reclama da segurança, essa é a hora de participar”, conclama Ana Luiza.

TRIGOPANE 24 HORAS

?

Por Dentro do Bairro

?

Você sabe
quem foi

Laura Soares Carneiro

A mais tradicional padaria
do Buritis e região está com uma
grande novidade! Desde o último
dia 18 de junho, a Trigopane (Avenida Mário Werneck, 1352) oferece ao seu cliente um balcão de
atendimento 24 Horas. Portanto,
agora não importa a hora, teve
uma necessidade, ela estará à
disposição!
A Trigopane está de portas
abertas até às 00h. De 00h às 06h
funciona com as portas fechadas,
ou seja, o cliente não tem acesso à
área interna da padaria, mas, basta
fazer o pedido ao atendente e ele
buscará o produto. “Estamos testando esse modelo para verificar
a aceitação do novo serviço pelos
nossos clientes”, explica o gerente
de marketing Igor Silva.
Em 2019, a Trigopane completa 24 anos de fundação. De
acordo com Igor, a implantação
do atendimento 24 Horas chega
para suprir uma necessidade do
cliente. “Nesse mundo tão corrido

Os usuários do transporte
público do Buritis ganharam
mais uma ótima opção para
chegar ao bairro. Desde o último dia 24 de junho, circula na
capital a nova linha do Sistema
Suplementar S92, que liga o
bairro Esplanada ao Buritis. A
linha S92 faz a ligação entre

muitas pessoas não têm mais hora
marcada para nada. Poder oferecer
essa opção de compra para elas
nos deixa muito satisfeitos”, diz.
Ainda de acordo com o gerente de
marketing, o novo horário também
atenderá muitos clientes da Araujo,
que após fazerem suas compras na
drogaria, sentiam a falta de uma
padaria para completar sua lista.
O atendimento 24 Horas é
um programa piloto da Trigopane Buritis. Se continuar dando
certo, será implantado também
na unidade Sion. “No primeiro
dia atendemos 18 clientes durante a madrugada. No dia seguinte
este número foi maior. Agora,
já estamos atendendo mais de
150 clientes por noite. Um crescimento que já demonstra que a
ideia está dando certo”, finaliza
Igor. Vale a pena ressaltar que,
por enquanto, apenas na madruga
de domingo para segunda não há
o atendimento. Nos demais dias
funciona normalmente.

os bairros Esplanada, Horto,
Santa Tereza, Santa Efigênia,
Aglomerado da Serra, Serra,
Mangabeiras, Anchieta, Sion,
Belvedere, Alto Santa Lúcia
até terminar no Buritis, beneficiando assim os moradores
dessas regiões. O valor da passagem é R$4,50.

A Rua Laura Soares Carneiro tem cerca de 400 metros, começa na Rua José
do Patrocínio Carneiro e termina na Rua José Hemetério de Andrade. Mas quem foi
Laura Soares Carneiro para ter seu nome eternizado no Buritis?
Laura Soares Carneiro nasceu em Ubá, MG, no dia 5 de janeiro de 1905, filha de Raimundo Sant&#39;ana e Esther Costa Soares. Fez seus primeiros estudos
em Ubá, com seu pai, professor do Liceu local. Mudando-se o professor Raimundo
para Muriaé, onde foi lecionar, toda a família o acompanhou. Professor Raimundo e
Dona Esther tiveram juntos 16 filhos e Laura foi a décima a nascer.
Uma pneumonia fulminante matou o chefe da família e o professor Raimundo
faleceu, deixando sua esposa Dona Esther, com 33 anos de idade e 16 filhos. Altiva
e consciente de sua grande responsabilidade que, de repente se colocou sobre seus
ombros, assumiu com destemor a tarefa de conduzir seus filhos pelos caminhos do
mundo. Manteve a família unida e guardou a viuvez com dignidade.
Dona Esther foi lecionar no mesmo Liceu e deu o seguinte destino à vida
profissional dos filhos. Iniciou os rapazes na arte do comércio e as moças
aprenderam costura. Laura se sobressaiu entre as irmãs, revelando pendor especial para corte e costura.
Em 1927 casou-se com o industrial José do Patrocínio Carneiro, fabricante
de bebidas e sabões, confirmando longa tradição industrial da família. Em 1928
nasceu o primeiro filho, Januário Carneiro, que fez o curso primário em Patrocínio do Muriaé.
Seu pai, querendo dar futuro diferente aos filhos, veio para Belo Horizonte iniciando-se no comércio. A decisão arrojada custou-lhe caro e os negócios não foram
bem. Diante das dificuldades financeiras do marido, Dona Laura assumiu papel de
grande significação no sustento da família. Um pouco mais a diante nasceram Esther e Emanuel que vieram se juntar a Januário no mundo de alegria do casal.
Os recursos cada vez mais escassos afetavam o orçamento doméstico e Dona
Laura ativou a máquina de costura que até então fazia apenas as roupas dos meninos e passou a costurar também para os vizinhos, amigos e viu-se em pouco tempo
como a principal fonte de renda da família. Seu marido conseguiu emprego na Caixa Econômica Federal, mas o salário não bastava.
Dona Laura rezava costurando. Ou, segundo o amigo da família, Frei Marinho
Penido Burnier, “costurava rezand”.
Os filhos davam o trabalho comum a todos os adolescentes. Januário ia montando no quinta de sua casa uma rádio experimental e que indicava o único caminho do seu futuro profissional: o rádio, sua paixão e sua vida para felicidade da
comunicação mineira. Esther e Emanuel estudavam. Januário, enquanto montava
rádios, tinha atuação radiofônica e jornalística destacada.
Aí, veio a longa doença do pai, que faleceu em 16 de junho de 1957. Dona
Laura seguiu o exemplo da mãe. Viúva, manteve os filhos próximos e multiplicou-se na costura.
A Rádio Itatiaia engatinhava sob o talento de Januário. Sobrava valor e faltavam recursos para equipamentos e outras necessidades empresariais. O dinheiro
que provinha das costuras acudiam o jovem empresário. Dona Laura tinha então
atuação decisiva na existência do empresário do rádio e na própria Rádio Itatiaia.
Januário, já locutor, narrador, empresário e jornalista, não recebia apenas a
ajuda que o milagre da fé e do trabalho multiplicava em recursos: recebia o incondicional apoio da mãe que lhe dizia: “se é isso que você quer, vá até o fim”.
Uma doçura de mãe que não ensinava ao filho driblar as agruras da vida, mas
enfrentá-las e vencê-las.
E eis que, a poder de sua ajuda material e espiritual, qual anjo da guarda se fez
o homem e com ela, a empresa.
Dona Laura teve a recompensa de ver os filhos encaminhados. E assistiu e ajudou com suas orações, o crescimento da Itatiaia, degrau por degrau, até emanciparse e organizar um grupo de emissoras, linha de frente do rádio mineiro.
Dona Laura faleceu em 20 de julho de 1975. Mais que seu notável exemplo, ficou sua própria vida, perpetuada naquilo que ajudou a construir. Se você não sabia,
agora sabe quem foi Laura Soares Carneiro.
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Mercado da Beleza

Premiação

Loja do Buritis é destaque
no Minas Fashion Week
O Buritis marcou presença,
e fez bonito, em um dos maiores
eventos de moda do Estado. A loja
de moda praia e fitness AcquaGym
(Av Mário Werneck, 1750) representou o bairro na 17ª edição do
Minas Fashion Week, realizado
no último dia 16 de junho, no hotel Ouro Minas. Pela segunda vez
consecutiva a marca recebeu o Prêmio Fashion Business.
O Minas Fashion Week já faz
parte do calendário da moda de
Belo Horizonte, com desfiles e
premiação dos melhores do ano.
O evento nasceu do desejo de revelar talentos para o mercado de
modelos e também ajudar a divulgar a marca de empresas do nosso
Estado. O evento atrai profissionais do país inteiro e até mesmo
do exterior.
O Prêmio Fashion Business reconhece semestralmente
os principais lojistas, estilistas,
atelier e empresas consideradas tradições dentro do setor da
moda. Na passarela, a AcquaGym desfilou 37 looks de sua
coleção, com peças para crianças
e adultos, feminino e masculino.
“É uma coleção nova, muito diversificada, com lindas estampas
e cores. Os modelos infantis,
então, fizeram o maior sucesso.
Não existe mais aquela fala de
que, para criança, qualquer coisa serve”, ressalta a proprietária
Adriana Calisto.
Para chamar ainda mais a
atenção do público, a loja do
Buritis convidou a cantora e
apresentadora Simony (ex-Balão Mágico) para desfilar pela
marca. De acordo com a empresária, a escolha não poderia ter
sido mais acertada. “A Simoy foi
muito simpática e amou nossas

peças, tanto que ela iria desfilar
com um modelo mais comportado, mas quando viu a qualidade
das nossas peças não teve receio
em mostrar um pouco mais do
corpo”.

Resultado

O Prêmio Fashion Business é o reconhecimento do
trabalho de qualidade desenvolvido pela AcquaGym

Participando pela segunda vez
do Minas Fashion Week, Adriana
Calisto fala do seu esforço para
realizar um bom trabalho. Ela destaca que toda a oportunidade que é
dada em sua vida aproveita ao máximo. “Não vou em lugar nenhum
só pra participar. Quero sempre
mostrar o meu melhor. E isso só
é possível com muita dedicação,
muita renúncia da vida pessoal,
mas no fim os frutos são colhidos”.
A empresária tem toda razão
em se empenhar ao máximo no seu
negócio. Afinal, o esforço está valendo a pena. “Comecei com uma
lojinha bem pequenininha e hoje
já administro duas grandes lojas
e a marca AcquaGym é bastante
conhecida”, conta emocionada.
O sucesso pela bela apresentação
durante o evento pôde ser visto
nas redes sociais. Apenas um dia
após o desfile, a conta no Instagram da AcquaGym somou novos
800 seguidores.

Solidariedade

Além de lindos modelos,
AcquaGym trouxe para a
passarela a cantora Simony

No hall de novidades desta
edição do Minas Fashion Week
ainda esteve a arrecadação de alimentos não perecíveis que foram
destinados à ONG Amigos de Minas, para doação ao norte de Minas. “Ainda teve mais esse ponto
a se destacar. O evento fala de
glamour e beleza, mas não virou
as costas para quem tanto necessita. Tomara que muitas famílias sejam agraciadas com as doações”,
finaliza Adriana.

Não + Pelo Buritis oferece
mais uma novidade no combate
aos pelos indesejados
O mercado de beleza e estética se expande cada vez mais.
E o Buritis tem seguido este
crescimento. Aqui no bairro é
possível encontrar os melhores
tratamentos para o bem-estar do
corpo. Prova disso é a novidade oferecida pela Não + Pelo.
Agora, a clínica oferece, além
do IPL (Luz Intensa Pulsada)
com a tecnologia mais avançada do mercado, o tratamento de
retirada de pelos por meio de
laser de fibra ótica (Galaxy Fiber). Sendo assim a única clínica que oferece os dois métodos
de Fotodepilação.
O moderno aparelho de depilação por meio da fibra óptica
emite um comprimento de onda
que atinge o local onde o pelo
cresce, danificando-o. Da mesma forma do IPL da Não+Pelo,

o tratamento é confortável e
apresenta resultados duradouros. O cliente ganha em opção,
bem como na diversidade de
estímulos que podem ser dados
em seu tratamento.
"Além de alta performance
de resultados e um significativo
ganho de tempo nas sessões, a
Não + Pelo reúne os dois métodos mais avançados em Fotodepilação, trazendo inovação
e conforto aos seus clientes",
explica a fototerapeuta Ana Carolina Martins.
A Não + Pelo Buritis conta com duas unidades. Uma no
Shopping Paragem, na Avenida Professor Mário Werneck,
1360 e outra também na Avenida Professor Mário Werneck,
2766. Os telefones das unidades
são 99412-2251 e 98376-3699.
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Intercâmbio

Sonho americano cada vez mais real
Programa auxilia estudantes brasileiros a ingressar em universidades nos EUA
Estudar em uma universidade
dos Estados Unidos é um grande
sonho para muitos jovens brasileiros. Contudo, este desejo sempre pareceu muito distante para a
maioria. Seria algo reservado para
futuros grandes atletas, pessoas
com QI muito acima da média, ou
pertencentes a famílias muito ricas.
No entanto, as próprias universidades norte-americanas estão com as
portas abertas para um novo perfil
de estudantes. Elas querem mais
brasileiros inseridos no seus campi e, por isso, criou parcerias com
agências de intercâmbio do Brasil
na tentativa facilitar o recrutamento. “É o sonho americano se tornando real”!
Aqui em Belo Horizonte, a CI
Intercâmbio é uma das agências que
foram selecionadas para intermediar
essa ida de estudantes brasileiros
para universidades americanas. Diretor da agência, Victor Andrade,
explica que as boas instituições precisam ter um mix de nacionalidades.
A presença de chineses, japoneses,
árabes e latinos já é muito comum,
mas a de brasileiros ainda não.

Ao contrário do que acontece no Brasil, onde o jovem espera pelo resultado do ENEM para
saber o seu futuro, nos Estados
Unidos o ingresso na universidade
começa bem antes, nos anos finais
do Ensino Médio. As instituições
avaliam o desempenho do aluno
neste período, quando verificam
a média de suas notas, se participam de algum trabalho social, tem
alguma aptidão por esportes, cultura, ou seja, o avaliam como um
todo. “Aqui no Brasil se o jovem
tem uma dor de barriga no dia do
ENEM, ele perde todo o seu ano e,
dependendo da forma como recebe
essa situação, pode até sofrer problemas psicológicos. Lá, eles avaliam o ser humano que está sendo
construído”, afirma Victor.
No entanto, o Diretor da CI
faz questão de ressaltar que um
pré-requisito é indispensável para a
admissão nas universidades: o bom
inglês. Por isso, é interessante que o
jovem que tem esse sonho de fazer
uma universidade nos Estados Unidos se dedique ao máximo ao estudo do idioma e, se possível, fazer

intercâmbios de férias, de três meses, que contribuem muito para esse
desenvolvimento. “Seria a mesma
coisa de um russo vir estudar aqui.
Ele não ia entender nada e nem os
outros iriam compreendê-lo”.

Quando procurar
Como as universidades americanas avaliam o estudante ao longo
dos últimos anos do Ensino Médio, é importante que ele procure o
serviço da agência quando estiver
lecionando o 1º ou 2º anos. Desta
forma, receberá a melhor orientação para alcançar seus objetivos.
“Nós temos cinco universidades
parceiras. Conhecendo o jovem daremos a indicação que mais atende
ao seu perfil. Alguns, inclusive,
podem ser aprovados em mais de
uma, aí caberá a ele decidir em
qual se matricular”, diz Victor.
Esse contato prévio também
é importante para a família do estudante, uma vez que estará sendo
preparada para a saída do filho.
“Diferentemente de um cursinho
de férias, quem vai para uma universidade nos Estados Unidos, nor-

malmente, vai com o foco de não
voltar mais. Os pais já precisam ir
se acostumando a ter a presença do
filho apenas nas férias”.
O trabalho a longo prazo é importante, mas não obrigatório. Se o
jovem já tiver uma base pronta, de
duas a três semanas a agência consegue intermediar a sua ida para
uma universidade americana.

Intercâmbio teen
Dentro dessa linha de preparação do estudante, ou simplesmente
para expansão de seus conhecimentos, a CI Intercâmbio já está preparando o lançamento do pacote de
Intercâmbio teen ou Intercâmbio de
Férias para janeiro de 2020.
Voltado para crianças e jovens
de 13 a 17 anos, o curso pode ser
feito em duas modalidades: grupo, em que o estudante estará com
uma turma e com acompanhamento integral de um Líder CI; e individual, destinado àqueles que já se
sentem preparados para embarcar
sozinhos e fazer amigos do mundo
todo enquanto aperfeiçoam outro
idioma. “Além do aperfeiçoamento

do idioma, o Intercâmbio teen conta
com aprendizado de
atividades diversas
como empreendedorismo, programação, cuidados com o
meio ambiente, visitas a universidades e,
claro, passeios repletos de muita diversão”, revela Victor.
De acordo
com Victor, CI
Intercâmbio
intermedia a ida
de estudantes
brasileiros a cinco
universidades
americanas

Serviço: CI Intercâmbio
Endereço: Rua Lavras, 348, São Pedro
Telefones: 31 2555-2500
31 98401-2881
www.ci.com.br/belohorizonte

Mais de 500 pontos
do Buritis já estão com
iluminação de LED
Na edição de abril, o JORNAL DO BURITIS destacou o trabalho de substituição de lâmpadas de vapor
de sódio pelas luminárias de LED que tem sido realizado em Belo Horizonte desde 2017 e que neste ano
chegou ao bairro. De acordo com dados da BHIP, empresa terceirizada contratada pela Prefeitura para realizar o serviço, até o momento, 580 lâmpadas já foram
trocadas em 53 vias públicas do Buritis. O trabalho
é gradativo e a projeção é que todas as lâmpadas da
capital sejam substituídas até abril de 2020. No total,
serão R$ 400 milhões investidos pela BHIP na operação e modernização durante os 20 anos de concessão.
Confira no quadro abaixo, os locais onde ocorreram
as substituições das lâmpadas no Buritis:

Tereza Mota Valadares é uma das ruas
contempladas com nova iluminação

Avenida / Rua	

Luminárias substituídas

AVENIDA ENGENHEIRO CARLOS GOULART
AVENIDA JOSÉ DE OLIVEIRA VAZ
AVENIDA PROTASIO DE OLIVEIRA PENNA
AVENIDA SENADOR JOSE AUGUSTO
RUA ALBERTO DE SOUZA
RUA ALESSANDRA SALUM CADAR
RUA AMILCAR VIANNA MARTINS
RUA ANTÔNIO BACHA
RUA ANTÔNIO MONTEIRO DA MATA
RUA ARIPUANA
RUA BOLIVAR FERREIRA DE MELO
RUA CLEMENTINO VIANA DOTTI
RUA CÔNSUL WALTER
RUA DELANO BROCHADO ADJUTO
RUA DENER CUNHA PEIXOTO
RUA DEPUTADO FÁBIO VASCONCELOS
RUA DOUTOR CÉLIO ANDRADE
RUA DOUTOR JAVERT BARROS
RUA ELI SEABRA FILHO
RUA ENGENHEIRO ARCHIMEDES VIOLA
RUA ESMERALDO BOTELHO
RUA FIDELIS MARTINS
RUA FRANCISCO FERNANDES DOS SANTOS
RUA GERALDO LÚCIO VASCONCELOS
RUA GURUPI
RUA HEITOR MENIN
RUA HENRIQUE BADARO PORTUGAL
RUA IGNÁCIO ALVES MARTINS
RUA ISTRIA FERRAZ
RUA ITACAIUNAS
RUA JOÃO MIRANDA DA SILVA
RUA JOSÉ AMAURY FERRARA
RUA JOSÉ DO PATROCINIO CARNEIRO
RUA JOSÉ HEMETERIO ANDRADE
RUA JOSÉ SILVEIRA
RUA JOSÉ TEOFILO MARQUES
RUA LAURA SOARES CARNEIRO
RUA LAURO FERREIRA
RUA LIBERO LEONE
RUA MARIA HEILBUTH SURETTE
RUA ORLANDO MORETZSOHN
RUA PEDRO JOÃO GUSTIN
RUA PEDRO LABORNE TAVARES
RUA PEDRO NATALICIO DE MORAIS
RUA RUBENS CAPORALI RIBEIRO
RUA SILVIO MENICUCCI
RUA STELLA HANRIOT
RUA TEREZA MOTA VALADARES
RUA TITO GUIMARÃES
RUA ULISSES MARCONDES ESCOBAR
RUA VEREADOR WASHINGTON WALFRIDO
TRAVESSA NAIR DA CONCEIÇÃO RENNO
VIA DE PEDESTRE TRINTA E QUATRO

TOTAL: 53 (ruas e avenidas)

20
20
26
11
5
29
10
1
5
5
13
9
24
4
2
9
9
4
17
2
13
9
8
16
10
5
22
9
14
9
4
2
11
26
9
4
11
2
18
23
6
16
5
16
11
17
9
24
3
8
7
3
5

580 (pontos de iluminação)
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Economia

Hipoteca reversa
deve movimentar o
mercado imobiliário
Medida pode impactar o Buritis
Em mais uma tentativa de
reativar a economia nacional, o
Governo Federal propôs a criação, no país, da chamada hipoteca reversa. O instrumento pode
representar uma saída para idosos
donos de imóvel, mas com pouca renda. A ideia é que a pessoa
acima de 60 anos possa hipotecar
um imóvel quitado e em troca receber uma renda vitalícia. Após
a morte, a dívida com o banco é
quitada com o valor do bem e,
no caso de sobrar dinheiro, o valor é destinado aos herdeiros. É
uma medida que afeta em cheio
o mercado imobiliário do Buritis.
A hipoteca reversa é uma experiência adotada com sucesso
em outros países como Estados
Unidos, Austrália e Canadá e a
expectativa é que o mesmo ocorra no Brasil. “Eu gosto muito da
ideia. A hipoteca reversa pode
incrementar a renda dos aposentados, que estão vivendo mais
e recebendo cada vez menos, e,
consequentemente estimula a
economia devido ao maior poder
de consumo. Para os bancos, a
vantagem é a segurança de receber um imóvel como pagamento
da dívida”, comenta o proprietário da VPR Imóveis, Frederico
Papatella.
O receio em relação ao sucesso da hipoteca reversa no Brasil
é esbarrar no estoque elevado
de casas e apartamentos retomados pelos bancos por causa da

Novos
investimentos

Para o consultor imobiliário, proposta de hipoteca reversa
pode abrir o mercado para o público acima dos 60 anos

inadimplência. Para Frederico, é
preciso que o Governo se atente
para a realidade do país, para que
a proposta não seja mais uma daquelas que não teve o seu objeti-

vo alcançado. “As taxas têm que
ser justas e a proposta não pode
vir com muita regulamentação.
Se for muito rígida, sem dúvida,
vai inviabilizar os negócios”.

Como profissional atuante no
setor imobiliário, Papatella acredita
que a implantação da hipoteca reversa no Brasil pode ser importante em
dois momentos: para novos investimentos e fomentar a compra de imóvel por um novo público. “Uma pessoa acima de 60 anos dificilmente
investiria em um novo imóvel. Com
a hipoteca reversa ela pode se encorajar e até utilizar o dinheiro para fazer uma nova compra e ter mais uma
renda com aluguel”.
Segundo estimativa divulgada
pelo Ministério da Economia, a criação do novo modelo de crédito pode
movimentar um mercado de R$ 1,5
bilhão a R$ 3,5 bilhões no país. Dados da Pesquisa Nacional por Amostra de Domicílios Contínua (Pnad)
do IBGE, apontam que o Brasil tem
hoje 5,7 milhões de residência ocupadas por idoso que mora sozinho
ou com cônjuge também idoso. O
valor desses imóveis chega a R$ 80
bilhões, mas como a experiência internacional mostra uma adesão de
3% a 5%, os técnicos chegaram ao
valor de até R$ 3,5 bilhões.
De acordo com a proposta, o
contrato da hipoteca reversa pode
ser encerrado em três situações:
com a morte do dono do imóvel,
se o tomador do empréstimo desejar se mudar e pagar a dívida com
o banco ou em qualquer momento
em que a pessoa queira encerrar o
contrato, também pagando a dívida.

Seu
Direito
Eduardo Lacerda (*)
Niza, Dutra & Lacerda Advogados

Como se proteger dos golpes
com empréstimo consignado?
A pessoa passa a vida toda
planejando uma aposentadoria
tranquila, mas quando chega a
hora de aproveitar, acaba virando
alvo de oportunistas que colocam esse projeto em risco. Uma
rede de agentes financeiros inferniza a vida de aposentados oferecendo empréstimos fáceis que
podem virar uma bola de neve
de problemas. Algumas medidas
são essenciais para que o cidadão
possa de proteger e não se tornar
uma das inúmeras vítimas.
O cuidado com os dados pessoais é essencial! Nunca dê o seu
CPF para quem quer que seja,
ainda mais na rua, numa situação
de abordagem quando é levado
para um pequeno escritório sem
identificação nenhuma. Não repasse seus dados pessoais para
quem não conheça. Não assine
nenhum documento. Caso precise de uma informação, procure
os órgãos de defesa do consumidor ou vá ao seu banco e peça
para falar com o seu gerente pedindo essas informações.
Realizar a transação pessoalmente é outra medida importante. Não contrate empréstimos
ou cartão de crédito consignados
por telefone. Procure pessoalmente uma agência bancária ou
financeira credenciada para realizar o consignado e adquirir um
cartão de crédito. Na agência,
pergunte todos os detalhes do
empréstimo: quantas parcelas, o
valor de cada parcela, a taxa de
juros, o custo total que você terá
que pagar. Leia cada documento

que você assinar e não deixe de
colocar a data, junto a assinatura.
Isto evita que documentos assinados sejam utilizados em empréstimos futuros.
O segurado que for vítima
de algum golpe ou detectar irregularidades nos descontos
em folha deve cadastrar imediatamente sua manifestação na
Ouvidoria do INSS pelo nº 135,
pelo Portal (https://www.inss.
gov.br/) ou em qualquer agencia
do INSS. Em caso de perda, furto ou roubo, a pessoa deve fazer
imediatamente um B.O.!
Se alguma soma de dinheiro
aparecer em sua conta procure
seu gerente e se informe sobre
a origem. Se for de empréstimo
consignado não contratado não
gaste o dinheiro. Você terá que
devolver a quantia para cancelar
o pagamento das parcelas indevidas. E registre imediatamente
denúncia no INSS.
Ao segurado, o INSS disponibiliza Extrato de Empréstimos Consignados pela internet.
Tal serviço só podia ser retirado
numa unidade do INSS, agora
pode ser obtido por cadastro no
Meu INSS para conseguir o documento e conferir mensalmente
se há irregularidades no benefício.
O escritório NIZA, BARBOSA & LACERDA- Advocacia e
Consultoria realizará em Agosto
um encontro para discutir questões relacionadas ao Crédito
Consignado, trocar ideias e tirar
dúvidas sobre o tema. Maiores
detalhes na próxima edição!

Avenida Raja Gabaglia, nº 2.000, Torre II,
Sala 625, Estoril / BH / MG – CEP 30.494-170
(31) 99654-8627 / (31) 3654-9500
E-mail: eflacerda.adv@gmail.com
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Sofisticação

Cortinas de vidro ganham cada
vez mais espaço no mercado
Morar em um apartamento,
muitas vezes, significa ter restrição de espaço. Por esta razão, um
local, em especial, é visto com
muito carinho pelo morador: a
varanda. Ela é um dos ambientes
mais requisitados quando o assunto é lazer, seja pelo conforto,
aconchego ou simplesmente pela
vista. O espaço quase sempre é
destinado ao descanso da família
ou à recepção dos amigos. Por
isso, manter este ambiente sempre protegido, limpo e, ao mesmo
tempo, sofisticado, é fundamental.
Uma opção ideal para alcançar
tudo isso é o fechamento de sacada com cortina de vidro. Contudo,
é preciso tomar cuidado na hora
de escolher o melhor modelo, senão este lugar dos sonhos do apartamento pode acabar se tornando
um grande pesadelo.
Atualmente, existem no mercado alguns modelos de envidraçamento de varanda, mas três deles
se destacam: o europeu, o stanley
belga e o versatik. Curiosamente,
o primeiro é o mais vendido, apesar de ser o menos eficiente e com
maior valor. Prova disso é que algumas vidraçarias se negam a trabalhar com este sistema. “Não tem
como vedar. Se chover vai molhar
dentro do apartamento. Precisa de
muita manutenção e o cliente acaba pensando que foi um mal serviço realizado. Se for para realizar
um serviço de má qualidade, preferimos não fazer”, diz a gerente
comercial da Vidraçaria Mondrean,
do Buritis, Mônica Saraiva.
Ao contrário do europeu, Mônica garante que os outros dois
modelos, stanley belga e versatik,
são seguros, de fácil manuseio,
não apresentam risco de vazamento de água e muito bonitos. “Acabamos de realizar um serviço em
um edifício da Rua Rubens Caporali, onde aplicamos o sistema em
38 janelas. Os condôminos fica-

Divulgação

Acerte
o alvo
* Raquel Coelho, coach

NÓS e nossos resultados:
um olhar diferente
Como você gostaria de viver
sua vida em todas as áreas?
E porque ainda não está vivendo?

Modelos stanley belga e versatik oferecem o melhor custo/benefício, garante Mônica Saraiva

ram muito satisfeitos com o resultado. Ficou muito bonito”.
Além da qualidade do produto, ainda existe um outro grande
diferencial: o preço. De acordo
com Mônica, o sistema europeu
custa quase o dobro dos outros
dois. “E isto não significa má qualidade, senão não daríamos garantia no serviço. É apenas a cobrança do preço justo. Síndicos já
nos agradeceram pela indicação e
disseram que com a diferença dos
valores puderam investir em outros setores do condomínio”.
Além da proteção das chuvas,
dos ventos fortes e do fator estético, o fechamento de sacada com
envidraçamento também proporciona outros benefícios, como:
valorização do imóvel, segurança
para as crianças e pets; climatização do ambiente no calor; privacidade dos moradores; redução
dos ruídos externos; redução dos
efeitos da poluição e integração
entre ambientes. Diante de todas
estas vantagens, hoje podemos dizer que o envidraçamento já não
é mais um “luxo” e, sim, uma necessidade de primeira hora.

Serviço: Vidraçaria Mondrean
Endereço: Av. Professor Mário Werneck, 2751.
Telefones: 3377-3074 / 98524-4662
Site: www.vidracariamondrean.com.br
E-mail: mondrean@superig.com.br

Temos muitas questões, internas e externas, porém ao longo
de mais de 15 anos apoiando pessoas a se DESENVOLVEREM
com Coaching e Constelaçāo
Sistêmica, compreendi que temos
padrões inconscientes que apesar
de falarmos que desejamos conquistar isso ou aquilo, queremos
melhores dias, trabalhamos muito por uma vida melhor, lutamos
para ter 100% de resultados, esses
padrões que “herdamos”e nem
nos damos conta nos impedem,
por lealdade, amor cego e vinculo
ao nosso sistema familiar, essa realizaçāo tāo sonhada.
Esses padrões sāo responsáveis
por crenças, resistências e por esse
contexto que estamos vivenciando.
A vida quer nos ensinar e nāo
nos punir!!!
Aprendemos a “tentar excluir”, “eliminar” aquilo que nos
incomoda ou nāo serve mais e o
caminho dentro dessa nova percepção é totalmente o contrário:
precisamos aprender a INCLUIR.
Incluir pessoas do jeito que sāo,
incluir medos, dores e ai sim entrar na próxima etapa que é a mudança real que nos leva a resultados sustentáveis.
Precisamos nos permitir
esse processo que acontece de
dentro pra fora. Olhar de verdade, com abertura ,identificar
nossas posturas e linguagem que
estão nos levando pra esse tipo

de resultado atual.
Só mudamos o que identificamos, admitimos!!! Mas aqui temos uma outra questão: o quanto
nos custa admitir? uma característica humana é se defender para
nāo se expor, e nesse momento
que nāo admitimos estamos fazendo exatamente o que? nos expondo e nem percebemos.
Vivemos uma vida 95% inconsciente achando que estamos
conscientes de tudo que fazemos e como comprovamos esses
95%inconsciente? com nossos
resultados, fatos que surgem no
dia a dia para nos clarear o caminho que estamos, de verdade seguindo e nem percebemos. Eu me
acho uma pessoa super, mas meus
resultados tem demonstrado o
contrário, então preciso OLHAR
além, olhar pro que nāo está sendo visto.
Mas começamos a estudar,
pesquisar e isso também pode ser
uma fuga. Buscamos fora o que
esta dentro e enquanto nāo olharmos de verdade nāo mudamos nenhuma situaçāo.
Aprender, crescer, mudar
em prol do que faz sentido, esse
é um caminho que percorro e
que acredito!
Caso você queira se aprofundar nesse assunto com visāo
Sistêmica ou conhecer mais
desse trabalho, agende uma sessão gratuita!!

Raquel Coelho é Master Coach
Consteladora Sistêmica Familiar e Organizacional.
@raquelcoelho.fc | 31- 9 9624.9112

Delícia de data

10 de julho se comemora o Dia da Pizza
O mês de julho separa um dia
muito especial para quem é apaixonado por um prato difundido pela
culinária italiana, mas que é um dos
mais queridos da mesa dos brasileiros. No dia 10 de julho se comemora o Dia da Pizza.
A grande paixão pela pizza foi
o que motivou o empresário Luiz
Cláudio Nunes a investir neste negócio. À frente da Pizzaria Cuca
Libre, desde o primeiro dia de trabalho definiu como meta que no seu
estabelecimento a pizza seria tratada
com a grandeza histórica que merece. Por isso, a elaboração tradicional como em Nápoles, na Itália, em
que o pizzaiolo abre a massa com a
mão, o uso do forno a lenha e o uso
da legitima farinha italiana é preservada. “Manter essa tradição é ir na
contramão nos dias de hoje, em que
a pizza é vendida em grande escala e
com uma fabricação industrial. Mas,
como um apaixonado, não poderia
oferecer essa comida sem sabor, que

Cuca Libre mantém história viva ao preparar suas pizzas no tradicional modelo de Nápoles

parece fast food, aos meus clientes.
Aqui a pizza é de qualidade”.
Para se ter uma ideia do cuidado que a Pizzaria Cuca Libre tem
com a elaboração de suas pizzas,
as hortaliças utilizadas nos pratos
são compradas diariamente. “Cada
detalhe é fundamental para manter

a qualidade e o frescor da pizza.
As folhas, os molhos e os queijos
são cuidadosamente selecionados
com as melhores matérias primas.
A massa de fermentação lenta deixamos descansar de um dia para o
outro. Uma tradição da Itália que se
encontra aqui no Buritis”, diz Luiz

Cláudio que, inclusive, destaca que
a pizzaria segue o alto padrão italiano exigido pela L’Associazione Verace Pizza Napoletana (AVPN).

Experiência para todos
Encontrar uma pessoa que não
goste de pizza é algo muito difícil,

porém, uma pessoa que não pode
comer pizza é comum. Os motivos
vão desde a intolerância à lactose,
até não ingerir derivados de carne.
Felizmente, essas pessoas não estão
mais privadas de terem essa deliciosa experiência. “Temos pizzas vegetarianas, veganas, com queijo zero
lactose, e todos produtos muito saborosos. Ou seja, fazemos com que
ninguém seja privado desse sabor”.

Solidariedade
Para comemorar o Dia da Pizza, a Cuca Libre realiza uma ação
muito especial nesse dia 10. Os
clientes que fizerem a doação de

uma peça de frio, seja roupa ou
cobertor, terão 20% de desconto na
pizza que pedir. “Nosso objetivo é
participar ativamente de projetos
que contribuam com o social da
nossa cidade. Vamos aquecer algumas famílias nesse inverno”, finaliza o empresário.
Serviço: Cuca Libre Pizzaria
Endereço: Avenida Aggeo
Pio Sobrinho, 450
Delivery: 3047-0776
99898-0776
@cucalibrepizzaria
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Cultura e Lazer

Férias em BH com muita diversão
Está de férias? Ficou em Belo Horizonte e não sabe o que fazer para divertir com a garotada? A capital
mineira reserva grandes atrações para curtir em família nesse mês de julho. Confira algumas opções:
Fotos Divulgação

DreamWorks Animation: A Exposição - Uma Jornada do Esboço à Tela

Trolls (2016), entre outros. O horário de funcionamento é de quarta a
segunda, das 10h às 22h.
A exposição também exibe entrevistas e imagens de bastidores
que mostram como se dá o com-

plexo e criativo processo do esboço de um desenho às telas. Por
meio de experiências digitais imersivas os visitantes poderão explorar diferentes mundos, ver de perto
as expressões faciais de personagens queridos e conferir efeitos visuais, sonoros e de iluminação de
última geração, além de criar sua
própria animação 2D.
A mostra já passou por Austrália, Canadá, Coréia do Sul,
México, Nova Zelândia, Cingapura e Taiwan.

T-Rex Park

Parque Unicórnio Mágico

O Minas Shopping (Av Cristiano Machado,
4000, União) recebe até o dia 31 de julho a atração
jurássica T-Rex Park. São diversas réplicas naturais
e animatrônicas de dinossauros espalhadas pelos
corredores
do
mall,
como o Tiranossauro Rex, o
Iguanodon
Velociraptor e o Carnotauro.
Também estão à disposição do público brinquedos
temáticos, como cinema em 3D, Gira Dino, Gira
Vulcão, Dino Tour e Barco Baby.

O unicórnio é uma figura mítica que fascina pessoas
de todas as idades. E é exatamente com esse tema que o
Shopping Estação BH (Av. Cristiano Machado, 11833,
Venda Nova) inaugura a sua atração
de férias: o Parque
Unicórnio Mágico. Um tobogã de
nove metros de
altura, todo iluminado com LED,
um escorregador
competition e um
inflável gigante,
dentro de uma piscina com mais de 300 mil bolinhas,
farão a alegria dos visitantes.

Festival BH de
Teatro 2019
A segunda edição do Festival
BH de Teatro movimenta a capital
até o dia 28 de julho, em diversos
palcos da cidade, com mais de 50
atrações, entre espetáculos adultos
e infantis a preços acessíveis, além
de oficinas gratuitas. A iniciativa
é uma promoção do Sindicato dos
Produtores de Artes Cênicas de
Minas Gerais (Sinparc).
Neste ano, integram a programação 32 espetáculos adultos e
17 infantis, com montagens para
agradar todos os gostos e idades.
A lista completa pode ser acessada
no site www.vaaoteatromg.com.
br. Além das apresentações, haverá duas oficinas gratuitas para os
artistas da cidade. São elas: ‘Perspectivas – treinamento técnico para
atores’ que será ministrada por Rita
Clemente, atriz e diretora teatral; e
‘O exercício do ator’ que será conduzido pelo Júlio Maciel, ator e diretor teatral.

Eventos |
Dia 12

Kevinho
Local: Clube Chalezinho
Horário: 23h | Ingressos: R$90
Vendas: www.sympla.com.br
Vai ter Kevinho no Buritis, cê
acredita?! Um dos maiores MCs da
atualidade, desembarca no nosso
bairro para um super show no Clube Chalezinho. Dono de sucessos
como Olha a Explosão, Ô Bebê,
Agora é Tudo Meu, Pega a Receita
e Facilita, Kevinho é um dos principais hit makers do país e possui
parcerias com vários artistas como
Anitta, Gusttavo Lima e João Neto
e Frederico.

Senhoras e senhores, preparem-se para uma grande viagem ao
divertido universo de magia e fantasia do Circo dos Sonhos. No dia 05
de julho, a trupe chega à Belo Horizonte para apresentar o divertido espetáculo Alakazan - A Fábrica Mágica. As apresentações acontecem
de terça a sexta (às 20h) e sábados,
domingos e feriados (às 16h, 18h e
20h), em um grande espaço no final
da Avenida Raja Gabaglia, no trevo
do Belvedere. Dirigido por Rosana Jardim, o espetáculo conta com
performances de grande impacto e
números circenses de báscula, conO projeto Palhaçada no Parque chega a BH com o objetivo de
manter viva a tradição milenar do
circo de família. O Grupo Circo
Aloma, da família Monteiro vai
animar dois parques da cidade neste mês de julho. Dia 21 é no Parque Ecológico Jardim Leblon (R.
Salto da Divisa, 99 - Jardim Leblon). Já no dia 22 será no Parque
Ecológico Burle Max (Av. Ximango, 809 - Serra do Curral).
O espetáculo se desenvolve com
base na estrutura dramatúrgica de
reprises de palhaços clássicos. Dois
artistas/palhaços, Xuxú e Alegra,

chegam a um circo procurando por
emprego. O dono do circo, o palhaço Osnofa, exige que façam um teste
para contratá-los. Mesmo sem ter nenhuma habilidade como trapezistas,
malabaristas, acrobatas, equilibristas,
os dois desempregados aceitam passar pela prova. Os espetáculos acontecem a partir das 09h30.

JULHO

Dia 19

Dia 20

Humberto Gessinger
Ao Vivo Pra Caramba

Maria Gadú e
Orquestra Opus

Amigos 20 Anos
A História Continua

Local: Sesc Palladium
Horário: 21h | Ingressos: R$70
Vendas: www.ingressorapido.com.br

Local: Mineirão | Horário: 20h
Ingressos: R$80
Vendas: www.livepass.com.br
Chitãozinho & Xororó, Leonardo e Zezé Di Camargo & Luciano se apresentam juntos, novamente, para a turnê AMIGOS
20 Anos – A História Continua. O
primeiro show será em BH, no Mineirão, no dia 20 de julho.
O público vai relembrar os
maiores clássicos da música sertaneja do país. É a primeira vez que

Natiruts - I Love
Local: Parque Municipal |
Horário: 14h | Ingressos: R$90
Vendas: www.sympla.com.br
O Natiruts apresenta para o
público de BH seu novo álbum, I
LOVE, que conta com uma pegada
diferente e participações especiais
como Gilberto Gil e Thiaguinho.
No repertório estarão as músicas Serei Luz, I Love, Verde do
Mar de Angola, Silêncio Virou Som e outras. Além, é claro, dos
clássicos que não saem da cabeça da galera, como Sorri, Sou
Rei, Me Namora e Quero Ser Feliz Também.

torção, rola, malabares, monociclo,
equilíbrio no arame, tecido aéreo,
faixa e muita palhaçada. Os ingressos já estão disponíveis no site
www.circodossonhos.com ou na bilheteria do circo que está aberta de
de terça a sexta, das 13h às 20h.

Palhaçada no Parque

Dia 13

Local: KM de Vantagens Hall
Horário: 22h | Ingressos: R$120
Vendas:www.premier.ticketsforfun.com.br
Os roqueiros por aí já estão ansiosos para curtir o Dia Mundial do Rock. E, no dia 13 de julho, o
cantor Humberto Gessinger está de volta a BH para um show
especial de encerramento da tour Ao Vivo Pra Caramba.

marcelo guedes

Até o dia 29 de julho, o CCBB
BH (Praça da Liberdade, 450 Funcionários) recebe a exposição
“Uma Jornada do Esboço à Tela”,
que apresenta 400 itens do acervo
de desenhos clássicos do estúdio
DreamWorks Animation. Com entrada gratuita, o público vai conferir
storyboards, máscaras, mapas, fotografias, pinturas e artes originais
de filmes como FORMIGUINHAZ
(1998), Shrek (2001), Madagascar (2005), Kung Fu Panda (2008),
Como Treinar o Seu Dragão (2010),

“Alakazan - A Fábrica Mágica”

Maria Gadú, dona de uma voz
marcante e de um extenso repertório da musical, vai se apresentar,
mais uma vez, ao lado da Orquestra Opus. Sob regência do maestro
Leonardo Cunha, os músicos vão
interpretar os maiores sucessos de
Gadú, com uma sonoridade pra
lá de especial. No repertório, hits
como Shimbalaiê, Ne Me Quitte
Pas, Quase Sem Querer, Bela Flor,
Quando Fui Chuva, Lanterna dos
Afogados, entre outros.

Fotos Divulgação

os cantores se reúnem para uma
turnê pelo Brasil depois que o projeto surgiu em 1995, na TV Globo.
O especial com as três duplas sertanejas, resultou em outros shows
-especiais exibidos nacionalmente na TV durante a década de 90.
O último programa foi ao ar em
1998. A turnê vai passar também
por São Paulo, Porto Alegre e Rio.

Dia 26

Bruno & Marrone
Local: Expominas | Horário: 22h
Ingressos: R$180
Vendas: www.rbxeventos.com.br
Bruno & Marrone se apresentam no Salão Redondo do Expominas, na festa Modão Mangalarga
Marchador. O evento é open bar com uísque, vodka, chope, refrigerante, suco e água. A festa não é permitida para menores de 18 anos.

Dia 27

O Tom da Takai
Local: Expominas | Horário: 20h30
Ingressos: Gratuito
A Orquestra Ouro Preto, sob a regência do
maestro e diretor artístico Rodrigo Toffolo, e
a cantora mineira Fernanda Takai, promovem
o novo espetáculo que mistura a bossa nova e
a música orquestrada. Batizado de O Tom da
Takai, o concerto vai ser apresentado, gratuitamente, no centro histórico de Sabará, no dia 27 de julho. O projeto é uma
imersão nas obras de Tom Jobim, um dos criadores da bossa nova.
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