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PÁG. 13

PÁG 8

Destaque
Loja do bairro 
apresenta nova 
coleção moda praia

PÁG 6

Vacina
UniBH contribui na 
imunização contra a 
raiva no bairro

PÁG 7 

Celebração
Mostra de talentos 
finaliza ano especial 
da ASPRAMI

PÁG 16

Tatoo
Primeiro Flash Day 
do Buritis é um 
grande sucesso

PÁG 10

Como forma de retribuir 
toda a dedicação para deixar 
o nosso bairro mais limpo 
e bonito, uma moradora da 
Rua Marco Aurélio de Mi-
randa teve a feliz ideia de 
montar cestas de Natal para 
doar aos garis e catadores de 
material reciclável do Bu-

ritis. Logo recebeu a ajuda 
de muitos outros moradores 
na ação. Muito mais que co-
mida, estes profissionais re-
ceberam amor e reconheci-
mento, o que sem dúvidas os 
motivarão ainda mais para 
seguir realizando o melhor 
trabalho.

Realidade 
virtual para 
aprender inglês

Um gesto de carinho 
e reconhecimento

PÁG. 4

Foi a época em que viajar e deixar o pet em um hotelzinho era um sofrimento para tutores e, especialmente, para 
os bichinhos. Antes deixados presos em pequenos espaços, hoje existem hotéis para cães que são verdadeiros spas, 
onde passam o dia brincando, participando de atividades para farejar, alimentação ao som de música e um sono 
gostoso em confortáveis camas. Uma grande diversão e comodidade que o dono acompanha tudo pelo celular!

Diversão longe 
dos donos

PÁG 3

Do Buritis 
para Belo 
Horizonte

O nome Efigênia Vidigal 
fez história no Buritis. 
Durante um bom período 
o Colégio que levou este 
nome foi a principal 
instituição de ensino 
do bairro e uma grande 
parceira da comunidade. 
Em 2009 a escola passou 
a ser comandada pelo 
SEB/Unimaster. Porém, as 
irmãs Alice, Maria José 
e Carmelita Vidigal não 
deixaram de trabalhar em 
prol da educação e da 
cidadania. Criada em 2001, 
a Associação Efigênia Vidigal 
de Educação e Cultura 
(AVEC), que completou 
18 anos de vida no último 
mês de outubro, cresceu e 
chegou à maioridade com 
status de uma das mais 
respeitadas da capital, 
transformando vidas de 
crianças, jovens e adultos.

Maria José, Carmelita e Alice
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SERÁ?

Sabemos que o consumo da 
gordura trans industrial em ali-
mentos causam doenças cardio-
vasculares. Há uma relação clara 
entre a ingestão e o desenvolvi-
mento de doenças coronarianas, 
que podem levar a morte. No 
Brasil, encontramos produtos 
nas prateleiras dos supermercados 
que têm muito mais do que os 2% 
de limite de gordura trans que é 
permitido. Diante desse quadro, 
a Agência Nacional de Vigilância 
Sanitária (Anvisa) decidiu proi-
bir o uso desse tipo de gordura, 
a partir de 2023. Com a medida, 
o Brasil se torna o 50º país no 

mundo a adotar esse tipo de res-
trição. A indústria tem prazo de 
18 meses para se adaptar ao limite 
máximo de 2% da substância em 
produtos como sorvetes, pipocas, 
biscoitos, margarinas e congela-
dos. Só acredito vendo, pois o lo-
bby das grandes empresas é maior 
que o interesse público.

AnAlice lopes
Moradora

VERÃO

A época mais quente do ano 
chegou. Proteger a pele e cabelos 
dos efeitos nocivos sol para ga-
rantir um bronzeado saudável é 
o objetivo de muitos brasileiros 
nesta alta temporada. Aproveitar 

essa época e preservar a saúde é 
o objetivo de muitos brasileiros 
e, para atingi-lo, é necessário 
tomar alguns cuidados com a 
saúde. Em relação aos prote-
tores solares sabemos que são 
imprescindíveis, pois a radiação 
emitida pelos raios solares pode 
provocar uma série de danos na 
pele como queimaduras, enve-
lhecimento precoce e até câncer. 
Outra preocupação que deve-
mos ter é com os cabelos. Nesta 
época do ano, é comum os fios 
sofrerem de ressecamento, opa-
cidade, desbotamento e perda de 
brilho. Um aliado nesta prote-
ção é o ‘leave-in’, que funciona 
como uma “capa”. Sigam essas 

duas dicas e curtam tranquila-
mente o verão.

Murilo sArro

BURIDOGS
Muito bacana a reportagem 

da edição de dezembro de 2019 
na qual falaram do Buridogs. 
Sou defensora dos animais e já 
me prontifiquei a fazer parte des-
te grupo. Agora, os cães em situ-
ação de rua do Buritis e região 
estão bem mais protegidos, pois 
este belo grupo de voluntários 
dão assistência, alimentação e 
encontrar lares para os animaizi-
nhos. Vida longa para todos que 
ajudam os animais.

lArissA roedel

RETROSPECTIVA

Adorei ler a retrospectiva 
2019 do JORNAL DO BURITIS 
na edição passada. Fiquei pen-
sando como o tempo passa tão 
rápido em nossas vidas e quan-
do nos damos conta já é final 
de ano. Muito bom saber que a 
loucura que a BHTrans queria 
fazem em nosso bairro com a 
implantação de faixa exclusiva 
para ônibus não foi para fren-
te. Outras excelentes lembran-
ças foram a da instalação, há 
dois anos, da Base Móvel de 
Segurança em nosso bairro e 
também da criação do grupo de 
empresários do chamado Bu-

ritis 2, ou “Baixo Buritis”. Su-
cesso para todos em 2020.

lAércio MorAis
Morador

ERRATA

Em sua edição 191 (dezem-
bro 2019), o JORNAL DO BU-
RITIS publicou na página 2 a 
reportagem “Instituto é Home-
nageado na CMBH”. Em seu 
terceiro parágrafo há uma infor-
mação dizendo que o “Instituto 
Casa do Caminho sobrevive ex-
clusivamente de voluntariado”. 
Na verdade, o correto seria a afir-
mação de que o “Instituto Casa 
do Caminho sobrevive exclusi-
vamente de doações”.  

Há controvérsias sobre o 
autor da tese, mas ao menos 
por enquanto a história a atri-
bui ao nosso saudoso presi-
dente Juscelino Kubitschek. 
A diferença entre o pessi-
mista e o otimista. Segundo 
JK, o otimista pode até errar, 
mas o pessimista já começa 
errando. A frase não saiu do 
nada. Dizem que ela foi me-
ticulosamente pensada para 
aqueles que colocavam difi-
culdade em tudo. Para uma 
pessoa empreendedora, qua-
se revolucionária, é uma he-
resia não sonhar. E era assim 
que ele conseguia motivar 
aqueles que viviam ao seu 
redor procurando dificulda-
des para inovações.

O JORNAL DO BURI-

UM 2020 PROMISSOR
TIS acredita piamente na 
tese de JK. Ao contrário da 
imensa maioria dos veículos 
de comunicação que costuma 
profetizar o caos – dizem que 
desgraça atrai mais audiência 
-, somos otimistas. E estamos 
começando este novo ano 
tendo realmente razões bem 
concretas para exercitarmos 
nosso otimismo.

Para começar, 2020 é ano 
onde teremos eleições mu-
nicipais. É mais uma opor-
tunidade de discutirmos os 
problemas da nossa cidade 
para, com um diagnóstico em 
mãos, procurarmos as solu-
ções. Não falamos apenas da 
responsabilidade do prefeito 
que vencerá as eleições em 
outubro. Mas da participa-

ção intensa de 2,5 milhões 
de pessoas no projeto de uma 
cidade melhor e mais huma-
na. No caso específico do 
Buritis, cresce cada vez mais 
a consciência em nossos mo-
radores de termos represen-
tantes que defendam os in-
teresses e reivindicações do 
bairro na Câmara Municipal.  
Esta é uma lacuna que temos 
que preencher.

O ano de 2019 não foi 
dos melhores nem preencheu 
as expectativas que tínha-
mos sobre ele. Mas já fo-
ram plantadas as bases para 
que o país retome o rumo do 
crescimento. Aqui no bairro 
vimos ao longo do ano no-
vos empreendimentos nasce-
rem. É verdade que muitos 

não sobreviveram e acaba-
ram sucumbindo. Mas o sal-
do é positivo e neste 2020 
muitos novos negócios já es-
tão prontos para iniciar suas 
atividades.

No mercado imobiliário o 
bairro voltou a suspirar com 
o lançamento de novos em-
preendimentos. Recebemos 
centenas de novos estabeleci-
mentos que tornaram o nosso 
comércio ainda mais atrati-
vo. Nossas escolas investem 
cada vez mais em inovação e 
os centros universitários es-
tão oferecendo um cardápio 
de cursos que fica a cada dia 
mais diversificado, propor-
cionando aos nossos estudan-
tes a possibilidade de fazer 
um curso superior de quali-

dade perto de casa.
Por essas e muitas outras 

razões acreditamos que o Bu-
ritis vai continuar trilhando 
o caminho de ser um bairro 
melhor a cada dia. Façamos, 
então, a nossa parte. Jogar 
lixo no lugar certo. Atraves-
sar na faixa. Respeitar os 
animais. Ter uma boa con-
vivência com os vizinhos. 
Participar da vida política e 
comunitária do bairro. Rei-
vindicar aquilo a que temos 
direito. Enfim, evoluir no 
quesito cidadania, porque 
sempre é possível ser uma 
pessoa melhor. Um 2020 
com mais tolerância, gentile-
za e muito amor no coração. 
É o que o nosso JB deseja 
para todos.
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Tradição 

Liga da Robótica
Na Liga da Robótica, alunos 
de escolas públicas de 10 a 14 
anos participam gratuitamen-
te de oficinas semanais em 
que aprendem os princípios 
básicos da programação e da 
robótica. Nas atividades do 
projeto são usados o software 
gratuito Scratch e Kits Lego. 
Os voluntários são graduandos 
de Engenharia e Ciências da 
Computação.
As oficinas de ambos os pro-
jetos acontecem aos sábados, 
pela manhã, em laboratórios 
e espaços cedidos por institui-
ções parceiras. Todo o mate-
rial de consumo, assim como 
as atividades impressas, é 
oferecido pela AVEC. Partici-
pantes e voluntários recebem 
certificados.

Efigênia Vidigal. Alguns mo-
radores que se mudaram para o 
bairro mais recentemente podem 
não conhecer este nome. Mas, na 
verdade, não há como contar a 
história do Buritis sem fazer refe-
rência a ele. Trata-se da educado-
ra Efigênia Elias Vidigal, nascida 
no município de Acaiaca, no in-
terior de Minas, mas que faleceu 
precocemente aos 44 anos de 
idade (1933/1977). Mesmo com 
o pouco tempo de vida, marcou 
seu nome na história da educação 
em Minas e, em especial, aqui no 
Buritis.

Ela deu o nome ao Institu-
to Efigênia Vidigal, inaugurado 
no final da década de 70 por ini-
ciativa de sua família. Ao final 
da primeira década deste século, 
a escola foi adquirida por outra 
instituição de ensino, hoje SEB/
Unimaster. Mas em 2001 já havia 
sido criada a Associação Efigênia 
Vidigal de Educação e Cultura 
(AVEC), que completou 18 anos 
de vida no último mês de outu-
bro. A instituição filantrópica, que 
nasceu dentro do Buritis, cresceu 
e chegou à maioridade com status 
de uma das mais respeitadas da 
capital, transformando vidas de 

UM nOMe qUe cOntInUa 
fazenDO HIStóRIa

crianças, jovens e adultos.
A criação da AVEC foi ins-

pirada nas ações sociais  que eram 
realizadas por alunos e professores 
do antigo Instituto Efigênia Vidigal, 
como visita a asilos, campanhas do 
agasalho, doação de alimentos para 
famílias carentes e auxílio a entida-
des assistenciais da capital. Era um 
movimento tão intenso que as dire-
toras do colégio enxergaram que era 
necessário organizá-las por meio de 
uma entidade.

Se ainda estivesse em fun-
cionamento a Escola Efigênia 
Vidigal estaria completando 40 
anos. Sua primeira unidade foi 
instalada na Avenida Raja Gabá-
glia. Com o passar dos anos suas 
coordenadoras enxergaram que 
ela deveria se mudar para o Bu-
ritis. O bairro, ainda dando seus 
primeiros passos, não contava 
com nenhuma escola. A chegada 
do Efigênia significou uma gran-
de mudança.

“Me lembro como se fos-
se hoje. Adquirimos o terreno e 
construímos o prédio. Na época 
só havia mais um edifício na-
quela rua. Colocamos uma fai-
xa com os dizeres: “aqui será a 
escola do futuro” e, de fato, foi. 
Hoje o Buritis é essa referência 
em educação”, ressalta Maria 
José Vidigal, atual vice-presi-
dente da AVEC, que recorda 
que na época, 1997, os pais fa-
lavam da felicidade em saber 
que o Buritis teria uma escola e 
que até os corretores de imóveis 
citavam a chegada do Efigênia 
Vidigal como uma forma de 
convencer clientes a adquirirem 
imóveis no bairro. “Era uma va-
lorização do Buritis”.

Realmente, o Instituto Efigê-
nia Vidigal não era apenas uma 
escola, era uma parceira do bair-
ro. Quando o bairro ainda não 
tinha uma paróquia, a igreja ca-
tólica fazia suas celebrações nas 
dependências da escola. E por 
muitos anos o IEC foi a sede das 
reuniões da Associação dos Mo-
radores do Buritis (ABB), além 
de dar apoio a diversos outros 
projetos do bairro.  

Maria José enaltece ainda a 
qualidade educacional oferecida 
pela escola. Segundo ela, seus 
professores, além de serem apai-
xonados pela profissão, eram 
incentivados a se capacitarem 
para proporcionar aos alunos 
um aprendizado ainda melhor. 
“Nós pagávamos para eles fa-
zerem cursos de qualificação 
e aperfeiçoamento. Uma coisa 
que me deixava bem nervosa era 
que todo fim de ano as escolas 
maiores vinham atrás deles. Ofe-

reciam melhores salários porque 
sabiam que estavam contratando 
grandes professores. Me dava 
uma raiva”, brinca.

Essa qualidade na educa-
ção é uma das razões para que 
o nome Efigênia Vidigal não 
seja esquecido. “Ainda encon-
tro pais que me dizem: minha 
filha se formou em medicina, 
meu filho é advogado, eu sou 
engenheiro, isso graças ao 
aprendizado no Efigênia Vidi-
gal. Para uma educadora, ouvir 
isso não tem preço”, diz Alice, 
emocionada.

Apesar de a escola ter ga-
nhado nova direção e nomencla-
tura no Buritis, o nome Efigênia 
Vidigal ainda se faz presente em 
um colégio da região. No vizi-
nho Palmeiras temos a Escola 
Municipal Efigênia Vidigal, uma 
homenagem do poder público 
à irmã mais velha dessa família 
de educadores e grande respon-
sável por dar início a esse lega-
do. “Nossa irmã foi um grande 
exemplo a ser seguido. Apesar 
de ter falecido com apenas 44 
anos deixou um legado gigan-
tesco. Foi ela a fundadora da Es-
cola Cecília Meireles e que nos 
abriu as portas para esse mun-
do. A prefeitura ter dado o seu 
nome à escola foi uma grande 
homenagem e a AVEC acabou 
a adotando para alguns proje-
tos, como o apoio na alfabeti-
zação de crianças e a escola de 
pais, onde os pais participam 
de diferentes palestras com 
psicólogos e outros profissio-
nais”, informa Alice.

Devido à seriedade do tra-
balho, a Associação Efigênia 
Vidigal de Educação e Cultura 
foi contemplada com verbas do 
Instituto EMBRAER, em uma 
disputa com entidades de todo 
o país. Contudo, a verba ainda 
é insuficiente para bancar todas 
as suas ações, uma vez que não 
recebe qualquer ajuda do poder 
público. Quem quiser conhecer 
mais a AVEC e ajudar nos seus 
projetos basta acessar o site 
www.avecmg.org.br ou ainda li-
gar no 2512-0903.

Conheça alguns Projetos da AVEC

Diante desse cenário, cria-
ram, em 2001, a associação que, 
mesmo após a venda da escola, 
não poderia mais acabar. “Quan-
do achavam que estávamos apo-
sentando iniciamos um trabalho 
ainda maior. A AVEC é um grande 
orgulho. O trabalho voluntário por 
si só é gratificante, mas, para nós 
que somos educadoras, que traze-
mos essa aptidão no nosso DNA, 
é ainda mais especial”, diz a dire-
tora da associação, Alice Vidigal.

Nos últimos anos a associação 
tem se destacado com os projetos 
de educação tecnológica. Crianças 
e adolescentes de escolas munici-
pais estão tendo a oportunidade de 
trabalhar com equipamentos até 
então distantes da realidade deles. 
“Por meio desse trabalho quere-
mos incentivá-los a buscar carrei-
ras no ramo da ciência. Acredita-
mos que a educação e a tecnologia 
têm que ser acessível a todos”, 
comenta a presidente Carmelita 
Vidigal, que ressalta ainda que a 
AVEC segue realizando projetos 
nas áreas de educação e assistên-
cia social. “Na cidade mineira de 
Acaiaca, terra do nosso pai e avós, 
contribuímos com diversas ações 
na área social e cultural”.

Para esse ano de 2020, o gran-
de objetivo da AVEC já está tra-
çado. Colocar alunos de escolas 
municipais na disputa da Olim-
píada Brasileira de Informática. 
“O que a gente vê é que a com-
petição se resume a estudantes de 
colégios particulares. Queremos 
mudar esse cenário. Tivemos tan-
to sucesso nos projetos já reali-
zados que tenho certeza que ire-
mos alcançar mais esse objetivo”, 
destaca Carmelita.

Relação com o Buritis

Esquadrão Quero-Quero
Equipes de alunos do ensino mé-
dio de escolas públicas de Belo 
Horizonte aplicam conceitos de 
Física e Matemática para cons-
truir miniplanadores com mate-
riais diversos. Depois de vários 
encontros participam de uma 
competição em que os minipla-
nadores devem ser lançados a 
mão. Vence a equipe que obtiver 
o voo mais longo, na distância e 
no tempo.
É feita uma visita a cada escola 
para apresentar o projeto, solicitar 
a divulgação e a indicação de um 
professor cuja função é ajudar os 
alunos a se organizarem, se man-
terem focados e em dia com as 
tarefas. Os instrutores são voluntá-
rios, graduandos e profissionais da 
engenharia aeronáutica. As aulas 
consistem em uma apresentação te-
órica seguida de atividade prática.

Garotas Applicadas

 Com o apoio do Instituto Em-
braer a AVEC realizou em 
2019 o projeto Garotas Appli-
cadas que tem o objetivo de 
oferecer atividades de empre-
endedorismo tecnológico a 

adolescentes e jovens do ensino 
médio de escolas públicas para 
atender ao ODS 5 – Alcançar 
a Igualdade de Gênero. Foram 
ações para promover a inova-
ção e aumentar para elas as 
oportunidades para o exercício 
da liderança.

Maria José, Carmelita e Alice: as irmãs que 
mantêm viva a HISTóRIA de EFIGênIA VIDIGAL

Projeto GAROTAS APPLICADAS foi uma das 
grandes novidades da AVEC em 2019
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Exemplo

O fim de ano da turma que 
deixa o nosso bairro limpo e mais 
bonito foi muito especial. A partir 
da iniciativa de uma moradora da 
Rua Marco Aurélio de Miranda, to-
dos os coletores de lixo e material 
reciclável do Buritis ganharam de 
presente uma super cesta de Natal. 
Uma valorização e carinho que, se-
gundo os profissionais, nunca ha-
viam recebido na vida.

A ideia de doar as cestas 
partiu da professora aposentada 
Marialice Lamarca. A princípio, 
ela mesma iria criar as cestas e 
doar à equipe que realiza a co-
leta em sua rua. Contudo, para 
elaborar uma cesta ainda mais 
“recheada” decidiu pedir ajuda a 
vizinhos com algumas doações. 
Seu pedido não só foi atendido 
como bastante superado. Alguns 
moradores que aderiram levaram 
a ideia a amigos de outras ruas 
do bairro e, no fim, todos os 26 
coletores de lixo e três coletores 
de material reciclável que atuam 
no Buritis foram contemplados. 
“Quando eu fui vendo chegar os 
alimentos, cada vez mais e mais, 
foi uma alegria imensa. E não foi 
uma cesta básica não. Tinha doce 
de leite, leite condensado, cho-
colate e eu ainda fiz questão de 
comprar um frango para colocar 
em cada uma delas. Tenho certe-
za que a ceia de fim de ano deles 
foi muito especial”.

O respeito de Marialice ao tra-
balho dos coletores de lixo vem de 
muito tempo. Ainda criança via o 
pai fazer ações em prol destes tra-

Moradores proporcionam fim 
de ano especial a coletores

balhadores muitas vezes 
esquecidos pela socieda-
de. Cresceu e levou con-
sigo o desejo de fazer o 
mesmo. “Eu sempre con-
verso com eles quando 
passam aqui. Ofereço suco, água. 
Recentemente trouxe a equipe 
aqui da rua para almoçar em minha 
casa, com minha família. Vocês 
não imaginam a felicidade deles, 
não pela comida em si, mas pela 
consideração, pelo respeito” co-
menta Marialice, que no dia da en-
trega das cestas ainda se vestiu de 
Papai Noel. “Foi um dia de muita 
alegria. Quem disse que Papai 

Noel é só para criança, os adultos 
também adoram”, brinca.

Uma das profissionais da cole-
ta de lixo do Buritis, Edna Soares, 
fala da felicidade em ganhar a cesta 
de natal da comunidade. “Foi muito 
gratificante pra gente. Todos nos tra-
taram muito bem, com carinho e res-
peito. Eu agradeço a Deus por essas 
pessoas e que continue iluminando o 
caminho de cada um deles”.

O Buritis tem se mostrado um 
bairro de gente do bem, que busca 
fazer algo pelo crescimento social. 
Contudo, uma rua em especial tem 
ganhado destaque. A união dos 
moradores da Marco Aurélio de 
Miranda já proporcionou a revita-
lização e manutenção da praça de 
arena Aroldo Tenuta, além da reali-
zação de eventos de confraterniza-

ção e ações sociais. “É muito legal 
ver essa união do bem. É um tra-
balho de formiguinha, de motiva-
ção, que aos poucos vai ganhando 
força e acontecendo. A gente vê a 
felicidade no rosto de cada um em 
ajudar, isso é muito legal”, diz o 
morador Álvaro Rojas.

De acordo com Marialice, a 
ação em prol dos coletores de lixo e 

material reciclável foi apenas o iní-
cio. “Eu quero fazer para o varredor 
de rua, para o carteiro, ou seja, todos 
os trabalhadores que são fundamen-
tais para o nosso bem-estar no dia 
a dia”. Da nossa parte, o Jornal do 
Buritis garante: todos os moradores 
que fizerem ações desse gênero no 
bairro vão continuar ganhando des-
taque especial em nossas páginas.

Rua do bem

Em clima de 
muita diversão 
MARIALICE se 
vestiu de Papai 
noel para fazer a 
entrega das cestas

Desde outubro do ano pas-
sado, o JORNAL DO BURITIS 
conta com um grande reforço na 
sua linha editorial. A advogada 
Thaís Brasileiro, que atua nas 
mais diversas áreas do Direito, 
assumiu uma das colunas do 
jornal. Sua intenção é colocar 
de forma clara e concisa, a jo-
vens advogados e leitores, situ-
ações que poderão vivenciar no 
dia a dia e qual a melhor forma 
para serem resolvidas, muitas 
vezes, sem a necessidade de 
ajuizar uma ação.

Thaís, que é moradora no 
nosso bairro, é advogada há 13 
anos. Neste período advogou 
por grandes e pequenas empre-
sas. Percorreu os quatro cantos 
de Minas Gerais defendendo 
causas. Conheceu muita gente 
e suas histórias. Experiências 
fundamentais para decidir “se 
libertar”, como ela mesma gosta 
de dizer, e abrir seu próprio es-
critório. No pensamento um só 
desejo: praticar uma advocacia 
humanizada.

Ao longo dos anos Thaís 
por diversas vezes ouviu a for-
ma pejorativa que muitas pesso-

Por uma defesa humanizada
Advogada, colunista do JB, fala da 
importância de conhecer o cliente

as enxergam o advogado. “Figura 
sem escrúpulos” que só pensa em 
ganhar, inclusive, em cima do 
próprio cliente. A tão falada cri-
se no Direito, segundo ela, talvez 
passe muito por essa questão. Sem 
querer julgar ninguém, quis bus-
car algo diferente na profissão, e 
encontrou.

A humanização da advocacia 
surge em sua vida como a impor-
tância de mostrar a quem está do 

outro lado da mesa, que não bus-
ca ali ganhar a sua remuneração 
como uma mera reprodutora de 
textos legais, mas sim como al-
guém que se preocupa com os 
seus problemas reais. “É trans-
formar a linguagem do Direito. 
Enxergar no outro a si mesmo. 
Buscar antes de tudo resolver a 
dor do cliente. Antes de assu-
mir um caso costumo ouvir meu 
cliente por cerca de duas horas. 
Conhecer bem sua história. Fazer 
o principal, que ele tenha con-
fiança em mim”.

De acordo com a advogada, 
assim como todas as outras áreas, 
o Direito também está passando 
pelos impactos da chamada “in-
dústria 4.0” e só uma mudança de 
atitude dos profissionais poderá 
fazer com que consigam enfrentar 
essa árdua transição e concorrên-
cia. “Demorei cerca de dez anos 
para entender isso. Hoje vejo 
aquelas plaquinhas de advoga-
dos que atendem em casa, muito 
comuns no interior, com admira-
ção, Quer coisa mais íntima, de 
confiança, que você receber uma 
pessoa na sua casa ou no estabele-
cimento dela?”.

 Por meio da coluna no JB 
Thaís pretende prestar um im-
portante auxílio às pessoas. No 
seu primeiro texto publicado, 
por exemplo, a advogada citou 
algo bastante comum e que traz 
tantos transtornos no dia a dia 
de um condomínio: o morador 
inadimplente.

A advogada tentou mostrar 
como o problema pode ser re-
solvido da melhor forma possí-
vel, tanto para o síndico quanto 
para o condômino inadimplen-
te. “Com algumas orientações, 

quem sabe, o problema pode até 
ser solucionado sem precisar 
nem ir à justiça. Evita-se con-
fronto e problemas que podem 
prejudicar no dia a dia. Da mes-
ma forma posso mostrar situa-
ções para evitar problemas judi-
ciais seja para comerciantes ou 
pessoas físicas”, reforça.

Ainda de acordo com Thaís, 
escolheu o Buritis para morar 
e também para ter uma coluna 
por enxergar aqui um bairro 
em que os moradores têm essa 
consciência de buscar o novo, 

de saber lidar com as situações 
e buscar a melhor forma pra re-
solvê-las.

Para conhecer um pouco 
mais do trabalho da advogada, 
colunista do JB, basta acessar 
suas redes sociais (site: www.
thaisbrasileiro.com.br / E-mail: 
contato@thaisbrasileiro.com.br 
/ Instagram: @thaisbrasileiro-
adv / Facebook: /brasileiroad-
vocacia), telefone 98785 8640 
ou mesmo agendar um horário 
para ir até ao seu escritório, lo-
calizado no Barro Preto.

Coluna

THAíS BRASILEIRO: o importante 
é conhecer a história do cliente

Direito



5Janeiro de 2020

EDITORIAL | OPINIÃO |  LAZER | EDUCAÇÃO | POLÍTICA | ESPECIAL |  CULTURA | POLUIÇÃO | SAÚDE | SERVIÇOS | IMÓVEIS | PAINEL | TENDÊNCIA | SEGURANÇA 

O cuidado com o meio am-
biente se tornou pauta dos noticiá-
rios nos últimos tempos e vem ga-
nhando, cada vez mais, a atenção 
das pessoas. A busca por serviços e 
produtos que tragam conceitos de 
sustentabilidade embutidos tam-
bém aumentou no decorrer dos 
anos. O setor da construção civil 
busca sempre agregar inovações 
que permitam que a natureza esteja 
presente nos projetos, promoven-
do uma unificação integral entre 
os recursos naturais e as estruturas 
criadas pelo homem. A partir da 
década de 90, os profissionais de 
arquitetura e paisagismo ganha-
ram grande importância no cenário 
da construção civil. Hoje, ambos 
trabalham em conjunto e por isso 
é possível projetar um apartamen-
to pensando na possibilidade, por 
exemplo, de um jardim vertical ou 
de uma horta orgânica nas cober-
turas. Tudo isso vem como benefí-
cio para os futuros moradores que 
buscam o equilíbrio entre natureza 
e a segurança das construções ver-
ticais. É o que se chama de urbani-
zação da natureza. 

Existem ainda outras formas 
de atuação do setor. São elas: 
Certificação Leed, em inglês: 
Leadership in Energy and Envi-
ronmental Design, em português: 
Liderança em Energia e Design 
Ambiental, criada em 1998, visa 
promover e estimular práticas de 
construções sustentáveis, satisfa-

construção civil e a 
preservação do meio ambiente

Sintonia

zendo critérios para um empreen-
dimento verde, como Localização 
e Transporte, Lotes Sustentáveis, 
Eficiência da Água, Energia e 
Atmosfera, Materiais e Recur-
sos, Qualidade Interna dos Am-
bientes e Inovação e Prioridades 
Regionais; Certificação Aqua, 
é um processo de gestão total do 
projeto para obter alta qualidade 
ambiental em empreendimentos 
novos. Entres as principais vanta-
gens dessa certificação estão: eco-
nomia de água e energia durante a 
vida útil do imóvel, redução dos 
custos de condomínio, valoriza-
ção do patrimônio ao longo do 
tempo e menores custos de ope-
ração e manutenção. 

Outra técnica que pode ser 
utilizada em benefício da nature-
za e das pessoas é a Arquitetura 
Bioclimática. Ela propõe proje-
tos que harmonizem totalmente o 
ambiente externo ao interno, pas-
sando por técnicas que aproveitem 
melhor as condições climáticas. O 
aumento da eficiência energética 
da construção permite que o im-
pacto negativo da obra seja redu-
zido. Os projetos devem estar de 
acordo com as características do 
local, antecipando todas as ações 
naturais que possam ajudar (ou 
mesmo complicar) a adaptação 
dos moradores ou frequentadores, 
por exemplo. 

Construtores e incorporadores 
preocupados com esse tema e que 

buscam a viabilidade dos projetos, 
optam por construir em áreas com 
muita arborização. Em alguns ca-
sos, buscam implementar a técni-
ca de posicionamento do prédio 
em relação a posição solar e a 
circulação do ar, o que possibilita 
maior conforto para o morador. 
Vale lembrar que até os tamanhos 
das unidades contribuem com 
esse conforto, por isso, investir 
em plantas com menos paredes e 
maiores áreas é uma forma de via-
bilizar esses projetos.

Conheça algumas iniciativas 
que permitem a integração 

perfeita entre a sustentabilidade 
e inovação nas áreas urbanas

O Puntarenas Residence, 
localizado no Buritis, é um 
exemplo desses projetos que 
buscam maior conexão com 
a natureza e prima pela sua 
conservação. Este é um pro-
jeto raro, em que se encontra 
um espaço com uma grande 
área de preservação em Belo 
Horizonte, são mais de 15 

mil m² no entorno, e, aproxi-
madamente, 2.600 m² de área 
exclusiva do empreendimen-
to. Como forma de agregar 
valor e, conjuntamente, via-
bilizar a comercialização, há 
uma relação harmônica com 
os profissionais de arquitetura 
e paisagismo ainda na fase da 
obra, dessa forma se consegue 

entregar uma unidade residen-
cial com os benefícios citados 
anteriormente. 

Além das árvores perten-
centes ao terreno, foram plan-
tadas mais de 180 unidades de 
21 espécies diferentes, como 
estabelecido nas normas que 
regem as áreas de preservação 
ambiental de Belo Horizonte.
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Sucesso

O Buritis mais uma vez teve 
participação de destaque no Mi-
nas Fashion Week. A AcquaGym 
Moda Praia e Fitness (que possui 
uma de suas unidades na Avenida 
Professor Mário Werneck, 1750) 
apresentou sua novíssima coleção 
durante a 17ª edição do evento, 
realizada no último dia 15 de de-
zembro no tradicional Ouro Minas 
Palace Hotel. A cada entrada dos 
modelos na passarela se via uma 
reação de deslumbre por parte do 
grande público presente.

Esta é a terceira participação 
da AcquaGym no Minas Fashion 
Week. A loja apresentou parte de 
sua coleção Summer 2020: ATA-
LAIAS. Peças exclusivas para 
mulheres, homens e crianças.  “No 
total, foram 43 entradas. O evento 
nos dá esta boa possibilidade de 
mostrar nossa marca. Foi nítido 
perceber nesta edição como o pú-
blico já tem uma afinidade maior 
com o nosso trabalho”, diz a pro-
prietária da loja, Adriana Calisto.

Mas, além das peças, a partici-
pação da AcquaGym também já se 
tornou aguardada pelo público para 
saber o que a loja traria como sur-
presa. Desta vez, os modelos des-
filaram ao som da cantora mirim 
mineira Polly Anger, semifinalista 
do The Voice Kids. “Foi diferente 
cantar em um desfile, mas muito 
legal. Uma honra pra mim poder 
cantar para a AcquaGym, uma loja 
que sou cliente já há muito tem-
po”, comenta a cantora.

Além de Polly Anger, outro 
destaque na passarela durante o 
desfile ATALAIAS foi a presença 
da youtuber Jully Molinna. “Muito 
bacana a coleção AcquaGym. Ado-
rei fazer parte do evento”.

Desfile de loja do Buritis é 
destaque no Minas fashion Week

E mais...
O Minas Fashion Week nas-

ceu do desejo de revelar talentos 
no mundo da moda. Por meio 
do evento, vários jovens conse-
guiram aparecer para o cenário 
nacional e hoje estão inseridos 
neste concorrido mercado.

Para a edição 17 mais uma 
novidade. O evento também 
arrecadou alimentos não pere-
cíveis que serão destinados à 
entidade ONG Amigos de Mi-
nas, que faz um grande trabalho 
social com famílias do norte do 
Estado. “Essa preocupação do 
evento é o principal pra mim. 
Essa possibilidade de realizar 
sonhos. Seja de um jovem que 
busca sucesso numa carreira ou 
mesmo a simples doação para 
alimentar uma família. Temos 
sempre que nos unir em prol 
desse trabalho do bem. Parabéns 
a todos os envolvidos”, finaliza 
Adriana.

A blogueira JULLy MOLInnA foi 
um dos destaques na passarela

POLLy AnGER embalou o 
desfile com sua linda voz

ADRIAnA CALISTO mais uma vez recebeu o troféu Fashion Business. Reconhecimento ao trabalho feito à frente da AcquaGym
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Variedades 

A grande expectativa criada no 
comércio para as vendas no fim de 
2019 foi concretizada. Segundo a 
Associação Brasileira de Lojistas 
de Shopping (ALSHOP), as ven-
das de Natal nos shoppings cresce-
ram 9,5% em 2019 em relação ao 
ano anterior. É o melhor desem-
penho desde 2014, início da crise 
econômica, que afetou duramente 
as vendas do varejo até 2018.

Mas, se a notícia no geral é 
boa, no Buritis ela é ainda melhor. 
De acordo com o administrador do 
Paragem, Weverton Jorge, a expec-
tativa de crescimento nas vendas 
no centro comercial era de 5%. 
Entretanto, ao final do período, o 
crescimento calculado foi de incrí-
veis 30%. “Nosso fluxo de clientes 
foi cerca de 20% maior em relação 
à 2018. E, mais do que frequentar 
o espaço, o público veio com a 
intenção de comprar. Foi o fim de 
ano como esperávamos”.

Para Weverton, além da con-
fiança na melhoria da economia, 
alguns fatores foram fundamentais 
para o bom resultado nas vendas 
no fim do ano. “O cliente quer ser 
bem atendido. Para isso, é preciso 
oferecer a ele uma gama de bons 
produtos, conforto, comodidade e 
entretenimento. Terminamos o ano 
com todas nossas lojas locadas, 
com importantes marcas, novo es-
tacionamento, totalmente automa-
tizado, e ainda a presença do Papai 
Noel para alegrar crianças e pa-
pais. Tudo isso com a conveniência 
de estar dentro do bairro, bem per-
tinho de casa. Tenho certeza que a 
reunião de todos esses fatores fez 
muita diferença”, exalta.

Paragem registra 
aumento de vendas 

acima da média
A expectativa do administra-

dor agora é para este mês de ja-
neiro quando, tradicionalmente, 
as vendas crescem em virtude 
das diversas promoções nas lojas. 
“É o queimão de estoque. Muita 
gente já tem o costume de guar-
dar um dinheirinho para aprovei-
tar esta época do ano. Depois do 
que aconteceu no fim do ano, a 

expectativa não poderia ser mais 
animadora”.

A pesquisa da ALSHOP reuniu 
os dados de 30 mil pontos de ven-
das distribuídos por todo o país e 
representa 400 empresas de varejo. 
As vendas no período representa-
ram R$ 37 bilhões em injeção de 
dinheiro na economia do país, se-
gundo os dados da entidade.

Para 2020, a administração do Paragem promete continuar ino-
vando para oferecer os melhores serviços ao cliente. Uma grande 
novidade já foi confirmada e com certeza vai fazer a alegria da ga-
rotada de 03 a 90 anos. No mês de março será inaugurado no Para-
gem uma franquia da SNIPER. “É um espaço onde adultos e crian-
ças simulam operações policiais com armas de pressão e projéteis 
de plástico. Os tiros são contra alvos do cenário, nunca contra opo-
nentes, o que deixa a diversão totalmente segura. É pura diversão. 
Além do cinema, agora também teremos mais esta grande opção de 
entretenimento”, anuncia Weverton.

O que vem por aí

Com novidades que virão, Weverton acredita 
que as vendas serão ainda melhores em 2020

Tradicionalmente realizada em 
setembro, a Campanha de Vacina-
ção Animal em Belo Horizonte 
de 2019 segue suspensa. Enquan-
to uma nova data para as imuni-
zações não é estabelecida, donos 
de animais precisam redobrar 
os cuidados para proteger seus 
pets e evitar a transmissão tam-
bém para os humanos. No Buri-
tis, bairro com o maior número 
de cães na capital, os moradores 
contam com um importante alia-
do na imunização contra a doen-
ça. O UniBH, por meio do curso 
de Medicina Veterinária, realiza 
campanhas e serviços que podem 
contribuir com a vacinação no 
bairro.

Nos dias 26 de outubro e 09 
de novembro do ano passado fo-
ram realizadas as edições dois e 
três do PetDay. Como grande no-
vidade em relação à primeira, foi 
organizada uma ação de vacinação 
contra a raiva. No caso, os tutores 

RAIVA: UnIBH TERÁ ESPAçO ExCLUSIVO PARA VACInAçÃO

A Prefeitura de BH, por 
meio da Secretaria Munici-
pal de Saúde, alegou que o 
número de doses disponíveis 
não foi suficiente para aten-
der à demanda de cães e ga-
tos da capital. O Ministério 
da Saúde, responsável por 
repassar as doses da vacina 
antirrábica, enviou um co-
municado aos municípios re-
comendando o adiamento da 

campanha.
Ainda de acordo com a 

Secretaria, o pequeno número 
de doses que está em estoque 
está reservado para ser usado 
apenas em casos de animais 
recebidos pela Zoonozes ou 
em ações de bloqueio, quan-
do um morcego é identifica-
do com a doença. Não existe 
uma data definida para a rea-
lização da campanha. 

Declaração 
da Prefeitura

arcavam com os custos apenas do 
medicamento. A aplicação, feita 
por alunos e supervisionada por 
um veterinário, era gratuita.

“No total, durante os dois 
eventos, foram imunizados 170 
cães. Um número bastante satis-

fatório, mas que pretendemos su-
perar na realização dos próximos. 
Além disso, já vacinamos dezenas 
de animais que recolhemos das 
ruas do bairro”, diz a coordenadora 
do Curso de Veterinária do UniBH, 
Phriscylla Pires.

Fora dos eventos, o Hospital 
Veterinário realiza a vacinação 
na unidade. Contudo, existe a 
cobrança da aplicação. “É fun-
damental que os donos não dei-
xem de vacinar seus animais. 
Além de protegê-los, a raiva é 
uma zoonose, ou seja, pode ser 
transmitida de animais para hu-
manos. A raiva humana também 
é bastante agressiva e em quase 
100% dos casos ela pode ser fa-
tal”, orienta.

InVESTImEnTO
E a coordenação do Curso de 

Veterinária prepara uma grande 
novidade para o hospital neste 
ano de 2020. Durante o primeiro 
semestre letivo será inaugurada 
uma sala de vacinação na unida-
de, que irá atender cães e gatos. 
Lá serão aplicadas as vacinas 
anti-rábica e as múltiplas.

A sala será um espaço ex-
clusivo para a vacinação. “Isso 

é uma garantia a mais de saúde 
para o pet, especialmente filho-
tes, que ainda não estão imunes 
às doenças. Sem dúvida uma 
tranquilidade a mais para os do-

nos”, explicou a diretora do hos-
pital, Marina Greco, ressaltando 
que todo o procedimento é feito 
com o acompanhamento de um 
veterinário.

nova SALA DE IMUnIZAÇÃO irá garantir muito 
mais SEGURAnÇA aos pets, especialmente filhotes

O morador do Buritis está 
sendo privilegiado quando o 
assunto é o acesso à internet 
de alta qualidade. A Oi acaba 
de anunciar que iniciou pelo 
nosso bairro a modernização 
de sua rede de internet fixa em 
BH. A companhia está implan-
tando infraestrutura de fibra 
ótica até à casa do cliente. Os 
beneficiados são os usuários 
do serviço da Oi no bairro que 
poderão solicitar a substituição 
pela Oi Fibra, sem custo adi-
cional, e ampliar a velocidade 
de acesso à Internet para até 
200 Mega pelo mesmo valor 
do seu plano atual. Com isso, 
clientes com velocidade até 35 
Mega passam a desfrutar de 
uma conexão com velocidade 
de até 200 Mega pelo mesmo 
valor que pagam atualmente. 

Belo Horizonte já possui 
mais de 60 bairros com a Oi 
Fibra disponível e todos eles, 
bem como os novos bairros 
que serão atendidos, terão a 
rede modernizada. De acordo 
com o diretor de vendas varejo 
e empresarial da Regional Oi 
MG, Enéias Bezerra da Silva, 
a substituição está começando 

pelo Buritis por ele possuir uma 
grande densidade populacional e 
um potencial de adesão ao serviço 
significativo.

Além disso, o diretor garante 
que o serviço não causará quais-
quer contratempos aos moradores. 
“É importante ressaltar que a subs-
tituição da rede de cobre por fibra 
ótica é feita sem nenhum transtor-
no para o cliente ou para a comuni-
dade do bairro. Uma vez solicitada 
a troca e verificada a possibilidade, 
o serviço é feito rapidamente”.  

Enéias Bezerra informa ainda 
que a ação faz parte da estratégia 
da companhia para atender à cres-
cente demanda por internet de alta 
velocidade. Para isso, vem direcio-
nando investimentos para ampliar 
o número de cidades com acesso à 
Oi Fibra, disponível até o momen-
to em 80 municípios brasileiros. 
“Em Minas Gerais, o serviço já 
está disponível em 16 cidades. A 
modernização também está acessí-
vel para quem possui apenas tele-
fone fixo que, com a modernização 
da rede, poderá também contratar a 
internet por fibra”.  

DIfEREnCIAL
Como diferencial, a Oi Fibra é 

distribuída pelo sistema FTTH (Fi-
ber To The Home), o que significa 
que o sinal de internet sai da central 
distribuidora da companhia direta-

mente para a casa do consumidor, 
sem mediações. Além da velocidade 
de até 200 Mega, a Oi Fibra mantém 
a conexão mais estável do que as 
demais tecnologias, permitindo uma 
melhor experiência para todos os 
usuários do serviço, seja para games, 
vídeos ou outras utilizações.

“A substituição dos equipa-
mentos para a instalação da nova 
tecnologia não gera nenhum tipo de 
custo nem aumento no valor do pla-
no de internet já contratado”, garante 
Enéias. Para verificar a disponibilida-
de da troca de tecnologia ou solicitar 
o serviço, clientes devem entrar em 
contato com a operadora pelo Canal 
de Atendimento 103 31 ou www.oi.
com.br/internet  ou ir a uma loja Oi.

Buritis é primeiro bairro 
de BH a receber moderno 
serviço de internet da Oi

EnéIAS BEZERRA, diretor de
vendas da Regional Oi MG

SUBSTITUIÇÃO da rede não gera 
nenhum transtorno aos moradores
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Novidade

Aprender inglês no Buritis 
está muito mais fácil, divertido e 
com um preço atrativo. O nosso 
bairro foi o primeiro em Minas 
Gerais a receber uma unidade 
da escola de idiomas Beetools. 
A escola de inglês mais inovado-
ra do mundo utiliza tecnologias 
como Realidade Virtual (VR), 
Gamificação, Big Data e Inteli-
gência Artificial (AI) associadas 
ao ensino adaptativo, sala de 
aula invertida e acompanhamen-
to de um professor presencial.

Na maioria das escolas de 
idiomas a realidade é a mesma. 
Os alunos ficam escutando o 
professor sem participar ativa-
mente do aprendizado e sem-
pre com horários e dias fixos. 
A Beetools nasceu para mudar 
radicalmente esse cenário e in-
fluenciar outras escolas. 

“Não tenho dúvidas de que 
não poderíamos ter feito me-
lhor escolha para instalar a 
franquia no Buritis. Aqui no 
bairro há muitas pessoas an-
tenadas com a tecnologia e a 
modernidade dos dias atuais”, 
diz o administrador e sócio da 
escola, Davidson Sousa.

Outro diferencial é a reali-
dade virtual, a imersão estimula 
a memória de longo prazo, en-
quanto a repetição, aplicada por 
muitas escolas, apenas a de cur-
to prazo. Ao invés de ler sobre 
um pedido na lanchonete, o alu-
no irá vivenciar essa experiência.

BEnEfíCIOS
O método de ensino da Bee-

tools é, de fato, muito atrativo. 
Contudo, ele não se resume à 
interatividade com a realidade 
virtual. “A forma individual de 
trabalhar atende às necessida-
des individuais de cada aluno”. 
Na Beetools o aluno tem um 
momento com professor só para 
ele e as dificuldades são traba-
lhadas de forma personalizada”, 
comenta Davidson.

VOcê cOnHece a BeetOOlS?
A escola de inglês mais inovadora do mundo chega ao Buritis

mETODOLOGIA
Para contribuir com a fixação 

do conteúdo, o aluno pratica mui-
to e, além disso, participa em todas 
as aulas de uma série por meio dos 
óculos de Realidade Virtual – essa 
imersão estimula a memória de 
longo prazo. Já por meio da AI e 
Big Data, os professores da Beeto-
ols conseguem acompanhar o de-
senvolvimento de cada aluno den-
tro e fora da sala de aula – quando 
ele pratica o inglês em casa, a tec-
nologia oferece um feedback da 
pronúncia e envia os dados para 
o professor analisar. Esses dados 
são analisados individualmente, 
de forma a entender melhor o de-
sempenho do aluno, sua jornada de 
aprendizado e oferecer otimização 
constante do curso. 

“Atendendo individualmente, 
o professor consegue trabalhar a 
dificuldade de cada um de forma 
personalizada. Além disso, com a 
ajuda da tecnologia, dispõe ao alu-
no um relatório em tempo real do 
seu desempenho nos exercícios. 
Assim, ele saberá em que está indo 
bem e o que precisa se dedicar 
mais”, explica a psicóloga.

PLAnOS
Os alunos podem escolher entre 

os dois diferentes planos: Bee (oito 
aulas mensais) e Orange (sem limi-
te de aulas), ambos com flexibilida-
de de horários, sem custo de matrí-
cula e material didático. Há curso 
para adultos e para crianças e ado-
lescentes a partir dos 9 anos, com 
investimento a partir de R$ 249.

Esses planos de aula seguem o 
objetivo da Beetools de impactar 
positivamente a sociedade por meio 
do ensino de idiomas, de forma ino-
vadora,e com um preço acessível 
a todos. Esse objetivo foi moldado 
dentro da startup pelo Fábio Iva-
tiuk, CEO da Beetools, durante sua 
participação no programa de ace-
leração da Singularity University 
(Global Startup Program 2019).

“Um dos principais pontos do 

programa foi direcionado a nos 
educar quanto ao impacto social 
de nossas operações, isto é, como 
poderíamos tornar nossos serviços 
e produtos mais acessíveis para 
toda a população. Com isso em 
mente, desenvolvemos modelos de 
negócios como aulas por assina-
tura e InCompany (B2B), visando 
democratizar o máximo possível o 
ensino de idioma com qualidade e 
inovação”, completa Fábio.

A unidade da Beetools no 
Buritis está localizada na Rua 
Rubens Caporali Ribeiro, 834 
e funciona de segunda a sexta, 
das 8h às 22h, e aos sábados, 
das 8h às 16h. O agendamento 
das aulas é feito por meio do 
aplicativo, disponível para sis-
temas Android e IOS, e todo o 
material didático utilizado é di-
gital, ou seja, o aluno não tem 
nenhum custo adicional ao pla-
no de aulas.

Mais informações ou para 
agendar uma aula experimental 
entre em contato pelos números 
31 2552.8525 e 31 99556.8771. 
Os leitores do jornal têm 10% em 
janeiro ao realizar a assinatura 
nesse mês. Conheça também o 
Instagram @escolabeetoolsbh.

“Aqui o aluno agenda suas 
aulas sempre no horário que es-
colher. Imagina agendar sua aula 
30 minutos antes do início. Tudo 
feito facilmente pelo aplicativo. 
Entre os alunos temos médicos, 
empresários, pessoas que não têm 
como manter uma rotina de horá-
rios. Da forma que fazemos aten-
demos a necessidade do mundo 
moderno”, acrescenta a psicóloga 
e sócia, Janaíne Sousa.

Outro fator de grande rele-
vância ao estudar na Beetools é 
o custo/benefício. A aquisição do 
serviço é feita por assinatura, nos 
mesmos moldes utilizados por 
empresas como Netflix e Spotify, 
que é a grande realidade do mer-
cado hoje. “Na atualidade não 
faz sentido você ficar preso a um 
contrato”, comenta Davidson.

Escola do bairro oferece grande ESTRUTURA e profissionais altamente capacitados

DAVIDSOn E JAnAínE, 
sócios da Beetools Buritis

Aulas com REALIDADE VIRTUAL prometem mudar a forma de ensinar

n A colônia de férias do Colégio 
Batista é um evento recreativo, 
com propostas de atividades 
culturais, artísticas e esporti-
vas para atender às famílias 
que buscam o lugar ideal para 
que seus filhos se divirtam nas 
férias. Para crianças de 2 a 10 
anos, alunos ou não do Batis-
ta, a colônia oferece atividades 
variadas, como recreação lú-
dica, brinquedos infláveis, es-
portes e diversas oficinas: arte, 
cabelo criativo, master chef jr, 
entre outras. A oferta das ati-
vidades pode variar de acordo 
com a faixa etária e o número 
de crianças inscritas. O valor 
de investimento inclui a cami-
seta da colônia, o almoço (para 
os inscritos no período inte-
gral) e o lanche (manhã e/ou 
tarde). A colônia será oferecida 
dos dias 15 a 31 de janeiro, ho-

rário integral 07h30 às 17h30 
ou dividido, das 07h30 às 12h 
e 13h às 17h30. 

Mais informações no 2516-7252.

n A Escola Bilboquê realiza sua 
tradicional colônia de férias 
dos dias 02 a 29 de janeiro, 
das 13h às 18h. “Uma aventura 
com a Turma da Mônica” traz 
oficinas de arte, música, ginca-
nas, culinárias, passeios, cama 
elástica e muito mais. 

Mais informações pelo 3378-7433.

n A escola de tecnologia CodeBu-
ddy oferece para o público de 
7 a 16 anos a colônia de férias 
Code Star com atividades dis-
tribuídas em cinco dias. Cada 
dia é um novo “episódio”, em 
referência aos capítulos de 
grandes aventuras intergalác-
ticas eternizadas nos cinemas, 

no qual o mundo da programa-
ção de computadores, da robó-
tica, dos aplicativos e games 
serão explorados pelos parti-
cipantes. As atividades totali-
zam 15h de carga horária. Os 
participantes, que não preci-
sam ser alunos do curso re-
gular da codeBuddy – assim 
como não precisam ter co-
nhecimento prévio de progra-
mação ou robótica –, também 
vão poder cursar aulas avulsas 
e descobrir ainda o mundo da 
criação de jogos ou aplicati-
vos e da produção audiovisual. 
Cada etapa vai trabalhar um 
conjunto de habilidades como 
criatividade, capacidade de re-
solver problemas, comunicação, 
entre outras.  A codeBuddy Bu-
ritis fica na Avenida Mário Wer-
neck, 3282. 

Mais informações 3566-6691.

As férias estão aí e o período requer o desen-
volvimento de atividades recreativas. Sabe-se da 
relevância do lazer no contexto atual e que há 
uma crescente procura por espaços e opções que 
despertem no indivíduo o lúdico e a vivência dos 
conteúdos culturais. Nas férias, as crianças ne-

cessitam de um programa de atividades que lhe 
proporcionem uma recreação organizada com 
aproveitamento desejável. As crianças precisam 
preencher o seu tempo, interagir com a socieda-
de e viver novas experiências. No Buritis, algu-
mas escolas oferecem ótimas opções. Confira:

BAIRRO TEm BOAS OPçõES DE COLônIA DE féRIAS
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Por Dentro do Bairro

Você sabe 
quem foi?

?

Você sabe 
quem foi

?

?

A Rua José Rodrigues 
Pereira começa na Avenida 
Raja Gabaglia, tem cerca 
de 1 quilômetro de exten-
são e é uma das principais 
entradas/saídas do nosso 
bairro. Mas quem foi José 
Rodrigues Pereira para ter 
seu nome eternizado no 
Buritis?

Ele foi dono da Fazen-
da Cercadinho, cujo des-
membramento deu origem 
aos bairros Buritis e Esto-
ril. Nascido em Carandaí, 
em 1871, filho do Barão 
de Santa Cecilia, mudou-
se para Belo Horizonte em 
1914, depois de formar-
se em Farmácia na então 
capital de Minas Gerais, 
Ouro Preto.

Em Belo Horizonte, 
José Rodrigues ocupou 
vários cargos públicos nos 
três níveis de governo: 
municipal, estadual e fe-
deral. Não fazia parte de 
nenhuma corrente políti-
ca, mas tinha trânsito livre 

nos corredores do poder 
daquela época. Era amigo 
íntimo do Presidente Antô-
nio Carlos.

Em 1917 comprou a 
Fazenda Cercadinho e co-
meçou o processo de ocu-
pação do bairro. Casado 
com Maria Belo Pereira 
teve oito filhos e era uma 
pessoa muito respeitada na 
sociedade belo-horizonti-
na. José Rodrigues Perei-
ra faleceu aos 70 anos de 
idade em 28 de outubro de 
1941, quando era funcioná-
rio aposentado do Ministé-
rio da Agricultura.

A iniciativa de homena-
gear José Rodrigues Perei-
ra com uma rua do Buritis 
foi da ex-vereadora Maria 
Tófani Gontijo, que em 23 
de agosto de 1979 apre-
sentou o projeto de lei 134 
propondo a indicação do 
nome da então Rua 2.

Se você não sabia, ago-
ra sabe quem foi José Ro-
drigues Pereira.

O Buritis foi palco de um 
evento que tem se popularizado 
no Brasil nos últimos anos. Em 
dezembro passado foi realizado 
o primeiro Flash Day do bairro. 
Trata-se de um dia dedicado a ta-
tuar Flash Arts, que são desenhos 
pequenos, todos de um determi-
nado estilo, criados pelo artista 
especialmente para o evento. Em 
geral, essas artes são oferecidas ao 
público a um preço mais baixo que 
o habitual.

No total, nove artistas vindos 
de vários cantos de BH participa-
ram do evento no Buritis, organi-
zado pelo recém-inaugurado estú-
dio Tatto Art (Avenida Professor 
Mário Werneck, 2220, loja 09). 
Para o tatuador e proprietário do 
estúdio, André Henrique da Sil-
va, esse foi um momento impor-
tante para mostrar que há espaço 
no mercado para todos os artistas, 
basta ser competente. “Não dá para 
nos vermos como concorrentes, até 
porque fazer uma tatuagem é algo 
que exige muita confiança no pro-
fissional e cada cliente tem a sua 
preferência. A galera gostou de-
mais. Foi importante para divulgar 
o trabalho, especialmente de quem 
está começando”.

A Tatoo Art é um dos estúdios 
de tatuagem mais tradicionais de 

BURItIS ReceBe 
PRIMeIRO flaSH Day

Primeiro de vários

Belo Horizonte. Criado em 2002, 
já passou por alguns bairros, como 
o Mangabeiras, e agora chega ao 
Buritis. De acordo com André, 
quando começou a planejar o Flash 
Day, há alguns meses, não pensou 
em outro lugar para realizá-lo, se-
não o nosso bairro. “Aqui é um 
bairro de gente jovem, que gosta 
de tatuagem. Mas, quando digo 
jovem, me refiro ao espírito. Tan-
to que já tatuei muitos senhores 
e senhoras. Inclusive, muita mãe 
vem tatuar a convite da filha. É 
muito legal”.

Mesmo com o pouco tempo de divul-
gação, o primeiro Flash Day do Buritis foi 
considerado um sucesso. Até por isso, o 
pensamento é de que mais eventos sejam 
realizados daqui pra frente, e com uma es-
trutura bem maior. “Eu quero fazer com que 
o Flash Day seja um espaço para a família. 
Mesmo quem não fizer uma tatuagem vai 
ter interesse em participar para fazer amiza-
des, ouvir música, se divertir. Não se trata 

de uma feira, o objetivo não é fazer negó-
cio, mas, sim, socializar”, diz André.

Um dos principais atrativos do Flash 
Day é o valor reduzido da tatuagem. Duran-
te o evento no Buritis, um desenho que em 
média custaria R$200 no estúdio foi feito 
ao valor de R$120, 40% menos. “Falou em 
desconto a turma adora. Que bom que o 
evento foi muito bom para todos e que te-
nhamos muito mais pela frente”, conclui.

FLASH ARTS são um sucesso 
pelo mundo e a cada dia cai 

no gosto dos brasileiros
AnDRé acredita muito no bom resultado de eventos 
de TATOOS no Buritis, um bairro de espírito jovem

JOSé RODRIGUES 
PEREIRA
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Painel

Hmmmm!!! O que era bom fi-
cou ainda melhor. Depois do enor-
me sucesso com a comercializa-
ção de uma opção de hambúrguer, 
agora a Hmmmburguer também 
passou a oferecer ao seu cliente a 
experiência de comer uma opção 
de espetinho. Um produto de alta 
gastronomia, mas vendido a preços 
que cabem muito bem no bolso.

A Hmmmburguer Buritis foi 
inaugurada em março de 2019 e, em 
menos de um ano, já faz parte do ro-
teiro gastronômico de muitos mora-
dores, não só do bairro, mas de toda 
a região.  E este sucesso foi obtido 
com uma receita: a simplicidade.

Com a experiência de ter sido 
dono do renomado Jack’s Big Bur-
ger, o chef de cozinha e sócio-pro-
prietário da Hmmmburguer, Tércio 
Maia, conta que sua ideia é resultado 
de tudo o que aprendeu em sua tra-
jetória. Ele conta que no Jack’s ven-
dia diversos tipos de hambúrguer, 
mas percebeu que no final do mês 
a maior parte das vendas se destina-
vam a apenas um tipo de sanduíche. 
Então, por que não investir na qua-
lidade e produzir apenas um tipo de 
hambúrguer por um preço justo? As-
sim nasceu a Hummburguer com a 
primeira unidade lançada na Savassi, 
em 2018, e a segunda aqui no Buri-
tis no ano passado.

 “Com apenas uma opção tenho 

HaMBURgUeRIa 
do bairro inova ao utilizar a 
simplicidade nos produtos

um estoque menor e menos funcio-
nários. Com esse menor custo posso 
oferecer ao cliente um produto por 
um valor mais baixo, sem perder a 
sua qualidade. O mesmo vale agora 
para o espetinho. Menos por mais e 
mais por menos”, diz.

O hambúrguer, assim como o 
espetinho, são inspirados na culi-
nária mineira. O sanduíche é com-
posto com bacon, queijo canastra, 
carne, cebola roxa e tomate verde, 

além das opções de molhos. Já o es-
petinho é feito com a mesma carne 
do hambúrguer, mas que vem enro-
lada em um pão de folha de azeite 
acompanhado de duas especiarias, 
queijo e salada. “Um sanduíche 
desse não sairia menos de R$30  em 
outro restaurante. Por tudo isso que 
citei ele sai aqui a R$19,90. O es-
petinho sai a R$23,90. Uma grande 
refeição, saborosa, a um preço bas-
tante sugestivo”.

Para satisfazer aquele cliente que 
tem a necessidade de sempre buscar 
por novos sabores, o chef de cozinha 
encontrou uma solução tão criativa 
quanto a de oferecer um único produ-
to. Todos os meses, durante a semana 
da lua cheia, um novo sanduíche é 
colocado no cardápio. Novidades que 
nem mesmo seu criador sabe de onde 
vêm. “A lua cheia é justamente pen-
sando no lobisomem, nessa transfor-
mação que acontece toda vez que ela 
parece. A única referência que temos 
é a cultura mineira. Já teve o Lombi-
nho com Cachaça, Franguim Caipira, 

Lua Cheia
Baião Mineiro, Porquim Bicudo, o Pé 
na Estrada, inspirado no pão com lin-
güiça, entre outros. Tem cliente que 
me contou que agora fica olhando 
para o céu para ver se tem lua cheia, 
se ela aparece corre pra cá para expe-
rimentar a novidade”.

Para o espetinho ainda não existe 
a opção da lua cheia. Contudo já está 
nos planos também uma nova opção 
por mês. No caso, durante a lua nova. 
“É assim que pretendemos seguir. 
Mexendo com o imaginário e o pa-
ladar dos nossos clientes. Depois do 
Hummmburguer e HummmEspeti-

nho, pretendemos lançar o Hummm-
Mexido, mais uma tradição mineira, e 
assim por diante”.

A Hmmmburguer Buritis fica lo-
calizada na Avenida Aggeo Pio Sobri-
nho, 141, loja 2. Está aberta de terça a 
sexta das 18h30 às 23h00. Sábados e 
domingos das 17h às 23h. O serviço 
também conta com atendimento de-
livery pelo 3318-9987. “Mandamos 
em uma caixa especial para que o 
cliente receba em casa o produto do 
mesmo sabor e tamanho. Essa é uma 
responsabilidade nossa em prezar 
pela qualidade do que ofertamos”.

Apesar dos muitos 
anos de experiência, 

CHEF TéRCIO 
não esconde a 

empolgação pelo 
novo desafio

Um dos passeios preferidos 
da família Buritis é passar uma 
manhã/tarde curtindo as belezas 
do Parque Aggeo Pio Sobrinho. 
Contudo, a diversão no parque só 
fica completa mesmo quando ao 
final tem aquela esperta paradinha 
na Guilatto. A mais tradicional 
sorveteria do bairro completou a 
marca de dez anos de fundação 
em 2019 e celebra todo o reco-
nhecimento adquirido junto ao 
morador ao longo deste tempo.

Durante esta década muitas 
experiências foram vividas. Des-
de a sua criação, quando pratica-
mente não havia sorveterias no 
Buritis, à sua estabilização e, fi-
nalmente, às importantes mudan-
ças implementadas, a principal 

DO SORVete aO gelatO
Guilatto celebra uma década no Buritis

delas, a transformação da Guilatto 
em uma gelateria há exato um ano.

Sócia-proprietária da Guilatto, 
Jaqueline Almeida Pacheco César 
diz que a ideia de transformar a sor-
veteria em gelateria já era um antigo 
sonho. Queria poder oferecer ao seu 
cliente uma grande experiência ao 
tomar o sorvete, no caso o gelato 
italiano. “Meu marido é descendente 
de italianos e tem uma história com 
o gelato. Na Itália o sorvete não é 
uma sobremesa, mas um alimento. 
Acreditamos que essa ideia cairia 
bem junto ao morador do Buritis e 
não foi diferente”.

O gelato não tem em sua com-
posição aromatizante, conservante 
e corante artificial. A gordura utili-
zada é a do leite e do creme de leite 

frescos. Nos gelatos de frutas, por 
exemplo, são utilizados mais de 
50% da própria fruta. “Tudo o que 
oferecemos aqui é produção nossa. 
O maquinário é italiano e todos 
os gelatos são feitos diariamente 
com frutas frescas, o que deixa o 
produto mais natural e saudável. 
Ideal para as pessoas que nos dias 
de hoje, felizmente, estão  cada 
vez mais preocupadas em ter uma 
boa alimentação”.

E, justamente por ser a própria 
fabricante dos gelatos, a Guilatto 
tem a possibilidade de estar sem-
pre inovando no seu cardápio. 
Para este ano de 2020, a meta é 
oferecer cada vez mais opções ao 
cliente. “Já lançamos vários gela-
tos veganos. Também agradece-
mos muito por todo esse acolhi-
mento da família Buritis e como 
retorno queremos sempre entregar 
o melhor produto a ela, desde o 
sabor à comodidade e bem-estar”, 
conclui Jaqueline.

JAqUELInE diz que os clientes podem 
aguardar por muitas novidades no cardápio

A Guilatto Gelateria 
funciona todos os 
dias das 10h às 22h 
no mesmo local desde 
a sua inauguração, 
no Centro Comercial 
Máximus, localizado 
à Avenida Professor 
Mário Werneck, 2700.

No ano passado 
o Carnaval no Buritis 
ganhou um novo in-
grediente. Aconteceu 
por aqui a primeira 
edição do “We Love 
Carnaval”, evento 
que durante quatro 
dias agitou o bair-
ro e caiu nas graças 
de quem desfrutou. 
Ele foi realizado 
nas quadras do Cen-
tro de Futebol Zico, 
mas teve um grande 
problema: perturbou 
o sono da vizinhança.

Houve várias re-
clamações nas redes sociais, na 
imprensa e na própria prefeitu-
ra. Geralmente, o teto para estes 
eventos em áreas eminentemente 
residenciais é até às 22 horas. 
Mas o “We Love Carnaval” ul-
trapassou este horário e provo-

O Supermerca-
dos BH inaugurou no 
dia 27 de dezembro a 
segunda unidade da 
rede aqui no Buritis. A 
nova loja fica na Rua 
Moises Kalil – 320 – 
próximo à saída para 
o Anel Rodoviário, e 
apresenta um espaço 
amplo com uma área 
de vendas de 1.320 
m2 e 109 vagas de es-
tacionamento com op-
ções cobertas.

São destaques nes-
ta nova estrutura a li-
nha de carnes especiais 
e a peixaria que prevê a presença de 
um sushiman que atenderá os pedi-
dos de comida japonesa. A estrutura 
conta com uma adega variada para 
os amantes de um bom vinho, além 
de uma extensa linha de produtos 
nos setores de padaria, açougue, 

mais uma opção
de Supermercado

hortifruti, limpeza, higiene pesso-
al, bazar, bomboniere, bebidas, pet 
shop e perfumaria.

O horário de funcionamento, 
após a inauguração, será das 8h 
às 21h30 de segunda a sábado e 
aos domingos das 8h às 19 horas. 

Fundado em 1996 pelo empresário 
Pedro Lourenço, que atualmente 
faz parte do Conselho Gestor para 
a recuperação do Cruzeiro, hoje o 
Supermercados BH está presente 
em 63 cidades mineiras com 203 
com uma rede de 203 lojas.

Carnaval: Respeito
com a vizinhança

cou a ira dos moradores.
Neste ano, o evento acontecerá 

em novo local. A chamada “Cidade 
do Carnaval” será montada de 22 a 
25 de fevereiro no estacionamento 
do UniBH, uma área onde o entor-
no possui muitos mais residências 

do que nas proximidades do Cen-
tro de Futebol Zico. A gente espera 
que dessa vez os organizadores se 
preocupem em respeitar a Lei do 
Silêncio e realizem um evento que 
agrade os foliões sem perturbar o 
sossego dos vizinhos.
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O morador do Buritis que 
está ansioso para, além das fé-
rias, tirar uns dias de folga e 
viajar não terá do que reclamar 
deste ano de 2020. Se em 2019 
quase todos os feriados caíram 
em sábados ou domingos, neste 
ano a maioria será nas segun-
das, sextas ou terças e quintas, 
que, para quem tem a possibili-
dade significa “emendar” mais 
um dia, ou mesmo poder fazer a 
troca de dias de folga para apro-
veitar ainda mais o tempo de 
descanso.

Ao todo, serão três segun-
das, três terças, uma quinta e três 
sextas. Isso significa pelo me-
nos seis feriadões garantidos ou 
dez se você conseguir combinar 
com sua empresa. Para aprovei-
tar bem esses dias de folga, vale 
muito à pena antecipar a compra 
de pacotes de viagem. Ao plane-
jar um passeio com antecedên-
cia, o cliente tem a oportunidade 
de escolher o melhor produto e 
com o menor preço.

“Atualmente, companhias 
aéreas e muitos hotéis estão tra-
balhando com o aumento no 
preço a partir de uma certa quan-
tidade de venda, ou seja, se a 
companhia vendeu nove lugares 
no vôo os nove seguintes têm 
maior custo, assim como os ho-
téis. Reservou nove quartos, os 
nove seguintes são mais caros”, 
explica o proprietário da CVC 
Buritis Unidade Aggeo Pio, Ma-
tias Welther.

Em relação aos lugares es-
colhidos para descansar, o litoral 
continua sendo o mais procu-
rado pelos mineiros. Contudo, 
a diferença agora é que muitos 
estão optando pelo conforto dos 

Bom tempo 
para viajar

2020 reserva muitos feriados prolongados
resorts. “Os resorts all inclusive 
estão em alta, uma vez que além 
da estrutura ser melhor que a de 
hotéis três ou quatro estrelas, já ter 
incluído todo o consumo de comi-
da e bebida significa  não ter gas-
tos extras. Fora a programação que 
é ofertada aos hóspedes. O custo/

beneficio tem sido mais interes-
sante”, diz Matias, ressaltando 
que fazendo a compra de forma 
antecipada o cliente pode parce-
lar o valor, o que não pesa tanto 
no seu orçamento. “É planejar 
e aproveitar esse ano de feria-
dões”, recomenda.

feriados em 2020, em BH
w Fevereiro: Carnaval e Quarta-feira de Cinzas    

- 24 e 25, terça e quarta (facultativo).
w Abril: Paixão de Cristo/Sexta-feira Santa    

- 10, sexta; Tiradentes - 21, terça
w Maio: Dia do Trabalho - 1, sexta
w Junho: Corpus Christi - 11, quinta
w Agosto: Assunção de Nossa Senhora - 15, sábado
w Setembro: Independência do Brasil - 7, segunda
w Outubro: Nossa Senhora de Aparecida - 12, segunda
w Novembro: Finados - 2, segunda; Proclamação da República  

- 15, domingo
w Dezembro: Nossa Senhora da Conceição - 8, terça; Natal   

- 25, sexta

Descanso 

PLAnEJAR com antecedência é sinônimo de bons pacotes, diz Matias

Na edição de setembro de 2019 
trouxemos uma reportagem espe-
cial a respeito do trabalho da Casa 
do Caminho, instituição filantró-
pica que procura oferecer a seus 
acolhidos, pessoas carentes com 
diagnóstico de graves doenças, es-
pecialmente câncer, um espaço com 
características que chegam o mais 
próximo de um ambiente familiar. A 
matéria fez tanto sucesso que após 
a sua publicação, moradores do Bu-
ritis se interessaram em conhecer 
mais sobre a Casa do Caminho e 
ajudar no que fosse possível.

Moradora na Rua Engenheiro 
Alberto Pontes, a dona de casa Ana 
Paola Feltre perdeu a mãe vítima de 
um câncer. Esta grande tristeza fez 
com que toda sua família se enga-
jasse em ajudar outras famílias que 
precisam conviver com a grave do-
ença. A Casa do Caminho se tornou 
um lugar mais que especial para este 
apoio. “O trabalho que eles fazem 
por lá é de valor inestimável. Abri-
gar pessoas que vêm de fora para 
fazer tratamentos de saúde em Belo 
Horizonte com carinho, bem-estar e 
higiene, dá um conforto para os mo-
mentos de tanta fragilidade”.

Ana fala da importância de os 
meios de comunicação divulgarem 
os trabalhos beneficentes, uma vez 
que instituições como a Casa do 
Caminho, sem fins lucrativos, sem 
parcerias com o poder público e/
ou entidades religiosas, necessi-
tam muito do apoio da sociedade 
civil. “Hoje o número de doentes 
tem aumentado e, em contraparti-
da, está diminuindo as condições 

financeiras das famílias. Quando 
se tem uma casa que acolhe temos 
que ajudar da melhor maneira pos-
sível. Recebo o jornal no meu pré-
dio e agradeço pela colaboração à 
Casa do Caminho. Agora espero 
que venham mais doadores com 
essa reportagem, especialmente do 
Buritis”, conclama ela, reforçando o 
pedido para doação de itens de pri-
meira necessidade, assim como pro-
dutos que possam ser vendidos nos 
bazares da instituição.

AGRADECImEnTO

Quando concedeu a entrevista 
ao JB, Rosalva Gervásio, que é uma 
das captadoras de recursos para o 
instituto, não imaginava a ótima re-
percussão que isso teria. De acordo 
com ela, o número de moradores 
do nosso bairro envolvidos com a 
causa cresceu muito depois da re-
portagem. “Este espaço é muito 
importante para nós. É muito difícil 
divulgar nosso trabalho. Não temos 
verba para isso. Ações como essa 
do jornal fazem toda a diferença. 
Mais uma vez obrigado e, principal-
mente, obrigado a todos que engaja-
ram junto com a gente nessa causa 
do bem”.

A Casa do Caminho con-
quista recursos basicamente das 
vendas de seus três bazares. Ro-
salva é a responsável em captar 
as doações que são colocadas à 
venda. Outra ajuda importante é 
a doação de cesta básica. Além 
de colaborar para as refeições 
dos acolhidos da instituição, os 
alimentos também são utilizados 
para outra ação, que é elaborar 
quentinhas que são distribuídas 
a moradores em situação de rua, 

especialmente os que vivem na 
região hospitalar de BH.

Os endereços dos bazares da 
Casa do Caminho são: Rua Pa-
dre Rolim, 222, e Avenida Ber-
nardo Monteiro, 489, ambos no 
Santa Efigênia, e Avenida Cris-
tovão Colombo, 356, na Savas-
si. Mais informações a respeito 
do trabalho podem ser obtidas 
pelo telefone 3586-3856 ou 
ainda pelo site www.instituto-
casadocaminho.org.br

Buritis abraça 
casa do caminho

Ajude também

ROSALVA GERVÁSIO,  
uma das captadoras de 
recursos para o instituto

AnA PAOLA deseja que, assim 
como ela, mais moradoras do 

bairro se juntem na causa

Resultado

Benefícios para os associados:

v  Zero investimento;
v Redução de até 22% nos custos de energia mensal;
v Não exige obras nem instalação de equipamentos;
v Basta assinar o contrato online e começar a ter o 

benefício;
v Energia limpa e renovável;
v Atendimento diferenciado;
v Associado CDL/BH terá até 22% desconto no 

período de campanha de lançamento do produto, 
que irá até dia 28/02/2020.

 
Ligue no telefone e tenha mais informações:  
(31) 3249-1666. E-mail: saa@cdlbh.com.br

Energia limpa e barata, mais uma ação da CDL/
BH para garantir mais benefı́cios e vantagens para os 
seus associados.

CDL/BH oferece aos seus 
associados redução de 22% 

na conta da energia
A CDL/BH, em parceria 

com a Cemig Sim e a Mori 
Energia Solar, está garantin-
do para os seus associados 
da CDL/BH uma energia 
100% limpa produzida em 
suas comunidades solares. 
É a solução de uma energia 
mais barata, eficiente e sem 
investimentos. E o que é me-
lhor: pode reduzir a sua con-
ta de energia elétrica em até 
22%. Veja as vantagens:

D
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o

1 - Construímos Fazendas Solares.Placas que 
captam a luz do sol e a transformam em 
energia elétrica – nas regiões com maior in-
cidência solar, em Minas.

2 - Sua empresa contrata um lote dessa fazen-
da. Toda essa energia gerada passa pela 
rede de distribuição da Cemig até chegar 
à sua empresa.

3 - Essa energia gera um desconto no consumo 
mensal da sua empresa. Resultado? Econo-
mia na sua tarifa. A energia contratada e não 
utilizada fica acumulada para o uso no pró-
ximo mês.

Como funciona a 
comunidade solar 

Cemig Sim e 
mori Energia?
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Pets

Quem tem um cãozinho em 
casa e morre de amor pelo bichinho 
sabe o quanto é difícil esta época 
do ano, quando uma viagem em fa-
mília é planejada e o animalzinho 
muitas vezes, por motivos diversos, 
não pode acompanhar. Para estas 
pessoas a única opção acaba sendo 
hospedar o pet em um hotelzinho.

Contudo, engana-se quem pen-
sa que os animais irão sofrer es-
tando presos nesses locais, longe 
de seus tutores. Muitos hotéis para 
cães hoje em dia estão com uma 
nova proposta, que oferece diver-
sas atividades aos animais, bem 
diferente de outras épocas, quando 
os bichos ficavam presos o dia in-
teiro em gaiolas.

Chamados de Day Cares são 
espaços onde os pets podem passar 
o dia e até se hospedar. São muito 
úteis, especialmente nos períodos 
em que os donos precisam viajar. 
Isso porque a síndrome de ansieda-
de da separação tem acometido cada 
vez mais os cães e representa 40% 
de transtornos comportamentais. 

Na região do Buritis II, a Vi-
venda Pet Care oferece um atendi-
mento exclusivo ao cão, para que 
ele possa ter a melhor experiência 
possível durante o tempo em que 
irá ficar distante de seus donos. No 
local os animais têm uma rotina 
diária de atividades ao ar livre que 

tranquilidade na viagem
Hotel para cães do Buritis oferece diversão e segurança

Ao se hospedarem os cães rece-
bem monitoramento 24 horas e seus 
tutores acompanham via celular 
cada passo que seu pet está dando. 
Uma veterinária ainda está sempre 
de prontidão para casos de emer-
gência. “Me comunico o tempo 
inteiro com os donos. Se o animal 
tiver qualquer indisposição, repasso 
imediatamente a informação a ele 
e a nossa veterinária realiza o aten-
dimento. O que o dono não pode 
é ficar sem informação. O grande 
temor é chegar e não encontrar seu 
animal como o deixou”.

O acolhimento ao pet é tão es-
pecial que até mesmo aqueles que 
dormem na cama com seus donos 
são tratados de uma forma diferen-
ciada. “Temos camas aqui para eles. 
Assim não terão problema em dor-
mir e, por consequência, não ficarão 
estressados”, diz Leonardo, ressal-
tando ainda que durante a hospeda-
gem os animais recebem até treina-
mento. “Tem dono que vem buscar 
o seu cão e quando o leva pra casa 
percebe que ele aprendeu a  sentar 
e dar a pata. Eles ficam alucinados”.

Uma hospedagem em um day 
care custa em média R$70. Na 
Vivenda Pet Day (Rua Josefino 
Aleixo, 60) é dado um desconto 
em caso de um segundo animal, 
ou mesmo dependendo de quantos 
dias ele ficará hospedado. Mais in-
formações pelo 9 8371 9627.

conta com: banho de piscina, espa-
ço para farejar, brincadeiras com 
bolinhas e outros brinquedos, além 
de horários pré-estabelecidos para 
comer ao som de música relaxante. 
Um verdadeiro Spa! “Eu trabalho 
com terapia comportamental de 
cães há 10 anos e assim que inau-
gurei a Vivenda, há cerca de dois 
anos, queria oferecer aos animais 
o melhor ambiente possível e, con-
sequentemente, a segurança para 
que seus donos possam viajar com 
tranquilidade”, diz o proprietário 
Leonardo Martins.

Atenção 24h

De acordo com Leonardo, para 
um animal ser hospedado na Vi-
venda Pet Care precisa passar por 
uma rigorosa avaliação, que vai 
desde o cartão de vacinas em dia 
ao seu comportamento cotidia-
no. “Exigimos até a vacina con-
tra gripe e aplicação de Bravecto 
contra pulgas. Se for um animal 
agressivo, fazemos um trabalho 
especial para acalmá-lo. Se mes-
mo assim ele não mudar o tem-
peramento, não o aceitamos para 
não colocar em risco a saúde dos 
demais hóspedes”.

ThAís BrAsileiro  - AdvogAdA

Seu 
Direito

siTe: www.ThAisBrAsileiro.coM.Br | e-MAil: conTATo@ThAisBrAsileiro.coM.Br

insTAgrAM: @ThAisBrAsileiroAdv  |  FAceBook: /BrAsileiroAdvocAciA 

LEOnARDO passa o dia encaminhando fotos e vídeos dos cães aos donos. 
Uma dedicação para garantir a TRAnqUILIDADE DOS CLIEnTES

Durante a HOSPEDAGEM pets participam de brincadeiras, atividades na água, farejamento, adestramento, entre muitas outras

Início do ano, tempo de reorganização e de fazer um balanço finan-
ceiro para os próximos meses. Nessa época, somam-se diversos gastos e 
dívidas: compras de presentes para o Natal, despesas com férias em fa-
mília, impostos, material escolar, ajustes de mensalidades, dentre outros. 

Justamente nesse aperto financeiro, quando o décimo terceiro já 
acabou e muitas vezes o caixa já está zerado é que surge problema 
de inadimplemento com inclusão do nome e CPF do consumidor nos 
cadastros negativadores de crédito, como SERASA e SPC.

Ter o nome “sujo” na praça é um transtorno para qualquer pessoa, 
então preparei um resumo para que você possa tentar limpar o nome 
ainda no início do ano, veja:

1 – Faça a consulta do seu CPF nos cadastros (CDL pessoalmente, ou 
você também pode criar uma senha no site do SERASA e realizar 
gratuitamente a consulta em seu CPF) e veja qual instituição negati-
vou o seu nome, a data e o valor;
Pode acontecer da pessoa nem ter conhecimento de que o nome está 
negativado, daí a importância da consulta, para conhecer a dívida. 

2 – Entre em contato com a empresa que negativou o nome e escolha a 
opção de melhor renegociação da sua dívida.

3 – Confira se após 5 dias da renegociação e pagamento do primeiro bo-
leto a instituição já retirou o nome dos cadastros de inadimplência.

4 – Mantenha o pagamento em dia da dívida renegociada.
5 – Se houver dificuldade para realizar o pagamento da dívida renego-

ciada estude a possibilidade de trocar uma dívida por outra, com por 
exemplo, trocar uma dívida de cartão de crédito e/ou cheque espe-
cial por outra que tenha menor taxa de juros envolvida, como no 
caso do crédito pessoal.

Agora fique atento, caso não tenha sido você que fez a dívida ou 
se você tem comprovante de que pagou a conta, saiba que você tem 
direito a pleitear uma indenização por danos morais por negativação 
indevida e, ainda no caso do pagamento já efetuado, terá direito a re-
ceber o valor cobrado indevidamente em dobro. 

Além disso, importante frisar que os bancos de dados negativa-
dores devem enviar uma notificação por correspondência para o en-
dereço do consumidor informando da inclusão no cadastro e, caso 
não seja enviada, há a possibilidade de pleitear indenização por danos 
morais também pelo desconhecimento da existência da negativação. 

Na dúvida, sempre consulte um advogado. 
Advogado valorizado, cidadão respeitado.

nOmE “SUJO” – 
SAIBA O QUE fAzER
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Iniciativa 

Quem tem o costume de pas-
sar pela Rua Paulo Surette deve ter 
percebido que a via está um pouco 
mais bonita e segura. Isto porque, 
por iniciativa própria, a direção de 
um condomínio que existe no local 
decidiu terminar a construção do 
passeio (lado direito) que a Prefei-
tura havia deixado inacabado após 
a obra de revitalização asfáltica no 
local, realizada no início de 2019. 
Além disso, fizeram a remoção de 
pichações que havia nos muros, o 
que poluía o visual da rua. Uma 
atitude digna de elogios e que pode 
servir de exemplo para muitos ou-
tros moradores.

Morador na Rua Teresa Mota 
Valadares, o engenheiro Pedro 
Silva de Almeida ficou muito sa-
tisfeito ao ver as ações na Paulo 
Surette. Ele tem a plena ciência 
da responsabilidade do poder pú-
blico, entretanto diz que, enquan-
to nada é feito, é fundamental 
que a população contribua para 
a melhoria do ambiente onde 
vive. “Sabemos da  responsabi-
lidade dos órgãos competentes 
mas, infelizmente, eles não têm 
correspondido às expectativas da 
população, especialmente aqui 
no Buritis, um bairro com muitas 
demandas e quando algumas são 
atendidas já se passaram mais de 
dez anos, a exemplo da revitaliza-
ção asfáltica, iluminação e sinali-
zação da Paulo Surette. A ação do 
condomínio é um exemplo da má 
fiscalização, resposta e ausência 
do poder público, quando o ci-
dadão, incomodado, improvisa e 
bota a mão na massa”.

Apesar da melhora, Pedro diz 
que a situação da Rua Paulo Su-
rette ainda está muito distante do 
ideal, especialmente no que se 
refere à iluminação. “Ela simples-
mente não existe. A única luz que 
existe na via vem de luminárias 
instaladas de forma improvisada 
por um comércio local. A escuri-
dão é um prato cheio para a ação 
de marginais”.  

PARTICIPAçÃO
O engenheiro, que fez par-

te da diretoria da Associação do 
Bairro Buritis (ABB) na gestão 
2014/2016, diz que os afazeres do 
dia a dia exigem muito das pessoas 
e, com isso, elas vão deixando se-
guir a vida e se conformando com 
as situações. Para ele, as pessoas 
precisam sair do comodismo, a 
começar se exercitando na partici-
pação coletiva a partir da reunião 
de condomínio, evoluindo para a 
associação do bairro, entidades de 
classe, etc. 

“A consciência de exercer a ci-
dadania e contribuir, sem nenhum 
interesse, precisa de ser desenvol-
vida no cidadão brasileiro. Isso re-
quer uma mudança de cultura. Na 
medida do possível, sempre fiz a 
minha parte desde a adolescência 
no Grupo de Escoteiros em Gover-
nador Valadares”, recorda.

Já em relação ao poder pú-

blico, o morador espera que este 
“respeite a população, que paga os 
seus salários através de uma ele-
vada carga tributária, lute por uma 
sociedade mais justa a partir da re-
dução drástica das benesses atuais 
que o exercício do cargo público 
oferece, não participe de atos ilí-
citos de corrupção e que seja um 
instrumento da mudança que o país 
tanto precisa”.

atitudes que fazem 
a diferença

PEqUEnAS MELHORIAS feitas 
pelo condomínio já mudaram 

o visual da Paulo Surette

Em relação ao Imposto so-
bre a Propriedade Predial e Ter-
ritorial Urbana (IPTU), a Prefei-
tura de Belo Horizonte iniciou a 
entrega das guias via Correios no 
último dia 3 de janeiro. Elas tam-
bém poderão ser emitidas no por-
tal da Prefeitura ou no PBH APP.

Sobre a cobrança do im-
posto esse ano, a Prefeitura já 
adiantou que ele sofrerá reajus-
te de 3,91%. O aumento segue 
o índice do IPCA-E do período 
de janeiro a dezembro de 2019. 

Segundo o Executivo Muni-
cipal, cerca de 24 mil imóveis 
que tiveram as áreas construí-
das atualizadas terão aumento 
superior ao índice. Estas pro-
priedades passaram pelo Pro-
grama de Autorregularização 
das Informações do Cadastro 
Imobiliário Municipal (PACI) 
durante este ano.

No dia 20 de janeiro vence 
o prazo para a antecipação de 
parcelas ou quitação integral do 
IPTU/2020, sobre o qual incidi-

rá um desconto de 5%. Na hi-
pótese de pagamento parcelado, 
esse poderá ser efetuado em até 
11 parcelas, de fevereiro a de-
zembro, com vencimento no dia 
15 de cada mês.

Os pedidos de esclarecimen-
tos devem ser feitos presen-
cialmente no posto de atendi-
mento da Secretaria Municipal 
de Fazenda do BH Resolve até 
03 de fevereiro. O atendimento 
precisa ser agendado no portal 
da Prefeitura.

A escala de pagamento do 
Imposto sobre a Propriedade de 
Veículos Automotores (IPVA) 
2020 em Minas começa no dia 
13 de janeiro e se encerra em 
19 de março. Como nos últimos 
anos, o contribuinte que decidir 
quitar o imposto à vista, na data 
de vencimento da primeira par-
cela de sua respectiva placa, terá 
3% de desconto.

Também permanece o pro-
grama “Bom Pagador”, de incen-
tivo à regularidade do pagamento 
do tributo, que concede, automa-
ticamente, 3% de desconto para 
quem quitou rigorosamente em 
dia todas as obrigações referen-
tes ao veículo nos anos de 2018 
e 2019. A Taxa de Renovação 
do Licenciamento Anual de Ve-
ículo (TRLAV), no valor de R$ 
105,78, vence em 31 de março, 
para todos os finais de placa.

A tabela contendo as bases 
de cálculo e os valores do IPVA 
está disponível no Diário Eletrô-

IPTU

O mês de janeiro chegou e junto com ele os temidos impostos. O Governo 
de minas e a Prefeitura de BH já divulgaram os detalhes de como serão feitas 
as cobranças. Portanto, atenção contribuinte para não perder as datas!

IPVA

COnTRIBUInTES DEVEm fICAR ATEnTOS 
AO PAGAmEnTO DOS ImPOSTOS

nico da Secretaria de Estado de 
Fazenda (SEF). Já as consultas de 
valores do IPVA podem ser feitas 
no site da SEF, pelo telefone 155 
do LigMinas ou no aplicativo 
IPVA-MG, para smartphones e 
tablets, disponível para baixar gra-
tuitamente nas versões Android, 
IOS e Windows Phone.

A expectativa de arrecadação 
com o IPVA em 2020 é de R$ 
5,93 bilhões. O incremento pre-
visto, em relação a 2019 é de 9%, 
R$ 493 milhões. A frota tributá-
vel de IPVA teve um aumento de 
364 mil veículos (3,74%), totali-

zando 10.102.242. Atualmen-
te, existem 1.926.352 veículos 
registrados em Belo Horizonte, 
o equivalente a 19,07% da fro-
ta total do estado. Na RMBH, 
são 3.008.154 veículos, ou seja, 
29,78% da frota total do estado.

Do total do valor arrecada-
do com o IPVA, 20% são repas-
sados ao Fundo de Manutenção 
e Desenvolvimento da Educa-
ção Básica e de Valorização dos 
Profissionais de Educação (Fun-
deb); 40% ao caixa único do Es-
tado e 40% para o município de 
licenciamento do veículo.

Escala de vencimento do IPVA 2020
Final de placa Cota única/1ª parcela 2ª parcela 3ª parcela

1 e 2 13 13 13
3 e 4 14 14 16
5 e 6 15 17 17
7 e 8 16 18 18
9 e 0 17 19 19

Obrigações
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Cultura e Lazer | Janeiro/Fevereiro

O Baile da Santinha está de 
volta para sua segunda edição. 
O projeto, que é um dos mais 
aguardados pelos foliões no ve-
rão de Salvador, passa ao longo 
do ano pelas principais cida-
des brasileiras. Em BH, o baile 
vai contar com muito axé na 
voz de Bell Marques, que traz 
hits como: Menina Me Dá Seu 
Amor, Diga Que Valeu, Amar 
Você Não Dói, Amor Bacana, 
Selva Branca e Minha Deusa. 

Já o sertanejo fica por conta 
de Zé Neto e Cristiano, com um 
repertório repleto de modões e 

clássicos como: Por Mais Bei-
jos ao Vivo, Estado Decadente, 
Long Neck, Whisky e Gelo, So-
brando Ausência, Seu Polícia, 
Cadeira de Aço e Notificação 
Preferida.

O anfitrião Léo Santana vai 
animar o público com sucessos 
que já estão selados na mente 
dos fãs. Canções como Contati-
nho, 10 Beijos de Rua, Encaixa, 
Psiquiatra do Bumbum, Vai dar 
PT, Crush Blogueirinha, Quanto 
Custa? e claro, a música que dá 
título à festa, Santinha, já estão 
no setlist.

Os Porquinhos   
– o musical

Local: Cine Theatro Brasil Vallourec  
|  Horário: 16h | Ingressos: R$60  
|  Vendas: bilheteria do teatro

Shows

Baile do Desande
Local: no IndustriArt - Mineirão (Estacionamento G1 Coberto)
Horário: 22h  |  Ingressos: R$30  |  Vendas: sympla.com.br
O Baile do Desande chegou para alegrar suas férias! No dia 10 de ja-

neiro vamos todos desandar com música eletrônica da melhor qualidade 
no IndustriArt - Mineirão! Atrações confirmadas: Breaking Beattz, Visa-
ge, Mochakk, Royale e Dankless

DIA 10 Classics 13 Anos @ mineirão
Local: no IndustriArt - Mineirão (Estacionamento G1 Coberto)
Horário: 22h  |  Ingressos: R$20
Vendas: sympla.com.br

DIA 11 DIA 18

Já pintou o verão, calor no 
coração, a festa vai começar... 
a época mais esperada do ano 
chegou, e com ela a festa mais 
aguardada, a 4ª edição do Bloqui-
nho da Lagoa. Em clima de Car-
naval da Bahia, o evento acon-
tece na Lagoa dos Ingleses, com 
direito a pôr do sol brilhando nas 

águas da lagoa. Com formato di-
ferenciado, o Bloquinho da La-
goa traz o “pranchão” um estilo 
de palco móvel que lembra um 
trio elétrico e fica mais próximo 
do público. 

Para comandar a festa os 
cantores Saulo, ex-Banda Eva, e 
Durval e Lélis, ex- Asa de Águia.DIA 25

fábio Jr 2020
Local: Palácio das Artes  |  Horário: 21h  |  Ingressos: R$60
Vendas: ingressorapido.com.br

Teatro | Janeiro

Carne e unha, alma gêmea, 
bate coração! Os apaixonados de 
plantão podem celebrar porque no 
dia 25 de janeiro tem show do can-
tor Fábio Jr no Grande Teatro do 
Palácio das Artes.

Devido ao grande sucesso de 
público, o artista retorna aos pal-

cos de Belo Horizonte para mais 
um espetáculo musical. A apre-
sentação, envolvente e intimista, 
vai contar com grandes sucessos 
da carreira do músico. Clássicos 
como Só Você, Alma Gêmea e 
Caça e Caçador fazem parte do re-
pertório da noite. 

festival Planeta Brasil 2020
Local: Mineirão  |   Horário: 12h   |  Ingressos: R$140
Vendas: sympla.com.br

Um festival dentro de outro? É 
isso mesmo! O BHDF, maior fes-
tival de dance music de Minas Ge-
rais, se junta ao Planeta Brasil para 
fazer uma edição inesquecível, com 
muita música, gente bonita e novi-
dades. O lineup completo já foi di-
vulgado e tem atração de peso na 
da festa. O rapper Tyga se apresen-
ta pela primeira vez no país como 
atração exclusiva do festival em 
BH. Com quinze álbuns lançados, 
vários hits emplacados mundial-

mente, participação em singles de 
grandes artistas como Chris Brown, 
Offset (Migos), J. Balvin, Santana e 
Nicki Minaj, o artista é um dos ra-
ppers mais bem-sucedidos do mer-
cado fonográfico.  

Serão mais de 40 atrações: arte, 
música, três palcos, diversas expe-
riências, além de uma novidade: O 
gramado do Mineirão será destina-
do para o evento BH Dance Fes-
tival, que ocorre simultaneamente 
com o Festival. 

DIA 18

O Cine Theatro Brasil Vallou-
rec vai ser palco de um dos contos 
de fada mais conhecidos da garota-
da, Os Três Porquinhos. Na adap-
tação para o teatro de bonecos os 
irmãos porquinhos vão ter que su-
perar as diferenças, trabalhar juntos 
e construir com bases sólidas.

A maior festa de hip-hop do 
Brasil está prestes a completar 13 
anos de vida.  Quem acompanha 
sua história desde 2007 sabe muito 
bem que o Classics nunca foi pra 

brincadeira, sempre ocupando lu-
gares à sua altura, forma e jeito. A 
edição promete e o tapete verme-
lho já vai estar estendido esperan-
do todos, cheio de amor! 

Bloquinho da Lagoa 
Local: Alphaville – Lagoa dos Ingleses (BR 040 – Nova Lima)
Horário: 15h  |  Ingressos: R$90  |   Vendas: sympla.com.br

Show | fevereiro

Baile da Santinha 2020
Local: Mineirão  |  Horário: 15h  |  Ingressos: R$70
Vendas: nenety.com.br

DIA 1o fevereiro
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Balanço Positivo

O ano de 2019 foi muito es-
pecial para a ASPRAMI (Asso-
ciação ao Projeto Melhor Idade), 
uma das entidades mais atuantes 
do bairro. Por meio de uma par-
ceria com o UniBH, a associação 
conseguiu ampliar as suas ativi-
dades e, consequentemente, o nú-
mero de pessoas atendidas. Hoje 
são 20 modalidades ofertadas para 
mais de 250 alunos inscritos.

Para celebrar este crescimento, 
a diretoria da associação realizou no 
último mês de dezembro um even-
to cujo objetivo foi apresentar um 
pouco do que os alunos aprenderam 
durante todo o ano. No “Talentos 
da ASPRAMI” houve apresentação 
musical, de Tai Chi, Zumba, Libras 
e uma feira onde foram expostos 
bordados e outras artes.

Presidente da ASPRAMI, Mi-
rian Reis era só alegria durante o 
evento. Acompanhar tudo o que 
estava acontecendo ali era a reali-
zação de um grande sonho. “Ver a 
felicidade no rosto dessas pessoas. 
Muitas senhoras que encontraram 
na ASPRAMI um lugar para viver 
melhor é algo que não tem preço. 
Estou emocionada”.

A aposentada Priscila Teixei-
ra está na ASPRAMI desde o seu 
início, há três anos. Atualmen-
te, participa das aulas de Zumba 

aSPRaMI enceRRa anO cOM 
aPReSentaçãO De talentOS

Gold e desenho. Ela destaca o 
quão importante foi essa associa-
ção para a sua vida. “Foi um acha-
do pra mim. Aqui cuido do físico 
e da mente. Formei grandes ami-
zades. Não tenho marido e meus 
filhos já têm a vida deles. Antes 
da ASPRAMI estava sozinha. 
Agora estou sozinha apenas em 
casa. De forma nenhuma me sinto 
só. É tudo de bom”, exalta.

Guaraciara Santos, Solan-
ge Diniz e Iara Santos são alu-
nas do curso de artesanato. Lá 
aprenderam a bordar, fazer tri-
cô e o principal, se conheceram 
e se tornaram grandes amigas. 
Algumas de suas peças foram 
expostas durante o evento. “A 
gente se diverte demais aqui. É 
uma alegria que não tem como 
explicar. Mas, não pense que é 
uma brincadeirinha, que fazemos 
de qualquer jeito. Criamos cada 
peça com muito esmero”.

Todas as peças criadas nos 
cursos de artesanato serão doadas 
a famílias carentes. Até por isso, 
a responsabilidade das alunas em 
realizar um bom trabalho. “Não é 
porque é doação que vamos entre-
gar qualquer coisa. Essas pessoas 
já têm tão pouco que merecem o 
nosso melhor. Temos certeza que 
todos vão adorar. Ficaram lindas”. 

Social

Segundo Miriam, crescimento da ASPRAMI só aumenta 
seu trabalho e as responsabilidades para 2020

PRISCILA considera os amigos da 
ASPRAMI como parte da família

As amigas GUARACIARA, SOLAnGE E IARA mostram com 
carinho cada peça que produziram e que serão doadas

Alunos da ASSOCIAÇÃO fizeram belas apresentações de dança, coral, libras, meditação, artesanato entre outros

E o trabalho assistencial é mes-
mo uma marca da ASPRAMI. De 
acordo com Mirian, seu maior ob-
jetivo ao criar a associação foi, jus-
tamente, a possibilidade de poder 
ajudar pessoas carentes do nosso 
Estado. Além das peças artesanais, 
durante o evento foram recolhidos 
muitos mantimentos e mais de 200 
fraldas geriátricas. Os alimentos 
serão doados a famílias do Vale do 
Jequitinhonha, enquanto as fral-

das para enfermos da nossa cidade. 
“Meu lema sempre foi “pague pou-
co e doe mais”. Com esse cresci-
mento da ASPRAMI isto está sen-
do possível. Com nossas doações 
estamos conseguindo dar um pouco 
de alento a pessoas muito carentes. 
Para 2020, meu maior objetivo não 
é aumentar o número de participan-
tes nas atividades, mas sim, aumen-
tar o número de doações, e tenho 
certeza que irei conseguir”, finaliza.


