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Um morador que
salvou vidas
Atuação do delegado Flávio Grossi (de óculos) no caso da Cervejaria Backer foi fundamental para que a população fosse alertada
do perigo ao consumir as cervejas produzidas pela fábrica, em especial a Belorizontina. Morador do Buritis, Flávio agiu de forma
intensa desde o primeiro momento para descobrir o que realmente estava acontecendo, evitando, assim, mais mortes.

Buritis: a
Cidade do
Carnaval

Sucesso

Metamorfose

Bar do Buritis sai da
Projeto criado no
Alunos de escolas do
bairro ajuda mulheres a
Buritis mais uma vez se comodidade e investe
no Rock and Roll
transformar suas vidas
destacam no Enem
PÁG 8
PÁG 13
PÁG 6

PÁG 14

GRAD e UniBH salvam
animais de desastres

As ações do Grupo de
Resgate de Animais em Desastre (GRAD) ganharam
destaque mais uma vez. Os
voluntários, agora com o importante apoio do curso de

Contramão

veterinária do UniBH, salvaram a vida de dezenas de
animais que foram encaminhados para atendimento no
hospital do Centro Universitário, no campus Buritis.

PÁG. 9

PÁG 3

Estrelato
Pequena bailarina
ganha bolsa para
estudar no Bolshoi
PÁG 14

Buritis num
mar de lama

As fortes chuvas que caíram no Buritis no fim do último mês de janeiro criaram um cenário de terror no
bairro. Ruas alagadas, carros sendo arrastados, prédios e comércios invadidos pela água e lama. Locais como
a tradicional quadra de futebol do Zico foram completamente destruídos. A natureza mostrou o quanto o nosso
bairro precisa de obras de contenção de água e que a Prefeitura não pode mais fechar os olhos para a situação.

PÁGS. 4 e 5
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Editorial

E SE VIRAR REGRA?
Não é de hoje que as
enchentes fazem parte do
cenário de Belo Horizonte. Aliás, façamos justiça:
quase toda cidade brasileira
convive amargamente com
este problema. Na década
de 50 um dos maiores inimigos da cidade era o Córrego do Leitão. Ele nasce
no bairro Santa Lúcia, passa
pela Barragem, Prudente de
Morais, atravessa Lourdes
e a região central até desaguar no Arrudas, próximo à
Rodoviária.
No início da década de
60 o Córrego foi canalizado
e a Prefeitura, em um vídeo
veiculado na época, gabavase de ter solucionado o pro-

blema. “Hoje o Leitão está
por baixo dessa nova e ampla avenida, que vai ajudar
a resolver os nossos problemas de trânsito. Cenas de
enchentes você nunca mais
verá”. Esse era um dos trechos do áudio do vídeo,
alardeando uma promessa
que jamais foi cumprida.
Nas décadas de 70 e 80
a cidade também era notícia
nacional com os frequentes alagamentos provocados pelo Rio Arrudas. Era
a principal dor de cabeça
dos nossos governantes e
das pessoas que moravam
em suas margens. Em 1986,
o então governador Hélio
Garcia destacou que a prin-

cipal obra de seu governo
foi “domar o Arrudas” por
meio de uma obra que na
época eles acreditavam que
daria uma solução definitiva
para o problema.
Ledo engano. Foram várias as vezes que o Arrudas
voltou a mostrar a sua fúria. Apenas para lembrar de
um caso bem simbólico, na
noite do Reveillon de 2008
para 2009 ele transbordou
e deixou um rastro de destruição, inclusive com duas
mortes. Na manhã de 1º de
janeiro de 2009, logo após
tomar posse como prefeito
de Belo Horizonte, Marcio
Lacerda saiu do salão nobre
da Prefeitura para visitar os

atingidos. Durante toda a
sua gestão, as enchentes foram um problema constante. A cada ano aumentava o
volume de chuva previsto.
Neste janeiro que passou, o volume ultrapassou
em muito o previsto. A média histórica da cidade para
o mês de janeiro era de 329
milímetros. Choveu quase
o triplo. Cerca de 950 milímetros, batendo o recorde histórico da cidade. As
chuvas, principalmente a
do dia 28 de janeiro, foram
consideradas uma exceção.
O Prefeito Alexandre Kalil chegou a comparar com
maremoto e terremoto. Mas
fica agora uma pergunta:

e se daqui pra frente não
forem mais exceção e se
transforarem em regra?
Entendemos que este
cenário não deve ser descartado. Este ano a cidade
terá muitas obras para recuperar o que foi destruído.
Nosso Buritis foi um dos
mais atingidos. Mas seria
de muito valor a Prefeitura liderar um processo envolvendo os mais diversos
setores da sociedade para
começar a pensar no enfrentamento deste tipo de chuva a partir de agora. Como
cada dia que passa o ser humano desrespeita mais a natureza, não é exagero considerar esta hipótese.
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Cartas | E-mails | Comentários | Sugestões
EFIGÊNIA VIDIGAL 1
Se gratidão tem endereço, posso
afirmar que a minha tem! Gratidão
por ter iniciado minha carreira como
professora nessa instituição memorável. Quanto aprendizado... quantas
experiências... quanto carinho! Parabéns as irmãs Vidigal e a todos que
fizeram parte dessa história!
Carolina Magalhães

EFIGÊNIA VIDIGAL 2
Não tem como não lembrar. Fui
muito feliz trabalhando no Colégio Efigênia Vidigal. Tenho muita
gratidão principalmente pela Alice
e Maria José. Alice com tanto carinho por todos ao seu redor. Saudades daquele tempo. Tenho muita

admiração por vocês. Obrigada por
fazerem parte da minha história.
Ana Maria Gonçalves

EFIGÊNIA VIDIGAL 3
Orgulho ter iniciado minha vida
como educadora nesta instituição.
Andar pelo bairro e ainda ser reconhecida pelos ex-alunos e saber
como se desenvolveram como cidadãos me faz ver como é gratificante
poder fazer parte desta história.
Claudete Marcelino

CHUVAS 1
Impressionante como a chuva
devastou o Buritis. Graças a Deus
não houve morte, mas muitos empresários e moradores tiveram

prejuízos, seja pela água entrando
em suas lojas ou prédios e ainda
lojistas que tiveram queda no faturamento devido ao esvaziamento
do comércio. Obras estruturantes
devem ser realizadas urgentemente
para que nas próximas chuvas isso
não ocorra mais.
Leidiane Costa

SUPERMERCADOS BH
Loja linda e muito aconchegante. Os funcionários muito atenciosos em todas as vezes que fui
lá. Achei o máximo o peixaria do
supermercado com peixes frescos e
saborosos. Espero que mantenham
a qualidade.
Raquel Tedesco Nobre
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Destaque

O Buritis salvando vidas
Delegado que investiga o caso Backer é morador do bairro

Desde os primeiros dias do
ano o Buritis ganhou as páginas
dos noticiários em todo o país.
Infelizmente, por um fato muito
triste. Moradores, ou pessoas que
passaram as festas de fim de ano
no bairro, contraíram uma grave
doença. Ao que tudo indica até o
momento, o motivo foi o consumo
da cerveja Belorizontina, fabricada
pela indústria Backer. Alguns, inclusive, vieram a óbito.
Neste triste caso por um momento o bairro ficou demonizado.
O tratamento que a imprensa chegou a dar ao episódio era a “doença misteriosa do Buritis”. Houve
até casos de pessoas que passaram
a evitar frequentar o bairro com
medo de algum tipo de contaminação. O bairro passou a ser alvo
de chacotas e piadas de mau gosto
nas redes sociais. O JORNAL DO
BURITIS fez até um editorial em
nossas redes para combater tamanha injustiça, abordando inclusive
o desrespeito com as famílias que
estavam sofrendo com a situação.
Mas, felizmente, ficou esclarecido
ao longo do mês que o Buritis não
tinha nenhuma “culpa no cartório”.
Foi constatado que a tal da
“doença misteriosa do Buritis” era
causada por uma substância tóxica
chamada Dietilenoglicol, que provocou a Sìndrome Nefroneural.
Entre os sintomas da síndrome nefroneural estão alterações neurológicas e insuficiência renal. De acordo com a presidente da Sociedade
Mineira de Nefrologia, Lilian Pires
de Freitas do Carmo, os primeiros
sinais de intoxicação por dietilenoglicol são dores abdominais, náuseas e vômitos. O tratamento é feito
no hospital, com monitoração, e
tem o etanol como antídoto.
Contudo, por mais que pareça
improvável, o Buritis ainda conseguiu apresentar algo de muito
positivo diante da tragédia. Um
morador acabou ficando em destaque devido à sua intensa luta
para desvendar o caso e, prin-

Flávio Grossi já começou
a trabalhar no caso
quando ainda eram só
boatos pelas redes sociais

cipalmente, evitar que
mais pessoas pudessem
se contaminar, contrair a
doença e falecer.
Trata-se de Flávio
Henrique Ferreira Grossi,
delegado-chefe da 18ª Delegacia Distrital da Polícia Civil de
Minas Gerais, que atende o Buritis
e região, que ficou responsável por
comandar as ações de investigação
a respeito da contaminação da cerveja. Seus oito anos de experiência
já o credenciavam para a árdua tarefa. Porém, a sua forte ligação com o
Buritis foi um grande diferencial no
desenrolar do caso.
Flávio é morador do bairro desde 2006. Mudou-se pra cá
após se casar e foi onde seu filho,
hoje com nove anos, nasceu. Antes disso, formou-se em Direito no
UniBH. Ao trocar poucas palavras
com ele é fácil perceber o quanto ama o Buritis. Esse sentimento
de pertencimento, como gosta de
dizer, faz muita diferença no seu
comprometimento no caso. “Eu
vivo o Buritis intensamente. Vou
à academia, aos restaurantes, faço

compras, visito os parques. As
pessoas infectadas fazem parte do
meu cotidiano. Uma das vítimas
fatais, inclusive, era vizinha do
meu irmão. O que aconteceu com
ele poderia ter acontecido comigo,
com meus familiares”.
Ser morador do Buritis foi
peça importante na ação rápida
que, certamente, salvou muitas
vidas. Ainda de férias, na noite
de sábado, 4 de janeiro, quando
começaram os comentários nas
redes sociais do bairro sobre uma
possível infecção, o delegado
entrou em contato por telefone
com, na época, possíveis vítimas, para já dar início às investigações. A coletiva de imprensa
dada apenas quatro dias depois,
pedindo para que a população
deixasse de consumir a bebida,
foi fundamental para evitar novos

casos com possíveis mortes.
Segundo ele, “a forma como
se espalharam as notícias no início me preocupou, mas hoje o que
aconteceu me conforta. Só através
dessa integração de rede forte que
o Buritis construiu foi possível
ter uma resposta tão rápida. Não
tenho como estimar o número de
pessoas salvas, mas basta você
observar a quantidade de pessoas que tinha a cerveja estocada e
que não consumiu já dá para se
ter uma ideia. Não tem uma pessoa que converso que não tem um
amigo, ou ela mesma, com a cerveja estocada em casa”.
Outro fator fundamental ocorrido no caso, em virtude da ação
rápida da delegacia, foi o alerta
aos demais órgãos sanitários. “Foi
a partir dali que a Vigilância Sanitária e o próprio Ministério da
Agricultura, Pecuária e Abastecimento se atentaram para a gravidade do caso e interditaram a fábrica
da Backer. Volto a destacar, se não
fosse a junção dos moradores do
Buritis talvez ainda hoje não soubéssemos as causas da infecção, e
o caso não iria cair na nossa delegacia”, salienta Flávio.
As investigações da Polícia Civil, lideradas pelo morador do Buritis, ainda prosseguem. Elas passam desde abordagem a parentes
de vítimas, a laudos técnicos das
amostras dos lotes de cerveja e até
ao pedido de exumação de um corpo. Até o fechamento desta edição,
no dia 6 de fevereiro, seis pessoas
haviam morrido em virtude da doença e outras 33 estavam em estado de observação. A Secretaria Nacional do Consumidor (Senacon),
do Ministério da Justiça, instaurou
processo administrativo contra
a cervejaria Backer. A empresa
também já é alvo de um inquérito
criminal e de um processo administrativo aberto pelo Ministério
da Agricultura, Pecuária e Abastecimento (Mapa), que determinou a
interdição da fábrica.

Outros feitos

Dedicação ao trabalho já rendeu grandes homenagens ao nosso delegado

Flávio Grossi, 37 anos, é delegado de polícia desde o ano de
2012. Antes, por cinco anos foi
oficial da força aérea brasileira.
Apesar de ser um apaixonado pela
função anterior, sempre carregou
consigo o desejo de se tornar delegado. Sua vontade é trabalhar para
combater os crimes violentos. “É o
que mais gosto de fazer. Luto por
uma sociedade de paz. Antes de vir
pra 18ª Delegacia trabalhei na Delegacia de Homicídios”.
Prova da preocupação do delegado com o aumento no número
de homicídios são as operações
realizadas na Vila Ventosa no ano
passado. De acordo com Flávio, a
localidade teve um crescimento de
assassinatos e a ação ostensiva da
Polícia Civil fez com que esta situação recuasse. “Não vou dizer que
não houve mais homicídios, mas
cessou o crescimento”. As operações na Ventosa se destacaram
tanto que Flávio foi homenageado
pelo Ministério Público como destaque no combate à criminalidade
violenta em aglomerados. A homenagem foi concedida pela Coordenadoria do Grupo de Intervenção
Estratégica (GIE).

No currículo do morador do
Buritis ainda constam investigações que ganharam repercussão
nacional. A mais famosa foi o Caso
Ana Hickmann. “Eu estava na Homicídios na época e conduzi toda
a investigação que chegou ao seu
final em setembro do ano passado.
Felizmente, todas as provas que
juntamos foram fundamentais para
o desfecho favorável ao cunhado
da modelo e apresentadora, que
agiu em legítima defesa”.
Também se destaca na carreira de Flávio Grossi a investigação
no caso do estudante de medicina
Henrique Papini, que foi espancado na porta de uma boate no bairro
Olhos d’Água, em 2016. “Através
das provas recolhidas a juíza considerou que o acusado cometeu o
crime de tentativa de homicídio
duplamente qualificado, por motivo fútil e utilização de meio cruel.
O acusado vai a júri popular”.
Além do reconhecimento do
Ministério Público, o delegado do
Buritis, também no ano passado, foi
homenageado na Câmara Municipal
de Belo Horizonte com a entrega do
Colar do Inconfidente da Polícia Civil do Estado de Minas Gerais.
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Chuvas

Em razão dos danos Parque Aggeo teve de ser interditado para visitas

Cenas de des

Buritis exige at
Janeiro de 2020 ficou marcado na história de Belo Horizonte. O mês foi o mais chuvoso, desde
que começaram as medições pluviométricas na capital, no longínquo ano de 1910. A força das águas

causou inúmeros de
fortemente atingido

Avenida Engenheiro Carlos Goulart ficou destruída

Rua Pedro Laborne Tavares tomada pela lama

Apesar de o prefeito Alexandre Kalil ter dito que “ninguém esperava o tamanho da
catástrofe que aconteceu em
Belo Horizonte”, o cidadão da
capital não pode estar a mercê
do tempo. Nunca olhar para o
céu e ver as nuvens escuras se
formando gerou tanto pavor
quanto agora. Grandes obras
de contenção das chuvas precisam ser realizadas de forma
imediata.
No Buritis não se pode dizer que o ocorrido foi uma
grande surpresa. Quem acompanha de perto o dia a dia do
bairro sabe bem onde estão os
maiores problemas. Presidente
da Associação do Bairro Buritis (ABB), Braulio Lara chegou a lançar um comunicado
nas redes sociais alertando os
moradores sobre os principais
pontos de alagamento do Buritis assim que foi anunciada pela
Defesa Civil a previsão das fortes chuvas.

“A Engenheiro Carlos
Goulart, em frente ao Mcdonalds, o encontro da José Rodrigues Pereira com Mário
Werneck e o ponto próximo
à rotatória da Avenida Aggeo
Pio Sobrinho sempre são áreas de preocupação. Os locais
costumam ficar totalmente alagados e são pontos com grande
fluxo de pessoas e veículos”,
afirma Bráulio.
Como representante dos
moradores do Buritis, Braulio foi questionado se já havia
cobrado uma ação do poder
público sobre os problemas
do bairro, uma vez que eles
são recorrentes. Segundo ele,
a ABB já interpelou o município em algumas situações,
principalmente a respeito da
obra feita na ponte de acesso
à Rua Pedro Laborne Tavares,
sobre o Córrego do Cercadinho. “Aquela é uma obra subdimensionada. Não precisa ser
um expert em engenharia para

ver que está errado. Como
pode cinco pontos de vazão de
água se tornarem apenas um
poucos metros depois? Não
vai suportar e vai transbordar”.
Além disso, o líder comunitário revela que, graças à
pressão da ABB, um empreendimento comercial não foi
concretizado na Avenida Engenheiro Carlos Goulart, em
virtude do risco que iria colocar aos seus cliente. “Já estava
tudo pronto. Ele seria instalado
ao lado do Armazém 44, que
inclusive teve um de seus contêineres arrastados pela força
das chuvas. Se o bar fosse criado estaria em um local em zona
de risco ainda maior. O empreendedor ficou furioso conosco,
mas não queríamos atrapalhar o
negócio de ninguém. Só pensamos na segurança”.
De acordo o Presidente da
entidade, a partir de agora a
ABB irá iniciar um trabalho
de reconstrução do Buritis. A

maior preocupação é cobrar do
poder público obras que amenizem possíveis deslizamentos
de terra. “Ruas estragadas causam transtornos, mas não gera
risco à saúde, a não ser que a
pessoa se arrisque no meio da
correnteza. Os deslizamentos, como o ocorrido na Mário
Werneck, é o que mais preocupa. O bairro possui vários
pontos que causam temor. Estou montando um dossiê com
tudo o que aconteceu no bairro
e vou encaminhar às autoridades. O principal é cobrar sempre, principalmente em períodos de seca, para que ninguém
esqueça o que aconteceu”.
Nossa reportagem entrou
em contato com a Prefeitura, através da coordenadoria
da Regional Oeste. Contudo,
a Regional informou que um
anúncio oficial sobre tudo o
que ocorreu no bairro somente
será dado ao final do período
de chuvas.

Rua Eli Seabra Filho, próxima à pista de caminhada

Para o presidente da ABB, obras no Córrego do Cercadinho na Pedro Laborne foram subdimensionadas

Água levou parte do muro de um prédio

A enchente arrastou o container de um bar

Na divisa dos bairros Estrela Dalva e Estoril parte da calçada cedeu

Estacionamento do Supernosso ficou alagado

Deslizamento de terra na Avenida Professor Mário Werneck
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Chuvas

destruição em virtude das fortes chuvas ficarão marcadas na história do bairro

Moradores se depararam com a lama invadindo seus edifícios

tenção especial da PBH

esastres em várias regiões da cidade e, infelizmente, o nosso Buritis também foi
o, especialmente na chuva que caiu no dia 28. Houve deslizamento de terra, várias

ruas ficaram destruídas, muros caíram, veículos foram arrastados e prédios invadidos pela água e
lama. Felizmente ninguém se feriu, mas as cenas de horror ficarão para sempre marcadas na memória.

Sacudir a poeira

Equipes nas ruas
Mas, se as obras para evitar a tragédia não foram realizadas, temos de parabenizar
os servidores municipais que
não descansaram um minuto
sequer para começar a recuperar os prejuízos causados pelas

chuvas. Logo na manhã do dia
29 de janeiro, e nos dias que se
seguiram, os nossos guerreiros
trajados de vermelho e de laranja deram o máximo do seu
suor para limpar as ruas e avenidas do Buritis.

Obras para reconstrução das tradicionais quadras do Zico iniciaram no dia seguinte ao alagamento

Quando se fala em prejuízo em virtude das chuvas que
caíram no Buritis, logo vem
em mente os estragos ocorridos nas quadras de futebol society da RD2 (quadras
do Zico). Ao final da tempestade, os campos ficaram
completamente cobertos de
lama. “Foi um estrago muito
grande. Além de termos de
reconstruir o gramado ain-

da perdemos receitas com a
paralisação dos horários”,
explica o empresário Gilson
Santana, sem fazer um balanço exato de valores.
Contudo, se engana quem
pensa que o empresário está
desiludido e colocando a culpa do ocorrido no poder público. Há 26 anos no Buritis
com o seu empreendimento,
Gilson garante que nunca ha-

via visto uma chuva como a
do dia 28 de janeiro. Tão intensa em um período muito
curto. Para ele, o principal é
que nenhuma pessoa se feriu.
“O que aconteceu foi uma fatalidade. Ninguém está preparado para aquela grande
quantidade de água que veio.
Felizmente, tiramos todas as
pessoas que estavam nos campos, inclusive crianças, antes

da invasão da lama. Então, é
bola pra frente”, ressalta.
De acordo com Gilson, os
trabalhos de reconstrução dos
campos iniciaram já no dia seguinte aos estragos e acredita
que dentro de um prazo de 15
dias todo o serviço estará normalizado. “Já temos duas quadras em condições de jogo.
Inclusive, as escolinhas já estão em atividade”.

Anjo da guarda de BH está no Bairro
E durante o período das
fortes chuvas o Buritis também ficou em foco por uma
outra razão. Todo o gabinete
da Prefeitura foi transferido para o nosso bairro, mais
precisamente para dentro do
Centro Integrado de Operações de Belo Horizonte (CO-

P-BH). No “BBB” da nossa
capital foi montada uma força-tarefa que uniu diversos
órgãos da administração municipal e do Estado para monitorar a evolução climática
e atuar da forma mais rápida
possível diante dos casos que
eram registrados.

Funcionários da Prefeitura limparam a lama na rua Heitor Menin

Cobertura fotográfica: Estevão Galvão / Tiago Rios / Alexandre Adão / Fabrício Santos / Francisco Pimentel

CDL/BH consegue linhas de crédito especiais
para empresas prejudicadas pelas chuvas
Entidade também preparou cartilha com esclarecimentos sobre isenção ou postergação de impostos,
ressarcimento de dados, apoio para reestruturação da empresa, entre outras informações
Belo Horizonte, 5 de fevereiro de 2020 – A Câmara de
Dirigentes Lojistas de Belo Horizonte (CDL/BH) fez um grande movimento em prol dos empresários atingidos pelas chuvas,
mobilizou parceiros e cobrou
ações dos órgãos públicos. Um
dos resultados foram as linhas
de crédito especiais conseguidas junto ao Banco de Desenvolvimento de Minas Gerais

(BDMG), Caixa Econômica Federal (CEF) e Banco do Brasil
(BB). “Essas diversas linhas de
crédito irão atender empreendedores e comerciantes de todas as
regiões de Minas Gerais”, disse
o presidente da CDL/BH, Marcelo de Souza e Silva.
Para as micro e pequenas
empresas de cidades em situação de emergências/calamidade,
o BDMG oferta taxas de juros

a partir de 0,83% ao mês com
pagamento em até 48 parcelas
fixas e carência de até seis meses. O Banco do Brasil disponibilizou linha de crédito para
repactuar as operações de capital de giro de clientes pessoas
jurídicas afetadas pelas chuvas, exceto linhas do BNDES.
As principais condições são:
prazo máximo de 60 meses,
carência de até 12 meses para

o capital, encargos de 1,0% ao
mês. A CEF disponibiliza modalidades de créditos com taxas a partir de 0,83% ao mês,
além de pausa de 90 dias para
os créditos contratados anteriormente. Os empresários
contam também com crédito
para aquisição de máquinas e
equipamentos, com carência
de seis meses e taxa de 1,1%
ao mês.

Cartilha orienta empresários que
sofreram prejuízos com as chuvas
As informações sobre
as linhas de crédito diferenciadas estão disponíveis em
uma cartilha que a CDL/BH
preparou para os empresários. Nela também constam
esclarecimentos de isenção
ou postergação de impos-

tos, ressarcimento de danos,
apoio para reestruturação da
empresa, orientação, dicas
e apoio prestado pela CDL/
BH. A cartilha está disponível no link https://www.cdlbh.com.br/emailmkt/ebook_
final.pdf
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Educação

A qualidade educacional do Buritis
mais uma vez foi comprovada
Os alunos formandos do 3º ano
do Ensino Médio, que estudam nas
instituições de ensino do bairro,
obtiveram grandes resultados nos
vestibulares 2020, em especial no
Enem, que teve sua nota divulgada
no último dia 17 de janeiro. Agora,
nossos jovens darão o passo mais
importante de suas vidas: a busca
pela carreira profissional.
Na Escola SEB UNIMASTER,
unidade PRÉ-ENEM, a aprovação
foi de 100% nos vestibulares. Na
redação 80% dos alunos do SEB
ficaram acima da média 900. Um
exemplo disso é o formando 2019
do SEB/Unimaster, Vitor Soares
que alcançou excelentes números
no Enem. Somente na redação atingiu média de 940 pontos. Recompensa de uma dedicação nos estudos que começou lá em 2017. “Eu
tenho muitas opções de escolha. Estou olhando ainda. O Enem do ano
passado foi um grande aprendizado
e estarei me preparando cada vez
mais para o que possa vir adiante”.
Como um grande diferencial
no aprendizado do Unimaster, Vitor ressalta a implantação da Plataforma A a Z. “Ela me possibilitou

Batista Mineiro. Vários alunos
ingressaram em universidades federais e particulares, e não só de
Minas Gerais. Arthur Maranhão
vai deixar o nosso Buritis para ir
morar em Pernambuco, onde fará o
curso de Economia na Universidade Federal do Estado. “Vai ter essa
dificuldade de morar em outro Estado, com outras pessoas. Mas era
o curso que eu desejava e só por
realizar esse sonho tenho certeza
que nada dará errado”, confia.
Outros dois alunos do Batista
que se destacaram no exame foram
Arthur Schmidt e Matheus Sancho. Ambos tiraram nota superior

Vítor alcançou 940
pontos na redação

a 900 na redação. Arthur irá cursar
Engenharia na UFMG, enquanto Matheus optou por Engenharia
Mecânica na PUC. “O resultado
superou minhas expectativas. Vou
confessar que não me dediquei
tanto quanto deveria aos estudos,
mas toda a bagagem que a escola
me deu acabou sendo fundamental para o sucesso no resultado”,
diz Arthur. “Eu não gostava muito de toda a exigência do colégio,
especialmente nos simulados, que
eram mais difíceis do que a própria
prova do Enem. Mas agora vi que
tudo aquilo foi o melhor pra mim”,
agradece Matheus.

Artur
Maranhão,
Arthur Schmidt
e Matheus
Sancho
celebram com
Luciene o bom
resultado
obtido no Enem

estudar, fazer exercícios e tirar dúvidas a qualquer momento do dia.
Tudo isso de uma forma clara e
concisa e com o acompanhamento
da equipe diferenciada de professores e gestores”.
Outra escola do bairro que se
destacou no Enem foi o Colégio

Apoio da escola
Monika Santos, doutora em
Linguística, professora do SEB/
Unimaster, fala da felicidade
em ver mais um ano de grandes resultados da instituição no
Enem. “Os alunos não só receberam a base teórica, mas também assistiram a aulas nas quais
obtiveram bastante conteúdo
informativo, o que possibilitou
a eles terem o que argumentar
nas redações. Portanto, o trabalho tem como objetivo levar
o aluno a aprender não somente para obter nota excelente no
Enem, mas para que ele inicie
a graduação dele consciente de
que toda a bagagem acadêmica,
oportunizada pelo Unimaster,
para levá-lo ao sucesso”.
Coordenadora da unidade
Buritis do Colégio Batista, Luciene Toledo diz que mal acabou um ciclo e outro se inicia. A
expectativa agora é pelo Enem
2020. “Esse é um trabalho que

acontece desde o 1º ano e que
se intensifica no 3º. É um ano de
muita renúncia, apreensão, mas
que, se Deus quiser, com um final feliz, como agora”.

Monika destaca toda a
infraestrutura oferecida pelo
Unimaster para preparar seus
alunos para o exame

Segurança na compra Consciência dos gastos
do material escolar Educação financeira será obrigatória nas escolas
Para a grande maioria dos estudantes o ano letivo teve início no
último dia 3 de fevereiro. É hora
de deixar as férias na lembrança e
focar nos estudos. Aos pais cabe a
compra do material escolar. Para
quem ainda não fez as compras do
material escolar, o Instituto Nacional de Metrologia, Qualidade e
Tecnologia (Inmetro) passa algumas orientações importantes.
De acordo com o Inmetro,
os responsáveis pelos estudantes
devem procurar o selo de identificação da conformidade nos 25
produtos que estão na listagem de
regulamentação do órgão, ligado
ao Ministério da Economia. É importante também não comprar no
mercado informal, uma vez que não
há garantia de procedência e para
evitar produtos que ofereçam risco
à saúde das crianças, como substân-

cias tóxicas que podem ser levadas
à boca, ingeridas ou inaladas, ou
causar acidentes por meio de bordas cortantes ou pontas perigosas.
Além disso, devem procurar
sempre a indicação de faixa etária,
adquirindo artigos de acordo com
a idade dos filhos.

Garantias
Pais e responsáveis devem
guardar a nota fiscal do produto,
porque ela é a comprovação de
origem do artigo e poderá ser utilizada para fazer a troca no caso de
problemas de segurança ou qualidade. No caso de ocorrência de
acidentes de consumo envolvendo
algum produto do material escolar,
o consumidor deve relatar o fato
no Sistema Inmetro de Monitoramento de Acidentes de Consumo
(Sinmac). Caso o consumidor
encontre produtos escolares sem
o selo de conformidade
em alguma loja, pode
denunciar essa ocorrência à ouvidoria do Inmetro pelo telefone gratuito 0800 285 1818, de
segunda a sexta-feira, no

horário das 9h às 17h, ou no site
do Inmetro.

Responsabilidades
O fabricante ou importador é
o responsável no caso de defeito
ou acidente envolvendo o artigo
escolar. Aos distribuidores e lojistas cabe verificar se o produto
apresenta o selo de identificação da
conformidade, antes de disponibilizarem para comercialização um
artigo escolar regulamentado pelo
Inmetro. Se tiver motivos para crer
que um dos 25 artigos escolares regulamentados não está de acordo
com os requisitos estabelecidos na
certificação, o distribuidor ou lojista
deve informar o fato para o fabricante ou importador, bem como o
Inmetro e as autoridades de fiscalização do mercado, para que sejam
tomadas as providências cabíveis.
Os distribuidores e lojistas devem manter ainda em local visível
ao consumidor as informações referentes à identificação da conformidade do artigo escolar, mesmo nos
casos em que o produto seja vendido em unidades. Caso de lápis, canetas e borrachas, por exemplo.

Confira a lista de produtos
regulamentados pelo Inmetro:
• Apontador;
• Borracha e Ponteira de borracha;
• Caneta esferográfica/roller/gel;
• Caneta hidrográfica (hidrocor);
• Giz de cera;
• Lápis (preto ou grafite);
• Lápis de cor;
• Lapiseira;
• Marcador de texto;

• Cola (líquida ou sólida);
• Corretor Adesivo;
• Corretor em Tinta;
• Compasso;
• Curva francesa;
• Esquadro;
• Normógrafo;
• Régua;
• Transferidor;

• Estojo;
• Massa de modelar;
• Massa plástica;
• Merendeira/lancheira com ou sem
seus acessórios;
• Pasta com aba elástica;
• Tesoura de ponta redonda;
• Tinta (guache, nanquim, pintura a
dedo plástica, aquarela).

Última pesquisa levantada pela
Confederação Nacional de Dirigentes Lojistas (CNDL) e do Serviço de Proteção ao Crédito (SPC)
apontou que mais de 63 milhões
de brasileiros estão inadimplentes
e que esse número deve aumentar ainda mais nos próximos anos.
Apesar da alta taxa de desemprego
ter grande responsabilidade nestes
números, o mau planejamento financeiro também contribui muito
para este cenário. Buscando construir uma população mais consciente com seus gastos, o Governo
incluiu este ano na Base Nacional
Comum Curricular (BNCC) do ensino infantil e fundamental a educação financeira. Mas, como quando o assunto é educação o Buritis
está sempre à frente, algumas de
nossas escolas já têm a educação
financeira na sua grade curricular
há algum tempo.
A educação financeira tem
potencial para preparar os jovens
para uma vida mais saudável do
ponto de vista econômico e com
acesso ao bem estar social. Na
unidade Buritis do Colégio Batista
a disciplina é aplicada dentro do
programa Bene, que mais do que
conceitos cognitivos busca oferecer ao aluno um conceito integral
de formação.
Coordenadora pedagógica da
escola, Juliene Borges explica que
a educação financeira é passada
no Batista de acordo com a faixa etária de cada aluno. No ensino infantil a abordagem acontece
por meio do lúdico. No 2º ano as
crianças ganham durante o ano
letivo um dinheiro de mentirinha
pelo seu desempenho escolar. No
fim do ano uma feira é realizada

e esse dinheiro vale
para fazer compras. “O
mais legal é que durante a feira eles mesmos
ficam no caixa, dão
troco, aprendem o valor da moeda. É muito
legal quando começam
a entender que, muitas
vezes, uma cédula vale
mais que uma grande
quantidade de outra”.

Juliene acredita
ser fundamental
educar alunos
para saberem lidar
com o dinheiro
desde a infância

EXEMPLOS
Já no 3º ano personagens ajudam a compreender a importância que deve ser dada ao dinheiro.
Tanto o gastador “Gastão” como
o sovina “Tio Patinhas” são maus
exemplos de como lidar com o dinheiro. “Os alunos ganham três
cofrinhos. Um para guardar dinheiro para aquisição de sonhos, outro
para doações e um terceiro para
emergências. Esse último eles não
podem tirar de jeito nenhum, uma
forma de mostrá-los que devem
estar sempre preparados para adversidades”. Por fim, no 4º ano a
escola mostra a importância de os
alunos realizarem algumas economias, como por exemplo a redução
no consumo de energia. “Além de
ajudar na preservação do meio ambiente eles observam que economizando em algumas coisas eles conseguem ganhar outras. O dinheiro
que iria para a conta de luz pode ir

para um brinquedo no fim do ano”.
Nos ensinos fundamental e
médio a abordagem é mais sobre
a economia em si. Os estudantes
aprendem as questões do país e
a forma como lidar para obterem
uma boa saúde financeira.
Para Juliene, a decisão do Governo em exigir a educação financeira na BNCC não só é assertiva
como demorou a acontecer. “A escola tem o dever de entregar cidadãos saudáveis e quando digo isto
estou me referindo a pessoas de
caráter, de bem, e conscientes de
seus deveres, tanto em sociedade
quanto financeiros”, exalta.
De acordo com Base Nacional,
a educação financeira deverá entrar
na grade curricular como disciplina
transversal, ou seja, estará presente tanto em aulas de matemática
como história, português, geografia, entre outras.
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Variedades

Um cantinho do Rock no BAIRRO
Fotos Divulgação

O bom e velho Rock and Roll
não morre! Essa antiga frase nunca
foi tão presente para um lugar muito especial aqui do Buritis. Mesmo
com a forte concorrência das músicas que fazem a cabeça da turma
mais jovem de hoje, o Beerstock
Pub mantém em sua grade o estilo musical que embalou os jovens,
em especial nas décadas de 60 e
70, e continua atraindo fãs das novas gerações.
Desde que se transformou
de uma Growler Station para um
aconchegante Pub, a casa definiu
como estilo musical o Rock and
Roll. Muito em razão de sua proprietária, Fernanda Pessoa, que é
uma apaixonada pelo estilo.
“O amor vem de berço, tanto que
em minha casa todos curtem o estilo
musical. Meu pai tem uma ligação
tão forte com o Rock, que coincidentemente nasceu em um 13 de julho,
Dia Mundial do Rock and Roll. Gosto de tudo que se refere ao Rock e sua
cultura, principalmente as caveiras. O
Beerstock é a minha cara.”.
Para quem não conhece a simbologia, a caveira representa um
símbolo puro, que demonstra a
igualdade entre as pessoas. Significa
que todos somos iguais, independente de sexo, cor, classe ou religião.
Mesmo sabendo que está na

contramão do que faz mais sucesso
hoje em dia, e consequentemente
geraria maiores lucros, Fernanda
nunca teve dúvidas de que seu bar
iria priorizar o Rock. “Sem querer
criticar quem gosta de outros estilos, o Rock mexe com gerações e
emoções. As pessoas vêm aqui e
mais do que cantar expõem seus
sentimentos”.
De fato o público do Beerstock Pub é formado em sua maioria
por pessoas acima dos 30 anos.
Contudo, a empresária espera que
os jovens tenham a curiosidade de
conhecer mais sobre o Rock. Ela
aposta que todos irão gostar. Grandes sucessos dos Rolling Stones,
Beatles, Led Zeppelin, Black Sabbath, Deep Purple, ACDC, Queen, Iron Maiden, Scorpions são
as principais atrações do cardápio
musical da casa.
O Beerstock Pub abre suas portas de quarta a sábado. Nas sextas
e sábados há sempre uma atração
com música ao vivo. A casa vem se
destacando por abrir espaço também para novas bandas que despontam no cenário atual de BH e bandas já conhecidas do público como,
Fifties_BNY, Seu Madruga, com o
melhor do AC/DC. Mais recentemente, o Maurinho, ex-Tianastácia,
fez um show inesquecível.

A proprietária
Fernanda
Pessoa ao lado
do guitarrista
e vocalista do
Seu Madruga,
Alexandre
D`Matta. A
empresária tem
o sangue do
rock correndo
nas veias

Nem tudo é Rock

Empolgação com o Rock é algo que ultrapassa gerações

Banda Seu Madruga e Maurinho, ex-Tianastácia, são algumas das feras do Rock mineiro que já passaram pelo Beerstock Pub

Quem tem o costume de passar
próximo ao Beerstock Pub (Avenida Aggeo Pio Sobrinho, 20) pode
estranhar ao ler a reportagem, por
já ter acompanhado outros estilos musicais no bar. É verdade. O
Beerstock oferece a possibilidade
que clientes reservem o espaço
para festas particulares ou mesmo
para apresentações artísticas. Desta
forma, o estilo musical fica de responsabilidade do contratante.
E isso não incomoda em nada

a proprietária. “Aqui nós não temos discriminação, pelo contrário,
o estilo musical depende do tipo
de evento que vai acontecer. Nós
já nos divertimos muito com algumas apresentações que já aconteceram por aqui”, diz Fernanda.
Para acompanhar a programação
ou obter mais informações sobre
serviço e funcionamento do Beerstock, basta entrar em contato pelo
telefone 99394-7980 ou acessar o
Instagram @beerstockbh.

PM do BURITIS busca maior
interação com a comunidade
Telegram é a nova ferramenta utilizada

Nos últimos tempos as redes
sociais têm sido cada vez mais
utilizadas para a convivência
entre nossos moradores. Por
meio delas, eles estão se interagindo e trocando importantes informações referentes ao dia a dia

do bairro. Um dos pontos
de destaque tem sido na
área da segurança. As redes de proteção se tornaram um canal direto para
denúncias e dicas de prevenção.
Contudo, a grande
quantidade de grupos
existentes e o não conhecimento total de
seus integrantes muitas
vezes têm prejudicado o sucesso das operações. Para resolver
esse problema, a Polícia Militar
lançou duas ações: a primeira,
a criação de um novo canal de
atendimento, e a segunda, um
cadastramento de todos os integrantes das redes de proteção.
A conta t.me/noticiaspoliciais

no Telegram foi criada no início
desse ano. Nela, o comandante da
Polícia Militar no Buritis, Tenente
Bruneiffer de Souza, faz diariamente um resumo das ocorrências
policiais ocorridas no bairro e região. Além disso, fornece importantes dicas que podem reduzir os
casos de criminalidade no bairro e
adjacências.
“Por exemplo, estamos tendo
um aumento significativo no número de veículos arrombados no
Buritis e Estoril. Então, oriento
as pessoas a não deixarem nenhum objeto à mostra dentro do
carro ou mesmo ter atenção ao
colocar algo dentro do porta malas. O bandido sempre está de
olho em um alvo fácil”, alerta o
comandante.

A escolha pelo Telegram foi
bem pensada. Apesar de ser um
canal menos popular, ele oferece
muitas vantagens em relação ao
Whatsapp. Comporta um número
maior de pessoas, é mais rápido
e suporta arquivos maiores. “A
pessoa que entrar nele hoje poderá ver as mensagens que deixei lá
no início de janeiro. Portanto, estarão bem mais informadas”.

Atualização
Outra ação do comandante
do policiamento no Buritis será a
atualização dos grupos de proteção do bairro. Segundo Tenente
Bruneiffer, a interação por meio
das redes do Whatsapp é algo de
grande destaque e tem colaborado
muito com o trabalho da Polícia

Militar. No entanto,
o número de grupos
criados está exagerado
e, por alguns já terem
mais tempo de criação,
estão desatualizados.
“Quero recadastrar todos os participantes.
Desta forma, saberei
quem são. Tem membro de grupo que nem
mora mais no Buritis
e, ao mesmo tempo,
Tenente Bruneiffer quer manter
outros que residem
as redes de segurança do
no bairro e não sabem
Buritis cada vez mais atualizadas
como fazer parte. Esse
de 20 grupos de segurança no
cadastro irá qualificar o serviço”.
Buritis. Minha pretensão é reduPara fazer o cadastro em um
zir esse número para dez, o que,
dos grupos de proteção do Buritis
sem dúvida, irá dar um resulto
basta fazer o pedido pelo telefone
bem mais satisfatório”.
98379 0630. “Hoje existem mais
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Exemplo

Heróis em ação
Hospital veterinário do UniBH acolhe animais resgatados
em desastre de enchentes em Contagem e Sabará

Animais resgatados aguardam para
retornar às suas casas ou serem adotados

Momento de muita emoção ao ver
que o grande amigo estava vivo

Uma ação que ganhou grande
repercussão no Buritis recentemente foi o treinamento do Grupo
de Resgate de Animais em Desastre (GRAD), realizado no campus
do UniBH, para alunos do curso
de veterinária. O objetivo era capacitar esses futuros profissionais
a saberem como agir em situações
de catástrofe e também motivar
a entrada de novos membros no
grupo, formado apenas por voluntários. Infelizmente, muito antes
do que poderiam imaginar, todos
esses objetivos já foram colocados
em prática. O GRAD, em parceria

com o UniBH, realizou mais uma
importante ação em Minas. Desta
vez, durante as enchentes do último mês de janeiro, que deixaram
vários desabrigados em Contagem
e Sabará.
O primeiro impacto das fortes chuvas na Vila Barraginha,
em Contagem, ocorreu no dia
17 de janeiro. Contudo, a Defesa Civil nesse caso não chegou
a ser acionada. Dois dias depois
a nova tempestade causou ainda
mais devastação. A Defesa Civil
então foi contatada para resgatar
as pessoas que ficaram desalo-

A médica veterinária Rafaela Cerqueira ficou responsável por
fazer o primeiro acolhimento dos animais resgatados

jadas e tiveram suas casas totalmente destruídas.
Porém, para salvar os animais que ali viviam nenhum órgão havia sido chamado. Então,
o GRAD entrou em ação. Contando agora com novos voluntários, alunos do UniBH, o grupo
realizou diversos resgates na região atingida pelas chuvas. Primeiro na Vila Barraginha, depois
no Morro dos Cabritos, também
em Contagem e no bairro do
Rosário, em Sabará. Os animais
encontrados vivos foram encaminhados ao hospital veterinário
da universidade, onde receberam
total assistência.
Médica veterinária do hospital, Rafaela Cerqueira foi a coordenadora de todo o atendimento
aos animais resgatados. Entre
cães e gatos, 26 animais foram
acolhidos. A maioria desidratados, com escoriações pelo corpo,
com pulgas, carrapatos e abalados psicologicamente. “Como
havia muitos animais presos a
correntes, eles foram cobertos
e arrastados pela lama e não sobreviveram. Aos que conseguiram sobreviver oferecemos toda
a assistência médica. A maioria
está bem diante da gravidade do
ocorrido”.

A veterinária conta com
emoção de um caso em que uma
senhora pedia socorro aos voluntários do GRAD, dizendo que
seus dois cães haviam sido soterrados dentro de sua casa. Os
voluntários entraram na residência destruída e, por um milagre,
encontraram um dos cães vivo.
Quando a senhora viu o seu bichinho se derramou em lágrimas. “Foi uma cena muito emocionante. Mesmo diante de toda
aquela tristeza, você presenciar
um momento de alegria é algo
indescritível”.

Alunos e professores do curso de veterinária do UniBH se
desdobraram para atender bem todos os animais que chegaram

Nova etapa
A saúde dos animais é apenas
uma das situações que o hospital
veterinário do UniBH busca solucionar. Muitos dos bichinhos resgatados não têm tutores. Já outros
possuem, mas seus donos estão
desabrigados e não têm condições
de cuidar deles. Para resolver esses
problemas o hospital conta com a
ajuda da comunidade.
De acordo com Rafaela, nenhum animal resgatado será jogado na rua. Eles serão cuidados no
hospital até encontrarem um lar ou
que o dono esteja em condição de
recebê-lo. “Queremos encontrar
adotantes para alguns desses animais e aos que possuem tutores
entregá-los com responsabilidade.
Existem animais que irão precisar
tomar alguns remédios, queremos
devolvê-los com esses medicamentos. Outros precisarão de ração,
uma vez que seus donos não terão
como comprar o alimento. Contamos com a ajuda de todos para dar
dignidade a esses bichinhos”.
Para auxiliar no atendimento
aos animais resgatados nas enchentes da Vila Barraginha, em Contagem, basta ligar nos telefones:
3319-9558 / 3319-9564. “O UniBH não apenas abriu as portas para
o GRAD. Agora somos parceiros.
O que esses alunos estão vivenciando tenho certeza que fará diferença em suas vidas para sempre”.
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Por Dentro do Bairro

?

Solidariedade

PAULO PIEDADE
CAMPOS
A Rua Paulo Piedade Campos, aquela que fica bem na divisa
do Buritis com o Estoril, antigamente se chamava Rua 35. Pode
parecer estranho, mas ela só foi batizada mesmo no dia 27 de
maio de 1987, quando o então presidente da Câmara Municipal,
o vereador Paulo Portugal, decidiu dar nome ao boi – quer dizer,
à rua. Mas quem foi mesmo Paulo Piedade Campos, que mereceu
ter nome gravado para sempre nas placas de uma importante rua
de Belo Horizonte?

Calorão e chuvas exigem atenção
redobrada no combate à dengue
A incidência das doenças
transmitidas pelo Aedes aegypti
tende a aumentar nesta época de
muita chuva e altas temperaturas. Após os temporais, o morador precisa estar atento a locais
que acumulam água, como por
exemplo os pratos de plantas. É
nesses ambientes que o mosquito encontra condições favoráveis
para reprodução. Nos primeiros
30 dias deste ano, a capital registrou 72 casos de dengue, sendo que há ainda 792 casos notificados pendentes de resultados.
Ainda foram investigados e descartados 111 casos. Na Regional
Oeste, a qual faz parte o Buritis,

foram confirmados quatro casos
e 66 estão em investigação. A
Regional com maior número de
casos até o momento é a Leste
com 18 confirmados e 165 em
investigação.
A Secretaria Municipal de
Saúde reforça que a população
mantenha a vigilância, dentro e
fora de casa, descartando o lixo
para evitar o acúmulo de água
nos quintais. Caso não seja possível descartar esses recipientes, a
forma correta de limpeza é utilizar água corrente e lavar com esponja para remover as possíveis
larvas do mosquito, que possam
ter aderido nas bordas.

Zika e Chikungunya
A Secretaria Municipal de
Saúde também informou os números de 2020 no que se refere a
casos de Zika e Chikungunya, doenças também transmitidas pela
picada do mosquito Aedes aegypti.
Em relação à Zika foram noti-

?

Você sabe
quem foi

O Buritis mais uma vez deu
um show de solidariedade. Assim que foi noticiado os desastres
causados pelas chuvas na região
metropolitana de Belo Horizonte
e na Vila Betânia, na região Oeste
da capital, uma verdadeira forçatarefa foi criada no bairro, a fim
de angariar donativos para serem
doados às famílias atingidas. Estabelecimentos do bairro abriram
suas portas para receber roupas,
alimentos e materiais de higiene.
Além disso, os participantes da
ASPRAMI (Associação ao Projeto
Melhor Idade) também se uniram e
fizeram a doação de cestas básicas.

ficados cinco casos em residentes
de Belo Horizonte. Deste total,
um foi descartado e quatro permanecem em investigação. Já da
Chikungunya foram notificados
14 casos e todos permanecem em
investigação.

Nascido no dia 11 de setembro de 1945, na cidade mineira de
Três Pontas - mesma cidade em que nasceu Bituca, nosso famoso
Milton Nascimento -, Paulo Piedade Campos concluiu o colegial
em Congonhas, no interior mineiro, em 1964. Dez anos mais tarde, se formou em Engenharia Elétrica pela Universidade Federal
de Minas Gerais (UFMG). Mesmo se enveredando pelas ciências
exatas, sua formação extracurricular foi surpreendentemente diversificada: Parapsicologia do Conhecimento, Comunicação de
Massa, Cinema e Literatura no Brasil, Filosofia e Teologia... só
para citar alguns exemplos.

Casos prováveis de dengue, por regional
de residência, Belo Horizonte, janeiro de 2020
Regional

Casos confirmados

Casos suspeitos

Total

Barreiro
Centro Sul
Leste
Nordeste
Noroeste
Norte
Oeste
Pampulha
Venda Nova
Ignorado

2
5
18
3
7
8
4
2
16
7

79
52
165
101
67
69
66
75
104
14

81
57
183
104
74
77
70
77
120
21

Total

72

792

864

Concluindo projetos de sistemas elétricos, telefônicos, hidráulicos, de comunicação e até sanitários, teve uma carreira de
sucesso em grandes empresas do ramo. Foi diretor da SEESTEL
(Serviços Especializados em Telefonia e Eletricidade Ltda.), da
Digital Sistemas de Comunicação, Fundador e Diretor-Geral da
Divtel Telefonia, além de passar pelas Othma Arquitetura, FECOEREMG (Federação das Cooperativas de Eletrificação Rural
de Minas Gerais) e ABERIMESTE (Associação Brasileira das
Empresas Revendedoras, Instaladoras e Mantenedoras de Equipamentos e Sistemas de Telecomunicações).
Paulo Piedade também foi o responsável por obras em importantes projetos arquitetônicos da nossa cidade. É o caso da CDL
(Câmara de Dirigentes Lojistas de Belo Horizonte), Colégio Santo Agostinho, Igreja São José e OAB (Ordem dos Advogados do
Brasil). Como se não bastasse todo o trabalho descrito acima, segue mais uma curiosidade. O homem quase se tornou padre, pois
estudou também no Seminário Maior da Floresta, dos Padres Redentoristas. Veio a falecer no ano de 1982. Se você não sabia, agora você já sabe quem foi Paulo Piedade Campos.
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Talento

Música que faz a diferença
Moradora do bairro é uma das componentes do Arte Voz
A música do casamento é fator
determinante para uma cerimônia
inesquecível para o casal. Ela tem
o papel de conduzir e emocionar
noivos e convidados e, por isso,
deve ser escolhida com cuidado e
carinho. Para que tudo fique perfeito, é preciso encontrar um grupo
musical, coral ou orquestra com
músicos profissionais que realmente entendam do assunto. Em Belo
Horizonte, o Grupo Arte Voz está
há mais de dez anos embalando
este momento marcante na vida de
apaixonados casais.
A violinista Lucimere Alves, moradora no Buritis, destaca a qualidade musical do Arte
Voz. De acordo com ela, cada
músico não mede esforços para
desempenhar o melhor papel.
“Não somos profissionais que se
juntam por um cachê. Tem muito ensaio. Temos um repertório
vasto e ainda nos dedicamos ao
máximo para tocar algo diferente que o casal solicite. Fazemos
por amor”.
A pianista Graziele Silva faz
parte do Arte Voz desde a sua
criação. De acordo com ela, já
perdeu a conta de quantos casamentos tocou, mas não tem
dúvida que foram mais de 500.
Toda essa experiência faz com
que, mais do que um contrato
profissional, estabeleça uma relação pessoal com o casal. “Sei
exatamente o quanto é importante aquele momento. Por isso
mesmo tento ao máximo realizar
todos os sonhos dos noivos. No
fim, a felicidade em seus rostos
também se torna a nossa”.
Essa afinidade com o casal,
de fato, acaba por fazer toda a
diferença. Um casal com me-

Diferencial

Grupo já realizou mais de 500 apresentações em casamentos

Para a violinista LuciMERE, a música é a pura expressão do amor

nos condições financeiras, com
dificuldades para celebrar o casamento dos sonhos, muitas vezes consegue alcançá-lo devido
à dedicação do grupo. “A gente

vai ajeitando as possibilidades.
Corta um instrumento aqui,
ajeita outro ali. O que garantimos é que o momento será maravilhoso”.

O Arte Voz conta com um
grande número de componentes, o
que possibilita até a participação
em dois casamentos simultâneos.
Com a dificuldade para se encontrar agenda atualmente isto se torna
um grande diferencial. “Já aceitamos tocar em casamento um mês
antes da cerimônia. A noiva quase
não acreditou quando aceitamos o
convite. Já estava desiludida achando que não teria uma banda em seu
casamento”, lembra Graziela.
Outro destaque do grupo são
os instrumentos musicais. A equipe
não mediu esforços para adquirir
equipamentos do mais alto padrão.
“A gente leva isso aqui muito a sério. Infelizmente, tem gente que tocava em barzinho com um violão e
hoje toca em casamento. Essas pessoas acabam com o sonho dos noivos e prejudicam os profissionais
sérios da classe”.
Para conhecer um pouco mais
do trabalho do Grupo Arte Voz
basta acessar os vídeos que estão
no Youtube/artevoz. Além de casamentos, o grupo também realiza apresentações em formaturas,
aniversários de 15 anos, comemorações de bodas, entre outras celebrações. “Até velório e missa de
sétimo dia a gente já tocou. Muitas
vezes a igreja não prepara nada
personalizado e a família deseja
algo inesquecível para lembrar daquela pessoa tão especial”, conta
Lucimere.
Contatos com o grupo devem
ser feitos através dos telefones:
3484-8950 / 98808-6014. Pelas
rede sociais: facebook / arte.voz e
Instagram: @artevoz.

Exposição mostra
belezas e imagens
panorâmicas do Buritis
Algumas das belezas do nosso
Buritis poderão ser conferidas em
uma exposição muito especial que
acontece em outro bairro tradicional de Belo Horizonte. A exposição “Mosaico”, de Dominique de
Lapouble, acontece até o próximo
dia 28 de fevereiro, na Galeria Labyrinthus, em Santa Tereza, entre
outras, apresenta pinturas baseadas
em fotos tiradas de janelas do nosso bairro.
Dominique é corretora de imóveis, mas sempre foi uma apaixonada pela arte, em especial pela pintura. Entretanto, foi a partir do ano de
2010 que decidiu se envolver mais
com a arte e buscou um novo segmento no mercado para praticá-la: a
fine art e arte Digital. “Venho trabalhando e executando meu trabalho.
Uso plataformas do Paint Brush,
Corew Draw e outras de mesas digitais. Desenhar, pintar, criar volumes,
formas, sombras e texturas usando
as ferramentas que o sistema proporciona, criando transparências na
intervenção da luz. Ou seja, é o mesmo que se faz no mundo material”.
Quando questionada sobre o
porquê do uso do computador, Dominique simplesmente responde
que, para ela, a arte encontra as ferramentas conforme o tempo. “Vivemos hoje a era digital, um mundo
cibernético onde o artista também
tem que chegar às novas gerações. O
artista se apropria da linguagem do
seu tempo”.
Quanto à exposição, a moradora
da Rua José Cláudio Rezende expli-

Dominique convida os moradores do
bairro a prestigiarem a exposição

ca que seu trabalho, tal qual o nome
da exposição, é um mosaico, com
cenários figurativos e abstratos, em
que vai do preto e branco à explosão
de cores. “Se me perguntam se sigo
um estilo, digo que sim: o meu. Ultimamente, tenho me aprofundado
muito no realçar os matizes brasileiros, suas misturas e a beleza de nosso horizonte. Tenho uma série que é
feita inspirada nas edificações e no
céu do Buritis”.
Interessados em conhecer a exposição Mosaico, basta comparecer
à sede da galeria localizada à Rua
Hermílio Alves, 322, de terça a sexta-feira, das 10h30 às 19h30, e aos
sábados das 11h às 17h. “Muitos
moradores ficam tentando descobrir de qual lugar, de qual janela é a
imagem daquela determinada obra.
É muito legal, vale a pena conferir”,
convida a artista.
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Associação

Ponto Cultural
Mais de duas décadas de trabalhos sociais

Seu Direito
Thaís Brasileiro - advogada

IPTU e saque do FGTS
em caso de chuvas
Você e seu imóvel foram afetados pela chuva? Saiba como pedir a isenção do IPTU
na Prefeitura de Belo Horizonte e como você poderá sacar valores do seu FGTS.

espaço oferece atividades culturais, esportivas e de reforço escolar

Inconformada com a situação de vulnerabilidade social de
muitas crianças que residem em
comunidades da nossa regional
oeste, a pedagoga Patrícia Coimbra
criou em agosto de 1998 a Associação Ponto Cultural. O objetivo
era reduzir o número de crianças
expostas a diversos riscos sociais,
especialmente o contato com as
drogas. Elas participam de oficinas de esporte, dança, música e
ainda recebem acompanhamento
escolar. Quase 22 anos depois, a
Associação se orgulha em ter feito
a diferença na vida de quase duas
mil crianças.
Os trabalhos da Associação
Ponto Cultural acontecem em dois
locais: no salão da capela Nossa
Senhora do Rosário, no bairro
Jardim América, e nas quadras
de futebol society do Espaço
W11, no vizinho Estoril. Este
segundo, inclusive, uma parceria que existe desde o ano de
2003 e considerada uma de suas
maiores conquistas. “Para essas
crianças terem a oportunidade de
jogar futebol em um local como
o Espaço W11 é algo simplesmente fora da realidade. Estar
aqui para muitas delas significa
ter dignidade”, diz Patrícia, que
ainda se emociona ao falar sobre
o assunto.

Em 2019, a
Associação atendeu 45 crianças.
No passado, o
número já chegou a 180. Contudo, as dificuldades financeiras
não
permitem
mais esse atendimento.
Para
este ano (as atividades começam em março),
a expectativa é a
manutenção dessas 45 crianças
e, quem sabe, a
ampliação para
60. “É muito difícil.
Vivemos
de verbas da Lei
Cultural e de
doações de pessoas e empresas.
O dinheiro mal
dá para custear
Fundar a Ponto Cultural é um dos
os profissionais.
maiores orgulhos da vida de Patrícia
Tanto que buscasoras de balé. “Ver o sucesso desmos incessantemente voluntários
ses atendidos é o que nos motiva a
que possam suprir a demanda”.
continuar. Sei que não são 100%,
A Associação Ponto Cultural
mas garanto que 80% das crianças
se orgulha por ter contribuído para
que passaram pela gente tiveram
o sucesso de alguns jovens. De
um futuro bem diferente do que o
acordo com a fundadora, das ativique as esperavam”.
dades já saíram jogadores e profes-

Como ajudar
Para manter os trabalhos,
a Associação Ponto Cultural
espera contar com o apoio
de parceiros. As empresas
podem ajudar apadrinhando
uma criança e contribuindo
por meio da Lei de Incentivo Fiscal. “Os empresários

deveriam se interagir mais
sobre o tema. Acho que falta informação. Afinal, o que
seria melhor? Passar todo o
dinheiro para o Governo ou
passar parte para uma instituição? Não existe nenhum
custo a mais para eles. Es-

tamos perto do período da
declaração. Essa é a hora!”,
ressalta Patrícia.
Mais informações a respeito da Associação, basta
acessar o site www.asociacaopontocultural.org.br ou
pelo Instagram @pcultural.

Infelizmente as chuvas estão causando estragos e desastres na Capital e
em vários municípios mineiros. A falta
de planejamento urbano, o acúmulo de
lixo e a atual estrutura do Plano Diretor, especificamente de Belo Horizonte, não deixam dúvidas de que algo
precisa ser feito, pois o que vimos nos
últimos dias foi assustador.
É nesse contexto, de famílias
que estão arcando com prejuízos de
ordem material, ainda sem contar os
de ordem subjetiva, emocionais, é
que destaco algumas possibilidades
de se recorrer ao Poder Público para,
pelo menos, obterem o benefício da
remissão do IPTU em Belo Horizonte e saque de valores da conta vinculada do FGTS.
Muitas vezes a Lei nasce após
acontecimentos e fatos que marcam
a história, como uma espécie de resposta para a sociedade. E quando o
assunto é calamidade pública, impostos como IPTU e FGTS tem sido
utilizados como forma de amenizar
danos aos contribuintes.
No caso do FGTS, a lei n.
10.878 de 08/06/2004 estabelece as
diretrizes para a movimentação de
valores, caso o trabalhador tenha saldo na sua conta vinculada do fundo.
O saque poderá ser realizado até o
limite máximo de R$ 6.220,00 por
pessoa, caso o trabalhador seja residente em cidades com situação de
emergência ou calamidade pública
decretada pelo governo federal. Até
o momento, 101 cidades de Minas

tiveram a situação de emergência decretada e, ainda, outras três em situação de calamidade pública em decorrência das chuvas. Belo Horizonte,
Betim, Contagem, Nova Lima, Ibirité, dentre outros, tiveram o reconhecimento de situação de emergência
decretada no último dia 27.
Para fazer jus ao benefício, o
trabalhador afetado pelas chuvas deverá se dirigir até a defesa civil do
seu munícipio, solicitar os documentos que comprovam o mapeamento
das áreas que sofreram danos e munido desse documento e da declaração
de situação de emergência emitida é
que deverá comparecer a uma agência
bancária da CEF para solicitar o saque do benefício. Mas, lembre-se que
os requisitos são objetivos: i) residir
em município afetado pela chuva com
decreto reconhecendo a situação de
emergência; ii) documento emitido
pela defesa civil do município comprovando o mapeamento das áreas
afetadas; iii) saldo na conta vinculada do FGTS. E fique atento ao prazo,
pois o trabalhador tem até 90 (noventa) dias a contar da publicação do
reconhecimento da situação de emergência para solicitar o saque.
Já o IPTU, através de um ato político do chefe do Poder Executivo,
no caso, o Prefeito, poderá ser objeto
de concessão de benefício de isenção
do imposto devido em 2020. Trata-se
da chamada remissão tributária que
poderá ser concedida integral ou parcialmente. Existem regras a seguir e é

sobre elas que eu tratarei abaixo.
A prefeitura diz que a remissão
do IPTU por desastre natural é a
“Solicitação do perdão de débito do
IPTU fundamentado na ocorrência
de evento natural que provoque prejuízos no imóvel. O valor da remissão será limitado ao valor do dano
comprovado pelo contribuinte, não
podendo ultrapassar o valor do IPTU
do exercício, por meio de laudo ou
documento equivalente dos órgãos
da defesa civil municipal, de que o
imóvel sofreu grave prejuízo.”
A própria PBH disponibiliza em
seu sítio eletrônico um passo-a-passo
que poderá ajudar aos contribuintes:
1) o cidadão que tenha imóvel atingido por evento natural deverá entrar em
contato com a Defesa Civil para solicitar uma avaliação de risco no telefone
199; 2) com o número do protocolo
recebido, deverá consultar as exigências contidas nesse serviço e comparecer no BHRESOLVE; 3) o cidadão
receberá protocolo da documentação
apresentada e aguardará a notificação
do resultado. Fique atento ao prazo,
pois o contribuinte tem até 180 dias
contados a partir do evento natural que
causou o prejuízo para requerer a remissão do IPTU na prefeitura.
A importância da conscientização passa não só pela reestruturação
urbana da cidade, mas também pelo
poder da informação que capacita o
cidadão a reivindicar os seus direitos.
Fique por dentro do Seu Direito!

Site: www.thaisbrasileiro.com.br | E-mail: contato@
thaisbrasileiro.com.br
Instagram: @thaisbrasileiroadv | Facebook: /
brasileiroadvocacia

BH tem novas regras
para aluguel de caçambas
Os moradores de Belo Horizonte que forem realizar alguma
obra em seu imóvel devem ficar
atentos à mais nova regra inserida
no Código de Posturas do Município. Foi publicada, no último dia
07 de janeiro, a Lei 11.212/2020,
que busca uma punição mais rigorosa para coibir a atuação de empresas irregulares que comercializam caçambas na capital.
A nova lei exige a imediata
regulamentação do serviço de aluguel de caçambas sujeito à aplicação de multa. Não sendo possível
aplicar a punição ao proprietário
da caçamba que infringir a legislação por falta de identificação
do mesmo, deverá ser realizada
a apreensão do equipamento, e,
concomitantemente, a aplicação
de multa ao locatário/contratante. Com o objetivo de facilitar
a identificação da empresa responsável, as faces laterais externas da caçamba deverão trazer
o nome do licenciado, o número
do documento municipal de li-

cença e do CNPJ, bem como o telefone da empresa.
A mudança no Código de Posturas também especifica que no ato
de apreensão as caçambas sejam enviadas para um espaço definido pelo
próprio município e fiquem à disposição para retirada pelo proprietário
durante 120 dias. Se as empresas
desejarem retirar o equipamento
apreendido, deverão comprovar, entre outros, o pagamento da multa devida. Caso isso não ocorra no prazo

Moradores do bairro, que tem
grande número de construções,
devem ficar atentos na hora de
contratar os serviços

estabelecido, as caçambas deverão
ser enviadas para leilão.
De acordo com a Comissão de
Administração Pública da Câmara
de Belo Horizonte, das cerca de
180 empresas que atuam na capital, somente cerca de 30% são
devidamente licenciadas. A expectativa é de que com a entrada da lei
em vigor, a fiscalização municipal
tenha mais instrumentos para agir.

Tramitação no
Legislativo

Antes de se tornar lei, a proposição tramitou por quatro comissões parlamentares da Câmara
de BH, em dois turnos, tendo sido
aprovada pelo Plenário, em 2º turno, em 7 de novembro do ano passado, na forma de um Substitutivo.
Após a aprovação da redação final,
a proposição foi encaminhada ao
prefeito no dia 11 de dezembro,
tendo sido publicada no Diário
Oficial do Município, na forma de
lei, em 7 de janeiro, data em que
entrou em vigor.
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Liderança

Projeto do bairro incentiva
empreendedorismo feminino
O Buritis sempre se destacou
por ser um bairro de gente empreendedora. Porém, nos últimos
tempos ele tem chamado ainda
mais a atenção pelo alto número
de mulheres que estão investindo
em seus novos negócios. Contudo, iniciar um empreendimento
não é tarefa das mais fáceis, especialmente em tempos de crise
econômica e se você não tem nenhuma ou pouca experiência nos
negócios. Desta forma, toda ajuda neste momento é muito bem
vinda.
Desde o segundo semestre do
ano passado está em atividade o
Metamorfose Mulher, projeto
idealizado por três amigas (sendo duas moradoras do Buritis),
donas de casa, mães e empreendedoras. Ao se “conectar” ao
projeto, as mulheres recebem os
mais diversos tipos de assessoria,
que vão desde a consultoria para
o estabelecimento do negócio
até orientações na vida pessoal,
trocando experiências com quem
passa pelas mesmas dificuldades
no dia a dia.
“Nosso propósito é ajudar
mulheres guerreiras que sonham
em ter a liberdade de uma vida
transformada. Por isso, a escolha
do nome metamorfose, por meio
de suas próprias habilidades e
potenciais para que possamos
mudar o mundo”, comenta Saionária Castro, empresária digital,
uma das idealizadoras do projeto
e moradora do bairro.
Consultora de empreendedorismo e co-fundadora do Metamorfose Mulher, Tatiane Colem
diz que sempre teve vontade de

Cada encontro tem mudado a vida dessas mulheres guerreiras

auxiliar as mulheres, que muitas
vezes se sentem improdutivas,
seja por terem dedicado a vida
inteira à família ou mesmo por
serem forçadas pela sociedade a
pensarem assim.
Quando surgiu essa oportunidade de criar o projeto não pensou duas vezes. “Acreditamos no

desenvolvimento pessoal e profissional voltado para o público
feminino e que através de bate
papo, encontros, trocas de experiências sobre empreendedorismo, sobre nossos desafios do dia
a dia, podemos ajudar de várias
formas e abordar diversos temas.
Juntas podemos mais. Uma opor-

Os encontros do grupo são realizados com muito alto astral

tunidade de aprender para empreender mais e melhor”.
Terceira co-fundadora do
projeto, a moradora do Buritis
Rosana Lima é empresária. Sabe
muito bem todas as dores que
precisou enfrentar para ter seu
próprio negócio. Por conta de
toda a sua experiência, acredita
que pode ajudar muitas mulheres
que pretendem ingressar no mercado de trabalho. “É mostrar a
elas que é preciso ter um diferencial, mesmo se estiverem começando. Incentivá-las, porém, com
consciência. Como eu digo sempre: é voar com os pés no chão”.
Atualmente, 25 mulheres estão “conectadas” ao Projeto Metamorfose Mulher. Uma delas
é a moradora do bairro Adriana
Rezende. Há cinco anos, Adriana
se ofereceu para acompanhar uma
vizinha idosa nos seus afazeres do
dia a dia. A iniciativa deu tão certo que acabou virando uma profissão. Com a ajuda do projeto, pretende expandir seu negócio.
“Além de me orientarem sobre como devo agir para crescer
no meu trabalho ainda podem ser
uma ponte para que eu consiga
mais clientes, através de indicações”, comenta ela, ressaltando
que até mesmo a forma como
quer ser reconhecida no mercado mudou a partir da entrada no
grupo. “Eu falava que era acompanhante de idoso Agora, eu sou
uma assistente de idosos. Acompanhante muitas vezes não é um
termo bem visto”.
Essa possibilidade de expansão de negócios entre as participantes também é um dos grandes

Rosana Lima, Tatiane Colem e Saionária Castro:
fundadoras do Projeto Metamorfose Mulher

objetivos do projeto, tanto que
workshops são organizados com
frequência. “Nós nos conhecemos no SEBRAE. Trazemos essa
linha de raciocínio para o nosso
trabalho. Empreender não é abrir

Adriana ingressou no projeto em
busca de qualificar sua mão de
obra e conquistar novas amigas

um negócio, é desenvolver uma
ideia”, garante Tatiane.
Além de estarem sempre à
disposição das conectadas, o
Metamorfose Mulher organiza
dois encontros mensais, sendo
um para palestras e outro para
um bate-papo com café. Nestes
encontros são debatidos temas
como empoderamento pessoal,
relacionamento,
autoconhecimento, emocional, gestação, maternidade,
filhos,
alimentação,lazer, amor, culinária, moda,
carreira, comunicação, mídias
digitais, inovação e parcerias
Conheça mais do projeto pelas redes sociais: Instagran: @
projetometamorfosemulher / Facebook : Projeto Metamorfose
Mulher / Site: www.projetometamorfosemulher.com. “Seja dona
da sua história é a nossa filosofia.
Faça parte. Seja uma Conectada!”, convoca Saionária.
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Painel

Bailarina do bairro no Bolshoi
Em 2019 o JB destacou em
uma de suas páginas o futuro
promissor que aguardava uma
pequena bailarina do Núcleo de
Dança Buritis. Lara Coutinho,
de apenas 11 anos de idade, sempre desfilou encanto e beleza pelos palcos onde se apresentou. E
toda esse talento não passou despercebido. Após ser avaliada por
uma criteriosa seletiva em outubro do ano passado, a menina
conquistou uma bolsa para estudar pelos próximos oito anos no
renomado Ballet Bolshoi Brasil,
na cidade de Joinvile, Santa Catarina, de onde sairá uma bailarina profissional.
Lara embarcou para o sul do
pais em janeiro. Além da companhia da mãe, levou na bagagen
muito carinho, amor e gratidão
a todos que, de alguma forma,
contribuíram para que ela alcan-

Lara deu o primeiro grande passo em busca
do sonho de ser uma bailarina profissional

çasse esse primeiro passo de um
grande sonho. “Estou muito disposta a treinar/ensaiar e dançar.
Quero aprender com os melhores
e os mais exigentes professores.
Nessa situação é que se colhe os
melhores e mais belos resultados”, garantiu Lara.
Antes da última seletiva,
realizada na própria cidade de
Joinvile, que garantiu a vaga
no Ballet Bolshoi Brasil, Lara
havia participado de uma primeira seleção na cidade de São
Caetano do Sul, em São Paulo.
À época ela foi selecionada e
muito elogiada pelo conceituado professor de dança Airat
Khakimov. “Naquele momento
já foi difícil segurar a emoção.
Sempre acreditei no meu sonho de me tornar uma bailarina,
mas, a partir dali, ele começou
a se tornar real”.

Mais conquistas
Ainda no ano passado, no
mês de junho, a bailarina do Buritis ganhou o Festival CBDD
KIDS, organizado pelo Conselho
Brasileiro de Dança, Regional
Minas Gerais. Ela venceu como a
1ª Bailarina de Minas e também

ganhou como a Bailarina Principal. Este resultado também a premiou com uma bolsa de estudos
de Ballet Clássico, em Miami,
nos Estados Unidos, para onde
irá embarcar na segunda quinzena de julho deste ano.

Junto com suas novas colegas, Lara iniciou
neste mês de fevereiro as aulas no Bolshoi

Buritis na folia
de Carnaval
Belo Horizonte entrou de vez na lista dos melhores carnavais do Brasil. Para este ano, a expectativa da Secretaria
Municipal de Cultura é que mais de quatro milhões de pessoas participem dos mais de 400 blocos cadastrados
para saírem nas ruas da capital. E o nosso Buritis tem contribuído muito para este sucesso! Além dos animados
blocos, nosso bairro novamente será palco para a realização do “We Love Carnaval” que, mais uma vez, promete ser
uma das maiores festas na cidade.Se você é um folião, então prepare a fantasia, o confete e a serpentina e veja as
atrações que irão movimentar a festa de Momo no Buritis.

We Love Carnaval
O We Love Carnaval 2020
vem com muitas surpresas e novidades, a principal delas, a mudança
de endereço. Para dar maior conforto ao público, o evento este ano
irá acontecer no estacionamento do
UniBH. Na primeira edição, em
2019, ele foi realizado nas quadras
de futebol da Alta Energia (quadras
do Zico). Porém, uma coisa não
mudou. As grandes atrações musicais estão confirmadas, confira:
v 22 de fevereiro – sábado: Thiaguinho, Matheus e Kauan e
Baianeiros
v 23 de fevereiro – domingo:
Claudia Leitte, Turma do Pagode e Chama o Síndico
v 24 de fevereiro – segunda:
Gusttavo Lima, Tuca Fernandes
e Pacato Cidadão
v 25 de fevereiro – terça: Alok,
Atitude 67 e Lagum
Vendas: pelo site
www.sympla.com.br.

OUTRAS OPÇÕES
Pré-carnaval
E a folia por aqui começa
antes mesmo dos dias marcados para a festa do Momo. No
sábado, 16 de fevereiro, desfila
primeira vez no bairro o bloco
de pré-carnaval Buritis de Guimarães Rosa. A ambientalista
Carla Cunha, idealizadora do
bloco, diz que este tem o intuito de ser um bloco ecológico.
Todos os instrumentos utilizados serão feitos com material
reciclável. “Vamos pedir que
todos os foliões, além de muita alegria, tragam sacolas para
recolher todo o lixo que fizerem. O Buritis deixa muito
lixo no carnaval e nossos garis
estão esgotados”.
O bloco irá se concentrar
a partir das 08h, na Rua Henrique Badaró Portugal esquina com Aggeo Pio Sobrinho.
Às 09h sai o desfile que irá
percorrer a pista de cooper. A
festa será embalada pela escola de samba Vida Verde, do
bairro Havaí. “Somos um blo-

co inicial, pequeno, ecológico
e inclusivo. Não queremos dar
um show, queremos dar oportunidade de todos participarem
e divertirem. Todos podem
tocar. Teremos instrumentos à
disposição”.
O nome do bloco de précarnaval é uma homenagem à
criação do nosso bairro. Muita
gente pode não saber, mas a
escolha do nome Buritis não
tem nada a ver com a árvore
buriti. Acontece que o responsável em fundar o bairro,
Aggêo Lúcio, quis homenagear a amiga Ismaília de Moura
Nunes, grande admiradora de
Guimarães Rosa e que, assim
como o escritor, era apaixonada por buritis.
E logo depois do Buritis
de Guimarães Rosa é a vez do
bloco “Quem mentiu não viu”
desfilar na pista de cooper. A
concentração acontece a partir
das 13h. Muito carnaval, bateria e alegria!

Carnaval do Mirante

CarnaloveBH

v 21 a 25 de fevereiro
Local: Mirante Beagá
Ingressos: R$180
Vendas: www.sympla.com.br
Se você é da turma que quer curtir a folia até o último segundo, fica
tranquilo que o Carnaval do Mirante
vai te ajudar nesta missão. Depois de
curtir o dia no seu bloquinho preferido, a diversão ao cair da tarde tem
endereço certo: o Mirante Beagá.
Ao todo, vão ser cinco dias de
festa, de 21 a 25 de fevereiro, com
uma variedade de estilos e sons
para agradar a todos, passando
pelo funk, axé, pagode, música eletrônica, samba e sertanejo.
v Dia 21 - sexta-feira: Baile do
Dennis – com Dennis DJ, Pocah, PK e Mc Rick
v Dia 22 - sábado: Weslley Safadão, Felipe Araujo, Pedro Sampaio, DDP e Dj Vavá
v Dia 23 - domingo: Tomate,
Banda Eva, Breno Rocha, Du
Monteiro, Hott e Dj Vavá
v Dia 24 - segunda-feira: Carnaval Eletrônico - Diplo, Kshmr,
Timmy Trumpet, Claptone,
Bhaskar, Tropkillaz, The Fish
House e Bruno Martini
v Dia 25 - terça-feira: Ferrugem,
Sorriso Maroto, Dilsinho, Deixa Falar e Dj Vavá

v 21 a 25 de fevereiro
Local: Serraria Souza Pinto
Ingressos: R$80
Vendas: www.sympla.com.br
Para quem prefere aproveitar
o carnaval em um local fechado,
o CarnaloveBH é a pedida do momento. O evento acontece de 21 a
25 de fevereiro, a partir das 18h,
na Serraria Souza Pinto.
O festival vai seguir os moldes
dos maiores eventos do país, com
vários ambientes e shows de artistas em evidência nacional. E, claro, com um tempero do tradicional
carnaval de rua com os renomados
blocos de BH. Confira as atrações:
v Dia 21: Lexa – Zaac – Baianeiros – Du Monteiro – Felipe Hott
v Dia 22: Kekel – L da Vinte –
Thiaguinho Lisboa – Rick &
Ricardo – Quando Come Se
Lambuza – Funk You
v Dia 23: Diego & Victor Hugo –
Então Brilha – Baianas Ozadas
– João Lucas & Diogo – Banda
do Marcão
v Dia 24: Jeito Moleque – Bernardo Souza – Asa de Banana
– Me Beija Que Sou Pagodeiro
v Dia 25: Buchecha – Rick & Nogueira – Beiço do Wando – DuBandu – Pacato Cidadão – Deixa Comigo

Desfile 20 anos de
Monobloco
v 25 de fevereiro
Local: Mineirão
Horário: 10h30
Ingressos: gratuito
A mais linda história de amor
que até hoje me contaram e que
agora o Monobloco vai contar. O
tradicional bloco de rua, que nasceu no Rio de Janeiro, vai comemorar seus 20 anos no dia 25 de
fevereiro, terça-feira de Carnaval,
em Belo Horizonte.
Em mais um ano de desfile na
cidade, a bateria vai ser formada
por integrantes da oficina de percussão realizada ao longo do ano
na capital mineira. No repertório
não vai faltar as clássicas do grupo, como: Taj Mahal, Fio Maravilha e É Hoje.
O Monobloco é muito além de
uma bloco de Carnaval. O grupo
forma percussionistas nas oficinas
e workshops que ministra de forma
permanente, nas três cidades onde
desfila: São Paulo, Belo Horizonte
e Rio de Janeiro.
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Cultura e Lazer

Dia 16/02

Dia 28/02 a 01/03

Local: Pixel Bar (Rua Major Lopes, 470 São Pedro)
Horário: 14h | Ingressos: R$15
Vendas: www.sympla.com.br

Fotos Divulgação

Dia Nacional do RPG
9º Festival do Japão em Minas
Local: Expominas
Horário: 10h | Ingressos: R$20
Vendas: www.festivaldojapaominas.com.br
Esse ano o festival terá como ambientação a era Reiwa, nome dado ao novo período imperial do Japão, que simboliza a união
de dois ideogramas que significam ordem e

harmonia, uma aposta na positividade e esperança. É assim que o governo do Japão
contempla a nova era imperial Reiwa, que
acompanha o reinado de Naruhito, 126º im-

perador japonês que ascendeu ao trono em
maio deste ano após a abdicação de seu pai
Akihito, na primeira cessão do trono nipônico em mais de 200 anos.

Teatro
Em fevereiro tem carnaval, mas
tem também o Dia Nacional do
RPG. E para quem quer comemorar
a data tem um dia inteiro de jogos.
Três grupos vão se reunir no Pixel
Bar: o RPGirls, o Ethernalys e o
Quartel do RPG.
Vai ser uma tarde de muitas

aventuras, onde os participantes
poderão interagir nos mais diversos sistemas, além de ter caçadas
primais e campeonato de Super
Fighters.
O evento ainda vai contar com
um convidado especial, Newton Nitro, narrando Legião Old Dragon.

Dia 15/02

O Sítio do Picapau Amarelo em Belo Horizonte
Local: Teatro Sesiminas
Horário: 16| Ingressos: R$20
Vendas: www.vaaoteatromg.com.br
Emília, Pedrinho, Narizinho, Dona Benta, Tia Nastácia
e todos os amigos do Sítio do
Picaupau Amarelo vão envolver
o público de Belo Horizonte em

Dia 22/02

Festival daFlor - Nando Reis
Local: Mirante São Bento
Horário: 14h | Ingressos: R$80
Vendas: www.centraldosventos.com.br

Dia 15/02

“Stand-up Comedy e Personagens”
Local: Restaurante Maria das Tranças
(Rua Estoril, 938 - São Francisco)
Horário: 20h |  Ingressos: R$20
Vendas: www.vaaoteatromg.com.br

O Festival daFlor preparou uma
edição especial no Mirante São
Bento. O destaque deste ano é o
cantor Nando Reis, que trará grandes sucessos de sua carreira e releituras de canções famosas.
Rock e blues também fazem

parte da programação, a banda
Velotrol vai animar o público
com clássicos como Beatles,
Creedence, The Doors, Queen e
Mutantes. Cash e Dj Junio Assisi também estão no roteiro do
evento.

Fazendo sucesso com seu trabalho, o comediante Ricardo
Bello tem divertido pessoas de várias regiões de Minas Gerais
com o show “Stand-up Comedy e Personagens”. No palco, ele
conta casos engraçados sobre relacionamentos, faz imitações de
celebridades,como: Ney Latorraca, Datena, Nelson Rubens, Silvio Santos, KLB e até Ricardo Eletro atuando nas ligações a cobrar e nos aparelhos de GPS.

muita aventura. Pela primeira
vez, a Copa Produções vai trazer
para a cidade a montagem baseada na obra do autor brasileiro
Monteiro Lobato.
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Novidade

Delícia de ideia

Buritis inaugura loja especializada em produtos à base de batatas
Seja em casa, no restaurante ou no bar. No prato da criança ou do adulto. Não importa.
Onde você estiver para comer lá
estará ela, a tradicional batata.
Com um sabor único, a batata
é um dos alimentos mais consumidos no mundo. Mais do que
isso, ela traz muitos benefícios
ao coração, sistema nervoso,
sistema digestivo, entres outros.
Diante de todo esse sucesso,
dois empresários decidiram investir no comércio do vegetal e
inauguraram a primeira loja especializada em produtos à base
de batatas do Buritis: a DuBairro Boutique da Batata.
A loja é a primeira e única
representante dos produtos da
Trevisan Batata, renomada fábrica instalada no Sul de Minas
e que, a partir de agora, terá
seus alimentos distribuídos na
capital. Além da tradicional batata recheada, os clientes irão
experimentar mais de 20 produtos, desde escondidinhos a coxinhas e medalhões. “O principal
é que, além de muito saborosos,
são produtos altamente saudáveis, sem conservantes, que podem ficar armazenados no freezer durante muito tempo e não
perdem a qualidade e nem deixam o consumidor com aquela
sensação de peso no estômago”,
explica Ivonaldo Oliveira, um
dos sócios-proprietários.
A escolha do Buritis para a
instalação da loja foi motivada
muito de acordo com o público
que os empresários pretendem
atingir. No caso, uma comida
rápida que pode ser utilizada
como refeição ou como um belo

Os proprietários Ivonaldo Oliveira e Charles Silva estão confiantes no sucesso
do novo empreendimento devido à excelente qualidade do produto

tira-gosto, ideal para quem tem
uma vida bastante corrida. “Se o
casal quer uma refeição para ele
e para o filho, a batata recheada e
os escondidinhos são uma ótima
opção. Mas se quer um tira-gosto para acompanhar com uma boa
cervejinha, temos bolinhos, salgados, medalhões. Com certeza,
grandes opções”, diz o também sócio-proprietário Charles Silva.
O empresário Rafael Lima,
morador no bairro, fez questão de
comparecer ao lançamento da DuBairro Boutique da Batata. Experimentou vários produtos e aprovou
todos. “Comer um alimento que
é, de fato, feito à base de batata é
sensacional. Você sente a diferença
no sabor do salgado, do bolinho.
Não tenho dúvida de que aqui virou um ponto de parada para levar
um belo produto para casa. Os moradores do Buritis não podem deixar de experimentar”.

Parceria

O empresário Rafael Lima já decidiu que a "paradinha"
na DuBairro Boutique da Batata fará parte de sua rotina

Assim que se ouve falar em DuBairro logo vem à
mente o restaurante da Avenida Mário Werneck. E as empresas, realmente, têm tudo a
ver. A DuBairro Boutique de
Batata fica instalada ao lado
do restaurante, no número
2012, e os clientes do estabelecimento terão à disposição
no cardápio os produtos comercializados da boutique.
“Esta é uma ótima opção para aqueles clientes
que preferem comer fora de
casa, no ambiente de um restaurante. É só chegar e fazer
seu pedido”, comenta Ivonaldo, informando ainda que,
além dos produtos à base de
batata, a loja ainda vende sa-

laminhos recheados e a tradicional carne de lata. “Essa é
para recordar da infância. A
carne de lata fez parte da vida
de muita gente e tem um sabor diferenciado. Quem fizer
o pedido no restaurante vai
comer a carne aqui e no final
vai poder levar toda a gordura da lata para casa. Quem
vai resistir?”, brinca.
A DuBairro Boutique da
Batata funciona de segunda
a sexta das 10h às 18h e aos
sábados das 10h às 14h. O telefone do delivery é o 971733425. A empresa pretende,
nos próximos meses, disponibilizar também seus produtos nas plataformas Ifood e
Rappi.

