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O mais novo polo
gastronômico de BH
pertinho da gente

Buritis II
com ainda
mais opções

UniBH amplia atendimento
gratuito na saúde
Por meio da Clínica Integrada da Saúde, Centro Universitário do Buritis tem
disponibilizado
importantes serviços gratuitos à população nas
áreas de fisioterapia
pós Covid e odontológica. Trabalho é realizado por alunos, sob a
inspeção de seus professores. O publicitário Daniel Celeste foi
um dos beneficiados
pelo programa.

PÁG. 9

PÁGS. 4 e 5

PÁG. 3

Pioneiro

Namorados

Parceria

Vitória

Morador do Buritis
foi um dos primeiros
do país a apostar nas
startups

Relação intensa
durante pandemia se
torna boa experiência
pré-casamento

Participação da
comunidade é
fundamental para o
sucesso do Buri Dogs

Jornalista mineira celebra
aprovação do teste do
pezinho ampliado na
rede pública

PÁG. 7

PÁG. 6

Já reconhecido pelo seu inovador e moderno serviço de compartilhamento de espaços para trabalho
(coworking), o WO Experience Center agora também
se destaca como uma das melhores e mais diversificadas praças gastronômicas da cidade. O local já conta
com mais de uma dezena de bares e restaurantes que
atendem a todos os gostos e idades. E o que é melhor:
na entrada do bairro.

PÁG. 8

PÁG. 8

PÁG. 11

VAI DEIXAR SAUDADE

ANTES

DEPOIS

A chegada de um grande empreendimento gastronômico ao Buritis trouxe como consequência o
encerramento de uma das atividades mais tradicionais do bairro. Depois de quase 30 anos, a “Quadra
do Zico” foi desativada. As partidas e resenhas a partir de agora serão apenas uma boa lembrança.

PÁG. 3
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Editorial

Um lugar cada vez mais gostoso
Em maio do ano passado, a
manchete principal daquela edição do JORNAL DO BURITIS
profetizava: “O LUGAR DOS
NOVOS TEMPOS”. A reportagem se referia ao WO CENTER, um novo centro de convivência erguido no bairro com
uma proposta diferenciada, oferecendo espaços empresariais,
coworking e uma gama de serviços em um só local, integrando
a cultura do bem-estar em um
ambiente de inovação e criando
um espaço singular e sustentável
para ajudar as pessoas a terem
menos custos, mais tempo, produtividade e qualidade de vida.
Um espaço para empreendedores que queriam se adequar ao
então anunciado “novo normal”
que estava surgindo em virtude

da pandemia do Coronavírus.
Não estávamos errados. Realmente, a proposta “pegou”
e neste pouco mais de um ano
aquele gigante com seis pavimentos e mais de 11 mil metros
quadrados de área construída, localizado na Avenida Mário Werneck bem na entrada do bairro,
caiu nas graças de novos empreendedores e, mesmo em um período de pandemia, conquistou
dezenas de estabelecimentos nos
mais diversos ramos.
A nossa surpresa ficou por
conta de um fato. É inegável
que o setor da economia que
mais foi impactado negativamente com a pandemia foi o de
comércio e serviços. Ao longo
dos últimos 13 meses, assistimos em Belo Horizonte um

“abre e fecha” do comércio em
quase uma dezena de oportunidades. E o segmento que mais
sofreu com este efeito sanfona
foi o da gastronomia. Para se
ter uma ideia da gravidade da
situação, nos últimos 450 dias
os bares e restaurantes ficaram
fechados em 304. E nos outros
pouco mais de 140 puderam
funcionar na maioria das vezes
com restrições. Agora mesmo
só estão autorizados a abrir até
19 horas. Esperamos que esta
situação possa voltar ao normal
neste mês de junho.
O resultado disso foi uma
quebradeira geral no setor. A
imagem de capital mundial dos
bares e restaurantes foi profundamente abalada. Milhares de
estabelecimentos não consegui-

ram sobreviver e fecharam definitivamente suas portas. São
inúmeros os exemplos de casas
tradicionais de Belo Horizonte que agora só estão vivas em
nossas memórias. A quebradeira foi geral, desde bairros mais
nobres até estabelecimentos na
periferia da cidade.
Mas o Buritis é realmente
um lugar especial. O WO, por
exemplo, conseguiu atrair para
o seu mix mais de uma dezena
de bares e restaurantes de reconhecida qualidade e tem tudo
para se transformar em mais um
point gastronômico na capital
mineira. Um andar inteiro dedicado para quem gosta de uma
saborosa comida e uma bebida
de qualidade. Com direito, inclusive, a espaço Pet.

Nessa edição, você verá que
o Buritis II também foi o local
escolhido para o surgimento de
novos empreendimentos no setor. Agora, todos estes estabelecimentos só precisam de duas
coisas. Em primeiro lugar, a
sensibilidade da Prefeitura em
compreender que a cota de sacrifício de bares e restaurantes
já está devidamente preenchida. Os justos não podem mais
continuar pagando pelos pecadores. Por outro lado, é preciso contar com os moradores do
bairro para prestigiarem estes
novos estabelecimentos. Cada
vez mais precisamos sair menos do bairro para consumir. E
com este tanto de novas opções
gastronômicas morar no Buritis
está cada vez melhor.
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TESTE DO PEZINHO
No último dia 6 de junho comemoramos o Dia Nacional do
Teste do Pezinho, que foi criado no
Brasil para conscientizar a população sobre a importância da realização do exame capaz de diagnosticar inúmeras doenças a partir de
gotas de sangue colhidas do calcanhar do bebê entre o 3º e o 5º dia
de vida. E neste ano a comemoração
foi ainda maior devido a aprovação
da implementação do teste do pezinho com a versão ampliada no SUS.
Atualmente, o exame realizado no
Sistema Público detecta apenas seis
doenças, enquanto a versão ampliada, já disponível no sistema privado,
diagnostica cerca 50 doenças, todas
patologias raras. As doenças raras
atingem em seu conjunto cerca de
13 milhões de pessoas no Brasil, são
de difícil diagnóstico e podem afetar o desenvolvimento neurológico,

físico e motor. A implantação do
teste do pezinho ampliado será feita
de forma escalonada já que após a
sanção do presidente da república o
sistema público de saúde tem 1 ano
para se adequar a esta nova realidade que está por vir.
Catarina Mendes
Médica

VACINAÇÃO
Minas Gerais já aplicou mais
de 6,6 milhões de doses das vacinas contra a covid-19. Na imunização, o estado é o 2º em todo o país,
ficando atrás apenas de São Paulo,
que soma 15,6 milhões de doses
aplicadas. Os dados do Ministério
da Saúde indicam que 4.554.606
mineiros tomaram pelo menos a primeira dose dos imunizantes. Dessas
pessoas, 2.125.841 já completaram
o esquema vacinal contra o coronavírus e receberam também a segunda dose. O intervalo mínimo de

aplicação entre as doses vai de 14
dias, para CoronaVac, até 12 semanas, para Pfizer e AstraZeneca.
Matheus Pimentel
Estudante

PARQUE
Sou moradora do bairro Buritis há doze anos. Acompanho o
seu desenvolvimento e as suas conquistas em benefício de sua densa
população.
Eu soube que a Faculdade
Newton Paiva será desativada aqui
no bairro. Assim surgiu a minha
ideia para a criação de novo parque em nosso bairro.
Não podemos perder aquela
área verde cheia de árvores centenárias, bem no centro do Buritis.
Devemos lutar por sua preservação!
Podemos ter ali mais um parque
para caminhadas, lazer e descanso.
Buritis é quase uma cidade dentro
de Belo Horizonte com sua enorme

população. Merece e deve lutar por
mais um parque. Através de permuta com o proprietário daquela área a
prefeitura municipal pode tornar realidade esta ideia. O Jornal do Buritis tem força para lançar esta campanha e realizar esta conquista!
Terezinha Lemos

ALIMENTAÇÃO
A pandemia de Covid-19 tem
levantado alguns questionamentos
acerca da inocuidade dos alimentos. Um deles é em relação à segurança alimentar, ou seja, o acesso
de todos a alimentos de qualidade.
Outra dúvida é referente à sanidade
dos produtos consumidos. Todos
os anos, uma em cada dez pessoas adoece após consumir alimentos infectados por bactérias, vírus,
parasitos ou substâncias químicas
prejudiciais à saúde, segundo dados da Organização das Nações
Unidas (ONU). Por isso, os cuidados com os alimentos são tão im-

portantes e vão desde o transporte,
processamento e comercialização
até a conservação e preparo. A segurança alimentar e nutricional
consiste no direito dos indivíduos
de terem acesso regular e contínuo a alimentos de qualidade e em
quantidade suficiente. Uma alimentação saudável é rica em proteínas,
vitaminas e minerais e deve prover
todas as necessidades das pessoas, variando com sua faixa etária e
composição corporal.
Tabatha Silvia Rosini Lacerda
Zootecnista

CPI DA BHTRANS
Até que enfim a CPI da BHTrans foi instalada na Câmara de
BH. Este assunto já vem sendo discutido há mais de 5 anos, mas os
vereadores da legislatura passada
não tiveram peito para tentar abrir a
caixa preta da empresa. A primeira
oitiva da comissão foi do atual pre-

sidente Diogo Prosdocimi e ele foi
direto ao ponto reconhecendo que
o serviço prestado pela BHTrans
é ruim. Ele afirmou que pesquisa
realizada pela própria BHTrans
em 2019 apontou um alto índice de insatisfação da população
com o serviço oferecido pela
empresa. O presidente disse que
45% dos entrevistados estão insatisfeitos com a gestão do transporte coletivo e também com a
gestão do trânsito em nossa cidade. Outros 63% dos usuários
consideram a lotação dos ônibus
ruim ou péssima, 50% avaliam
o tempo de espera dessa forma
e 60% apontam a segurança dos
veículos também como ruim ou
péssima. Os números dessa pesquisa mostram que o serviço não
atende bem à população. Então
pedimos aos senhores vereadores que investiguem ao máximo
a BHTrans.
Antônio Carlos Malaquias
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História

A morte de um ícone do bairro
Quadra do Zico é desativada após quase 30 anos

Apesar do pouco tempo de vida,
o Buritis já se tornou referência em
BH em quase tudo. Por exemplo,
um segmento onde somos muito reconhecidos é o futebol society nem
quadra de grama sintética. O bairro
abriu as portas para esta modalidade
esportiva, há cerca de três décadas,
quando ainda era desconhecida para
a maioria dos peladeiros. E uma
quadra em especial foi a propulsora para todo este sucesso: o Centro
de Futebol Zico, localizado na Avenida Mário Werneck, entre a Rua
Senador Lima Guimarães e Avenida Engenheiro Carlos Goulart. Ao
longo de 27 anos, o espaço mudou
de nome algumas vezes, mas continuou sendo a nossa “Quadra do
Zico”, onde muitas amizades foram
construídas e sempre sendo citado
como um dos locais mais tradicionais do bairro. Contudo, esta história chegou ao fim. No lugar das
quadras, teremos de agora em diante
um grande empreendimento gastronômico no terreno.
O comerciante Leonardo Esteves jogava futebol na Quadra
do Zico há 23 anos. Integrante da
turma dos “Boileiros” ficou muito
triste ao saber da notícia do fim das
atividades no local. Mais que jogar
bola, diz que o mais legal era poder
encontrar a turma toda semana e ter
aquela “resenha” depois da pelada,
no bar da quadra. “Quando começaram a desmontar as quadras era

quadra virou sua fonte de renda e
um lugar especial de sua vida. Há
seis anos, Thiago, que é professor
de Educação Física, criou o Cartola BH, a nova escolinha de futebol
na Quadra do Zico. Quando assumiu, a escolinha anterior estava fadada ao fim e contava com apenas
20 alunos. Após anos de dedicação,
ao final de 2019 eram incríveis 450
crianças jogado futebol na quadra.
A notícia do fechamento foi
dolorosa, mas já era de certa forma
esperada. Thiago sabia da alta valorização do terreno e que uma boa
proposta de aluguel poderia surgir
a qualquer momento. E se era para
acontecer, ele se diz feliz em ter
sido agora, após um ano único em
sua vida, que foi o de 2020, em que
ele se auto intitula como uma Fênix, pois renasceu das cinzas diante

Retirada da grama sintética da quadra foi um
momento de grande emoção para THIAGO

como se desmontasse um pedaço da
minha história. Foram muitos anos e
jogos memoráveis ali. Vi crianças se
tornarem peladeiros adultos”.
A prova de que Leonardo, de
fato, viu as crianças crescerem na
quadra está dentro de sua própria
casa. Pai de três filhos, os dois mais
velhos, de 21 e 17 anos, já fazem

parte da pelada. “E os três faziam
escolinha na quadra. O mais novo
ainda fazia até o ano passado. Infelizmente, momentos que ficarão apenas na memória de agora em diante”.
Mas, de todas as histórias de
afinidade com a quadra, nenhuma se compara à de Thiago dos
Santos. Mais que um peladeiro, a

Escolinha de futebol Cartola BH
mudou de endereço e vai levar junto
um pedacinho da Quadra do Zico

Depois de mais de 20 anos, turma dos BOILEIROS não contará mais
com a QUADRA DO ZICO para as peladas e a tradicional resenha

de tantas adversidades.
Em janeiro do ano passado,
as quadras do Zico foram praticamente destruídas pelas fortes chuvas no Buritis, ficando completamente soterradas. Foram meses
retirando a lama da grama apenas
com um aspirador manual. Em seguida, o anúncio da pandemia e a
suspensão das atividades esportivas. Muitos teriam desistido. Porém, Thiago foi resistente. E por
tudo isso que passou, viu que este
não poderia ser o fim. “Recebi a
notícia do fechamento da quadra
na última semana do ano, entre o
Natal e o Réveillon. Pensei: cara,
depois disso tudo que passamos,
vamos morrer na praia? A vida só
pode estar me testando. Mas eu
vou superar este desafio também”.
E o professor de Educação Física superou mais esta adversidade!

Com a ajuda dos pais das crianças,
que chegaram a fazer pagamentos
adiantados de matrículas e mensalidades, em poucos meses Thiago
conseguiu montar o Cartola BH em
um novo espaço na Mário Werneck.
“Aqui, para mim é um pedacinho
do Zico. Trouxe para cá a grama, os
gols, o alambrado, os refletores. Os
proprietários me deram este material por tudo o que fiz pela quadra.
Reconheceram meu esforço e me
mandaram ir em busca do meu sonho. Sou muito grato a todos”.
Apesar desta nova fase, Thiago
não esconde a emoção que sentiu
ao ver o fim da quadra. “Eu tirei a
grama com minhas próprias mãos.
Assim que as máquinas começaram a trabalhar foi uma emoção
muito forte. Conheço cada pedacinho daquele lugar, os funcionários.
Ver aquilo acabar foi muito triste”.

NOVO EMPREENDIMENTO

OBRAS DE CONSTRUÇÃO do Madero e Jeronimo estão em ritmo acelerado. Inauguração está prevista para setembro

Quem passa em frente à agora antiga
“Quadra do Zico” já viu que no espaço serão implantadas duas franquias das renomadas redes Madero e Jeronimo. O Grupo Madero é referência do setor de alimentação do
país e tem mais de 200 restaurantes espalhados pelo Brasil.
Prevista para conclusão no mês de setembro, a assessoria do Grupo revela que
a operação no Buritis será “híbrida, onde

compreende um restaurante Jeronimo Track e contêiner Madero. Ambos os restaurantes são montados através da reutilização
de contêiner. O ambiente contará com drive thru no Jeronimo, amplo estacionamento
e um belo paisagismo”. Ainda de acordo
com a assessoria, a escolha pelo empreendimento no Buritis se deve à alta densidade populacional e com moradores que apreciam a alta gastronomia.
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Especial

SEU NOVO POINT
GASTRONÔMICO DO BAIRRO
Espaço Gourmet criado dentro do WO Experience Center, na divisa do Buritis
com o Estoril, nasce com a promessa de ser um dos lugares mais visitados de BH
Um dos maiores centros de
experiências do Brasil, empreendimento que proporciona excelência
em compartilhamento de espaços
para trabalho (coworking), o WO
Experience Center, localizado
em uma das portas de entrada do
bairro - Avenida Professor Mário
Werneck, 500, chega agora também com a promessa de ser um
dos lugares mais procurados, não
só do Buritis, mas de toda Belo
Horizonte. A razão: o WO Center
conseguiu reunir um mix variado
de estabelecimentos gastronômicos dos mais diversos segmentos,
comandados por chefs renomados
e com um cardápio que satisfaz todos os gostos e idades.
Com mais de 11 mil m², o
WO Experience Center conta
com quatro andares, sendo dois
direcionados aos espaços do
coworking. O local disponibiliza
variados formatos de compartilhamento de trabalho, com ocupação flexível, alinhadas com as
necessidades dos clientes. Um
andar para a realização de eventos e um pavimento especial que
conta com operações gastronômicas variadas, com opções
para agradar a todos os paladares: Horta 31, Andaluz, Rokkon,
Choperia Mil Growller, Drinkeria Colab, Tappo de Vino, BBQ
Show World e Orachef e Villa
Café. O espaço conta ainda com
um PetCenter e um espaço kids.
De acordo com Ariel Rodrigues, sócio-propeitário do
WO, o empreendimento sempre
foi planejado com o objetivo
de facilitar a vida das pessoas.
Ele quer oferecer tudo o que
os frequentadores precisam em
um único local. Assim, teriam
a possibilidade de ganhar tempo e evitar o estresse do nosso
trânsito. “É um conforto que as

pessoas precisam para o seu dia
a dia. Acreditamos em uma vida
com mais tempo, mais calma,
mais praticidade, mais foco e
mais prazer. Criamos tempo oferecendo um espaço de trabalho,
de cuidados, de saúde, diversão,
pequenas compras e tudo no
mesmo lugar. Imagina quanto
tempo ela perderia no trânsito se
tivesse de se deslocar para cumprir todas estas atividades?”.
O espaço gourmet também
nasceu com esta proposta de oferecer ao cliente muitas experiências em um só lugar. Por esta razão, as operações gastronômicas
são as mais variadas. “Se antes a
família tinha que optar por uma
opção para sair, agora ela vem
aqui e cada um escolhe a comida que mais gosta. Enquanto pai
toma um chope, a mãe come uma
salada e o filho uma comida japonesa. Ah, e tudo isto acompanhado pelo seu pet. Somos um
espaço totalmente pet friendly”.
E a coordenação do WO ainda não está satisfeita. Continua
trabalhando para atrair novas
opções gastronômicas. “Temos
muito espaço para ampliar e estaremos sempre antenados ao que
o cliente deseja para poder proporcionar a ele o melhor serviço.
Eu, por exemplo, já tenho sonho
de colocar uma operação especializada em comida mexicana”,
comenta Rodrigues.
Em virtude das restrições impostas pela PBH, o espaço gourmet do WO Experience Center
está funcionando de terça a sábado das 11h às 19h. Segunda os
bares não abrem e os restaurantes
funcionam das 11h às 16h. Mas
todos estão torcendo para que o
mais breve possível possam abrir
no antigo horário normal, inclusive aos domingos.

ARIEL RODRIGUES diz que todo o projeto de criação do WO
Experience Center tem o objetivo de atender as diversas
demandas dos clientes. O espaço gastronômico segue esta linha

Empreendimento
também se
preocupou
em oferecer
um lugar todo
especial para o
seu amigo de
quatro patas
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Especial

Conheça as opções
Andaluz

BBQ Show World

A diversificada cozinha do Andaluz
é comandada pelo chef Sidney de Castro, formado em gastronomia pela Estácio de Sá em Belo Horizonte e pelo Hotel Senac Grogotó, na cidade mineira de
Barbacena. Sidney passou por vários redutos gastronômicos, como Taberna Livorno, Palladino, Minas Máquinas Mercedez Bens e também o Ro.Za Bistrô, do
amigo e chef Rodrigo Zarife.

A BBQ Show World é uma marca internacional que engloba uma série de empreendimentos, produtos e serviços que fazem parte
do #MundoBBQ. O lançamento ocorreu em um
evento bastante prestigiado em 2016 no Alphaville - Lagoa dos Ingleses. No final de 2020,
foi iniciada a operação de um dos braços desse
grande empreendimento, que é o Foodie’s Place
BBQ Show Experience.

OraChef

COLLAB

O sabor da cozinha mineira, as boas
recordações e o preparo cuidadoso dos
pratos. Essa é a proposta do Orachef.
Tudo é preparado por uma equipe de alto
nível em uma cozinha com equipamentos de alta tecnologia. Tudo isso com
preços justos e as condições especiais
para grupos e empresas. Conheça o Orachef e surpreenda-se com o requinte da
cozinha bistrô e o carinho de quem tem a
paixão pela gastronomia.

Na Drinkeria COLLAB os clientes
encontrarão sempre uma boa pitada de
lazer diversão e novidades. Cada drink
tem sua peculiariedade, carrega consigo
uma história, um momento. Portanto, a
experiência de degustação se torna única,
exclusiva para cada cliente, seja nas cores, aromas e sabores. O cardápio é formado pelos principais drinks mundiais e
uma ampla dose de originalidade. A carta
de bebidas foi elaborada pelo mixologista Breno Araújo em parceria com os sócios e dá ao cliente a liberdade de experimentar novas peculiaridades.

Pizzaria 81

HORTA 31

O diferencial da Pizzaria081 está na escolha
de ingredientes de qualidade, frescos e alguns
deles orgânicos, como os brotos, que há vários
anos o chef Sidney de Castro cultiva e usa na
decoração de seus pratos. A Pizzaria081 é perfeita para celebrar momentos especiais.

Na Horta 31 salada não é a entrada ou
um apenas um acompanhamento: é um delicioso prato principal. O empreendimento
traz um novo conceito de alimentação saudável, buscando sempre incentivar a boa
alimentação. Com verduras frescas e bem
cuidadas, além de um serviço rápido e eficiente, a saladeria logo caiu nas graças do
público. A paixão pela capital mineira fica
evidente desde o nome do projeto, que leva
o DDD da Região Metropolitana.

Mil Growler

Tappo di Vino

Um espaço charmoso e bastante confortável para você tomar um delicioso chopp e degustar saborosos petiscos. Visual
rústico em um ambiente moderno e descolado para quem gosta de tomar um chopp
artesanal de reconhecida qualidade. Na
Mil Growler você encontra mais de uma
dezena de tipos de chopps artesanais.

Nessa pandemia, muitas pessoas começaram a
consumir vinho. E a Tappo de Vino é um espaço ideal para saborear esta milenar bebida. Sob o comando
do reconhecido Sommelier, Bruno Cirino, a Tappo
de Vino tem uma carta bastante variada e você tem
todas as dicas para tomar vinho sem complicação em
um ambiente leve e descontraído. Além disso, você
também aprende como harmonizar qual melhor vinho para consumir com determinado tipo de comida.

Villa Café
Os melhores e mais inovadores cafés quentes, gelados, chocolates e smoothies! E, para sua fome, sanduíches de ciabattas, salgados artesanais, bolos e até opções
fit. O Villa Café, de história centenária, vem expandindo
com suas cafeterias modernas, delivery e Baristas super
bem treinados! Um lugar onde todo amante de um bom
café precisa conhecer.

Rokkon
Rokkon, referência em gastronomia japonesa há quase 25 anos, se tornou o n°1 no segmento delivery oriental da cidade, com rapidez,
agilidade na entrega, variedade, ingredientes
selecionados e excelência na preparação dos pratos. A casa também trabalha com embalagens exclusivas que garantem a qualidade das peças e peixes
frescos sempre, o que a tornou a pedida de BH no segmento.
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Sabor

Gastronomia do Buritis II
com grandes novidades
da grande demanda, seus empreendedores decidiram que era hora
de lançar uma segunda unidade.
Diversos pontos foram estudados
até que encontraram o lugar ideal, trocadilhos à parte: o Buritis
II, mais precisamente na Rua Eli
Seabra Filho, 530. “Eu sou morador do bairro. Quando vi esse
lugar para alugar não tive dúvidas que era o ponto certo. Além
disso, percebi que no Buritis não
existia nenhum estabelecimento especializado em servir chope
como a gente. Nosso chope é tratado desde a saída do caminhão.
Não é simplesmente abrir a torneirinha e servir”, diz o sócio empresário Thales Barbosa.
Também sócio empresário do
Bar Ideal, Marco Antônio Lopes
ressalta a estrutura montada no estabelecimento do Buritis, que tem
um grande diferencial se comparado à matriz da Savassi. “Além
de todo o investimento para oferecer o maior conforto ao cliente, ainda fizemos questão de
implantar um verdadeiro playground para atender as inúmeras famílias com filhos pequenos que existem no bairro”.
Subindo alguns números, o
cliente se depara com uma Pizza Prime. O Buritis é o primeiro
bairro de BH a receber uma unidade da franquia, já consolidada
no mercado nacional em virtude
da qualidade do produto e atendimento. De acordo com a sócia
proprietária Luciana Santos, as
pizzas prime são elaboradas de
uma forma única. A fermentação da massa, que dura 24 horas, e os ingredientes frescos e
THALES E MARCO ANTÔNIO,
de alta qualidade, fazem com
proprietários do Bar Ideal, viram
que o alimento seja leve e tenha
na região o lugar certo para o
um sabor extraordinário.
lançamento da segunda unidade

Por fim, subindo um pouco,
virando a esquina, na altura do número 187 da Avenida Aggeo Pio
Sobrinho encontramos a Boutique
Parrilla da Villa. O novo empreendimento oferece um cardápio extenso de carnes nobres e cervejas
e vinhos especiais, que podem ser
consumidos no local ou mesmo
em casa, uma vez que uma grande boutique foi montada dentro do
restaurante.
“Cada detalhe do Villa Parrilla
foi definido pensando na família do
Buritis. Não tenho o menor receio
em dizer que, aqui, o cliente encontra toda a qualidade e conforto que
procura”, garante o paulista Adair
Jonk, que há mais de 20 anos trabalha em renomados restaurantes
de São Paulo e BH e agora investe
em um empreendimento próprio no
nosso Buritis.

A passos largos a região do
Buritis II vem se tornando um
dos principais centros de gastronomia de Belo Horizonte. A cada
dia novos empreendimentos são
lançados e aumenta a diversidade
de opções e sabores aos clientes.
Para se ter uma ideia, nos últimos
tempos, o frequentador da região
pode, em um espaço de poucos
metros, se refrescar com a qualidade do chope Ideal, degustar de
uma carne diferenciada na Villa
Parrilla e levar para casa a pizza
única da Pizza Prime.
Há 13 anos na região da Savassi, o Bar Ideal se tornou referência no que diz respeito a serviço de chopes. A qualidade no
atendimento sempre fez com que
moradores de vários cantos da
cidade, incluindo do Buritis, se
deslocassem até o local. Diante

Marca já reconhecida no mercado,
PIZZA PRIME chega a BH com
primeira unidade no Buritis II

“O Buritis é um bairro que se
caracteriza por ter uma população
de classe média e média alta, público com a cara da Prime, muitas
referências em gastronomia e moradores acolhedores. Estamos buscando apresentar um produto diferenciado em qualidade, processo e
segurança alimentar, que são características da Pizza Prime e fazem
parte do seu DNA. Entregadores
próprios, aplicativo com promoções e fidelização dos clientes vão
nos ajudar e buscar nosso objetivo
que é ser referência em pizzaria em
BH”, explica Luciana, ressaltando
que para o Buritis as entregas são
feitas em um prazo máximo de 20
minutos e com a mesma qualidade
de quem faz o pedido na pizzaria.

Mistura de restaurante e boutique de carnes e bebidas
tem tudo para dar certo no bairro, diz ADAIR JONK

PASTEL GOURMET, AQUI TEM
No entanto, se a sua vontade
for por um lanche tradicional, bem
rapidinho, mas nem por isso menos
saboroso, um lugar vai te atender
muito bem ao seu desejo. O Sr Silva chegou ao Buritis II, também na
altura do número 187 da Aggeo Pio
Sobrinho, trazendo a alta gastronomia em um dos alimentos mais comuns do nosso dia a dia, o pastel.
O administrador Nikollas Campos é o grande idealizador do Sr
Silva. Assim que se formou na faculdade no fim de 2019 decidiu
que iria investir em um negócio.
Apesar de não ser nenhum chef de

cozinha, queria trabalhar com gastronomia. Amante de pastel viu no
salgado uma oportunidade. Elaborou um cardápio extenso de sabores e lançou a primeira unidade
no bairro Santa Terezinha, na Pampulha. Mesmo na pandemia, o negócio deu muito certo e mais duas
unidades foram inauguradas, nos
bairros Araguaia e Buritis. “Nosso
cardápio oferece uma combinação
de mais 200 opções salgadas e doces, que vai desde salmão, cupim, a
pasteis de chocolate e veganos. Somente de massa são 11 sabores, e
coloridas de acordo com o pedido.

Por exemplo, se pedir um pastel de
chocolate a massa será marrom.
Um saboroso e divertido lanche. As
crianças adoram”.
Patrícia do Carmo entrou como
sócia de Nikollas nas duas unidades seguintes. Segundo ela, o público no Buritis tem lhe surpreendido a cada dia e se tornado cada vez
mais fiel. “É muito difícil conhecer
alguém que não goste de pastel.
Pegar essa paixão e dar ainda mais
qualidade a ela é o que fazemos.
Os clientes do Buritis abraçaram
essa ideia e estamos muito felizes
com o resultado alcançado neste

início de trabalho”.
Em relação ao nome
da pastelaria, Nikollas,
apesar de não ser um Silva, diz que este sobrenome representa a família brasileira e era este o
espírito que queria trazer
para o seu negócio. Além
disso, queria uma identidade própria. “Não queria nada daquilo de Companhia do Pastel e etc. O
Sr Silva é único e espero
que um dia se torne uma
grande marca”.

PATRÍCIA E NIKOLLAS se surpreenderam
com o sucesso imediato do SR SILVA
junto aos moradores
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Perfil

Morador do bairro é um dos maiores
desenvolvedores de startups do Brasil
O ano de 2020 causou uma
grande reviravolta no mundo
com a tragédia da pandemia
do Coronavírus. Ela mudou o
jeito de uma pessoa interagir
com a outra, de estar em um
ambiente de trabalho. No entanto, apesar das grandes dificuldades, a pandemia também
trouxe uma leva de oportunidades para empreendedores
que estão dispostos a mudar radicalmente a forma de
ganhar dinheiro nos setores
em que atua, ou mesmo criar
mercados em que têm vantagens sobre os concorrentes.
Neste ponto, as startups são
um grande exemplo.
Morador na Rua Juruena,
Paulo Justino é CEO da FCJ,
uma rede pioneira em Venture Builder que desenvolve
startups. Fundada em 2013,
a FCJ oferece soluções B2B,
B2C e B2G, e seu propósito é
levar inovação para diferentes
ecossistemas, nacionais e internacionais. “A ideia surgiu
em 2012, o objetivo era ajudar as novas startups que estavam surgindo, buscando reduzir a mortalidade dos projetos
e ajudando efetivamente estes
novos empreendedores”.
De acordo com o CEO, a
empresa pesquisou os modelos existentes na época de
aceleradora e incubadora.
Porém, para ele, parecia este
não ser o modelo que efeti-

vamente ajudasse as startups.
Nesta ocasião também identificou que começava o interesse das pessoas em investirem
em startups, o movimento de
investidor anjo estava surgindo no Brasil. Observou o
aparecimento de dois grupos
de pessoas com “dores” específicas. No entanto, um grupo
completava o outro. “Em julho de 2013 criamos um modelo de aproximação de investidores anjos com startups,
que buscasse reduzir o risco
do investimento e efetivamente ajudasse as startups, e em
dezembro daquele ano lançamos a primeira Venture Builder do Brasil”.
No Brasil, a FCJ está presente em diferentes localidades por meio de seu licenciamento regional, como em
São Paulo, Bauru, São José
dos Campos, Triângulo Mineiro, Rio de Janeiro e Curitiba. Internacionalmente, ela
já chegou à Europa por meio
da FCJ Europe e da FCJ Finland e, agora, chega aos Estados Unidos. “A FCJ licencia
seu modelo por vertical, promovendo o desenvolvimento e a conexão de segmentos
específicos do mercado com
a inovação. Saúde Ventures,
Construtech Innovation, Sky
Ventures, Synergy Nest são
os nomes que compõem esse
modelo”.

PAULO JUSTINO é CEO
da FCJ, rede pioneira
em Venture Builder,
especializada em
desenvolvimento de
sturtaps e que atua em
diferentes localidades
como São Paulo, Rio de
Janeiro e Coritiba

DESAFIOS DO EMPREENDIMENTO
Segundo o especialista,
o principal desafio do empreendimento é selecionar
startups que possuem os
founders que sejam empreendedores de fato e que tenham a capacidade de ouvir orientações e ajustar os
pontos necessários em sua
startup para que possa crescer de forma consistente.
“Tem muito “startupeiro”
que acredita que a sua ideia
vale milhões, com o foco

no investidor em vez de focar no cliente. Tem uma frase que uso muito: só ideia e
dinheiro não bastam”.
Apesar do cenário triste
das vidas perdidas na pandemia, de forma geral a inédita
situação acelerou o movimento de busca de novos negócios além do tradicional e o
interesse de investidores em
oportunidades de investimentos alternativos. “Passamos
a operar em home office. Po-

rém, já tínhamos um modelo
de negócio escalável e virtual desta forma. O impacto nos
negócios foi positivo com várias startups do portfólio com
crescimento acelerado, gerando
emprego e renda”.
Para o pós pandemia, o
morador do bairro diz que a
expectativa é manter a operação home office com reuniões
semanais no presencial. Ele
entende que este período será
uma excelente oportunidade de

negócios para as empresas,
startups, empreendedores e
investidores que estiverem
preparados. “Estamos utilizamos este período de preparação e estruturação para
suportar um crescimento
acelerado. A pandemia provou que hoje é possível fazer
negócios sem a necessidade
de deslocamento, entendemos que as reuniões online
serão uma prática cada vez
mais adotada”.
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Participação

Buri Dogs destaca parceria
da comunidade para
sucesso das ações do grupo
A cada dia que passa, o Buri
Dogs tem ganhado mais reconhecimento, não só no bairro, mas em vários cantos de BH, devido ao grande
trabalho que tem realizado de acolhimento a cães em situação de rua. No
entanto, o sonho de seus voluntários
era fazer muito mais pela causa. Infelizmente, o número de peludos que
precisam ser ajudados é muito maior
do que as condições disponibilizadas
pelo grupo. Porém, se a comunidade
apoiar o projeto com algumas ações é
possível fazer muito mais pelos nossos amiguinhos de quatro patas. Um
grande exemplo é o caso do aventureiro Boris/Marley, que graças à intervenção de um simpático casal do
Buritis, teve um final feliz.
No início do último mês de maio,
o casal formado pela engenheira Fernanda Tavares e pelo analista de sistemas Marcelo Moura, moradores na
Rua Esmeraldo Botelho, ouviu um
barulho e suspeitou que houvesse um
cachorrinho na vala do prédio onde
residem. A princípio, até desconfiaram que estivessem confundindo,
pois no local há sempre a presença
de gatos e gambás, mas cachorro era
algo atípico. Quando tiveram a certeza de que se tratava de um cão, começaram a pensar em um plano para
retirar o animal de lá. Pensaram em
ligar para o Corpo de Bombeiros,
para amigos que já atuaram em alguns resgates e em ONGs. Assim surgiu o nome do Buri Dogs. Acionado,
as voluntárias do grupo prontamente
atenderam ao chamado e fizeram o
difícil resgate do cãozinho, que denominaram de Boris.
“Quando a Chris (voluntária do
Buri Dogs) me ligou e disse que estava vindo sozinha, minha primeira
reação foi a de perguntar se ela não
pediria ajuda de outra pessoa, porque
realmente o acesso ao local é muito
difícil. Ela bravamente veio e trouxe
todos os instrumentos para facilitar o
resgate. Mesmo com o joelho cheio
de pontos, desceu a escada precária
juntamente com o meu marido e eles
depois de um longo tempo (a resistência do Boris em ser resgatado foi
grande, estava com muito medo e
bravo), conseguiram enrolar em um
lençol e com a ajuda de uma toalha
içaram o Boris para mim, que estava
no pavimento acima da vala”, conta
Fernanda.
Assim que foi resgatado, o Buri
Dogs encaminhou o Boris para uma
clínica veterinária. Fernanda e Marcelo fizeram o seu acompanhamento
e assumiram um termo de responsabilidade sobre o animal. Eles ainda
se comprometeram a acolher o cãozinho até que uma família o adotasse em definitivo. Mas a alegria con-

A AÇÃO DE RESGATE do Boris/Marley é um grande exemplo de
como a parceria comunidade/Buri Dogs pode salvar a vida de um cão

A voluntária enaltece que a história do Boris é um exemplo muito feliz de como pode ser produtivo
quando o Buri Dogs trabalha com
esse apoio da comunidade. O principal gargalo do grupo hoje é onde deixar o animal quando ele é retirado da
rua. “Nós não temos abrigo, uma estrutura física. Quando não encontramos um local para colocar o animal
temos que pagar por um lar temporário. Para a gente isto ficou inviável.
Então, quando as pessoas se juntam,
como fez a Fernanda e o Marcelo,
que garantiram que iriam bancar os
custos e acolhimento do Boris, nosso
trabalho acontece. Sejam parceiros
do Buri Dogs. Não liguem somente
para pedir para resgatarmos o animal.
Se tem esse suporte da comunidade
podemos ajudar muitos cãezinhos
abandonados”, salienta.
A engenheira fez questão de ressaltar o trabalho desenvolvido pelo
Buri Dogs e convida todos os moradores do Buritis a também fazerem
parte deste projeto. “Saber que temos
no bairro uma instituição como o
Buri Dogs, com a qual podemos contar e ter certeza que executam um trabalho muito sério para a causa
animal, é gratificante. Gostaria
que todos os moradores pudessem contribuir um pouquinho
para essa linda história que o
grupo vem construindo a cada
dia, seja doando em espécie,
seja doando itens como ração,
remédios, entre outros, seja
compartilhando as publicações.
Nossa frase hoje de gratidão e
homenagem a eles seria: “Nem
todos os heróis usam capas”.
Que Deus proteja esses anjos
O casal MARCELO E FERNANDA, ao lado do Buritis e proteja nossos amida voluntária Chris, que coordenou toda a
gos de quatro patas”, finaliza.
ação de resgate do aventureiro cãozinho

tagiante do aventureiro cachorrinho
fez com que ele fosse adotado antes
mesmo de ir para o lar temporário
do casal. “Já no dia seguinte recebi
a grande notícia que uma amiga da
nossa vizinha se apaixonou por ele e
foi imediatamente buscá-lo na clínica
veterinária. Final mais feliz impossível. Saber que o Boris, agora Marley,
encontrou uma família maravilhosa.
Valeu todo o esforço”.
A jornalista Fernanda Castro,
uma das coordenadoras do Buri
Dogs, destacou este empenho do casal em prol do salvamento do Boris/
Marley. Segundo ela, se mais moradores que aprovam a causa animal
colaborarem com as ações do grupo
o número de animais resgatados, e
que terão um final feliz, irá crescer
de forma considerável. “Na medida
em que o Buri Dogs foi crescendo
as demandas também foram aumentando muito e a gente ficou sem poder atender todos os pedidos. Vivemos de doação e para cuidar de um
animal tem muitos custos e nós fomos ficando muito acuados por não
poder atender as pessoas”.

Dia dos Namorados

Se sobreviveu,
então case!
Maior convivência na pandemia motiva
namorados a darem passo adiante na relação
O canal Multishow na
TV fechada tem exibido, nas
últimas semanas, um programa em que um casal de namorados é colocado nu em
um ambiente totalmente hostil. A dinâmica do programa
é dizer que, caso o amor dos
dois sobreviva diante de tantos desafios, eles estão prontos para casar. Apesar de não
ir a este extremo, as consequências da pandemia também têm se mostrado uma
oportunidade para que casais
de namorados convivam por
muito mais tempo juntos e
sirva como uma grande experiência para ver se teriam
uma vida feliz a dois, ou não,
dali em diante.
Moradores no Buritis,
os universitários Igor Guerra e Letícia Faria são um
bom exemplo de como a
pandemia fortaleceu o relacionamento. Assim que foi
anunciada a necessidade do
isolamento social passaram
a ter uma convivência a dois
muito mais intensa. Durante
meses ficaram em um sítio
da família de Igor na cidade de Igarapé e, nos últimos
tempos, no apartamento dos
pais do namorado. A vida
juntos deu tão certo que eles
já anunciaram o casamento
para novembro deste ano ou
janeiro de 2021, dependendo
do andamento da pandemia.
Antes da pandemia do
Coronavírus, os namorados,
que estão juntos há quase
dez anos, já tinham o projeto

Depois da pandemia, este será o último Dia dos Namorados
de IGOR E LETÍCIA. No ano que vem estarão casados

de se casarem. No entanto, este período de isolamento, segundo eles,
acabou fazendo com que aprendessem mais como é a vida a dois e foi
fundamental para que decidissem
trocar as alianças. “Mesmo com
todo este tempo juntos, a convivência diária é bem diferente do relacionamento de namoro. É muito
mais intenso”, diz o estudante de
Engenharia de Produção.
Letícia comenta que esta convivência 24 horas fez com que ambos

se conhecessem muito mais. Perceberam que diferenças, problemas e
manias existem, mas que elas podem ser resolvidas com uma boa
conversa. “Aprendemos todos os
dias a conversar e resolver da melhor forma para os dois, pois queremos que nossa relação dê cada vez
mais certo. Então, estamos ficando
felizes com o resultado de maior
companheirismo e conversas do
que tínhamos antes da pandemia”,
salienta a estudante de Veterinária.

Parceria até nos negócios
A crise econômica existente após a pandemia
também afetou o futuro casal. No fim de 2020, Igor
ficou sem emprego. A princípio, decidiu tirar um
tempo para descansar e focar mais nos estudos. Porém, devido à continuidade da pandemia, viu que a
realidade do país era outra, e que poderia demorar
mais tempo do que imaginava para achar um novo
emprego. Daí surgiu a ideia de empreender.
Igor sempre gostou de cozinhar e aprender novas
receitas. Durante o isolamento começou a fazer pizzas em casa para a degustação de familiares e alguns
amigos mais próximos. Até que todos começaram a

dizer que ele levava jeito e que deveria investir no
hobby como uma fonte de renda. Acabou convencido
e no último mês de maio abriu sua pizzaria caseira. A
namorada também está ao seu lado nesta empreitada, ajudando no que for preciso. “Estamos recebendo
toda semana mais e mais elogios. O Igor tem ficado
feliz com os resultados da Igu’s Pizzaria e estamos
fazendo de tudo para que esse novo negócio cresça a
cada dia”, comenta Letícia. “Aprendemos a ser parceiros da vida. O amor não só sobreviveu, como ficou ainda mais forte. Seremos eternos namorados e
em breve casados”, finaliza Igor.

9

Junho de 2021

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

Bem-estar

UniBH dá importante contribuição
ao setor de saúde da capital
Com o intuito de melhorar a
qualidade do ensino de seus estudantes e também contribuir
com a melhoria do atendimento
à saúde da capital, o UniBH tem
oferecido, de forma gratuita, importantes serviços às pessoas, em
especial às de baixa renda que
dificilmente teriam acesso a este
serviço na rede pública.
A Clínica Integrada de Saúde
do UniBH (Av. Mário Werneck,
1685, Campus Buritis) tem promovido um tele-atendimento gratuito aos pacientes de pós-Covid.
Para conseguir o atendimento,
basta que a pessoa, no primeiro
contato, passe por uma triagem.
O procedimento é realizado por
alunos que estão no último período do curso de fisioterapia,
com supervisão dos professores.
Após a triagem é feita uma avaliação presencial, com o aluno e

CARLA AUGUSTO ressalta a
importância do serviço de
fisioterapia, uma vez que,
segundo ela, quase todos
os pacientes que precisaram
ser internados em hospitais
por Covid ficaram com
algum tipo de sequela

Com as sessões
de fisioterapia
oferecidas
pelo UniBH,
o publicitário
DANIEL CELESTE
conseguiu se
recuperar das
sérias sequelas
que teve pós
Covid

um preceptor que irão até à casa
desse paciente. Depois dessa
avaliação ele é orientado sobre
como será feito o tratamento. As
consultas variam de 45 a 50 minutos. O fisioterapeuta passa os
exercícios para o paciente fazer
e observa remotamente, fazendo
todas as orientações e avaliações.
Morador no bairro Santo Antônio, Daniel Celeste é um dos
casos que precisou de ajuda especializada no pós-Covid. O publicitário ficou internado 24 dias
no hospital, sendo uma semana
na UTI. Quando saiu do tratamento intensivo e ganhou alta
hospitalar, os médicos orientaram
a fisioterapia do sistema respiratório e motor. “Eu saí do hospital muito fraco, perdi sete quilos.
Não conseguia andar nem dentro
de casa que já me cansava. A fi-

sioterapia me ajudou muito na
recuperação. Hoje já estou quase
100%”, comemora.
Coordenadora do curso de fisioterapia do UniBH, Carla Augusto explica que a ação do Coronavírus no organismo provoca
sequelas neurológicas (perda de
olfato e paladar), vasculares (lesão na camada de células que
que protege os vasos, favorecendo trombose), dermatológicas (queda de cabelo), pulmonares (falta de ar e fibrose)
e motoras (fadiga e perda de
massa muscular). Segundo ela,
praticamente todos os pacientes que precisaram ser internados em hospitais ficaram com
algum tipo de sequela. “Quanto
mais tempo o paciente fica internado ou quanto mais grave a
complicação da doença, maior a

quantidade de sequelas”, destaca.
O tempo de tratamento vai
de acordo com cada caso. No entanto, Ingrid de Castro Bolina,
professora de fisioterapia, responsável pelos atendimentos no
UniBH, já adianta que o atendimento de reabilitação pós-Covid
não costuma ser muito longo.
“Isso nos permite ter uma rotatividade maior para atender a todos. Não precisa ter indicação
médica ou um encaminhamento
médico para participar. A reabilitação é feita de acordo com a necessidade do paciente”.
Os teleatendimentos são realizados duas vezes por semana,
nos horários da manhã e à tarde.
Para conseguir o atendimento,
basta que o paciente entre em
contato nos números de telefones: 38604-9705 / 31 992990405. Não precisa de indicação
médica.

LORENA ARAÚJO destaca que
o objetivo da clínica é atender
quem precisa de tratamento
odontológico imediato

ATENDIMENTOS na clínica de odontologia
retornaram no fim do último mês de maio

Serviços
odontológicos
de urgência
Desde o dia 21 de maio, a
Clínica Integrada também oferece à comunidade atendimentos de urgência odontológicos
gratuitos. A ação integra o Cidade UniBH, que congrega os
projetos de extensão da instituição, com o objetivo de propor soluções e serviços à população.
“No que diz respeito ao programa ‘Urgência em foco’, o
objetivo é atender urgências
odontológicas da nossa comunidade. Ele é dedicado a adultos

que apresentam dor nos dentes
e que precisam de tratamento
odontológico imediato”, comenta
Lorena Araújo, coordenadora do
curso de Odontologia.
O acolhimento é realizado
todas as sextas-feiras, das 14h
às 17h, por ordem de chegada.
Todos os procedimentos preconizados pelos órgãos sanitários
estão sendo aplicados, a fim de
evitar aglomerações e promover
a prevenção de quem for atendido pelas equipes do Centro Universitário.
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Projeto do Buritis
recebe elogios do
governador Zema
Coordenador
do Bom na Bola
Bom na Vida,
KARLINHOS,
ao lado de
ZEMA E PADRE
LUÍS CARLOS,
da Igreja São
Sebastião do
bairro Betânia

O governador de Minas, Romeu Zema, fez uma visita muito
especial à Região Oeste de Belo
Horizonte neste último mês de
maio, cujo objetivo era conhecer de
perto algumas lideranças de projetos sociais que são desenvolvidos
na região. E entre os destaques estava um projeto nascido no Buritis há cerca de 12 anos: o Bom na
Bola Bom na Vida.
O Bom na Bola Bom na Vida,
que iniciou pela simples vontade
de um pai em reunir os amigos do
filho para jogar futebol, de repente
foi se tornando algo muito maior.
Virou um projeto de cunho social e,
com o passar dos anos, foi se expandindo, tanto no que se refere às
atividades oferecidas como também em número de núcleos. Hoje,
o Bom na Bola Bom na Vida está
em mais três bairros de BH, além
do Buritis: Estrela D’alva, Conjunto Flávio Marques Lisboa, no Barreiro, e Salgado Filho.
Carlos Vasconcelos, o Karlinhos, idealizador do Bom na Bola
Bom na Vida, se diz emocionado
com os elogios recebidos por parte
do governador. Segundo ele, uma
prova evidente de que o projeto
continua tendo seu trabalho reconhecido e comprovando seus grandes resultados e impactos sociais
junto às famílias.
Estando diante do chefe do
Executivo do Estado, Karlinhos
não desperdiçou a oportunidade de

pedir uma atenção maior pelas comunidades vulneráveis do entorno
do Buritis e de outras demandas
importantes para o desenvolvimento social da capital e de Minas
Gerais. “Entre várias solicitações
fiz um pedido especial para que
ele ajude as iniciativas esportivas
e projetos, sociais da nossa região,
que já provou serem responsáveis em mudar o futuro de muitas
crianças e adolescentes em situação de vulnerabilidade social”.

O PROJETO
Em relação ao desenvolvimento
do Bom na Bola Bom na Vida neste
período de pandemia, as atividades
presenciais estão retornando gradativamente no Conjunto Estrela D’alva, Arena Paris BH e Complexo
Esportivo do Salgado Filho. As renovações de matrículas, inscrições
de novatos a partir de sete anos e
atualizações cadastrais já podem ser
realizadas no novo site bomnabolabomnavida.com.br. “Muitas novidades serão apresentadas durante este
mês. Aguardem”.
Já a campanha das “Boas Ações”
continua. Interessados em doar alimentos, agasalhos, tintas para piso e
parede, colaborar financeiramente ou
atuar voluntariamente na construção
de propostas inovadoras podem entrar em contato com Karlinhos pelo
WhatsApp: 99791-2605 - 988591211 ou ainda pelo email bomnabolabomnavida@gmail.com.

Marco Legal
das Start Ups

Mais um resultado positivo
do pioneirismo da CDL/BH
Em 2016, a Câmara de
Dirigentes Lojistas de Belo
Horizonte, em parceria com o
Sebrae Minas, criou o programa Varejo Inteligente. Cinco
anos atrás já acreditávamos no
potencial impacto na transformação e evolução dos setores
que representamos, fomentado
pela atuação das Startups e suas
inovações na economia de Belo
Horizonte. O Programa Varejo
Inteligente nasceu com o objetivo de mapear e priorizar os
principais desafios dos micro e
pequenos empresários, capacitando-os em metodologias de inovação e conectando-os a soluções
desenvolvidas pelas startups. A
entidade criou até um espaço exclusivo para o desenvolvimento do
programa.
Na semana passada o Governo Federal sancionou o projeto de
lei que institui o Marco Legal das
Startups e do Empreendedorismo
Inovador. Segundo o projeto, o objetivo é fomentar a criação de empresas inovadoras no seu modelo
de negócio, produto ou serviço. A
matéria havia sido aprovada pelo
Congresso no dia 11 de maio.
“Assim como este projeto de
lei, iniciativas como o Varejo Inteligente auxiliam no desenvolvi-

?

Você sabe
quem foi

RUA DOUTOR
CÉLIO ANDRADE

mento e na viabilização de novos
negócios para que as startups se
desenvolvam e reconheçam Belo
Horizonte como uma das principais capitais para se empreender”,
destaca o presidente da CDL/BH,
Marcelo de Souza e Silva.
Desde a primeira edição do Varejo Inteligente, 115 startups foram
beneficiadas e mais de 70 empresas conectaram seus negócios ao
empreendedorismo. Em 2021, a
previsão é que o programa receba
50 micro e pequenas empresas diretamente impactadas pela pandemia. O projeto terá duração de seis
meses e, como sempre, será totalmente gratuito e aberto a associados e não associados da entidade.

O que muda com o novo marco
De acordo com a nova lei, são
consideradas startups as organizações empresariais ou de sociedade
que tenham atuação na inovação
aplicada ao modelo de negócios ou
a produtos e serviços oferecidos.
Essas empresas devem possuir receita bruta anual de até R$ 16 milhões e até dez anos de inscrição
no Cadastro Nacional da Pessoa
Jurídica (CNPJ). Também é preciso
declarar que utilizam o modelo de
negócio inovador.
As startups poderão ter investidores pessoas físicas ou jurídicas, resultando ou não em partici-

?

Por dentro do Bairro

pação no capital social da startup.
O marco também cria um “ambiente regulatório experimental”,
que funciona como um regime diferenciado onde a empresa poderá
lançar novos produtos e serviços
experimentais com menor burocracia e mais flexibilidade em seu
modelo.
Outra inovação apresentada pelo
projeto de lei é a previsão da figura
do investidor-anjo, mas ele não será
considerado sócio e nem terá qualquer direito à gerência ou a voto nas
ações da administração, mas será remunerado por seus aportes.

Com cerca de 300 metros, a Rua Doutor Célio Andrade começa na
Avenida Protásio de Oliveira Penna faz esquina com a Rua Professor Miguel de Souza e termina na Avenida Professor Mário Werneck. Mas quem
foi Célio Andrade para ter o seu nome eternizado no Buritis?
Célio nasceu em Diamantina, no dia 12 de janeiro de 1911, filho de
Redelvim Andrade e de Maria Salomé Brandão de Andrade. Mudou-se,
logo aos seis anos, para Belo Horizonte, fez os primeiros estudos (Grupo,
Ginásio e Científico) no Colégio Arnaldo e, em seguida, foi aprovado para
o Curso de Medicina da UFMG, onde se graduou em 1942.
Deu início, assim, a uma carreira brilhante de médico, com especialização em cardiologia, tendo sido conduzido à presidência da Sociedade
Mineira de Cardiologia no período 1953-1954.
Dedicado inteiramente à profissão, foi responsável pela ajuda na formação de uma enorme geração de médicos cardiologistas, quando esteve
à frente da Clínica Cardiológica do Hospital Felício Rocho, reconhecido
esteio de profissionais ligados à especialidade e que tanto contribuiu para
a formação de diversas clínicas e hospitais na cidade como o Prontocor e
o Socor, dentre outros. Foi, também, responsável pela Diretoria Clínica do
Felício Rocho, onde permaneceu até o seu falecimento, em 1986.
Pai de quatro filhos: duas mulheres, Sônia e Maria do Carmo e dois
homens, José Carlos e Célio Andrade Júnior, casou-se com D. Santa
Marco Andrade em 8 de dezembro de l938, ela, filha de imigrantes italianos. Doutor Célio, como era chamado, marcou sua presença na vida
de Belo Horizonte por todos os ambientes onde passou, pela sua postura elegante, por sua finíssima educação e, também, por uma total dedicação e amor ao próximo.
No Hospital Felício Rocho, onde trabalhou por mais de 40 anos, deu
especial atenção aos indigentes, atendendo a todos em suas necessidades
médicas, quando o país nem tinha, ainda, um serviço de atendimento gratuito para doentes carentes. Ele era, realmente, um homem que tinha nascido para praticar o bem. De personalidade firme e forte, porém calmo e
apreciador de um bom cachimbo, nunca se exaltava e tratava a todos com
muito carinho e atenção. Um verdadeiro “gentleman”.
Destaca-se, ainda, como trabalho voluntário do Dr. Célio, sua participação como fundador e membro da primeira diretoria da Sociedade Mineira de
Cardiologia, fundada em 11 de julho de 1945 e sua eleição como diretor por
diversos mandatos do Rotary Clube de Belo Horizonte e como presidente
por dois mandatos consecutivos. Como lazer, dedicou-se à criação de cavalos da raça Mangalarga Marchador, na fazenda Boa Esperança, sediada no
município de Santa Luzia, Minas Gerais, de propriedade da família.
A proposição de seu nome para uma rua do bairro Buritis foi apresentada à Câmara Municipal de Belo Horizonte pelo então vereador
Geraldo Magela Barreto, logo no começo da formação do bairro, tendo
sido aprovada sem ressalvas. Se você não sabia agora sabe quem foi
Doutor Célio Andrade.

MUDANÇA DO ITINERÁRIO DO ÔNIBUS 9206 É APROVADA
Agora é oficial. Para atender os usuários do transporte coletivo que moram ou
trabalham nas partes mais altas do Buritis,
a linha 9206 (Buritis-Vera Cruz) teve sua
mudança de itinerário aprovada em assembleia no último dia 12 de maio e nas próximas semanas começará sua fase de testes. Moradores das ruas Silvio de Oliveira
Martins, Cônsul Walter, Stella Hanriot e
região terão este atendimento.
Mais de 60 pessoas estavam inscritas
para participar da reunião que aconteceu
remotamente, porém apenas 32 compareceram. O que estava sendo discutido

efetivamente era a mudança proposta
pela BHTrans de que o ônibus, ao invés
de acessar a Rua Cônsul Walter pela Av.
Prof. Mário Werneck entrasse uma rua
antes, no caso a Silvio de Oliveira Martins, na altura da Praça Aroldo Tenuta. A
explicação dos técnicos da BHTrans foi
de que a conversão do ônibus ficaria mais
fácil nesta rua em relação à Cônsul Walter, onde a esquina é mais fechada e exigiria manobra mais difícil.
Moradores das Ruas Stella Hanriot e
Cônsul Walter que participaram da reunião
chegaram a pedir para que nem a mudan-

ça inicial fosse feita, ou seja, que o ônibus
9206 fizesse seu itinerário antigo continuando pela Av. Prof. Mário Werneck e
acessando a Rua Maria Heilbuth Surette. A
alegação foi a de que no encontro das ruas
Stella Hanriot e Cônsul Walter há uma pracinha bastante frequentada por crianças e
que o atendimento do ônibus naquela região poderia ser um perigo. O pedido foi
negado pelos técnicos da BHTrans alegando que a mudança já havia sido aprovada
desde o ano passado através de diversas
demandas de usuários e moradores das
partes altas do Buritis.

Ao final das explicações e discussões
a mudança do itinerário foi aprovada por
20 votos. Quatro moradores se abstiveram,
um votou não e o restante abandonou a
reunião antes da votação.
A princípio não será proibido estacionar em ambas as ruas e só após a implantação do ônibus é que será verificada
esta possibilidade. Nos primeiros meses os
pontos serão provisórios e terão acompanhamento diário dos técnicos da BHTrans
que verificarão as reais necessidades para a
implantação definitiva dos pontos de embarque e desembarque.

COMO FICOU?
CHEGANDO AO BURITIS: Av. Prof. Mário Werneck, Rua Silvio de Oliveira Martins,
Rua Cônsul Walter, Rua Stella Hanriot, Rua
Tereza Mota Valadares e segue novamente
pela Rua Maria Heilbuth Surette.
SAINDO DO BURITIS: Rua Maria Heilbuth Surette, Rua Tereza Mota Valadares,
Rua Stella Hanriot, Rua Cônsul Walter e segue pela Av. Prof. Mário Werneck.

11

Junho de 2021

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

Sensibilidade

“Pandemia Solidária”
leva esperança a
famílias da Ventosa
Na edição de abril do JORNAL
DO BURITIS apresentamos uma
reportagem falando da ação de uma
moradora do nosso vizinho Estrela
D’alva que estava arrecadando alimentos junto à comunidade, para
montar cestas básicas e doar para
famílias carentes, cujas dificuldades se agravaram diante dos impactos da pandemia do Coronavírus.
Com o apoio de mais voluntários
e a bondade das pessoas, Amanda
Rodrigues alcançou seu objetivo
com a “Pandemia Solidária” ao levar um pouco de alento e esperança
à vida de muita gente.
Amanda conta que com a ajuda de lideranças comunitárias da
Vila Ventosa, por meio da organização Resiliente Slum, e do grupo
Oyim, que são voluntários e estão
aqui no Brasil/BH com o projeto
“um ano em missão” (cada um é
de uma parte do mundo), conseguiu montar 15 grandes cestas.
Destas, 13 foram encaminhadas
para famílias da Vila Ventosa e
duas para pessoas que já haviam
lhe pedido ajuda anteriormente.
“Nossa, foi simplesmente incrível! Não foi como eu havia planejado no início. Eu tinha pensando
em fazer marmitas. Mas assim
acabou sendo muito melhor do
que eu esperava”.
A moradora do Estrela D’Alva ressalta que esta foi uma das
experiências mais significativas
que teve na vida. De acordo com
ela, foi enriquecedor conhecer um
pouco mais sobre a difícil realidade de quem vive na comunidade
da Ventosa. “Ver a gratidão deles
por esse ato tão simples foi emocionante e me trouxe muitos ensinamentos”.
Amanda conta que, devido à
sua inciativa, já recebeu convites
para participar de novos projetos
sociais na capital. “Recebi alguns
convites e elogios que não espera-

Sucesso da ação foi tão grande,
que AMANDA já foi convidada
a participar de outras
campanhas solidárias na cidade

va. Com isso fica um sentimento
de gratidão a Deus por poder me
proporcionar tudo isso. Gratidão
a todos que ajudaram de alguma
forma, paz na alma e tudo de bom
que se pode imaginar. Estou pronta
para outra, que será em breve”.
Para conhecer um pouco mais
da ação basta acessar o Instagram
@pandemiasolidaria. “Vamos lá:
sigam, compartilhem! Estamos
precisando de novos membros que
realmente querem fazer a diferença”, finaliza.

Governo sanciona lei para
implantação do teste
do pezinho ampliado
na rede pública
Na edição de novembro de
2020, o JORNAL DO BURITIS
apresentou uma extensa reportagem mostrando a luta da jornalista mineira Larissa Carvalho
para que o nosso Governo implantasse na rede pública o teste
do pezinho ampliado. E no último dia 26 de maio esta batalha
obteve sua primeira grande conquista. O presidente Jair Bolsonaro (sem partido) sancionou
o projeto de lei 5043/2020, que
amplia o número de doenças detectáveis no teste do pezinho realizado em recém-nascidos pelo
Sistema Único de Saúde.
O projeto aprovado pelo
Congresso e sancionado pelo
presidente da República estabelece uma ampliação do teste de
forma escalonada, com prazo a
ser definido pelo Ministério da
Saúde. Por meio da nova lei,
neste primeiro momento, o teste,
feito com gotas de sangue coletadas dos pés do recém-nascido,
passará a englobar 14 grupos de
doenças, ante apenas seis que
são testadas atualmente. O prazo
de implantação na rede pública é
de um ano.
A expectativa é que, no futuro, o teste do pezinho ampliado
chegue a identificar até 50 doenças. Entre as que serão avaliadas
estão a atrofia muscular espinhal
(AME), doenças relacionadas a
imunodeficiências, hipotireoidismo congênito, anemia falciforme, fibrose cística, entre outras doenças raras.
Em razão da não detecção

Apesar de feliz com a aprovação da lei, LARISSA garante que sua luta
irá acabar somente quando o teste ampliado estiver sendo, de fato,
oferecido à população e muitos THÉOS estiverem sendo salvos

da Acidúria Glutárica, doença rara
que é descoberta apenas no teste do
pezinho ampliado, Théo, filho mais
novo de Larissa, desenvolveu graves problemas neurológicos e hoje
possui uma vida muito debilitada.
Larissa fala da emoção em viver
este momento de conquista e da
felicidade em saber que outras famílias não terão de viver a mesma
dor que a sua. “A sanção da lei é
um sonho. Lutamos muito. Eu me
emocionei muito. Agora carrego
menos peso: não pude salvar meu
filho, mas com a mudança que ajudei a impulsionar muitos Théos serão salvos”, salienta.
Como a lei ainda não está em
vigor, a jornalista diz que agora o

trabalho deve ser de vigilância
junto ao poder público. “É seguir
vigilante: cobrar a regulamentação do novo teste. Depois disso,
o Ministério da Saúde deve ampliar o exame aos poucos - as doenças serão incorporadas ao longo de 4 anos, em 4 etapas. Até
lá, todo bebê deve fazer o teste
mais completo na rede particular”, alerta.
Em contato com a Prefeitura
de Belo Horizonte, por meio da
Secretaria Municipal de Saúde,
esta informou que o teste do pezinho ampliado será ofertado na
rede pública da capital, “após a
lei entrar em vigor, resguardados
os prazos legais”.
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Novidade

Academia do Buritis inova com três
operações em um espaço único
Desde que foi declarada a pandemia do Coronavírus, a grande
maioria das pessoas se viu diante
de um novo cenário de sua vida,
o chamado novo normal. Porém,
para o empresário, este novo modelo se tornou ainda mais desafiador.
Era preciso se reinventar para não
ver o seu negócio ir à falência. No
Buritis, um grande exemplo desta
readaptação ao novo mundo que
surge é a Academia A+. Muito tradicional no bairro, ela se reestruturou para reduzir gastos e oferecer
exatamente que o público procura
neste momento.
Quadras de areia, academia
com aparelhos importados e serviço personalizado, e um bar/espeteria. Tudo isto no mesmo ambiente, aberto, para que todos possam
acompanhar a ação do outro, dentro de uma maior segurança sanitária. Este é o novo conceito de serviço da A+ Beach Sport Bar.
“Toda essa mudança, o novo
normal, fez a gente repensar os
nossos conceitos. Eu mudei de uma
estrutura muito maior para uma
menor e aqui, com certeza, irei possibilitar tudo que eu quero em nível

de entretenimento, saúde, energia e
astral, em um bairro que eu já estou
há muito tempo e sou apaixonado”,
explica o proprietário da academia
Gutemberg Stanner, o Guto.
De acordo com Guto, o misto de operações em um mesmo

espaço é uma estratégia que tem
sido bastante utilizada neste momento de crise econômica e que
ele também decidiu fazer parte.
“É a famosa transferência. Aqui,
por exemplo, a pessoa que está
na academia vai ver outras prati-

GUTO está satisfeito com o resultado obtido
após a implantação do novo modo de operar

cando o futevôlei, o beach tênis,
o funcional na areia e pode se interessar em fazer uma aula, e vice-versa. Quem está na quadra de
areia vê os trabalhos na moderna
academia e pode desejar malhar
um pouquinho”.
Já na hora que bater a sede de
uma cerveja gelada, de um isotônico, ou a fome de um espetinho, o
local oferece um aconchegante bar/
espeteria. Local também ideal para
que os praticantes de modalidades
diferentes se conheçam. “É um bar
totalmente alto astral, onde você vê
gente praticando esporte, atividade
física, buscando um entretenimento
saudável. Tem um gramado artificial para as crianças correrem. Um
lugar de gente feliz. Tenho certeza que será um point de lazer, não
apenas dos alunos, mas de toda a
comunidade do Buritis. Um ótimo
lugar para um happy hour ou para
aquela cervejinha das manhãs de
sábado e domingo”, destaca.
A academia A+ Beach Sport
Bar fica localizada na Avenida Professor Mário Werneck, 740. Mais
informações podem ser obtidas
através do telefone: 9 8735-4869.

Nova A+ BEACH SPORT BAR reúne quadras de areia,
moderna academia e um bar/espeteria em um único espaço

Delegacia do Buritis sob novo comando
NOVO
DELEGADO,
JONAS morou
no Buritis por
seis anos e
trabalhou na
próxima região
do Barreiro por
mais de duas
décadas

A 4ª Delegacia Distrital da Polícia Civil de Minas Gerais, que
atende o Buritis, já conta com um
novo delegado responsável. Jonas
Andrade Pavan irá substituir o delegado Flávio Grossi, que, após
quatro anos se dedicando à nossa
região, foi transferido para a Superintendência de Informações e
Inteligência Policial.

Jonas chega à nossa delegacia
com a experiência de 24 anos na
Polícia Civil, todos eles prestados
na região do Barreiro, que abrange
a área da unidade do Buritis. Segundo ele, esta proximidade será
de grande importância para a continuidade ao bom trabalho que já era
desenvolvido pelo delegado chefe
anterior. “Conheço bem a região

e minha intenção é dar sequência
ao excelente trabalho desenvolvido
pelo Dr. Flávio Grossi, mantendo
um estreito diálogo com os demais
órgãos de segurança pública e com
a sociedade civil organizada”.
E o Buritis não será mesmo
nenhuma novidade para o novo
delegado. Além desta atuação na
região do Barreiro, Jonas Pavan

foi morador do bairro entre os
anos de 2002 e 2008. De acordo
com o novo delegado chefe, ter
uma experiência com a área em
que você irá atuar é sempre muito
importante para o bom desenvolvimento do trabalho. “Isso auxilia no diagnóstico dos problemas
mais sensíveis daquela comunidade”, conclui.

