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RECORDE DE AMOR
E SOLIDARIEDADE

O mês de julho ficará por muito tempo
marcado na memória dos amantes da causa
animal do Buritis, em especial das voluntárias do Buri Dogs, como Christiane Simões
e Fernanda Castro, que sempre acolhem os
animaizinhos com muito carinho. Da mesma
forma que alguns casos de abandono e resgate de filhotes chamaram muito a atenção,
o grande número de peludinhos adotados foi
surpreendente. Foram 25 no total, sendo oito
em apenas um dia. A expectativa agora é que
esta atitude de enorme amor se espalhe e que
cada vez mais “aumiguinhos” encontrem um
lar para encher de alegria.
PÁG. 3

UM DIA ANIMAL

MRV contribui para
o sucesso de
nossas mulheres
nas Olimpíadas

HUMANIDADE
Comunidade se une
em prol de quem está
sofrendo com o frio
PÁG. 6

PÁG. 4

A MRV é ouro! Empresa mineira reconhecida nacionalmente pelas suas ações de
incentivo ao esporte, a
MRV teve papel fundamental na conquista de
nossas mulheres nas Olimpíadas de Tóquio. Através
do projeto #Elastransformam, patrocinou algumas de nossas medalhistas olímpicas
antes, durante, e continuará com incentivo após
os jogos. Por ter sido medalhista de ouro, a velejadora Kahena Kunze ainda irá ganhar da empresa um apartamento no valor de R$200 mil.

PÁG. 12

Bares do
bairro
concorrem
no Comida
di Buteco
Depois de um ano de
hiato, em virtude das medidas de segurança contra
a Covid-19, o concurso
gastronômico mais tradicional de BH está de
volta. O Comida di Buteco chega em 2021 com
o tema “Raízes” e a par-

ATENÇÃO
Sanções da Lei Geral
de Proteção de Dados
começam a valer
PÁG. 6

BELEZA
ticipação de quase 50
bares de toda a capital.
Como não podia ser diferente, o Buritis terá sua
alta gastronomia muito
bem representada com o
Botequim Buritis, Canto
de Mainha e Quioxque
Carioca.
PÁG. 5

Fast Escova chega
ao Buritis trazendo
inovação no
atendimento
PÁG. 7

SHOW
Música ao vivo volta
a fazer parte da
noite do Buritis
PÁG. 9
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Editorial

MEDALHA DE OURO PARA A MRV
O Voley é a categoria esportiva que mais evoluiu ao longo dos últimos 40 anos e a que
trouxe mais conquistas para o
esporte brasileiro, em especial
neste século 21, tanto no masculino quanto no feminino. Tanto
nas quadras quanto nas areias.
Esse salto começa no início da
década de 80 com a Confederação Brasileira de Voley permitindo que empresas patrocinassem os clubes.
Na época, a grande rivalidade era entre Bradesco Atlântica (RJ) e Pirelli (SP). Eram
jogos memoráveis que fizeram
surgir a geração de prata, que
foi vice-campeã mundial em 82
e vice-campeã olímpica em 84.
A partir daqueles dois vice-campeonatos o Brasil começou a escrever a sua vitoriosa história no
esporte em nível mundial, pas-

sando da posição de coadjuvante
a potência mundial.
Ainda em meados da década
de 80 surgiu o nosso Minas Tênis Clube para quebrar essa hegemonia do eixo Rio São Paulo.
O Minas ganhou os títulos de 84
e 85 e em 86, já com o apoio da
Fiat, conquistou o tri-campeonato. Depois disso, o Voley foi
adotado por diversas empresas
pelo país, garantindo ao Brasil
condições para que nossos melhores atletas não fossem transferidos para a Europa.
O exemplo de sucesso mais
recente de parceria entre empresa e clube é o do Sada Cruzeiro.
A Sada é uma empresa gigante
no ramo da logística, mas era
desconhecida do grande público. Sediada em Betim, resolveu
adotar o Cruzeiro patrocinando
o voley do clube. E os resulta-

dos são impressionantes.
Antes da pandemia, de 2010
a 2019, o Sada Cruzeiro participou de 45 campeonatos, chegou
a 39 finais e garantiu um total
de 34 troféus. São praticamente
quatro títulos por ano, com um
aproveitamento de 75% em todas as competições e uma eficiência de 86% considerando as
finais que a Raposa participou.
Ganhou tudo. Mineiro, Brasileiro, Sul- Americano e Mundial.
O atual time de futebol da Raposa bem que poderia fazer uma
parceria dessas.
No ano passado, a MRV,
empresa mineira considerada a
maior do ramo de construção de
moradias no país, começou de
forma discreta e sem muito alarde o projeto Elas Transformam.
O objetivo era apoiar 12 atletas
femininas em diversos esportes

para a disputa das Olimpíadas.
Os resultados vieram na prática.
Logo de cara, a skatista Rayssa Leal, de apenas treze anos
de idade, trouxe a prata em um
esporte onde o Brasil tem tudo
para ser uma das potências.
Logo depois veio o ouro
com a dupla da Vela Martina
Grael e Kahena Kunze, esta
última uma das doze patrocinadas pelo projeto e que será
agraciada pela MRV com um
apartamento. E, por último, a
baiana que conquistou o Brasil
não só com o seu talento, com
sua garra e alto astral. Beatriz
Ferreira, em uma decisão polêmica, pois merecia ter o ouro,
garantiu uma prata inédita no
boxe feminino.
Fica mais do que evidente que talentos nosso país tem
de sobra. Mas o poder público,

em todos os níveis, não consegue criar uma política para
incentivar pra valer o nosso
esporte. Conseguimos o nosso
melhor resultado em Olimpíadas, mas estamos ainda muito
aquém daquilo que somos capazes. Vejam, por exemplo,
Cuba, um país em frangalhos,
conseguiu o mesmo número de
ouros que a gente.
Já que os governos não priorizam o esporte, que iniciativas
como a da MRV possam inspirar
outras grandes empresas do país.
Mesmo já tendo uma visibilidade nacional pela competência
naquilo que ela faz e pelos investimentos no Galo, a empresa
resolveu investir em atletas que
com um empurrãozinho encheram o Brasil de orgulho. Parabéns, MRV. Você conquistou a
medalha de ouro.
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AUXÍLIO
Muito engraçado que após
1 ano e 5 meses de pandemia o
prefeito de BH venha apresentar
para a população um projeto para
instituir o programa Auxílio Belo
Horizonte, de caráter provisório,
doando R$ 100 reais por mês para
famílias em situação de extrema
pobreza, pobreza e insegurança
social, como medida de enfrentamento às consequências sociais
e econômicas da pandemia da covid-19. Na coletiva de imprensa
o Kalil informou que quem tem
fome tem pressa, mas ele se esquece que o próprio fechou a cidade por igual período e deixou
inúmeras famílias sem seu sustento. Será que a apresentação deste

projeto não tem a ver com a sua
candidatura ao governo de Minas
no ano que vem? Que cara de pau.
Matheus Chiodi

MAUS TRATOS
Mais uma conquista para nossos melhores amigos de quatro
patas. No final de julho foi publicada no Diário Oficial do Estado
de Minas a Lei nº 23.856/2021,
que estabelece a obrigatoriedade
de os estabelecimentos de atendimento veterinário comunicarem indícios de maus-tratos de
animais à Polícia Civil. O texto acrescenta a obrigação à Lei
22.231, de 2016, que já busca
combater os maus-tratos a animais. Segundo a norma, a notificação à Polícia Civil deverá conter o nome e endereço do

acompanhante do animal no momento do atendimento; e relatório
do atendimento prestado, incluindo a espécie, raça e características físicas do animal, a descrição
de sua situação de saúde na hora
do atendimento e os procedimentos adotados. A lei prevê ainda
que o descumprimento por parte
dos estabelecimentos veterinários sujeitará o infrator às sanções
previstas na mesma. Isso que é
notícia boa!
Silvânia Silva
Ativista

EM DIA
Desde o quinto dia útil deste
mês de agosto que os servidores
ativos, inativos e pensionistas do
governo de Minas estão com os
salários referentes a julho qui-

tados de forma integral. Após
cinco anos e meio recebendo o
pagamento de forma parcelada, desde janeiro de 2016, os
trabalhadores voltaram a ter os
vencimentos pagos no quinto
dia útil de cada mês. Isso mostra que o governador Zema realmente sabe administrar e está
colocando a casa em ordem e
esperamos que assim continue.
Pedro Trajano Rezende
Servidor Público

VACINAÇÃO
Para os negacionistas da vacina passo para informar que a
cada dia que passa cai o número de internações e óbitos por
covid-19 em BH, Minas Gerais
e no Brasil. Isso reforça a eficá-

cia e importância da vacinação,
seja qual marca for. Nos primeiros sete dias de agosto, mais de
600 municípios mineiros não tiveram nenhuma morte registrada
pela doença e isso é incrível. À
medida que a vacinação avança a
tendência de queda no número de
óbitos e de internações aumenta,
pois mais de 10 milhões de primeiras doses já foram aplicadas.
Que benção.
Tais Pereira Filho
Moradora

MATA DO HAVAÍ
Tive conhecimento através
do JORNAL DO BURITIS da
guerra judicial que está se tornando a construção de um empreendimento imobiliário no
bairro Havaí, vizinho do Buri-

tis. Li a reportagem que ouviu
os ambientalistas e também a
que ouviu o lado dos moradores.
Fico triste em saber que muitas
famílias poderão ser prejudicadas já que o empreendimento
foi autorizado pela prefeitura de
BH. Se ali é uma propriedade
particular e o dono quer vender
não vejo problema nenhum, até
porque o local já estava sendo
deteriorado pela comunidade do
entorno jogando lixo na mata.
Sugiro que a prefeitura resolva
o problema ou que se empenhe
na permuta de lotes de sua propriedade com os proprietários
dessas áreas que contêm maciços verdes existentes em BH.
Haroldo Leon
Morador
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Adoção

Um julho abençoado
para nossos “aumigos”
Uma das
bandeiras
levantadas
pelo JORNAL
DO
BURITIS
desde a sua fundação, em 2004, é a importância de se adotar um
animal em situação de rua.
Ao adotar, você estará salvando
uma vida e certamente ganhando
um grande amigo. Quem já fez
este gesto de amor sabe o quanto
essa atitude é poderosa. Desde o
momento em que se acolhem estes seres tão cheios de amor em
nosso lar, eles começam a nos
transformar por dentro e por fora.
Muitas vezes podemos acreditar
que os animais são os principais
beneficiados com a adoção, porque ganham um lar, com abrigo e comida, mas, na verdade,
quem mais sai ganhando são os
adotantes, uma vez que têm a
oportunidade de descobrir o verdadeiro significado de amor e
companheirismo.
Uma das formas que encontramos para fortalecer esta campanha foi apoiar a ONG Buri
Dogs, que realiza um grande trabalho de acolhimento de animais
em situação de rua do Buritis e
região. E para nossa satisfação,
este último mês de julho foi muito especial! No total, foram 25
adoções, sendo oito delas apenas
em um dia. Um recorde desde
quando um grupo de guerreiras
resolver abraçar a causa no final
de 2019.
No sábado, 24 de julho, foram encontrados, abandonados,
nove cachorrinhos em uma caixa
lacrada, no vizinho bairro Havaí.
Infelizmente, eram nove, mas um
morreu, provavelmente, de frio.
As voluntárias do Buri Dogs foram acionadas e, rapidamente,
fizeram o resgate, deram banho,
vermifugaram os peludos e colocaram nas redes sociais para ado-

A chegada de Bartô deu novo sentido à casa de BÁRBARA E IGOR

ção. Para a felicidade e surpresa
geral, todos eles foram adotados
em tempo recorde. “Foi incrível.
Cinco foram levados no próprio
sábado e três no domingo. Temos
que agradecer a todas as pessoas
que contribuíram, de alguma forma, para este sucesso na ação”,
destaca a voluntária Christiane
Simões, que foi a responsável por
buscar os filhotinhos naquele início de manhã gelada de sábado.
Moradora no bairro Castelo,
a engenheira ambiental Bárbara
Machado, foi uma das adotantes
do grupinho. Ela conta que ficou
sabendo do fato por intermédio
de algumas amigas e entrou em
contato com as coordenadoras do
Buri Dogs. Ao lado do namorado, o engenheiro aeronáutico Igor
Faleiro, logo que viram a foto

do Batolomeu (Bartô) foi paixão
à primeira vista. Sabiam que ele
seria o mais novo integrante da
família. “Eu sempre quis ter um
cãozinho. Estava esperando sair
da casa da minha mãe e ter a minha para isso acontecer. Desde
que eu mudei com o meu namorado estávamos conversando sobre
isso, pois é uma decisão difícil,
muda muita coisa. Então, como
meu aniversário estava chegando, ele queria me dar de surpresa
um cãozinho e, por coincidência,
apareceu essa oportunidade de
adotar o Bartô”.
Bárbara diz que sempre pensou em adotar um pet ao invés de
comprar, e que não poderia ter
tido escolha mais acertada. Sem
dúvida, o melhor presente de aniversário que ganhou. “O Bartô já

trouxe muito amor e alegria para
a casa. Eu trabalho em home office e ficava muito sozinha o dia
todo. Agora não fico mais. Onde
eu vou, ele vai atrás. É muito
companheiro e carinhoso”.
Outra adoção do fofo grupo que chamou atenção foi a do
Zezinho, agora Axé. Em um dos
vídeos feitos do resgate dos cãezinhos, Zezinho/Axé aparecia tremendo de frio. A cena mexeu com
o coração de muita gente, principalmente da família Castro, moradora no Santa Lúcia. A arquiteta e florista Clara, junto com o
marido, o economista Marcelo e
a enteada Manuela, assistiram ao
vídeo nas redes sociais do Buri
Dogs e foram correndo adotá-lo.
Clara explica que a família já
teve pets em momentos diferentes
de suas vidas e sempre contavam
casos cheios de afeto envolvendo
os bichinhos. Então, decidiram
criar novas lembranças gostosas
e que envolvesse um pet em comum entre eles. A adoção pareceu o mais natural diante de tanto abandono. “Em uma semana
já se foram alguns pares de meia,
chinelos e muito jornal molhado
pelo chão. Nada disso se compara
ao calorzinho no coração de ter o
Axé alegrando nossas vidas. Estamos construindo lembranças juntos e dividindo o amor com esse
bichinho lindo”.
Apesar de ser um grupo criado no Buritis, os oito cãezinhos
foram adotados por famílias que
não moram no bairro. De acordo
com Christiane, um ponto importante, porque mostra a força do
grupo nas redes sociais e o enorme alcance do trabalho. Porém,
lamenta um pouco, uma vez que
gostaria muito que estes anjinhos
ficassem aqui no nosso bairro.
“Tenho certeza que os moradores do Buritis irão abraçar mais a
causa e encher seus lares com este
amor incondicional”.

CLARA adotou o Zezinho/Axé,
cãozinho que chamou muita atenção
ao ser resgatado passando frio

CHRISTIANE se emocionou muito
ao ver o grande número de
animais adotatos em julho

Sociedade pode ajudar mais
Outro caso de grande repercussão no bairro neste mês de julho,
e que teve um final muito feliz, foi
o dos cinco filhotinhos que foram
abandonados na pista de caminhada
da Henrique Badaró Portugal, no dia
19. Todos também foram adotados
rapidamente. Contudo, este caso fez
com que despertasse atenção para
uma situação de muita relevância.
O Buri Dogs é uma ONG formada
por moradoras, voluntárias do bairro,
sem qualquer fim lucrativo. Muitas
vezes elas tiram recursos do próprio
bolso para fazer a assistência aos animais. Então, elas precisam de muito
mais apoio para continuar com este
grande trabalho.
A Buri Adriana Mariano conta que no dia do resgate dos cãezinhos da pista de caminhada, apenas
na primeira postagem no Instagram
aconteceram 167 comentários. De
acordo com ela, se cada uma dessas
pessoas doasse uma quantia simples
de R$5 para o grupo, seria possível
vacinar e vermifugar todos os cães e
ainda sobraria dinheiro para ajudar
com a compra de ração. “Mas, infelizmente, a maioria acha que dar um
UP é chamar alguém para resolver.
Todo resgate tem custo e não temos
renda para dar conta de tanta deman-

da. Compartilhar é importante, mas
contribuir financeiramente também”.
De acordo com Adriana, uma vacina
custa R$50, em média.
Outra informação importante é o
auxílio da comunidade no acolhimento aos filhotes da pista de caminhada.
A família de Dalmar Silva, morador
no vizinho Palmeiras, pegou os peludinhos e os recolheu à sua casa até
que um lar definitivo fosse encontrado para cada um deles. “Esse lar solidário também é fundamental para o
sucesso do nosso trabalho. Nós precisamos destas pessoas de grande coração, que nos dão o suporte necessário
para que encontremos uma casa para
os cachorrinhos”.
As pessoas que resgatam animais são corajosas, abnegadas e dignas de admiração. Elas se expõem
a situações perigosas e insalubres e
têm cada vez mais bichinhos sob sua
proteção e menos dinheiro à sua disposição para mantê-los com dignidade. Os protetores fazem todo o possível para dar atenção, carinho e todos
os cuidados necessários, mas com
cada vez mais animais abandonados,
o número de protegidos é cada vez
maior e esses bichinhos acabam tendo menos atenção e carinho do que
necessitam e merecem.
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Família Pet

UM EVENTO BOM PRA CACHORRO
Unir alegria, amor e solidariedade em um único espaço. Esta foi
a proposta da primeira Cãominhada
Julina e Feira de Adoção do UniBH,
realizada no último dia 17 de julho,
no estacionamento do centro universitário do Buritis. Além de muita
diversão com a presença dos simpáticos peludos, muitos inclusive
vestidos a caráter, o grande objetivo
do evento foi conseguir um lar para
cães que foram resgatados na rua.
Os estudantes Paloma Marina e Gabriel Henrique, assim que
souberam do evento, não perderam
tempo e levaram seus pets, o Golden Teodoro e o Shi Tsu Elvis, para
um dia de muita diversão. “Pensamos: já que é pra fazer, vamos fazer direito. O Elvis adora uma festa. Só o Téo que não quer deixar
colocar o chapéu, que está complicando um pouco”, brinca Paloma.
“Está sendo um dia de muita diversão, realmente. Alegria pra eles e
pra gente”, completa Gabriel.
Os cães colocados para doação
foram resgatados pela ONG Buri
Dogs. A família Viana, moradora
na cidade de Contagem, fez questão de comparecer à feira e adotar
a pequena Jade, que foi renomeada

trazer mais união entre as meninas.
Pelos relatos que ouço sobre adoção, do amor envolvido, acho que
foi a melhor decisão”. Para quem
pensa em ter um cãozinho, a filha
Thaís dá a dica. “Gente, tem tantos
para dotar, por que comprar? Vamos fazer este gesto”.
Uma das voluntárias do Buri
Dogs, Jane Palhares fala da importância para os trabalhos do grupo
de uma ação como esta promovi-

da pelo UniBH. “Eles têm espaço
e estrutura para organizar. Ter uma
instituição grande como esta como
parceiros é fundamental para nosso
projeto. Esta feira foi a primeira de
várias. Tenho certeza”.
Aluna do curso de Medicina
Veterinária do UniBH, Amanda
Gonçalves foi uma das coordenadoras do evento. Ela explica que,
durante o evento, além da diversão e da campanha pela adoção, os

donos de pets que compareceram
foram orientados sobre castração,
controle da obesidade animal, cuidados com a leishmaniose, entre
outros. “Nosso objetivo com ações
como a Cãominhada e Feira de
Adoção é contribuir com a melhoria da saúde da comunidade. Ações
como esta serão cada vez mais comuns no centro universitário, uma
vez que a instituição tem como um
de seus pilares a gestão social”.

PALOMA E GABRIEL vestiram
seus pets a caráter

JANE PALHARES celebra o sucesso
da parceria Buri Dogs/UniBH

AMANDA garante que o evento
cumpriu com todos os seus objetivos

VIANA saiu do evento com mais um integrante. Hanna
Mel Mel chegou para levar ainda mais alegria a esta casa

pela nova família como Hanna Mel
Mel. De acordo com a matriarca
Gleide, mãe de Thaís, 15, e Lívida, 4, sentiu que as meninas estavam muito sozinhas neste período
de pandemia, especialmente a filha
mais nova. “Acredito que o amor de
um cachorrinho pode suprir esta necessidade social que estão sentindo.

Sem falar que é uma união de amor
e responsabilidade para elas”.
O pai Júnio ressalta que, assim
que decidiram ter um cachorro, em
momento algum passou outra intenção a não ser adotar. Tinha certeza que esta ação iria mudar a vida
de todos na casa. “Vai mudar a vida
de todos na casa e acredito que irá

Ação ambiental celebra os dez
anos da Associação Canto da Mata

PLANTIO DE ÁRVORES feito pelas crianças
foi um momento de muita alegria e emoção

Em comemoração aos dez anos
de fundação da Associação Canto
da Mata., foi realizada na manhã
do dia 07 de agosto, uma ação ambiental em que moradores do loteamento que leva o mesmo nome da
associação, juntamente com alunos
da escolinha Cubo Mágico, plantaram ao longo do riachinho existente
na área, 25 mudas de buritis, planta
que dá nome ao nosso bairro.
A Associação Canto da Mata
nasceu pouco tempo depois do lançamento do loteamento. Os proprietários de imóveis na região
decidiram se reunir em uma asso-

ciação, buscando se organizar em
prol da mata existente no local.
Através do programa Adote o Verde, da PBH, eles adotaram 40 mil
metros 2 de área verde.
“Inicialmente, a maior preocupação era defender a área das
inúmeras agressões causadas pelo
crescimento e quantidade de obras
na região o que, muitas vezes, ocasionava o descarte de entulhos neste local. Foi difícil. A associação,
com poucos recursos, providenciou
a limpeza e cercamento da área e,
aos poucos, foi se aprimorando nos
cuidados”, explica a presidente da

associação, Giovanna Beaumord.
Passados dez anos, e esse período de pandemia, Giovanna enaltece o tanto que os esforços da associação valeram, e ainda valem a
pena. “A área verde e seu entorno
foram essenciais para que moradores da região se refugiassem em um
período tão difícil. Nos traz grande
satisfação ver esse espaço tão integrado com a população”.
Para a presidente da Associação
Canto da Mata, o mutirão de plantio teve o objetivo de fazer com que
crianças cresçam junto com as plantas, deixando assim um legado para

o futuro do bairro é, de acordo com
ela, as interferências na área vão continuar. “Seguiremos à procura de novos parceiros e novas mudas serão
inseridas na mata. Por outro lado, vários moradores se dispuseram a fazer
de seus lares pequenas sementeiras e
viveiros de mudas cuidando delas até
estarem aptas para o plantio. Nesses
casos utilizamos as sementes das árvores já existentes aqui”.
Giovanna encerra convidando quem queira colaborar com o
serviço de proteção da Mmata a
entrar em contato pelo Instagram
@cantodamata.buritis.
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Água na Boca

BURITIS NO COMIDA DI BUTECO
O maior concurso gastronômico do país está de volta!
Após o adiamento em 2020 por
causa da pandemia do Coronavírus, a 21ª edição do Comida di Buteco acontece desde o
último dia 30 de julho e segue
até 29 de agosto. Ao todo, participam 49 botecos que vão desenvolver receitas de petiscos
com o tema “Raízes”. E, como
não poderia deixar de ser, teremos grandes representantes
do nosso bairro na competição. Botequim Buritis, Canto
de Mainha e Quioxque Carioca estão entre os postulantes
ao título de melhor tira-gosto
de Belo Horizonte.
Como ainda estamos vivendo um momento de cuidados, a
edição está sendo realizada de
modo híbrido, e os fãs dos botecos da capital poderão experimentar as comidas por delivery,
buscando no local no formato
“para levar” ou consumindo no
estabelecimento. Com a escolha do tema raízes, mandioca,
inhame, cenoura, beterraba,
batata baroa e batata doce são
alguns dos ingredientes que
ganharam destaque.
O Botequim Buritis @botequimburitis (Rua Vitório
Magnavacca, 39) vai para a
disputa com um dos petiscos
que, de forma alguma, pode
faltar em um boteco: a tradicional linguiça. No entanto,
como é uma competição de
altíssimo nível, algumas melhorias foram preparadas para
o prato. O “Cana brava” é uma
linguiça gourmet recheada
com bacon e alho-poró, geleia
de pimenta biquinho, lombo
ao molho de rapadura e cachaça e batatas rústicas empanadas. Tudo isso, claro, acompanhado de uma boa cachacinha
que nunca pode faltar ao lado
do tira-gosto. “Como tínhamos que usar tubérculos na
construção do prato, pensamos no que poderia melhor
harmonizar. O alho-poró com
bacon é sensacional e a linguiça flambada na cachaça é uma
delícia. Quem provar vai repetir”, garante o empresário Denílson Viana, o Branco.
De acordo com Branco,
vencer o concurso seria incrí-

BOTEQUIM
BURITIS
n Prato
Cana Brava
Proprietários:
DENÍLSON E
JOYCE VIANA

CANA BRAVA
vel, mas só de participar irá significar uma grande divulgação
de seu estabelecimento. “Está
vindo gente de longe conhecer

nosso prato. Estou muito feliz
em receber este novo público,
que agrega muito bem aos nossos grandes clientes do Buritis”.

ÔXE MAINHA
CANTO DE
MAINHA
n Prato
Ôxe Mainha
Proprietários:
DIOGO E FERNANDA
MEDEIROS

Henrique Carvalho, sócio
proprietário do Quioxque Carioca @quioxquecarioca (Rua
Henrique Badaró Portugal,
157), diz que todo estabelecimento sonha em entrar
para o maior concurso de bares do Brasil. Ele conta que,
em 2019, foi procurado pela
coordenadoria do Comida di
Buteco porque, segundo ela,
seu estabelecimento obteve
algumas e boas indicações.
Passou por um processo seletivo e foi convidado a participar do concurso no ano
passado que, em razão da
pandemia, foi adiado. “Para
nós é uma realização e concretização de um trabalho de
quatro anos. A gente espera
ganhar ainda mais visibilidade para o público, tanto do
bairro quanto de toda BH.
Estamos localizados em uma
região relativamente nova e
muita gente ainda não conhece o Quioxque”.
Por ser um bar de temática praiana, o peixinho frito é
o grande destaque. E assim foi
elaborado o “Praia do amor”.
“É um peixe empanado na farinha de tapioca flocada, servido
sob crisp de aipim, acompanhado de mix de chips de raízes,
molho de beterraba com wasabi
para esquentar como o calor da
praia e molho de gengibre com
hortelã para refrescar como a
brisa do mar”.
O Canto de Mainha @cantodemainha (Rua Heitor Menin,
115) também irá participar do
concurso pela primeira vez. O
convite foi até uma surpresa,
uma vez que o bar tinha pouco
mais de um ano de inauguração
quando ele ocorreu, ainda em
2019, para participar da edição

QUIOXQUE
CARIOCA
n Prato
Praia do Amor
Proprietários:
HENRIQUE
CARVALHO E
ANANDA LOPES

PRAIA DO AMOR
seguinte, que infelizmente não
aconteceu. “Foi o bar com menos tempo de existência a ser
convidado. Uma surpresa muito feliz para gente. Sabemos de
toda a repercussão que é o Comida di Buteco. Estamos motivados para fazer um trabalho
bacana e ficarmos mais conhecidos no cenário de Belo Horizonte”, comenta o proprietário
Diogo Medeiros.
Para a disputa,
o Canto de Mainha apresentou o
“Ôxe Mainha”.
Um inhame rosti com carne de sol
e vinagrete de feijão

fradinho. “O prato foi desenvolvido em referência a um dos
maiores sucessos do nosso cardápio, que é a mandioca rosti,
com carne de sol. Para diferenciar, substituímos a mandioca
pelo inhame. Modéstia à parte
ficou bom demais. Vai ter que
entrar no cardápio”.
Todos os pratos concorrentes ao Comida di Buteco 2021
terão preço fixo de R$ 27.

Salve os Butecos!
De acordo com a organização do Comida di Buteco, durante a pandemia 30% dos espaços que participavam do concurso fecharam as portas. Alguns, de forma irreversível. Na
tentativa de reaquecer o setor, foi criada a campanha Salve os Butecos!, com o objetivo de
arrecadar dinheiro para recuperação do faturamento. A meta é arrecadar R$ 3 milhões até o
fim do concurso e dividir o valor igualmente entre todos os bares participantes.
Para fazer as doações ou mesmo conhecer detalhes da campanha basta acessar o www.
comidadibuteco.com.br.
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Variedades

Sua empresa já está
preparada para a LGPD?
Em vigência no país desde
setembro de 2020, a Lei Geral
de Proteção de Dados (LGPD)
iniciou a aplicação de suas sanções em 1° de agosto. Entre as
punições previstas para quem
descumprir a lei, está a aplicação de multas que podem
chegar a R$ 50 milhões, e até
mesmo a proibição parcial ou
total do exercício das atividades relacionadas ao tratamento
de dados.
A finalidade da LGPD é
regulamentar o tratamento de
dados pessoais dos cidadãos
brasileiros, dentro e fora do
país, quer seja em meio digital
ou físico. A partir de agora, os
brasileiros terão mais controle
sobre suas informações e sua
privacidade, pois poderão, ou
não, ceder dados pessoais e
exigir que o captador (empresa) defina exatamente a finalidade das informações solicitadas, bem como a forma como
serão tratadas antes de dar seu

consentimento de uso.
A lei entrou em vigor em
18 de setembro de 2020 após
quase dois anos de prazo para
adequação das empresas na
forma de coleta, manipulação, armazenamento e descarte de informações relativas a dados pessoais. Aqueles
que descumprirem poderão
ser penalizados pela Agência
Nacional de Proteção de Dados (ANPD), órgão regulador.
Moradora no Buritis, Gracielle Torres @admgracielletorres
é palestrante, especialista em
segurança digital corporativa
e treinamentos para adequação à LGPD. Segundo ela, a
partir de agora a agência poderá efetuar advertências, a
proibição total ou parcial de
atividades relacionadas ao tratamento de dados e até multas
que poderão representar até
2% de seu faturamento total,
podendo chegar a R$ 50 milhões por infração.

“A LGPD veio para proteger as informações pessoais
e também coibir o tratamento irresponsável de dados,
como o caso das empresas,
por exemplo, que coletam informações do seu público e as
vendem para outras empresas, que por sua vez as utilizam na prospecção de clientes e divulgação de produtos
e serviços. Isso gera um alto
grau de importunação à pessoa que acaba sendo inundada
com publicidade direcionada através de canais eletrônicos, além das infindáveis e
inoportunas ligações de telemarketing, até mesmo aos finais de semana”.
Além disso, a lei vai exigir
das empresas uma readequação de seus processos de tratamento de dados, incluindo
medidas para garantir o sigilo e segurança no armazenamento das informações. Desta
forma, a lei deverá impactar

positivamente a vida das pessoas, garantindo o direito à
privacidade e a prevenção de
fraudes através do sigilo de

dados financeiros que quase
sempre são o alvo dos vazamentos de dados, decorrentes das invasões aos sistemas.

Moradora do Buritis, GRACIELLE é palestrante, especialista em
segurança digital corporativa e treinamentos para adequação à LGPD

“Outro ponto importante é que
a lei possui uma ampla abrangência, não se restringindo ao
tratamento de dados apenas de
empresas de tecnologia, e sim
por pessoa física ou por pessoa jurídica, de direito público
ou privado”.
A LGPD traz como principal ponto positivo o maior
controle que os brasileiros terão sobre suas informações,
sua privacidade e maior garantia de prevenção contra
fraudes, uma vez que seus dados pessoais e financeiros estarão mais seguros. “Acredito
também que a lei deverá mudar a cultura de segurança da
informação dentro das empresas e isso resultará em menos
ocorrências de invasões, ataques, vazamentos de dados e
consequentemente menos perda de informações e paralisações que sempre resultam em
perdas financeiras”, garante
Gracielle.

Ação do Buritis leva calor
e amor a quem precisa
A solidariedade dos moradores do Buritis aqueceu a vida
de muita gente nos dias frios.
Uma grande campanha de arrecadação de agasalhos foi realizada no bairro e todo o material recebido foi entregue para
pessoas carentes. Em parceria
com empresas locais, a campanha aconteceu nos meses de junho e julho. Foram recolhidos

JOICE LOPES comemora o sucesso da campanha de agasalho no Buritis

mais de 200 quilos de peças
de roupas e agasalhos, como:
meias, calças, casacos, cobertores, lençóis e travesseiros.
Além de roupas de uso no dia a
dia, como camisas e bermudas.
Para garantir que as doações chegassem realmente a
quem necessita, a ação, coordenada pelo grupo Buritis
Juntos, acionou dois projetos
sociais coordenados por moradores do Buritis: Rua que Nos
Salva e Asprami.
Para quem não conhece, o
Rua que Nos Salva realiza um
lindo trabalho com pessoas em
situação de rua que vivem no
hipercentro de BH. Os voluntários distribuem marmitas todos os sábados para essas pessoas. Mas o projeto precisa de
mais apoio. Lara Santos, que
participa do Rua que Nos Salva, relata que, às vezes, os voluntários precisam tirar a roupa
do próprio corpo para doarem
aos moradores em situação de
rua. “Estamos juntos na gratidão a Deus por nos privilegiar
com esta campanha. Grata aos
amigos em nome do Rua que

Nos Salva e de todos que sempre contribuem com doações
para permitir o sucesso desta
ação de solidariedade que faz
bem a todos”.
A maioria das pessoas em
situação de rua é de homens.
Por isso, foi destinado ao projeto todas as peças masculinas,
cobertores e lençóis. Já as peças femininas e infantis foram
entregues à Asprami (Associação ao Projeto Melhor Idade),
que destinou as peças às famílias carentes assistidas pelo
projeto na necessitada região
do norte de Minas.
Coordenadora do Buritis
Juntos, Joice Lopes diz que,
durante a realização da campanha de agasalhos, se deparou
com diversas palavras de apoio
de moradores que seguem o
grupo. Alguns vizinhos, inclusive, entraram em contato para
dar ideias de novas campanhas
solidárias, enquanto outros se
ofereceram para colocar a mão
na massa nas próximas ações.
“Todas estas palavras de apoio
foram gratificantes e nos motiva a continuar. Na madrugada,

Instituições sociais
do bairro ficaram
responsáveis em fazer a
distribuição das doações

Belo Horizonte já chegou a registrar sete graus. Se essa temperatura é incômoda para quem
está protegido por um teto e
agasalhos, imagine para aqueles
que não têm para onde fugir do
frio. Por isso, recolhemos todas
as peças de roupa que pudessem amenizar essa condição”.
A campanha contou com o
importante apoio do Paragem,
academia Blue Fit, Espaço DR,
Chalé da Mata, Wizard Buritis, Droga Raia e VPR Imóveis, que participaram como
pontos de coleta de agasalhos.
“Essas parcerias foram essenciais, porque assim os moradores não precisavam se deslocar
muito para realizar as doações.
Tínhamos um ponto de coleta
em cada cantinho do bairro”,
finaliza Joice.
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Novidade

Comemoração

Projeto de
empreendedorismo
feminino celebra dois anos
Há dois anos nascia no Buritis um projeto com o objetivo de
apoiar mulheres que sonhavam em
ter a liberdade de uma vida transformada através de suas próprias
habilidades e potenciais. O Projeto
Metamorfose Mulher celebra dois
anos neste mês de agosto com muitos resultados positivos e anuncia
novidades.
O Metamorfose Mulher foi
idealizado em agosto de 2019 por
três mulheres empreendedoras, que
acreditavam que suas experiências
poderiam ajudar e apoiar outras
mulheres a fazerem as suas próprias mudanças, as suas transformações. A partir de agora, o projeto
será administrado e mentorado pela
cofundadora, Saionária Castro, em
parceria com outras empreendedoras conectadas.
“Estamos aqui para apoiar e
valorizar a mulher que busca o
crescimento pessoal e empreendedor. Juntas, podemos mais! Uma
oportunidade de aprender para empreender mais e melhor. Acredite
no seu potencial, seja protagonista
da sua história”.
De acordo com Saionária,
desde o período de fundação do
Metamorfose Mulher já foram
realizadas várias conexões em
outras cidades e Estados, tanto
de forma presencial quanto online. “Acreditamos no desenvolvimento pessoal e profissional voltado para o público feminino e
que, através das nossas rodas de
conversas, workshops, minicursos, lives, networking, poderemos
ajudar e apoiar muitas mulheres
de várias formas e abordar diversos temas para o seu crescimento
e aprendizado”.

SAIONÁRIA CASTRO diz que o projeto estará cada vez
mais aberto para as propostas de suas “conectadas”

NOVIDADES
Para comemorar estes dois
anos de vida do projeto, a coordenadoria anuncia seus novos conteúdos. São eles:
• Catálogo Digital Metamorfose
Mulher - (Indicação de Empreendedoras)
• Divulgação nas nossas redes as
empreendedoras (workshops,
eventos, lives, vitrines de negócios. Tudo em prol do crescimento dos negócios das empreendedoras)
• Palestras, mini-cursos, atendimentos de profissionais com

valores diferenciados para nossas as mulheres
• Novidade no canal no YouTube
com conteúdo direcionado e
realizado pelas parcerias
• Parceria Sebrae Delas.
O projeto Metamorfose Mulher
trabalha em três pilares: autonomia
e afirmação da Mulher; liberdade
da mulher e empreendedorismo
feminino. “Metamorfose significa
transformação. São mudanças que,
em pequena ou grande escala, aumentam a nossa energia de viver e
alcançarmos o que desejamos”.

Empreendimento conta com grande estrutura para propiciar o atendimento ágil e de qualidade

Fast Escova: atendimento
rápido e descomplicado
Trabalhadora, dona de casa,
mãe. É difícil imaginar como a
mulher de hoje em dia consegue exercer todas estas árduas
funções e ainda encontrar tempo
para cuidar de si. Pois bem, um
empreendimento do Buritis teve
um olhar todo especial para estas guerreiras e lançou um novo
modelo de salão de beleza. A Fast
Escova é um salão que funciona
como uma espécie de fast food.
Isto mesmo. É só chegar, pedir
e ter o serviço executado em um
tempo mínimo, sem hora marcada ou fila de espera. Ficar bela
nunca foi tão rápido e fácil!
A Fast Escova tem apenas
dois anos de fundação e já conta
com mais de cem unidades franqueadas pelo país. A unidade do
Buritis foi inaugurada em outubro do ano passado pela empresária Carol Rodrigues. Dona de
uma vida bastante agitada, Carol
conheceu o serviço da franquia e
viu como ele se adequava ao seu
dia a dia. Se era tão bom para ela,
claro, seria muito útil para outras
mulheres. Hoje, ela é franqueadora das unidades Buritis e Belvedere e, em breve, deverá lançar
mais unidades em BH.
“Não dá nem para chamar de
salão. Não existe hora marcada,
não existe espera. A coordenadora tem uma reunião de última
hora, a advogada uma audiência
inesperada? Passa aqui e em menos de 40 minutos estará com cabelos escovados e com uma linda
maquiagem. O que em um salão
tradicional ela não ia conseguir
em menos de uma hora e meia, se
fosse atendida na hora. Eu estava
exaustada daquela rotina de ficar
horas no salão, ouvindo fofocas,
lidar com profissionais que não
cumpriam com a hora marcada. A
Fast Escova trouxe a proposta de

serviço que buscava”, garante Carol.
De acordo com a empresária, até
mesmo tratamentos capilares são oferecidos no salão. “O cliente adquire
o pacote e vem aqui fazer no horário
que pode. Antes de ir para o trabalho
ou quando chega. Ele decide”.
E por ter essa agilidade no atendimento, os valores são muito mais
em conta que um salão convencional. Uma escova, por exemplo, sai
a R$49. Uma maquiagem do dia,
R$59. Porém, isto não significa que
a qualidade do serviço não seja de
excelência. Pelo contrário, a equipe
da Fast Escova passa por capacitação
constantemente. “Nossos colaboradores são treinados, inclusive, para
dar uma consultoria de beleza. Mostramos à cliente qual o melhor serviço para o que deseja. Para garantir a
agilidade chegamos a colocar dois
profissionais para atender uma cliente de forma simultânea. Agilidade e

CAROL RODRIGUES e SAMOEL
COELHO estão à frente da Fast
Escova no Buritis

qualidade andando lado a lado”, comenta o gerente Samoel Coelho.
Um dia passando pela Rua Eli
Seabra Filho, a diretora nacional
de vendas independente Mary Kay,
Clarissa dos Santos, viu a placa oferecendo a escova a R$49 e resolveu
experimentar o serviço. Mal sabia
ela que iria ficar tão satisfeita e que
se tornaria uma cliente fiel. Inclusive,
adquiriu o plano de assinatura, o que
lhe permite ficar sempre bela por um
preço ainda mais em conta. “A qualidade e praticidade da Fast Escova
têm mudado o meu dia a dia. Sou trabalhadora e mãe de dois. Encontrar
um tempo para cuidar da beleza não
é nada fácil. Eu já indiquei a Fast Escova para as minhas amigas e indico
para todas as moradoras do bairro. É,
simplesmente, sensacional”.

HOME CARE
E a qualidade e praticidade no
serviço da Fast Escova não se resumem ao espaço interno do salão. Os
produtos home care da franquia não
são apenas de alta qualidade, como
também são de fácil manuseio e aplicação. “Muitos salões convencionais
oferecem os produtos, mas quando
a cliente está em casa não consegue aplicá-los. Aqui nós mostramos
como ela deve usar e, principalmente, como é fácil usar. Mais um
grande benefício para o corrido dia
a dia”, ressalta Carol, destacando
que os produtos home care do salão
também podem ser adquiridos com
pacotes promocionais.
A Fast Escova fica na Rua Eli
Seabra Filho, 540, loja 8. O horário
de funcionamento também é especial, com atendimento às segundas-feiras, o que não é comum em um
salão tradicional.

Atendimento as segundas das 09h às 17h. Terça a sexta das 09h
às 19h e aos sábados das 08h às 17h. Contato pelo telefone
9 9679-2031(WhatsApp) e Instagram @fastescova.bhburitis.
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Arte de Servir
JB presta
homenagem ao
Dia do Garçom

Lazer

Profissionais trabalharam intensamente na reconstrução e revitalização do PARQUE AGGEO PIO SOBRINHO

Parque Aggeo
passa por melhorias
O Parque Aggeo Pio Sobrinho,
um dos maiores cartões postais do
bairro, passou por momentos difíceis nos últimos tempos. Em janeiro de 2020 foi bastante afetado
pelas fortes chuvas que atingiram
o bairro e cobriram grande parte
do local com lama. Poucos meses
depois veio o anúncio da pandemia e o consequente fechamento
do parque. Porém, assim como uma

Phoenix que renasce das cinzas, o
Aggeo, por meio de seus colaboradores, aproveitou o período de inatividade para recuperar todos os danos e fazer melhorias que há muito
tempo não aconteciam. Agora, os
moradores têm um lugar ainda mais
especial para curtir.
Os trabalhos no parque resultaram em melhorias nos jardins, nova
pintura da sede e do pergolado da

jade na área da academia. Houve a
manutenção em alguns brinquedos e
a área do parquinho ganhou uma cobertura de brita, que foi doada pela
associação do bairro. Em razão de
compensações ambientais, o Aggeo
recebeu o plantio de dez ipês amarelos e 100 m² de grama. Também
estão sendo feitos aceiros nos limites do parque para prevenção contra
incêndios.

Para o futuro ainda será realizada a troca da ponte de madeira e a construção de um pergolado com uma jade vermelha. “A
proposta da nova ponte é trazer
mais segurança para o usuário e
mais beleza para o Parque Aggeo
Pio Sobrinho”, explica a gerente
de parques das regionais Oeste
e Barreiro, Edanise Guimarães
Reis.

BEM-ESTAR

EDANISE espera que a
comunidade aproveite o
novo parque e contribua
com a sua manutenção

Devido aos cuidados com o agravamento da pandemia, o
retorno da visitação aos
parques de Belo Horizonte ainda acontece de forma restrita,
perante agendamento
no site da PBH. Hoje,
eles estão funcionando de quinta a domingo das 8h às 17h.
A proposta da prefeitura é aumentar gradativamente os dias
de visita.

Porém, este retorno parcial
já tem causado grande impacto
na vida de muitas pessoas. Segundo Edanise, o contato com
a natureza tem contribuído positivamente para a saúde, principalmente a emocional. “Tem
muita gente falando em depressão e vendo nos parques uma
válvula de escape. É gratificante ver as famílias voltando aos
poucos e aproveitando dos espaços públicos”, conta.
Como ainda estamos vivendo algumas restrições em ra-

zão da Covid-19, a gerente de
parques ressalta o quanto é importante que cada um continue
fazendo a sua parte. Por exemplo, o uso das máscaras, mesmo sendo em espaços públicos
e abertos é fundamental para
a segurança de todos. “Espero
que as pessoas, cada vez mais,
criem um sentimento de pertencimento pelos parques, uma
vez que isto cria o sentimento
de zelo, de cuidado e de carinho. Afinal, o parque é meu, é
seu e é de todos”, finaliza.

Comandante, capitão,
tio, brother, camarada.
Como Samuel Rosa já dizia em uma de suas canções, ele pode ser chamado por vários nomes, mas
todos sempre de uma forma afetuosa, íntima. Além
de nos servir, o garçom é
para muitos clientes aquele amigo e/ou familiar que
não pode estar presente naquele momento e que ele o
substitui com louvor. Por tudo isso,
nada mais justo que no nosso calendário tenhamos um dia separado só para ele, o 11 de agosto.
Devido ao seu elevado número de bares e restaurantes o Buritis
é um grande celeiro de garçons e
garçonetes. Uma delas, inclusive, bastante conhecida no bairro.
Sirlene França é garçonete há 25
anos, sendo os últimos dez apenas
no Piu Braziliano. Durante todo
este tempo, mais do que clientes,
fez verdadeiros amigos.
E fazer amigos é, sem dúvida,
o melhor da profissão. De acordo
com Sirlene, já chegou a comemorar seu aniversário em sua casa e
entre os convidados estavam vários de seus clientes do Buritis.
“Eles são pessoas agradáveis, que
respeitam nossa profissão e nos valorizam como pessoa. Nos tratam
como se fosse da família. Eu amo
muito minha profissão por isso”.
Uma prova deste carinho do
cliente com seu trabalho, sua dedicação, é uma história que a garçonete conta sempre com muita
emoção. Há alguns anos, Sirlene
estava passando por uma dificulda-

Garçonete há 25 anos, SIRLENE
diz que o melhor da profissão é
a oportunidade de fazer novos
amigos todos os dias

de financeira às vésperas das festas
de fim de ano. Como não é de ficar revelando seus problemas, não
contou o que estava passando para
ninguém. Porém, tudo mudou em
uma noite.
Sirlene conta que um cliente
chegou ao restaurante, fez questão
de esperar uma das mesas que
atende ficar vaga, porque queria
ser atendido por ela. Ao final do
serviço ele a chamou e colocou
um envelope no bolso de seu
avental. Agradeceu e disse que
era uma lembrança por tudo que tinha feito por ele e sua família. “Na
hora eu pensei que era um cartão de
natal. Continuei trabalhando normalmente e só fui ver o que tinha
no envelope muito tempo depois.
Para minha surpresa e enorme felicidade havia R$500 dentro do
envelope. Exatamente o valor que
precisava para pagar minhas contas. Só pode ter sido uma obra de
Deus. Uma emoção que sinto até
hoje quando recordo”.

Efeitos da pandemia
Infelizmente, a pandemia do Coronavírus causou um grande impacto no serviço de garçom. Com bares e restaurantes fechados, os
profissionais foram obrigados a “encostar a bandeja”. Nestes 25 anos
de profissão Sirlene nunca poderia imaginar que viveria uma situação
como esta. Como nunca pensou em exercer outra profissão não se especializou em mais nenhuma outra área. Agora, após um ano e meio de
muito sofrimento, sem trabalhar, começa a enxergar um futuro melhor.
“Aos poucos as coisas estão voltando ao normal, os bares e restaurantes abrindo. Tenho certeza que eu e meus colegas de profissão, em
breve, estaremos na ativa como era antes da pandemia. É continuar
acreditando em Deus como sempre fiz”, finaliza.
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Painel

CDL/BH e Sebrae-MG promovem
evento digital de empreendedorismo
Padre Fábio de Melo, Bella Falconi e Rachel Maia são alguns dos destaques da programação

Para MARCELO
DE SOUZA E SILVA,
presidente da
CDL/BH, eventos
como este são
importantes
para que o
empreendedor
possa trocar
experiências e
absorver novas
ideias

Entre os dias 18 e 19 de agosto,
a Câmara de Dirigentes Lojistas e o
Serviço Brasileiro de Apoio às Micro e Pequenas Empresas – Minas
Gerais (Sebrae-MG) promovem a
e-Festival, uma maratona digital focada em empreendedorismo.
Durante os dois dias, serão
apresentados cases de sucesso no
empreendedorismo, caminhos de
inovação, trocas de experiências e
uma ampla programação de palestras com nomes como Padre Fábio
de Melo, Rachel Maia, eleita pela
revista Forbes como uma das 40

mulheres mais poderosas do Brasil.
Também fazem parte da programação a influenciadora digital,
Bella Falconi, o diretor na América Latina do aplicativo de relacionamento Tinder, Andrea Iorio,
a atriz e escritora, Denise Fraga,
a influenciadora referência em
educação financeira, Ana Laura
Magalhães, o fundador e CEO da
ONG Gerando Falcões, Edu Lyra,
e a CEO da Wakanda Educação,
Karine Oliveira.
No primeiro dia de evento,
temáticas como tendências de ne-

gócios, mindset criativo, a busca
por inovação e propósito no empreendedorismo serão os destaques principais dos painéis. Já no
segundo dia de programação, as
palestras serão focadas em temas
como os desafios do marketing
invisível, a influência da tecnologia no comportamento humano,
oportunidades de mercado, obstáculos de liderança e a importância
da resiliência.
“Eventos como e-Festival são
cada vez mais necessários para que
o empreendedor possa trocar ex-

periências, absorver novas ideias e
também entender que um erro não
significa o fim de um negócio. O
empreendedorismo foi o setor que
manteve a economia girando desde
o início da pandemia, por isso, ele
merece toda a atenção e investimento”, destaca o presidente da CDL/
BH, Marcelo de Souza e Silva.
O acesso ao e-Festival
custa R$30 e as inscrições
podem ser feitas no site:		
https://bit.ly/3AwRbUd

MÚSICA AO VIVO RETORNA
À VIDA NOTURNA DO BAIRRO
Um dos momentos que mais
proporciona alegria à noite do belo-horizontino está de volta. Desde o
último dia 03 de julho, a Prefeitura
concedeu autorização para que bares e restaurantes da cidade voltem a
ter apresentações musicais ao vivo.
Apesar de ainda com restrições
para segurança sanitária, a medida já causou um impacto bastante
positivo, tanto para o empresário
quanto para o artista.
Fernanda Pessoa, proprietária do
Beerstock Pub, casa especializada em
Rock e Pop, aguardava ansiosa por
esta notícia. O bar do Buritis, além do
ótimo atendimento, tem como destaque as apresentações de bandas musicais. De acordo com a empresária, a
proibição gerou um enorme prejuízo

financeiro e até mesmo emocional,
uma vez que os artistas se tornaram
grandes amigos e sentia muito em ver
a dificuldade pelo qual muitos estavam passando, por não poderem exercer sua profissão.
“Como empresária no ramo do
entretenimento trabalho dia a dia,
gerando empregos para várias famílias direta e indiretamente, assim
como para os músicos, que dependem dessa receita. Além de fomentar toda a cadeia de fornecedores e
prestadores de serviço”.
Fernanda diz ter uma perspectiva muito clara de que as medidas
contra a Covid-19 podem ser efetivas sem ter que prejudicar a economia. “Sabemos que muitas pessoas
dependem do setor de entretenimen-

to para sobreviver. Sou solidária à
causa, mas acredito que o importante é encontrarmos o equilíbrio
para que sejamos um pouco menos
prejudicados e, assim, conseguirmos sobreviver a todo esse caos que
estamos enfrentando. As pessoas
precisam se cuidar e as do grupo de
risco precisam se cuidar ainda mais.
Assim, como em outros segmentos
da economia, podemos trabalhar
respeitando protocolos de saúde e
deixando as pessoas se divertirem”.
Apesar da felicidade em poder
retomar com a música ao vivo no
seu bar, a empresária faz questão de
demonstrar toda a sua indignação
com a forma com que o poder Executivo tem lidado com a situação.
Segundo ela, todas as atividades

têm prerrogativas bem definidas em
um estado de direito democrático
garantidas pela Constituição e não
apenas as eleitas por determinados
grupos como “essenciais”. “Sei que
temos papel imprescindível para a
arrecadação de impostos que beneficiam o Estado em todas as esferas,
principalmente, na municipal”.
Como medidas de prevenção
sanitárias exigidas pela Secretaria
Municipal de Saúde seguem proibidos espaços para dança, a permanência do público em pé, a exibição
de eventos esportivos e outras atividades de entretenimento que possam causar aglomerações. Além da
música ao vivo, também foram liberados para o funcionamento os chamados espaços kids.

FERNANDA celebra a volta da música ao vivo no
Beerstock ao lado dos amigos da BANDA FIFTIES
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Nova entrada do Paragem é inaugurada
Os clientes do Paragem já podem contar com mais conforto e
segurança para terem acesso ao
maior centro de comércio e serviços do Buritis. Desde o último dia
14 de julho, está em pleno funcionamento a nova entrada de veículos e pedestres pela Rua Vitório
Magnavacca.
Uma grande preocupação dos
administradores do Paragem, desde
o início do projeto, foi mostrar que,
de fato, uma nova entrada estaria
sendo construída, com toda uma
estrutura estética, e não simplesmente uma outra portaria qualquer. O objetivo foi fazer com
que o cliente se sentisse entrando em um lugar especial, assim
como acontece com o acesso pela
Mário Werneck.
Responsável pelo setor de
marketing do Paragem, Brendon
dos Santos, diz que a resposta obtida junto aos clientes, apesar do
pouco tempo de funcionamento
da nova entrada, tem surpreendido positivamente. “Neste primeiro
momento colhemos vários comentários positivos. A ideia vai de encontro com a proposta do Paragem
que é somar aos nossos clientes, vi-

A expectativa de Thiago agora
é pela inauguração da ala de serviços que está sendo implementada
no primeiro piso do estacionamento.
Novidade programada para o mês
de agosto. “Quando estiver funcionando vamos poder fazer quase
tudo no Paragem. Será fantástico”.
A nova entrada do Paragem
pela Vitório Magvacca deverá contribuir para a melhoria do trânsito
do bairro, reduzindo o alto fluxo de
veículos na Mário Werneck.

precisavam dar uma grande volta
para acessar o centro comercial.
Morador no vizinho Estrela D’alva, Thiago Rodrigues diz que agora ficou muito mais fácil chegar ao
local. “Eu tinha sempre que dar a
volta para chegar aqui pela avenida Mário Werneck. Muitas vezes
pegava muito trânsito para um percurso tão curto. Agora, vir ao Paragem ficou ainda mais cômodo”.

AÇÃO DE PERSONAL
TRAINER no bairro promove
saúde e solidariedade

realiza de acordo com sua capacidade física. Apesar de estar no início, ele comemora o sucesso da ação
e acredita que a cada domingo mais
pessoas irão fazer parte desta turma.
“Tenho certeza que estaremos reunindo aqui pessoas e experiências na
luta contra a Covid, gerando motivação e saúde emocional”.
Breno não cobra qualquer valor
pelo seu trabalho. Contudo, pede
para que as pessoas que forem participar contribuam com a doação
de um quilo de alimento não perecível que será entregue a famílias
carentes, que estão sofrendo ainda
mais nesta pandemia. “Eu faço par-

CLEMENTINO
VIANA DOTTI

“Uma estrela”, disseram lá pelos anos 20. Nascido na cidade de
Sabará, no dia 30 de julho de 1904, sempre foi um homem de múltipla atividade, se despontando como jornalista e fomentador às artes
e à cultura da cidade de Belo Horizonte.

Morador no Estrela D’alva,
THIAGO diz que a nova entrada
pela Rua Vitorio Magnavacca
trouxe muita comodidade a ele

Promovendo a saúde
Observando as dificuldades
que muitas pessoas têm enfrentado
durante a pandemia como medo,
ansiedade, depressão, solidão, entre outras, o personal trainer, Breno
Lopes, decidiu fazer algo que pudesse contribuir com a saúde delas.
Desde o dia 1 de agosto, todas as
manhãs de domingo, dedica parte
de seu tempo para orientar as pessoas em atividades de corrida, caminhada e treinamento funcional,
seja para quem já tem o costume de
fazer exercícios físicos ou mesmo
para iniciantes.
Breno programa percursos de
3km a 10km, em que cada pessoa

?

Você sabe
quem foi

A rua Clementino Viana Dotti começa na Avenida Professor
Mário Werneck, faz esquina com a Rua Stella Hanriot e termina na
Rua Cônsul Walter. Ela tem cerca de 300 metros e fica em um ponto
alto do bairro. Mas quem foi Clementino Viana Dotti para ter o seu
nome eternizado no Buritis?

NOVA FACHADA trouxe ainda mais beleza
ao maior centro comercial do bairro

zinhos e visitantes. Reestruturar a
nova entrada de acesso a veículos
e pedestres pela Rua Vitório Magnavacca dando a eles maior comodidade e praticidade é um dos primeiros passos para estar cada vez
mais presente com soluções no dia
a dia de quem nos visita”.
Além da bela e moderna fachada, a nova entrada tem agradado bastante os clientes que antes

?

Por Dentro do Bairro

te da Comunidade Batista Aviva,
que juntamente com associações
sem fins lucrativos, levam doações
a comunidades carentes da região.
Com esta iniciativa podemos fazer
duas grandes ações: ajudar pessoas
a se recuperarem da pandemia, e ao
mesmo tempo reunir recursos para
ajudar aqueles que necessitam”.
Para participar basta comparecer aos encontros, que acontecem
a partir das 7h, em frente à sede
da BHTrans, na Avenida Engenheiro Carlos Goulart, 900. “A
escolha do local é por ser de fácil
acesso e uma rua tranquila para
atividades físicas.

Clementino produziu vários artistas famosos de outrora, como
Tito Scippa, Erna Sack, Bidu Sayão, Joracy Camargo e até Procópio Ferreira. Durante noves anos, dirigiu a Empresa de Cinemas e
Teatros de Minas Gerais e depois foi diretor do jornal “Folha de
Minas”. Incansável, assessorou a diretoria da Real Aerovias Brasil, foi, por duas vezes, secretário municipal de Turismo e diretor
de Turismo da Hidrominas. Sem falar que foi, inclusive, chefe de
cerimonial do então governador Magalhães Pinto. Um homem que
valia por muitos!
Cidadão Honorário de Belo Horizonte e da histórica Ouro Preto foi também agraciado com a Medalha Almirante Tamandaré,
da Marinha Brasileira, com as medalhas Santos Dumont e da Inconfidência, do governo do Estado e com o Grão-Colar do Palácio
das Artes, o qual teve grande empenho em sua construção. Nada
mais justo!
Agora, o fato mais impressionante da vida de Clementino
Viana Dotti foi o de ele ter sido galã de um dos primeiros filmes
rodados no Brasil: “Canções de Primavera”, em 1923. Estrela!
Clementino foi casado com Maristela Tristão e com ela teve dois
filhos: Atílio e Ilma. Os filhos lhe deram quatro netos: Atílio, Patrícia, Cláudia e André.
Clementino faleceu no dia 11 de julho de 1984, aos 80 anos
e foi sepultado no cemitério Parque da Colina. Segundo reportagem publicada no jornal Estado de Minas, na época, “os amigos,
artistas e jornalistas que o acompanharam à sepultura lembram-se
de Clementino Dotti, grande figura humana, que deixou importante trabalho em prol das artes e da cultura como poucos vão deixar,
contribuindo decisivamente para o crescimento de Minas Gerais”.
Se você não sabia agora sabe quem foi Clementino Viana Dotti.
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Conquista

“SAMU ANIMAL”
Hospital Público Veterinário de Belo Horizonte ganha
ambulância para atendimento e transferência de cães e gatos

BRENO MOURÃO diz que a ambulância irá preencher uma
importante lacuna no atendimento a animais na capital

O Hospital Público Veterinário
de Belo Horizonte, que nos últimos
meses vem cobrindo uma lacuna da
cidade no que se refere ao atendimento gratuito e especializado aos
animais, acaba de anunciar mais
um grande benefício no serviço
prestado. Desde o último mês de
julho, o hospital conta com uma
ambulância para realizar a transferência e atendimento dos animais.
Os cães e gatos que necessitarem
de intervenções mais específicas e
apresentarem um quadro grave poderão ser atendidos, sem custo, em
outras instituições parceiras, como
no hospital veterinário do Uni-BH,
localizado no Campus Buritis.
A ambulância veterinária para
o atendimento de cães e gatos é
um veículo Doblô 1.8, totalmente

equipado, que será usado, prioritariamente, para o transporte de
pacientes internados na unidade
para procedimentos hospitalares e
realização de exames em instituições parceiras.
De acordo com o coordenador
do curso de Medicina Veterinária do
UniBH, Breno Mourão, a ambulância pode ser comparada ao conhecido serviço do SAMU, que atende a
população da capital em casos de urgência. Ela vai fazer o deslocamento
do animal ferido com toda a técnica
necessária, para evitar que ele tenha
a sua enfermidade agravada.
“Ela será utilizada para transferir animais que necessitam de um
atendimento mais adequado, casos
de intervenção cirúrgica mais complexa, por exemplo, e que o hospital

público não oferece. Além de atendimentos de acidentes. Muitas vezes
uma pessoa pega o cão ferido e coloca no seu carro para levá-lo a uma
clínica veterinária e, infelizmente,
por um mau manuseio do animal,
prejudica ainda mais a sua saúde.
Neste sentido, o Grupo de Resgaste
Animal do UniBH terá papel fundamental com sua assistência técnica”,
diz Breno.
O Hospital Público Veterinário
de Belo Horizonte é gerido pela
Anclivepa Minas (Associação Nacional de Clínicos Veterinários de
Pequenos Animais/MG), em parceria com o UniBH, por meio do
curso de Medicina Veterinária.
Inaugurado em março deste ano,
oferece atendimento para cães e gatos de famílias que não têm condi-

PARCERIA DE SUCESSO
Para Eduardo França, diretor do Campus Buritis do UniBH, a cooperação reforça as
ações sociais da instituição, ao
mesmo tempo em que amplia
o conhecimento técnico dos
graduandos e recém formados.
“É com extrema satisfação que
estamos juntos com a PBH e a
Anclivepa Minas nesse projeto
do Hospital Público Veterinário.
Temos o compromisso de atuar
em prol da população, por meio
de nossos projetos de extensão,
e essa proposta unifica nossa
premissa em ser atuante para a
cidade, com a missão de propiciar aos nossos alunos e alunas
uma experiência que alia teoria
e prática. No Hospital, eles têm

o suporte adequado para o aprendizado ao longo de toda a graduação e para além da formação acadêmica.”
Juliana Olimpo, recém-formada em Medicina Veterinária pelo
UniBH, faz parte da equipe de
atendimento do Hospital Público
Veterinário. De acordo com ela, a
possibilidade de propiciar conhecimento relevante aos cidadãos que
chegam à unidade diariamente é
um dos diferenciais do trabalho. “É
como se fosse um aprendizado de
dois anos em seis meses. Além de
atender a população de baixa renda, conseguimos levar informações
sobre saúde pública para os tutores.
Muitos desconhecem a importância
das vacinas, das zoonoses e outras

doenças e cuidados que precisam
ter com os animais. Não é apenas
uma consulta clínica para o animalzinho. Como veterinários, levamos
informação de qualidade para manter a saúde da família e dos pets”.
Yasmin Luana Portelote Chaves, aluna 5º período de Medicina
Veterinária, participa do Grupo de
Resgate Animal há um ano e meio.
A estudante acredita que o apoio do
UniBH dedicado ao Hospital Público Veterinário é uma conquista
para todos os envolvidos e para a
população da capital. “Somos uma
equipe disposta a colaborar com o
outro e a abertura do Hospital Público é extremamente importante,
pois tem um impacto social enorme. Atuamos com foco na valori-

zação do animal e da saúde única,
que é a interação entre a saúde humana e a animal. Tem sido muito
prazeroso e gratificante fazer parte
do projeto”, destaca.

JULIANA OLIMPO
não esconde o
entusiasmo em
poder contribuir com
o atendimento no
hospital público

ções financeiras para custear o tratamento dos animais. O hospital é
aberto ao público de segunda a sexta-feira, das 8h às 17h. Há capacidade para 30 atendimentos diários,
com retirada de senhas no local.
“A abertura do hospital público é um benefício para a população, que carecia de uma assistência
gratuita e de qualidade nos cuidados com seus animais. Além de seu
papel socialmente relevante para
a cidade, a unidade conta com um
apoio técnico referendado, uma vez
que os profissionais envolvidos são
docentes do Uni-BH, que coordenam e supervisionam alunos e alunas que atuam no local”, afirma Aldair Junio, professor de Medicina
Veterinária do Uni-BH e vice-presidente da Anclivepa Minas.
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Destaque

MRV valoriza conquistas femininas no esporte
As Olimpíadas de Tóquio ficarão
marcadas no Brasil pelo sucesso obtido pelas nossas mulheres, que deram
um verdadeiro show e conquistaram
medalhas históricas. E parece que já
prevendo este grande desempenho,
a nossa empresa mineira, do Buritis,
MRV, que é uma das maiores patrocinadoras do esporte brasileiro, antes
mesmo do inicio dos jogos lançou o
movimento Canto das Mulheres do
projeto #ElasTransformam, uma iniciativa para gerar engajamento e torcida para as atletas patrocinadas pela
empresa que disputaram a maior competição mundial.
Nove das nossas competidoras Ana Sátila (canoagem slalom), Bruna
Takahashi (tênis de mesa), Flavia Saraiva (ginástica artística), Rayssa Leal
(skate), Silvana Lima (surfe), Ana Patricia (vôlei de praia), Aline Silva (luta
olímpica), Beatriz Ferreira (boxe), e

Kahena Kunze (vela) - receberam patrocínio por 24 meses, antes, durante
e depois das Olimpíadas. Destas, três
voltaram para casa com medalhas no
peito: Rayssa Leal e Beatriz Ferreira
foram prata e Kahena Kunze levou o
ouro. A ideia surgiu para fomentar o
esporte brasileiro e enaltecer a importância da presença feminina nesse espaço. Dentre os objetivos do
programa, a empresa busca destacar
a força da mulher na luta do seu dia
a dia e na busca pelos seus sonhos.
“Estamos muito animados com
o projeto #ElasTransformam. Além
de apoiarmos o esporte nacional, estamos contribuindo para encorajar
as mulheres e atletas a transformarem suas realidades, lutando pelos
seus sonhos”, conta Alexia Duffles
Drummond, diretora de Marketing
da MRV. “A igualdade de gênero é
uma causa muito importante abra-

Campeã de casa nova

çada pela MRV&CO, nós temos
desenvolvido e incentivado diversas iniciativas nesse sentido”, ressalta a executiva.

PATROCÍNIO da empresa
mineira foi FUNDAMENTAL
para o bom desempenho de
nossas guerreiras

Mas, além do patrocínio
de dois anos, a MRV decidiu
dar um passo a mais na relação
com as atletas olímpicas que
fazem parte do projeto #ElasTransformam. A empresa irá
premiar as atletas que voltaram de lá com uma medalha de
ouro no peito com um apartamento.
Nossa super atleta da vela
Kahena Kunze terá o direito
de escolher um apartamento
de até R$ 200 mil em qualquer
uma das mais de 160 cidades

em que a empresa atua dentro
do país. “A casa própria é o
sonho de grande parte dos brasileiros, e a MRV busca contribuir para que mais pessoas
consigam realizar esse desejo,
afirmou Alexia Drummond.
A MRV ainda patrocina outras três atletas do nosso país:
a nadadora Lorrane Ferreira e
a triatleta Luisa Baptista, que
não conseguiram a vaga olímpica, além de Luiza Fiorese,
que irá disputar as paralimpiadas no vôlei sentado.

ELES AJUDARAM QUEM TEVE O PRIVILÉGIO DE PODER “FICAR EM CASA”
Os efeitos da pandemia do Coronavírus impactaram negativamente a vida profissional de muitas pessoas. No entanto, para uma
classe em especial, ela acabou sendo bastante vantajosa. Devido à
necessidade do isolamento social
e a proibição de funcionamento de
bares e restaurantes, o serviço de
entregas se tornou essencial para
o nosso dia a dia e, com isso, aumentou a procura pelos motofretistas. Apesar de ficarem expostos
aos riscos, estes profissionais encontraram neste período uma boa
oportunidade para manterem ou até
aumentarem o faturamento.
Jackson Lopes trabalha como
motofretista há 14 anos, sendo
nove deles somente para estabelecimentos do Buritis, e enaltece
este momento vivido há mais de
um ano. Atualmente, faz delivery
de almoço durante o dia e de comida japonesa à noite. De acordo
com ele, as corridas não só aumentaram de forma considerável, como
também muitos novos profissionais

surgiram no mercado. “Infelizmente,
muita gente perdeu seu emprego na
pandemia e viu o serviço de motoboy ou mesmo de motoristas de apli-

cativo ser a solução para conseguir
renda. O número de motofretista nas
ruas hoje em dia é impressionante”.
Jackson diz que optou por ter

De acordo com JACKSON, a pandemia foi um momento
de grande oportunidade financeira para os motofretistas

melhor qualidade de vida nos últimos tempos e, por isso, reduziu sua
carga horária de trabalho. Ele garante que, se quisesse, poderia trabalhar o dia inteiro que haveria demanda. “É muito pedido mesmo. O
telefone não para. Quem rodou no
aplicativo, ganhou dinheiro. Agora,
com os estabelecimentos reabrindo
de forma gradual, vamos ver como
será o cenário daqui pra frente”.
Em relação à segurança de sua
saúde, uma vez que está na chamada linha de frente, Jackson garante que nunca se sentiu ameaçado.
Sempre manteve a distância adequada junto aos clientes e, no início
da pandemia, os aplicativos ao qual
trabalha ainda distribuíram para
os profissionais kits semanais com
máscaras e álcool gel. “Te falo com
sinceridade. Eu achei que estava
mais seguro do que muitas pessoas
que ficaram dentro de casa. Os casos de motoboy que fiquei sabendo
que contraíram a doença não foram
durante o serviço, mas, sim, nas
horas de lazer”.

DELIVERY NO BURITIS
Por ser um bairro verticalizado, Jackson conta que a grande
mudança no seu serviço junto ao
cliente foi a impossibilidade de entrar nos condomínios. O que antes
em alguns lugares já estava sendo
imposta esta medida por conta de
segurança, a partir do início da
pandemia ela foi estendida a todos
os edifícios pela questão sanitária.
Se por um lado não precisava mais
subir escadas, por outro a demora
em ser atendido prejudicava a agilidade no serviço.
“Tem idoso, mulher grávida, pessoas mais tranquilas, podemos dizer assim (risos), que
demoram demais para buscar a
encomenda. Aí a gente atrasa outras entregas ou mesmo deixa de
aceitar outro serviço. Se um motoboy te entregou sua encomenda e saiu rápido é porque preci-

sou, não foi falta de educação”.
Quanto ao tratamento dos
clientes, o motoboy diz que os
moradores do Buritis são muito
educados. Esta, inclusive, foi uma
das razões por decidir trabalhar
apenas no bairro. Quando uma
pessoa é indelicada, em razão
da demora ou o recebimento
de um produto diferente do que
solicitou, Jackson diz compreender a indignação.
“Eu mesmo quando peço algo
e atrasa ou chega ruim, eu reclamo. É um direito. O problema é
que, na maioria das vezes, nós
não somos os culpados. Mas,
como somos a pessoa que está
representando aquele estabelecimento, é natural que sejamos cobrados. O povo do Buritis é muito
educado em geral. Gosto muito
de trabalhar aqui”, declara.

