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Cenário e perspectivas da
gastronomia local
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Olegário
CID COSTA NETO

Xico

Comerciantes e proprietários de restaurantes, lanchonetes e pizzarias do Jaraguá e região têm buscado
inovar em diferenciais para atrair mais clientes e contornar a crise pela qual o país passa nos últimos meses. O
Jornal Jaraguá em Foco visitou alguns estabelecimentos
da região e constatou que os locais que buscam divulgar mais seus produtos e serviços, se diferenciam e
oferecem qualidade no atendimento têm conquistado a
fidelidade de um público significativo.
Dentre as perspectivas e as tendências para o setor
nos próximos meses está o aprimoramento na qualidade dos serviços prestados. As pessoas estão cada vez
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mais exigentes e por isso todo cuidado com os mínimos
detalhes é importante. Os frequentadores querem ser
bem atendidos e estão atentos à qualidade dos produtos, à diversidade de alimentos oferecidos, à higiene e,
principalmente, ao bom atendimento, que é um diferencial determinante.
A região da Pampulha teve um grande desenvolvimento nos últimos anos. Os moradores têm hoje à sua
disposição diversos tipos de segmentos gastronômicos
nos bairros próximos às suas residências. Os próprios
comerciantes acreditam que a região tem potencial e
que ainda há espaço para novos tipos de estabeleciINTERNET
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mentos. A população local é a que mais ganha com
isso, pois há mais comodidade associada à qualidade
do atendimento, além de fortalecer a economia da região.
Cabe aos estabelecimentos inovar sempre para,
assim, cativar e fidelizar cada consumidor. Este é o
momento de investir em diferenciais para satisfazer os
clientes. Dessa forma, o setor gastronômico se expandirá ainda mais, passará por essa crise sem muitos contratempos e continuará contribuindo com o crescimento
local.

Leia mais nas páginas 8, 9 e 11

PRÓXIMA EDIÇÃO – Em nossas próximas edições falaremos sobre a CRISE ECONÔMICA que assola o país e como
isso reflete na vida dos moradores e dos comerciantes. Falaremos em breve sobre os problemas e sofrimentos causados pela LEISHMANIOSE e também sobre os direitos e as garantias de quem compra ou aluga um imóvel novo e se depara com problemas estruturais. Manteremos
as colunas “Quadro de Empregos”, “Leitor em Foco”, “Jaraguá Conta sua
História”, (em que os moradores mais antigos relatam suas histórias curiosas e divertidas sobre o começo do bairro) e “Saúde e Bem-estar”, abordando os mais diversos assuntos ligados à saúde e à qualidade de vida. Os
próximos temas serão CLAREAMENTO DENTAL, ESTRESSE e QUALIDADE DO
SONO. Quer dar a sua opinião sobre algum assunto? Participe!

www.emfocomidia.com.br
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CRÔNICA
Você vai mesmo vivenciar este momento de crise?
Vivemos em um mundo
em que somos constantemente
contaminados por más notícias
e também por falsas notícias.
Com o poder das redes sociais
e as facilidades de acesso aos
celulares e à internet, qualquer
informação pode se alastrar
rapidamente e nem todas as
pessoas sabem discernir o
verdadeiro do falso ou nem se
preocupam em pesquisar antes
de passar uma notícia duvidosa
para frente. Além disso, se não tomarmos cuidado, notícias
negativas e reclamações constantes podem nos influenciar
negativamente e até mesmo impedir a prosperidade de nossas vidas. Por isso, discernir sempre o que você vê, lê e ouve
pode ser a chave para o seu sucesso.
Hoje um dos assuntos mais discutidos no país é a atual
crise econômica em que vivemos e isso faz com que as pessoas se preocupem em excesso. Faz com que muitos empresários retraiam investimentos, considerando que poupar
seja a medida mais segura para enfrentar esse momento
e sofrer menos impactos. Mas será essa a maneira mais
segura de enfrentar a crise econômica? Muitos são bem
calculistas; outros completamente “pés no chão”, evitando
gastos, publicidade e/ou investimentos. Mas em momentos
como esses, temos também de olhar para o outro lado. Não
existe só perigo e riscos. Há também oportunidades.
Albert Einstein, físico teórico alemão que desenvolveu
a teoria da relatividade, já dizia: “Não pretendamos que as
coisas mudem se sempre fazemos o mesmo. A crise é a
melhor bênção que pode acontecer às pessoas e aos países, porque a crise traz progressos. A criatividade nasce da

angústia, como o dia nasce da noite escura. Quem supera a
crise, supera a si mesmo sem ficar ‘superado’. Quem atribui
à crise os seus fracassos e penúrias, violenta o seu próprio
talento e dá mais ênfase aos problemas do que às soluções.
A verdadeira crise é a crise da incompetência. O inconveniente das pessoas e dos países é a preguiça de encontrar
as saídas e soluções. Sem crise não há méritos. É na crise
que aflora o melhor de cada um, porque sem crise todo
vento é afago. Falar da crise é promovê-la, e calar na crise
é exaltar o conformismo. Em vez disso, trabalhemos duro.
Acabemos de uma vez com a única crise ameaçadora, que
é a tragédia de não querer lutar para superá-la”. Ele disse
exatamente tudo que eu gostaria de mencionar neste texto.
Pessoas arrojadas e determinadas darão um jeito de
adotar uma postura coerente e consistente, buscando medidas para aumentarem a produtividade e direcionando recursos e suor para onde realmente poderá haver resultados.
É preciso entender definitivamente que qualquer crise é o
momento certo para fazer a diferença. É a grande oportunidade para fazer as mudanças necessárias, seja no âmbito
profissional ou na vida pessoal. É a oportunidade de sair fortalecido e fazer a diferença perante os concorrentes. Afinal
de contas, se você não mudar, ele certamente mudará. Vai
se sobressair aquele que se adaptar às intempéries do mercado com técnica, planejamento, organização e disciplina.
Confiar é outra palavra chave. Ter foco. Fazer a diferença.
Saber quais as possibilidades, as mudanças que poderão
ser feitas. Saber o que vai oferecer para seu público principal e de que maneira oferecer, buscando qualidade e excelência no atendimento e na prestação de serviços e/ou na
qualidade de seus produtos. É buscar ser visto, divulgando
o trabalho para aumentar a visibilidade de um público que
pode ser seu futuro cliente. Aquela máxima que diz que o
que não é visto não é lembrado, nunca foi tão verdadeira.

ANUNCIE AQUI
Destaque o nome da sua empresa nos jornais
da Em Foco Mídia

O Jornal Jaraguá em Foco é uma publicação informativa mensal da Em Foco Mídia voltado aos moradores
e comerciantes dos bairros Jaraguá / Liberdade, Santa Rosa, Indaiá, Aeroporto, Universitário, São Luiz, São
José. Independente e imparcial, nosso objetivo é informar, esclarecer, debater por meio de matérias informativas, informações úteis e demais notícias. O Jornal é distribuído gratuitamente (10 mil exemplares) em
residências, comércios, clubes, empresas, entre outros locais de grande circulação.

Direção:
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Jornalista Responsável
(redação e edição):
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Com uma distribuição direcionada, aqui você encontra uma maneira segura de
divulgar serviços e produtos para o público certo. São 10 mil exemplares distribuídos gratuitamente na sua região. A Em Foco Mídia garante credibilidade,
alta visibilidade, qualidade gráfica e editorial, com papel diferenciado e uma
distribuição impecável.
JARAGUÁ EM FOCO: Distribuído
gratuitamente nos bairros Jaraguá
(Liberdade/ Santa Rosa), Dona Clara,
Aeroporto, Universitário, Indaiá e São
Luiz.
PLANALTO EM FOCO: Planalto, Itapoã
e parte do Campo Alegre, Vila Clóris,
Santa Amélia e Santa Branca.

Fabily Rodrigues (Diretor/Editor da Em Foco Mídia)
emfocomidia@emfocomidia.com.br
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Seja parceiro e tenha grandes possibilidades de retorno
para o seu negócio

Neste momento em que todos estão recuados, dar o primeiro passo e mostrar a “cara” dos seus produtos pode fazer
toda a diferença. Se optar por se recolher e esperar a crise
passar, pode ser determinante para que você não saia do lugar e viva no conformismo, deixando as coisas como estão,
sem ousadia e confiança.
Todo cuidado é pouco sim e é preciso pensar bem nas
ações antes de executá-las para não correr riscos desnecessários, mas pode não ser interessante focar na retração dos
investimentos e nas ações para conter seus custos. O risco
é o que pode te impulsionar. Li recentemente um artigo do
consultor de planejamento estratégico Anderson Coutinho,
em que ele diz que é preciso transformar reatividade em
proatividade, valorizando a capacidade de sua organização
em ampliar a produtividade, maximizar o uso dos recursos
atuais, investir onde há maior capacidade de retorno de curto prazo e promover mudanças alicerçadas não em entusiasmos, mas em métodos e em práticas inovadoras.
O fato é que não dá para ficar imóvel esperando algo
milagroso acontecer. Nosso país sempre teve de conviver
com crises. Esta não é a primeira e nem será a última. As
coisas só mudarão se cada um fizer por onde. A crise é justamente o motivo que você precisava para ser impulsionado
a buscar o progresso. É o momento certo para soltar sua
criatividade e fazer nascer grandes ideias que podem mudar
seu destino definitivamente. É na crise que nascem as invenções, os descobrimentos e as grandes estratégias. Sem crise
não há desafios, sem desafios a vida é uma rotina, uma lenta agonia. Mãos à obra e faça a diferença! Deus te abençoe!
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JARAGUÁ INFORMA

Novo consultório de psicologia e hipnoterapia
é inaugurado na região
A psicóloga e hipnoterapeuta, Claudia Lana, inaugurou um novo consultório
e desde o início de junho
passou a atender a seus pacientes na Rua Francisco Vaz
de Melo, 20, sala 3. Claudia
trabalha na região do Jaraguá
há 10 anos e durante a maior
parte desse período esteve
no Centro Médico Pampulha.
Segundo ela, o objetivo da
mudança passa, principalmente, pela necessidade de
contar com um espaço mais
acolhedor e propício ao seu trabalho.
“Achei importante continuar na região
pelo fato de estar bem conhecida no bairro.
Consegui um espaço mais amplo o que permite atender meus pacientes com mais tranquilidade”, revela Claudia. Para ela, até a decoração do consultório auxilia no trabalho, já
que seus pacientes precisam de paz e silêncio. “O novo local me ajuda bastante também
na prática da hipnoterapia, que acredito ser
algo exclusivo do meu consultório, pelo menos aqui na região do Jaraguá”, revela. Além
do atendimento individualizado, ela pretende
formar pequenos grupos para realizar práti-
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cas meditativas voltadas à psicoterapia.
“Só não atendo ao público infantil. Tenho
pacientes desde adolescentes, a partir dos
12 anos, até a melhor idade”, destaca. Sua
relação com o bairro é positiva, pois ela também é moradora da região. “Já trabalhei em
outros bairros, principalmente na Zona Sul,
mas o conforto de estar perto de casa se
mostrou uma grande vantagem. Não posso
trabalhar com pessoas que buscam paz e
equilíbrio se eu não estiver com esses sentimentos dentro de mim para repassar a elas”,
revela Claudia, enaltecendo a qualidade de
vida relacionada ao “localismo”. Mais informações: 8455-3217.

Life Odontologia traz novidades
ao bairro Jaraguá
A clínica Life Odontologia, localizada na Rua
Francisco Vaz de Melo,
20, sala 1, passou por
uma reforma estrutural
para proporcionar aos
seus pacientes um ambiente mais aconchegante. O local é administrado
pelo dentista Alysson
Leonardo Nunes Mello,
que já trabalha na região
há 10 anos. Segundo ele,
o objetivo da reforma
passou pela necessidade
de se destacar e inovar.
“Pensamos na saúde e no bem-estar dos pacientes que geralmente chegam tensos e receosos para a consulta. Por isso é necessário
que eles encontrem um ambiente favorável
ao tratamento”, afirma o dentista.
Além das mudanças físicas no espaço, a
clínica contou com investimentos também em
novos equipamentos e serviços. “Buscamos
diminuir os fatores de obstáculo para a ida
ao dentista”, revela. Essas mudanças complementam a nova filosofia da clínica, que busca
um atendimento mais focado na prevenção
do que na cura. “Infelizmente os tratamentos

curativos e reabilitadores ainda são os mais
procurados. Tanto por parte do profissional
quanto do paciente é necessário que se invista mais na odontologia preventiva”, ressalta.
Com casa, equipamentos e filosofias
novos, a clínica Life Odontologia oferece
atendimento nas seguintes especialidades:
reabilitação oral, laserterapia, transformação do sorriso, toxina botulínica (conhecida
como botox), implantes orais, estética gengival, além de tratamentos mais tradicionais
como ortodontia, endodontia, estética, dentre outros. Mais informações: 3247-7732 /
9184-7810.

Não vai viajar em julho?
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Rua Furtado de Menezes, nº 699
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“Café com Oração” reúne empresários
da região do Jaraguá

Rádio Cresap Fanuel promove
cultura na região
A rádio Cresap Fanuel 89,7 FM
é uma emissora da Comunidade
Renovada Santo Antônio de Pádua
– Cresap. É um espaço destinado à divulgação e ao debate de
temas como cultura, educação,
saúde, segurança e meio ambiente nos bairros Jaraguá, Dona Clara,
Aeroporto, Liberdade, Santa Rosa,
Suzana, Indaiá, São Francisco e
Universitário. O propósito da emissora é construir um modelo de mídia comunitária inovadora baseada
nos parâmetros da Edu-comunicação e da
Comunicação Colaborativa.
A rádio atua também nos principais
meios de comunicação virtual e redes sociais,
ressaltando eventos culturais, prestação de
serviços, evangelização e educação, sob o
aspecto dessas novas tecnologias, disponibilizando em tempo real, todo o conteúdo da

DIVULGAÇÃO

programação diária produzida. A equipe busca firmar parcerias com instituições públicas
e privadas, de ensino superior, profissionais
liberais, associações comunitárias, organizações não governamentais, além do comércio
local, para atender às demandas da comunidade. Mais informações: 3492-4254 /
8104-0943.

Aconteceu no dia 12 de maio,
o Segundo Café com Oração para
Empresários da Região do Jaraguá.
A iniciativa é oferecida pela Cresap
(Comunidade Renovada Santo Antônio
de Pádua) em parceria com a Rádio
Fanuel, 3x4 Publicidade, padarias Ping
Pão e Pães e Energia e a Festa Chic. O
encontro ocorre a cada dois meses na
própria sede da Cresap, localizada na
Rua Dom Rodrigo. O padre Gilson é o
responsável pela paróquia Santo Antônio
e o idealizador do encontro.
O principal objetivo do evento é reunir
os empresários do bairro para uma mensagem de incentivo ministrada pelo padre
Gilson e para momentos de confraternização.
O público-alvo são os empresários e microempreendedores da região do Jaraguá, que
geralmente possuem uma vida muito agitada.
O café não tem custos e promove momentos

FABILY RODRIGUES

de reflexão, além de ser uma oportunidade
de troca de experiências com empresários de
diversos segmentos. O encontro está de portas abertas para qualquer interessado, sendo necessário a todos à confirmação de sua
presença. O próximo encontro está previsto
para ocorrer em julho. Os convites são individuais, intransferíveis e o participante deve
confirmar sua presença. Mais informações:
3497-8207.
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LEITOR EM FOCO
Este espaço é destinado a você, leitor e morador da região do Jaraguá, que pode elogiar, criticar, sugerir e comentar as matérias do Jaraguá
em Foco ou fatos dos bairros locais. Colabore
com o Jornal! Mande a sua história, conte um
caso inusitado passado na região, um acontecimento, ou mesmo envie uma fotografia antiga
ou curiosa para a galeria de fotos do Jornal. Este
espaço é todo seu. Entre em contato por e-mail:
emfocomidia@emfocomidia.com.br. Participe!
O Jaraguá em Foco quer melhorar, crescer e informar ainda mais com a ajuda de cada leitor.
OBRA CAUSA TREMORES EM APARTAMENTOS
“Sou síndico do Condomínio Residencial
Liberdade, que fica ao lado da barragem de contenção que está sendo construída aqui no bairro
Jaraguá. Muitos apartamentos estão sendo atingidos pelos tremores causados pela obra, inclusive apartamentos que não foram vistoriados e
estão localizados no corredor central do condomínio. Esses tremores têm causado preocupações a todos os moradores. Fica aqui nosso alerta e pedimos que sejam tomadas providências
necessárias para avaliação de risco, agora que a
obra encontra-se mais próxima ao condomínio.
Quando foi feita a canalização do córrego há alguns anos, o bloco F sofreu algumas rachaduras
que até hoje não foram reparadas pela Prefeitura
e/ou pela construtora responsável.”
José Eduardo de Oliveira, Síndico do Condomínio do Conjunto Residencial Liberdade
DESCARTE DE PILHAS E SIMILARES
“Prezo pelo anonimato e julgo que as ações
coletivas e de cunho popular podem sim existir,
porém sem buscar a promoção e/ou exposição

individual. Escrevo-lhes no sentido de sugerir reportagem sobre a responsabilidade social que
abarca a todos nós, no tocante ao descarte de
pilhas utilizadas em aparelhos eletroeletrônicos.
Fiquei surpreso recentemente ao buscar na região em que moro recipientes próprios em lojas,
padarias, supermercados e afins e não encontrei.
Fui até o centro de coleta seletiva de lixo da PBH
na rua Aimée Semple Mcpherson (vulgarmente
conhecida como av. do canal) e aí sim me espantei. O funcionário da PBH responsável pelo local
me disse que poderia colocar em qualquer lixeira
que o caminhão levaria. Ora pois, nem esse funcionário que deveria ser capacitado devidamente
tem noção da composição e dos malefícios destes pequenos artefatos. Na busca anterior pelos
estabelecimentos comerciais, várias pessoas se
prontificaram a ficar com as pilhas jogando-as
no lixo comum. Então, sugiro uma reportagem
abrangente, baseada na legislação e focando
o esclarecimento público. Muito se reclama do
governo, dos políticos e de outros representantes
comunitários, porém, nos esquecemos que essas
instituições e organizações são compostas por
nós mesmos. No encarte das pilhas vem escrito diversas recomendações quanto ao seu uso,
cuidados e riscos a que as pessoas e o meio ambiente estão expostas. Inclusive, nesta mesma
embalagem vem escrito: ‘Após o uso, as pilhas e/
ou baterias deverão ser entregues ao estabelecimento comercial ou rede de assistência técnica
autorizada’. Ninguém cumpre isso, os comerciantes simplesmente viram as costas aos consumidores e não cumprem seu papel que, obviamente
deve incluir também a obrigatoriedade do esclarecimento do que vendem à população.”
L. G., Morador

SEGURANÇA
“Parabenizo este informativo pela grande
prestação de serviço para a população da Pampulha. O tema insegurança é uma realidade. No
dia 16 de abri deste ano, por voltas das 7h40,
ocorreu um assalto na Rua Doutor João Miranda,
em frente ao ponto de ônibus, próximo à praça
do Suzano. O assaltante levou um aparelho celular de uma moça que estava no ponto. Sou
favorável a uma manifestação na região do Dona
Clara e Jaraguá, solicitando mais segurança.”
Júnio, Morador do Dona Clara
INFRAÇÕES LOCAIS
“Prezados, é com imenso desprazer que envio-lhes esse e-mail, primeiro por ser um assunto
desagradável, segundo pelo fato de não ser a
primeira vez que esse assunto é divulgado. Enfim, sei da responsabilidade social que o Jornal
assume e do seu papel importante de retratar e
tentar sanar as mazelas e os problemas da sociedade, por isso não hesito em mais uma vez solicitar que vocês contribuam para que mais uma
estatística seja vencida. A Rua Mascarenhas de
Morais (bairro São Luiz) é mão única e como se
não bastasse somente passar pela contramão, o
que já é um fato de extrema falta de educação
e irresponsabilidade, essas pessoas incoerentes
com as posições que defendem e ocupam no
meio social estacionam como se não estivessem
cometendo nada de errado. Está na hora de assumirmos nossas responsabilidades. A corrupção também está nos pequenos atos. Peço por
gentileza, que não divulguem meu nome. Desde
já agradeço.”
N.C., Moradora do bairro São Luiz

odontologia e bem-estar

O consultório do Dr. Alysson Leonardo N. Mello
agora é Life odontologia e bem estar!
Focados na saúde e bem estar do cliente, oferecemos
todos os tipos de tratamento odontológico, através de
uma equipe altamente capacitada.
Oferecemos também tratamentos diferenciados
como laserterapia, transformação do sorriso, toxina
butolínica, tratamento de ronco e apneia, sempre
aliados a conhecimento e alta tecnologia.
A nossa losoa é promover saúde e bem estar ao
paciente. Venha nos conhecer!

3427-7732 / 9184-7810

R. Francisco Vaz de Melo, 20 sala 01

ABANDONO DE ANIMAIS
“Acho bem legal o conteúdo produzido pela
Em Foco Mídia / Jaraguá em Foco. Sempre tem
uma matéria ligada à área de saúde, meio ambiente, etc. Parabéns pelo trabalho! Gostaria de
sugerir um assunto importante (não sei se já foi
publicado, pois moro somente há alguns meses
aqui): posse responsável de animais domésticos! Hoje me vi atrapalhada com dois cães que
vagavam pelas ruas e atravessavam no meio dos
carros, inclusive na Av. Antônio Carlos e na Av.
Otacílio Negrão Lima, na Lagoa da Pampulha,
onde um deles acabou sendo atropelado! Felizmente não foi muito grave. Decidi voltar também
e tentar achá-lo, no intuito de verificar se estava
bem e se eu conseguia descobrir se teria dono.
Fui seguindo o outro cão, que provavelmente
estava voltando para encontrar o seu companheiro. Este havia parado no posto de gasolina,
escondido em um canteiro, aparentemente bem.
Chamei-os para ir embora, pois ali provavelmente
retornariam para o meio da rua. Tive de parar o
trânsito na Antônio Carlos para conseguir atravessar os dois! Infelizmente eles não me obedeceram, e ficaram ali nos arredores do Shopping
Pampulha Mall. Enfim, não sei de onde vieram e
nem para onde foram. Fiquei abalada, foi uma
situação bastante estressante. O problema dos
animais abandonados nas ruas é muito sério. As
pessoas precisam se conscientizar e cuidarem
para que seus animais não vaguem pelas ruas, e
a Prefeitura e as ONGs protetoras precisam ficar
atentas para recolher os animais sem dono.”
Cláudia Assunção, Moradora do bairro São Luiz
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FESTAS JUNINAS ANIMAM A REGIÃO
Existem duas explicações para o termo
“Festa Junina”. A primeira diz que surgiu em
função das festividades que ocorrem durante
o mês de junho; a outra, que teve origem nos
países católicos da Europa em homenagem a
São João. São muitas as festas na região, que
acontecerão em clubes, ruas, escolas e praças.
Vale a pena comparecer e conferir!
ARRAIÁ DO JARA (JARAGUÁ COUNTRY CLUB)
13 de junho, a partir das 18h
Atrações: César Menotti e Fabiano, Chama
Chuva, Uai Pode, Danniel Maestri, Buick 90 e
Quadrilha Beija-Flor de Minas
Rua Amável Costa, 7 – Jaraguá (3490-9100 /
3491-9110)
ESCOLA ESTADUAL ANITA BRANDÃO
13 de junho, a partir das 10h
Rua Igino Bonfioli, 5 - Jaraguá (3516-8305)
CHROMOS
13 de junho, a partir das 10h
Atrações: apresentações musicais e apresentação de quadrilha
Avenida Abrahão Caran, 100 – São José
(3492-2123)
ARRAIÁ DO PIC
Atrações: Chitãozinho & Xororó, Denis & Renan
13 de junho, a partir das 20h
Rua Ilha Grande, 555 - Pampulha (35168305)
PROMOVE PAMPULHA
19 de junho, a partir das 19h
Rua Alfredo Camaratti, 121 – São Luiz (34923866)

ARRAIÁ MIRIM DO JARAGUÁ COUNTRY CLUB
20 de junho, entre 16h e 21h
Rua Amável Costa, 7 – Jaraguá (3490-9100 /
3491-9110)
PEQUETITOS
20 de junho, a partir das 14h
Rua Diniz, 20 - Jaraguá (3082-7601)
COLÉGIO DONA CLARA
27 de junho, a partir das 14h
Atrações: Comidas típicas e apresentação de
quadrilha
Rua Orozimbo Nonato, 640 - Dona Clara
(3497-6919)
SISTEMA DE ENSINO OFFICINA DAS LETRAS
27 de junho, a partir das 13h
Rua Amável Costa, 56 - Jaraguá (3427-6087)
AABB
4 de julho, a partir das 17h30
Atrações: Mulheres de Banda
Av. Otacílio Negrão de Lima, 11.840 - Pampulha (3490-9923)
CRECHE COMUNITÁRIA AURÉLIO PIRES
11 de julho, a partir De 12h
Praça Santo Antônio - Aeroporto (3443-4916)
PARÓQUIA SANTA CATARINA LABOURÉ
11 de julho, a partir das 18h
Praça Santa Catarina Labouré - Dona Clara
(3491-9824)
IATE TÊNIS CLUBE
11 de julho, a partir das 20h
Atrações: a definir
Av. Otacílio Negrão de Lima, 1350 - São Luiz
(3490-8400)
COMUNIDADE NOSSA SENHORA APARECIDA
17 de julho, a partir das 14h
Paróquia São Francisco de Assis, Rua Padre Leopoldo Mertens, 1121 – São Francisco (34976968 / 7758)

RONNIE LORENZINI

tattoo artist

@lorenzini87
+55 (31) 9551-9616
/ronnie.lorenzini

Edi cio Lagoá
w
w
w
w
w
w
w

Coberturas com vista para Lagoa Santa
2 quartos, 1 vaga
Varanda Gourmet
100% reves do em textura o
Garagem sobre pilo s
Água e gás individual
No centro de Lagoa santa
(31) 3495-5660 / 7509-5664
www.skallaconstrucoes.com.br

Vista para a lagoa

Planta Apto Cobertura
Reg. de Incorp. - R 02 / 25394r
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As perspectivas do setor gastr
A realidade econômica do
Brasil mudou nos últimos meses. Na região do Jaraguá não
foi diferente. Dentre os setores
afetados está a gastronomia.
Entretanto, os restaurantes e as
lanchonetes da região têm buscado diferenciais para despertar
a atenção de cada cliente e, assim, contornar a crise. O Jornal
Jaraguá em Foco conversou com
vários comerciantes do setor sobre as perspectivas e as tendências para os próximos meses.
Para o proprietário do restaurante Recanto do Sabor,
Afonso de Almeida Costa, o comércio está afetado, de forma
geral, mas existem novas possibilidades para os comerciantes.
“O comércio está em uma linha
de declínio, porém o problema
não diz respeito só à região. As
pessoas não deixam de comer,
só criam alternativas para economizar. Cabe aos estabelecimentos inovar sempre, oferecendo produtos de qualidade e um
bom atendimento”, ressalta.
Já para a sócia-proprietária do restaurante Sapão Taioba, Margareth Pantoja, a crise
econômica vivenciada pelo país não tem afetado significativamente a gastronomia. “Não

FABILY RODRIGUES

Surubim no Espeto
CID COSTA NETO

Sapão Taioba
vejo crise no setor gastronômico porque ele
é mais do que necessário. Cada vez mais as
pessoas almoçam fora. Aqui na região existem muitos restaurantes bons, o que traz um
leque de opções para o cliente. Além disso,

THIAGO CHAVES

diferenciais, especialmente na
qualidade do atendimento, têm
conquistado a fidelidade dos
clientes. Na hora de escolher um
restaurante ou uma lanchonete,
além da localização e do tipo de
proposta do estabelecimento, muitas pessoas olham alguns pontos
que para muitos é classificatório:
atendimento, qualidade e higiene.
“O público hoje em dia busca um
bom atendimento, bebida gelada,
um espaço agradável e principalVó Candida
mente uma comida com sabor e
ALEXANDRE FERREIRA
apresentação. Esse é um setor em
expansão na região, mas deve-se
sempre priorizar o atendimento e a
qualidade do que se oferece”, salienta a proprietária do restaurante
La Palma, Naiara Faria.
De acordo com o sócio-proprietário do restaurante Casa
Laranja, Argemiro Ferro Filho, é
um grande desafio retomar o percentual perdido com a crise. “Vejo
que é o momento de se diferenciar, por isso estou investindo em
Casa Laranja
publicidade, produção e mão de
obra para conquistar novos clienparticipar de festivais como o ‘Comida di
buteco’, por exemplo, atraiu mais clientes e tes que vão compensar a perda. Nós ampliatrouxe resultados muito positivos para nós”, mos o atendimento, abrindo uma lanchonete
que fornece café da manhã e da tarde para
destaca.
Os estabelecimentos que apresentam os diversos trabalhadores da região. A nossa

Recanto
do Sabor
►Comida no fogão à lenha
►Aluguel de salão para festas
►Almoço todos os dias com churrasco
►A melhor comida self-service da região

Avenida Sebastião de Brito, 430 - Dona Clara -

3497-9175

CARDÁPIO:
2ª FEIRA

3ª FEIRA

4ª FEIRA

- Bife à rolê ou Frango - Almôndegas. - Tutu à Mineira.
Empanado com Purê - Espaguete Alho - Frango frito.
- Couve.
e Óleo.
de Batatas.
- Mostarda refogada. - Strogonoff de
Carne.
- Angu.
- Abobrinha refogada.

Comida caseira igual a casa da gente!

5ª FEIRA

6ª FEIRA

- Feijão Tropeiro. - Feijoada.
- Strogonoff de
- Costelinha.
Frango.
- Pururuca.
- Couve.
- Banana frita.

R. Viseu, 966 - B. São Francisco TELE-ENTREGA:
(prox. à Fiat Strada)

3441-1006

Aos sábados,
nossa tradicional
feijoada.
Venha e traga
sua família!
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ANUNCIE AQUI: 3441.2725 | 2552.2525

ronômico na região do Jaraguá
ALEXANDRE FERREIRA

proposta não é fazer uma comida elaborada
e sim uma comida bem caseira, simples e tipicamente mineira”, afirma.
Concentração de estabelecimentos
A região da Pampulha se desenvolveu
mais nos últimos anos. Hoje é possível encontrar diversos tipos de segmentos gastronômicos na região e essa diversidade faz com
que os moradores tenham mais opções para
consumir no próprio bairro. “O bairro Jaraguá
tem se desenvolvido cada vez mais com a
chegada de mais prédios e empresas que
trazem também o movimento para o setor da
gastronomia, sobretudo a do almoço. Acredito
que este ano será muito bom”, espera o proprietário do restaurante Quintal de Minas,
Rodrigo Carlos.
Assim também acredita a proprietária do
restaurante Jardim de Minas, Solange Rosa.
Ela destaca ainda que os espaços de concentração de estabelecimentos na região são
vistos com bons olhos pelos comerciantes:
“A concentração de restaurantes próxima de
regiões de comércio é um ponto interessante,
pois ajuda a todos, principalmente na visibilidade.”
Além disso, há vantagens que precisam
ser mais bem trabalhadas, especialmente
em avenidas de grande movimento dentro
do bairro. O proprietário do restaurante Vó
Cândida, Gustavo Henrique Neves Machado,
acredita que os moradores têm boas opções
a serem exploradas na região. “Creio que as
pessoas deveriam conhecer melhor o bairro e
dar preferência ao comércio próximo. O bairro
é muito agradável e aqui temos um potencial
grande para oferecer um atendimento diferen-

Olegário
THIAGO CHAVES

Quintal de Minas
ciado ao público”, destaca.
Concorrência sadia
O desenvolvimento de parcerias, e não
concorrentes, é uma característica na região
do Jaraguá. É o que destaca o sócio-proprietário da pizzaria Olegário, Thiago Souza:
“Mercado tem para todos, apesar de ele es-

tar mais retraído atualmente. Para o mercado
crescer falta as pessoas descobrirem o potencial que temos na região, que é o mesmo
da Zona Sul. A região da Pampulha tem um
potencial muito grande.”
O proprietário do Mais que Churrasco,
Marco Túlio, compartilha essa opinião. “A
concorrência é sadia, pois em muitos casos

eles podem ser parceiros”, diz. Ele acrescenta
ainda que falta infraestrutura nas vias públicas da região. “O bairro é bom, tem muito a
crescer, mas falta o investimento do setor público”, afirma.
Crescimento regional
Os comerciantes e os moradores acreditam que a região tem potencial para crescer
no setor e espaço para novos tipos de estabelecimentos. “Quando viemos para o bairro
havia duas ou três outras pizzarias. Hoje são
muitas e por isso mesmo não podemos descuidar na questão do preço e principalmente
na qualidade das nossas pizzas”, salienta o
sócio-proprietário da Pizzaria Jaraguá, Alex
Farias Oliveira.
Segundo o sócio-proprietário do restaurante Xico Dona Clara, Idalmo Assis, a região
ainda pode se desenvolver mais. “A região é
bem pobre no quesito oferta gastronômica
em comparação a outras regiões da capital.
Por isso, deve-se investir em diferenciais.
Quando mais se oferta ao consumidor, mais o
estabelecimento consegue segurá-lo em sua
região”, ressalta.
Diante disso, é possível notar que, mesmo diante de um cenário de crise econômica,
o setor gastronômico tem espaço para crescer
na região da Pampulha. Com o crescimento
dos bairros locais, ainda há possibilidades
para que novos estabelecimentos ofereçam
mais opções aos moradores e contribuam
para fortalecer a economia local. A parceria
entre restaurantes, a concentração de estabelecimentos gastronômicos e o investimento
no setor são convertidos em benefícios para
os próprios moradores do Jaraguá e região.

Eleita a melhor pizza da cidade.

TERÇA E QUARTA
APÓS ÀS 18 HORAS

A 2ª PIZZA
É POR NOSSA CONTA
Estacionamento Gratuito

Aberto todos os dias para almoço e jantar

3586-7680 | Temos Delivery |

Av. Antônio Carlos, 7456 - Pampulha

O valor deverá ser igual ou menor ao da 1ª pizza
Válido para consumo no restaurante
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Escola de Veterinária da UFMG realiza pesquisa na Casa de Carne Aguiar
sobre cuidados com a carne bovina
O consumo de carne bovina é bastante comum na vida dos brasileiros. Entretanto, na hora de
escolher o estabelecimento em que será realizada a compra, qual carne adquirir e como conservá-la adequadamente, alguns cuidados devem ser tomados para preservar a qualidade e higiene
desse produto.
•
•
•
•
•

Escolha do estabelecimento: o ambiente deve ser bem organizado e com balcões refrigerados;
Aspectos da carne bovina: a carne bovina deve apresentar tom vermelho-brilhante; as que
são embaladas a vácuo têm uma coloração mais escura, mas que volta a ser avermelhada
quando aberta;
Armazenamento da carne: a carne deve ser mantida refrigerada. Descongelar para depois
recongelá-la nunca é uma boa opção;
Processo de preparo da carne: a higiene é crucial em todo o processo de preparo da carne;
Conservação da carne após seu preparo: quanto menos umidade tiver na carne depois de
pronta, maior o tempo que ela poderá ser conservada.
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ENQUETE

Proprietários destacam a gastronomia da região e apontam
necessidade de melhorias
“As pessoas não deixam de comer, mas criam alternativas para economizar.
Cabe aos estabelecimentos inovar sempre, oferecer um produto de qualidade
e um bom atendimento. O que pode ser feito para melhorar o movimento
é investir em produtos novos, mantendo qualidade e bom atendimento,
aliados a um preço acessível.”
Afonso de Almeida Costa, Proprietário do restaurante Recanto do Sabor

“A concorrência às vezes é sadia, pois em muitos casos eles podem ser parceiros. A região em que estamos é muito boa, porém a falta de infraestrutura
da parte pública é um motivo de descrença por parte dos investidores. O bairro
é bom, tem muito a crescer, mas faltam mais investimentos do setor público
e de nós investidores.”
Marco Túlio, Proprietário do estabelecimento Mais Que Churrasco

“Mercado tem para todo mundo, mas atualmente ele não está tão bom
como se esperava, devido à atual crise que estamos vivendo. O mercado
está cada vez mais retraído e as pessoas estão cada dia mais exigentes.
Mesmo assim temos aqui o mesmo potencial da Zona Sul.”
Thiago Souza, Sócio-proprietário da pizzaria Olegário

“Funcionamos há 10 anos. Nesse período acompanhei o mercado
gastronômico da região e percebi que houve realmente uma queda de forma
geral no movimento. As pessoas podem até diminuir os gastos, mas precisam
comer diariamente. Então não podemos reclamar do movimento que continua
sendo constante.”
Alex Farias Oliveira, Sócio-proprietário da pizzaria Jaraguá

“A região é bem pobre no quesito oferta gastronômica, em comparação a
outras regiões da capital. Hoje quanto mais você oferta ao seu consumidor,
mais você consegue segurá-lo na sua região. Falta investimentos e muito
ainda pode ser melhorado. Há potencial para isso.”
Idalmo Assis, Sócio-proprietário do Xico Dona Clara

“Vejo como um grande desafio retomar esse percentual perdido com a crise.
Eu estou no caminho oposto da maioria dos restaurantes, que está cortando
custos e diminuindo a produção. Vejo que é o momento de se diferenciar,
por isso estou investindo em publicidade, produção e mão de obra para
conquistar novos clientes.”
Argemiro Ferro Filho, Sócio-proprietário do restaurante Casa Laranja

“Creio que as pessoas deveriam conhecer melhor o bairro e dar preferência
ao comércio local. Mas existem ainda alguns pontos que eu acredito que
dificultam esse acesso como o trânsito e o estacionamento no bairro. Há
dificuldade até para o pedestre devido à imprudência de motoristas.”
Gustavo Henrique Neves Machado, Proprietário do restaurante
Vó Cândida

“Não vejo crise no setor gastronômico porque ele é necessário. As pessoas
cada vez mais almoçam fora e isso faz com que o setor seja mais constante
em relação aos outros. Aqui na região creio que existem muitos restaurantes
bons, o que traz uma competitividade leal e um leque de opções para o cliente.”
Margareth Pantoja, Sócia-proprietária do restaurante Sapão Taioba

“O bairro Jaraguá tem se desenvolvido cada vez mais com a chegada de
mais prédios e empresas. Isso traz movimento para o setor da gastronomia,
sobretudo a do almoço. Considero o ramo na região bem desenvolvido.”
Rodrigo Carlos Assis, Proprietário do restaurante Quintal de Minas

“Creio que o setor de alimentação passa de forma diferente pela crise
econômica, pois as pessoas não deixam de comer. Existe um corte de
gastos, que é natural, por isso é preciso manter o bom atendimento sempre
tentando atrair o cliente.”
Solange Rosa, Proprietária do restaurante Jardim de Minas

“O público hoje em dia busca um bom atendimento, bebida gelada, um espaço agradável e principalmente uma comida com sabor e apresentação. A
região é menos conhecida no setor, falta mais restaurante de qualidade que
atraia diferentes públicos. É um setor em expansão, mas deve-se sempre priorizar o atendimento e a qualidade do que se oferece.”
Naiara Faria, Sócia-proprietária da restaurante La Palma

“Para se obter sucesso é primordial agregar um bom preço, um bom
atendimento e ter um ambiente familiar, além de diversificar o cardápio. A
mídia é muito importante para melhorar o movimento. Ações no bairro e
eventos gastronômicos da região ajudariam bastante não só em movimentação
e investimento, mas estimularia os comerciantes e o público.”
Cristiane Messias, Gerente do restaurante e pizzaria Friends

Restaurante

(31) 3496-7273 / 8299-3855

Rua Boaventura , 833 - Liberdade

O melhor da comida caseira aqui na região!

TUDO PARA SEU CHURRASCO

Espetinhos e carnes grelhadas na hora

Venha assistir os jogos de futebol conosco
Variedade de carnes e cortes diferenciados
Bebidas - Carvão - Gelo - Acessórios
PROMOÇÕES PARA JUNHO E JULHO:
► A cada 10 Long Neck, ganhe 1
► Em dias de jogos do Brasileirão, a porção
de picanha terá 15% de desconto

MAIS QUE CHURRASCO

(31) 3047-1487

Rua Izabel Bueno, 1359
Jaraguá - BH - MG
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Prefeitura nega atraso e Praça Brandão Amorim
será entregue apenas no final de agosto
Na edição de novembro de 2014 o Jornal
Jaraguá em Foco divulgou a restauração da
Praça Brandão Amorim, uma das principais
da região, para uma série de melhorias. Na
ocasião, a Prefeitura confirmou o término da
obra para a segunda quinzena de fevereiro.
Assim, já que a praça não foi entregue, leitores questionaram o atraso, e alguns, através
de fontes próprias, alegam que o projeto foi
feito de forma equivocada. Segundo eles, o
planejamento inicial era de uma praça plana,
mas na realidade o local é acidentado.
A Prefeitura, por meio da Sudecap
desmente esse equívoco e em nota não se
considera atrasada: “A Superintendência de
Desenvolvimento da Capital iniciou em outubro de 2014 a obra de reforma da Praça
Brandão Amorim, localizada entre as ruas
Frei Manoel da Cruz, Júlio Ferraz e Intendente
Câmara, no bairro Jaraguá, regional
Pampulha. Os serviços previstos incluem: recomposição e/ou restauração das calçadas,
piso intertravado na área dos equipamentos
da “Academia da Cidade”, e no cômodo da
SLU; pintura das esquadrias e paredes do
cômodo da SLU, criação de novos canteiros,
instalação de bebedouro, piso emborrachado
na área do playground, substituição dos bancos em torno do eixo central, além da substituição da mureta na área de playground por

FOTOS: FABILY RODRIGUES

bancos. O valor desse empreendimento é de
R$ 275.279,56. A previsão de término é para
o primeiro semestre de 2015. A obra está em
andamento, conforme cronograma previsto”.
Mesmo assim, o Jornal confirma que o
prazo divulgado no início da obra não foi o
referido nessa nota oficial, e confirma a lentidão dos trabalhos por motivos desconhecidos. Basta os moradores passarem no local
para comprovar que há realmente lentidão
na reforma. Através da empresa responsável
pelas obras, confirmamos que a entrega da
praça à população será no dia 24 de agosto.
Só nos resta aguardar.

A gordura localizada está com os dias contados

Criolipólise + Lipocavitação
,00
0
Perca de 20% a 30% de
R$39SSÃO
gordura localizada em 1 sessão.

POR SE

Rua Izabel Bueno, 693 - Jaraguá

www.coreﬁsio.net

PILATES | FISIOTERAPIA | ACUPUNTURA

4141-6634 | 9863-7961
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Polêmica na volta dos voos nacionais à Pampulha
Em 2003 o Governo de Minas, no sentido de investir no Vetor Norte e desenvolver
o Aeroporto de Confins, transferiu todos os
voos nacionais existentes no Aeroporto da
Pampulha para o da cidade vizinha. Passados
12 anos os retornos dessas rotas, pelo menos em parte, parecem se confirmar por causa dos interesses das companhias aéreas, da
Prefeitura, do novo Governo de Minas e da
Infraero, que gere o local e teria maior rentabilidade, já que perdeu bastante receita com
as concessões aeroportuárias. Mas, se por
um lado para quem está na cidade o caminho até a Pampulha é mais rápido e barato,
por outro esse retorno causa impactos ambientais e de trânsito para os moradores. Por
isso a discussão.
Desde maio a Azul voa da Pampulha para
Brasília, Rio de Janeiro, Florianópolis e Vitória.
Outros voos devem surgir, já que há a aprovação do Governo do Estado e da Prefeitura.
O secretário de Estado de Desenvolvimento
Econômico, Altamir Rosso, defende, mas
pondera: “É uma demanda dos empresários,
que perdem muito tempo até Confins, mas
tudo deve ser conversado com a sociedade,
principalmente com os moradores. Proponho
limite de horário para os voos, até às 22h
ou 23h”, disse em audiência pública na
Assembleia Legislativa. O secretário municipal de Desenvolvimento, Eduardo Bernis, res-

INTERNET

saltou que a Prefeitura também é favorável
à maior utilização da Pampulha para voos
nacionais.
Segundo a gestão da Azul, estudos foram
feitos para analisar a viabilidade das mudanças, e esses comprovam que a transferência
favorece os mineiros, pois haverá maior número de conexões. A empresa ainda prevê
para novembro seu primeiro voo internacional
saindo de Minas Gerais. Com a transferência
de voos por parte da Azul, a Gol enxerga também a possibilidade de operar na Pampulha.
A empresa fez um pedido para 36 voos no local, mas a Agência Nacional de Aviação Civil

(Anac) negou os pedidos. Segundo o órgão,
não há qualquer restrição e, se a companhia
apresentar condições técnicas para voar, a
licença pode ser aprovada.
A direção da BH Airport, administradora
do Aeroporto de Confins, é contra os voos
nacionais na Pampulha, já que afastariam
os voos internacionais do Aeroporto Tancredo
Neves. A gestão da empresa ainda afirma
que o uso de dois aeroportos em uma mesma região metropolitana só é recomendado
quando o terminal maior opera com mais de
35 milhões de passageiros por ano, mas o

Serviços variados

Super Troca de Óleo

3441-0066
Rua Isabel Bueno, 910 - Jaraguá
Ao lado do supermercado BH

Troca de óleo e ﬁltros
Troca de ﬁltro de combustível
Troca de ﬁltros e higienização de ar-condicionado
Limpeza de radiador
Troca de óleo do sistemas de freios
Troca de pastilhas de freio
Limpeza de TBI
Substituição de extintor de incêndio ABC
Especializada em veículos nacionais e importados

número de passageiros de Confins é de 12
milhões anuais.
Muitos consideram que a mudança afeta
consideravelmente a rotina dos moradores
devido ao aumento de ruído e dos problemas
de trânsito. O Jornal Jaraguá Em Foco abordou o assunto várias vezes e mostrou que o
barulho no aeroporto tem causado irritação e
prejuízos. Moradores também se manifestaram formalmente à Infraero e à Anac. Um dos
líderes dos manifestos, o engenheiro florestal
Rogério Miranda, explica como é a rotina. “O
barulho é muito alto e muitas vezes temos
de gritar para conversar. Tivemos de comprar
blindex reforçado, que é muito mais caro,
porque não conseguimos conversar ou assistir televisão dentro da nossa própria casa.
Ficamos o dia inteiro estressados por conta
do barulho. Estamos cobrando planejamento,
para que isso seja feito em um melhor horário. Em 2004, fizemos uma audiência pública, pois havia o problema dos jatos, mas
houve uma conscientização e passaram os
voos para Confins. Mas nos últimos anos a
barulheira retornou”, reclama. A Associação
de Moradores do São Luiz e São José, região
da Pampulha, promete entrar na Justiça caso
os voos nacionais retornem em grande quantidade para a região. Nos resta aguardar para
conhecer as próximas medidas e definições.
(João Paulo Dornas)
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Projeto para obras de melhoria da Avenida Sebastião
de Brito ainda não foi aprovado
Previsto para o início deste ano, o projeto das obras de manutenção da Avenida
Sebastião de Brito ainda está paralisado. A
população tem enfrentado dificuldade com o
alto fluxo de veículos na avenida que é uma
das mais movimentadas da região, além do
asfalto precário e dos canteiros centrais em
péssimas condições.
As obras de melhoria da via incluem
uma pista de caminhada, o aperfeiçoamento
da drenagem, uma operação tapa-buracos
e o conserto dos meios-fios. A Secretaria
Municipal da Regional Pampulha destaca
que a participação popular também é de
extrema importância para a manutenção
da via. “Contamos com a comunidade para
alertas sobre ‘tapa-buracos’ e melhoras de
meios-fios na avenida para uma manutenção
do ambiente até a obra definitiva. Até que

FABILY RODRIGUES

o projeto seja liberado, estamos buscando
realizar parte desse serviço como a melhoria
de alguns meios-fios”, ressaltou o até então

secretário Municipal, Humberto Pereira.
Além da demora para a manutenção da
via, a má drenagem do local agrava a situação.

As obras de melhoria estão previstas para serem realizadas pela Sudecap, estão incluídas
no empreendimento “Otimização do Sistema
de Macro e Micro Drenagem das bacias do
Pampulha, Cachoeirinha e Onça”. De acordo com a Secretaria Municipal de Obras e
Infraestrutura de Belo Horizonte, o projeto
encontra-se em fase de elaboração.
Enquanto as melhorias da Avenida
Sebastião de Brito não são feitas, a PBH atende a solicitações dos moradores para ações
de tapa-buracos pelos telefones 3277-7920
ou 156. Só nos resta esperar para saber se
um projeto maior realmente acontecerá em
2016 como foi prometido às vésperas da
Copa do Mundo. Enquanto isso é aguardar,
mas também cobrar para que algo seja feito
até lá e tenhamos condições mínimas de segurança para usarmos a avenida.

RASTREIA - LOCALIZA
BLOQUEIA

(31) 3234-0250
shocksat@gmail.com

Mais segurança para seu negócio e para sua família
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QUADRO DE EMPREGOS
Estas são algumas das vagas de emprego da nossa
região. Divulgamos e esperamos contribuir, tanto com
as empresas que precisam preencher estas vagas
quanto com os moradores e demais interessados.
Os dados da empresa, contato, especificações e
quantidade de vagas podem ser enviados para o
e-mail emfocomidia@emfocomidia.com.br.
EM FOCO MÍDIA (JORNAL JARAGUÁ EM FOCO)
Função: MARKETING/PUBLICIDADE
Vagas: 1
Especificações / Perfil: Experiência nas áreas
de Marketing e Publicidade. Elaboração de peças
publicitárias, atualização das mídias sociais e mailing,
contatos e negociações comerciais com clientes,
boa fluência para entrevistas e contatos externos,
disponibilidade de tempo, organização, iniciativa,
compromisso, bom texto e comunicativo. Preferência
para quem tiver experiência na área comercial.
Função: ESTAGIÁRIO DE MARKETING
Vagas: 1
Especificações / Perfil: Estudante de Marketing
que esteja cursando a partir do 4º período e tenha
iniciativa, pontualidade, compromisso e boa fluência
para os contatos com nossos clientes.
Função: DISTRIBUIÇÃO DE JORNAIS
Vagas: 2
Especificações / Perfil: Sexo masculino, entre 16
e 28 anos. Iniciativa, compromisso, seriedade e
boa vontade para a distribuição dos quatro jornais
da empresa na região da Pampulha e Cidade Nova.
Horário: tarde e noite. Preferencialmente morar na
região do Jaraguá. Valor: R$ 8,00 a hora.
Contato: Enviar currículo com foto para
emfocomidia@emfocomidia.com.br.
LANCOPY
Função: ATENDENTE
Vagas: 2
Especificação / Perfil: Ambos os sexos, não é
necessário ter experiência
Função: DESIGNER GRÁFICO
Vagas: 1
Especificação / Perfil: É necessário ter experiência
comprovada (seis meses no mínimo)
Contato:
Enviar
currículo
para
lancopyfinanceiro@gmail.com ou entrar em contato
pelo telefone 3441-4378
BOAPRENDA ARMARINHO
Função: VENDEDORA
Vagas: 1
Especificações / Perfil: É necessário ter experiência

em vendas e caixa.
Contato: Os interessados devem entregar o currículo
no próprio estabelecimento: Rua Izabel Bueno, 710,
lj 700/702 - Jaraguá
EMPRESA DO SEGUIMENTO DE ENTRETENIMENTO E
LAZER
Função: ENFERMEIRO(A)
Vagas: 1
Especificações / Perfil: Experiência em coordenação
de equipe. Possuir Registro Ativo no COREN, vivência
em atendimentos em urgência e emergência. Salário:
R$ 2.099,60 + 20% insalubridade + cesta básica,
ticket alimentação, vale transporte, convenio farmácia,
assistência médica e odontológica e alimentação
na empresa. Horário: 11h às 17h. Necessário ter
disponibilidade para trabalhar aos finais de semana
e feriados.
Contato: Interessados deverão enviar currículo para
o e-mail rhccj@hotmail.com e informar no assunto:
Enfermeiro (a).
OFFICINA DAS LETRAS
Função: AUXILIAR DE BERÇÁRIO
Vagas: 1
Especificação / Perfil: Sexo feminino, com experiência,
formação mínima de Magistério. Horário integral.
Função: ESTAGIÁRIA DE PEDAGOGIA
Vagas: 1
Especificação / Perfil: Sexo feminino, cursando
Pedagogia.
Contato:
Enviar
currículo
para
secretaria@officinadasletras.com ou entrar em contato
pelo telefone 3427-6087.
PING PÃO
Função: ATENDENTE
Vagas: 8
Função: SERVIÇOS GERAIS
Vagas: 1
Especificação / Perfil: Ambos os sexos, acima de
18 anos. Não é necessário ter experiência. Morar
preferencialmente na região. Oportunidade para o
primeiro emprego. Turnos da manhã ou da tarde.
Função: AUXILIAR DE PRODUÇÃO
Vagas: 2
Especificação / Perfil: Sexo masculino, acima de 18
anos. Necessário conhecimento em assar pães. Morar
preferencialmente na região. Oportunidade para o
primeiro emprego. Turnos da manhã ou da tarde.
Contato: Entrar em contato pelo telefone 3492-5581
de segunda a sexta-feira, de 9h às 17h.

SOCILA JARAGUÁ PRIME
Função: ESTETICISTA
Vagas: 1
Especificações / Perfil: É necessário ter aparelhagem
própria.
Função: PODÓLOGA
Vagas: 1
Especificações / Perfil: Não é necessário ter
experiência prévia.
Contato: Entrar em contato pelo telefone 3568-0770
ou pelo e-mail: jaragua@socila.com.br.
CLÍNICA FISIOFIT
Função: INSTRUTURA DE PILATES
Vagas: 1
Especificação / Perfil: Fisioterapeuta com
experiência em pilates clínico.
Contato: Enviar currículo para fisiofit.bh@gmail.com
ou entrar em contato pelo telefone 3497-4843 e falar
com Flávia ou Fabiana.
SISTEMA NACIONAL DE EMPREGO
Vagas disponíveis pelo Sine. Para mais informações,
entre em contato pelo telefone 3271-5566 ou
compareça à Avenida Amazonas, 478 – Centro ou
Avenida Vilarinho, 1300 – 2º piso – Shopping Norte.
Funcionamento: de segunda a sexta, das 7h às 19h e
aos sábados das 8h às 14h
Função: ANALISTA DE CUSTOS
Vagas: 1
Função: ASSISTENTE DE CONTROLADORIA Vagas: 1
Função: AUXILIAR ADMINISTRATIVO
Vagas: 5
Função: AUXILIAR DE LIMPEZA
Vagas: 1
Função: AUXILIAR DE LINHA DE PRODUÇÃO Vagas: 2
Função: AUXILIAR DE MANUT. PREDIAL
Vagas: 3
Função: AUXILIAR DE MECÂNICO DE AUTOS Vagas: 2
Função: CHEFE DE SERVIÇO DE LIMPEZA Vagas: 1
Função: SERVIÇOS GERAIS
Vagas: 3
Função: ESTOQUISTA
Vagas: 1
Função: MANOBRISTA
Vagas: 4
Função: MECÂNICO
Vagas: 2
Função: MONTADOR DE ANDAIMES (EDIF.) Vagas: 3
Função: MOTOR. DE CAMINHÃO (TRUCK) Vagas: 2
Função: MOTORISTA DE CAMINHÃO
Vagas: 1
Função: OPERADOR DE EMPILHADEIRA
Vagas: 2
Função: OPERADOR DE VENDAS (LOJAS) Vagas: 1
Função: PORTEIRO
Vagas: 2
Função: SALGADEIRO
Vagas: 2

Confira as vagas completas no site www.emfocomidia.com.br/empregos

TELEFONES ÚTEIS
ATENDIMENTO 24 HORAS
Polícia Militar: 190 (Radiopatrulha, ocorrência de
trânsito e policiamento) / www.policiamilitar.mg.gov.br
Polícia Rodoviária Estadual: 2123-1926 / 21231903 / 2123-1900 / (Policiamento nas rodovias
estaduais da região metropolitana de BH)
Polícia Rodoviária Federal: 191 / 3064-5300
/ www.dprf.gov.br
Detran/MG: 155 (Acidente de trânsito, solicitação de
perícias) - www.detrannet.mg.gov.br
Polícia Civil: 197 /www.pc.mg.gov.br
Disque Denúncia: 181
Pronto-Socorro / SAMU: 192 (Pronto-socorro policial
e casos de acidentes ou emergências)
Corpo de Bombeiros / Regate: 193
Cemig: 116 (Plantão e emergências) /
www.cemig.com.br
Copasa: 115 (Água e esgoto, falta de água e
vazamento) / www.copasa.com.br
Defesa Civil: 199
Receita Federal: 146
Polícia Federal: 194
CIDADANIA
BHTrans: 3277-6500 / www.bhtrans.pbh.gov.br
Belotur: 3277-9777 / 3277-9730
Prefeitura Municipal: 156 / www.pbh.gov.br
Disque Procon: 156 (Procon – BH) / 3277-4359 /
32774967 (Procon Estadual)
Disque Tapa-Buracos: 156
Disque Sossego: 156
Secretaria Municipal Meio Ambiente: 3277-5115
Vigilância Sanitária: 3277-5045
BAIRRO JARAGUÁ
13º Batalhão da Polícia Militar: 2123-1436 /
2123-1400
16ª Cia Especial da Polícia Militar: 3427-0735
Rede de Vizinhos Protegidos: 3427-0735
Igreja Santo Antônio: 3427-2866
Igreja Nossa Senhora da Aparecida: 3497-7758
Igreja Santa Catarina Labourè: 3491-9824
Igreja Batista Getsêmani: 3448-9898
Centro de Saúde Padre Maia: 3277-7874
Centro de Saúde Santa Rosa: 3277-1578 /
3277-1579
Regional Pampulha: 3277-7900

Centro de estética

Promoção

Progressiva sem formol!
Terça a Quinta

*Pagamento em dinheiro

R$

149,99

Rua Francisco Proença, 304 - Santa Rosa
LIGUE E AGENDE SUA SESSÃO

3497-9112 / 3047-7730

www.martafernandes.com.br
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DROGARIA

Medicamento

Registro M.S.

Temos todos os Programas de Benefícios de Medicamento: grandes descontos em medicamentos.

Promoção válida até 10 de julho de 2015 ou enquanto durar o estoque

Preço Venda

