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Academias apostam em diferenciais
para oferecer benefícios e qualidade
Faz tempo que o conceito das academias de
ginásticas mudou. Elas deixaram de ser procuradas
apenas para quem quer ficar mais forte e ter uma
aparência melhor e passou a ser um centro de
referência em qualidade de vida e bem-estar. Os
frequentadores e novos adeptos perceberam que não
basta buscar apenas a estética. É preciso associar
tudo isso com saúde, qualidade de vida, lazer e
socialização.
Atualmente o público de uma academia é bem
mais diversificado e são muitos os objetivos e
necessidades. Não se pode negar que a maior
procura é pela estética, mas as preferências são bem
variadas. A grande maioria quer melhorar sua
aparência, seja através de exercícios físicos ou de
tratamentos estéticos.
Não há dúvida dos benefícios dessa prática
fundamental e benéfica na vida de qualquer pessoa.
É possível aliar essas atividades, aproveitando os
diversos tratamentos com acompanhamento de perto
e ainda programas nutricionais e fisioterápicos.
É uma tendência. O mundo moderno exige isso.
Como o tempo é pouco, nada mais interessante do
que aliar tudo isso num único espaço e é por isso
que academias como a Monte Olympo e a Corpore,
por exemplo, investem tanto para ter várias opções
em suas espaços. Isso atrai novos adeptos que
acabam encontrando algum tratamento que se
encaixa em seu perfil, tempo e necessidade.
Não há mais a procura concentrada no verão para
se preparar para as férias e o carnaval. Hoje existe
uma conscientização maior com relação à saúde e
aos benefícios que a atividade física traz para o
cotidiano. É sempre mais vantajoso se prevenir de
doenças e do sedentarismo. Por isso as academias
se tornaram espaços para alcançar objetivos de
saúde, estética e lazer. E quanto mais diversificado,
divertido e agradável o espaço for, melhor.
Leia mais nas páginas 10, 11, 12 e 13

INAUGURAÇÕES, MUDANÇAS E INVESTIMENTOS - O
comércio continua investindo bastante na região. Lojas
novas chegam, outras mudam de endereço, parcerias
são feitas, buffets e imobiliárias ampliam seus
negócios, salões de beleza se integram às academias
e o setor alimentício se reforça com ótimas opções à
comunidade. A região cresce cada vez mais e ainda há
muitas novidades durante este ano. Assim, novos
empreendimentos são construídos e lançados para
receber novos moradores. Tudo isso poderá ser lido nas
páginas 3, 7, 15 e 20.

Monte Olympo

Corpore

Núcleo Mega Corpus

ASSOCIAÇÕES – Conheça nesta edição o papel de uma
associação comunitária de bairro e a importância dessa
representatividade para a comunidade local. A região do
Jaraguá tem duas associações que lutam contra a falta
de verbas e apoios, mas estão sempre buscando
soluções para os problemas locais e ainda usando o
espaço para disponibilizar cursos e integrar-se a
programas da Prefeitura. A Associação do Jaraguá, por
exemplo, ainda consegue resultados satisfatórios em
programas importantes da Prefeitura, como o Orçamento
Participativo. Página 14

Sander

PRÓXIMAS EDIÇÕES – Em nossas próximas edições abordaremos assuntos
interessantes e também polêmicos, como a constante permanência de MORADORES DE
RUA em nossa região. Alguns com pontos fixos de “moradia”. O assunto vem sendo
discutido com moradores, associações, igreja, políticos e com a Regional Pampulha, em
busca de possíveis soluções. Também falaremos sobre a importância de oferecer uma
boa EDUCAÇÃO PARA OS FILHOS, pois temos percebido, através de contatos com
amigos e demais moradores, uma apreensão ao se tratar de assuntos relacionados à
imagem, sexualidade, bebidas, drogas, entre outros, com as crianças e adolescentes.
Faremos ainda uma matéria sobre a AVENIDA ISABEL BUENO, buscando respostas para
vários questionamentos e problemas ao longo da via e as possíveis soluções e sugestões
apresentadas por moradores, comerciantes e pela própria Prefeitura.
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EDITORIAL

Trabalho contínuo e informativo
E lançamos
mais uma edição... Algumas
são mais “sofridas” que as
outras, mas
todas prazerosas de serem
feitas. Ficamos
atentos a todos os diversos detalhes de
um fechamento de edição e nessa foi um
pouco mais difícil por motivos que fugiram do nosso controle: a entrega de
materiais que faltavam para a conclusão
das matérias e também o envio de publicidade por parte de alguns de nossos parceiros. Pedimos desculpas pelo jornal ter
atrasado um pouco e ser distribuído nos
últimos dias do mês.
Em contrapartida, estamos entregando mais uma edição que, a nosso
ver, novamente está recheada de

informações e novidades. Valerá a
pena conferir as notícias de nossa
região. Estamos contando um pouco
da história da conhecida “Casa das
Palmeiras”, que foi derrubada para a
construção de um prédio de 28 apartamentos de alto luxo. Deu dó no
começo, pois era uma das casas mais
bonitas da região, mas o que será
construído valorizará ainda mais o
bairro e será um trabalho muito bem
feito, pelo que pudemos perceber.
Falaremos em nossas próximas edições de outros lançamentos de construtoras da região que são parceiras
do Jornal.
Será possível saber ainda da chegada de novas empresas, mudanças de
endereço de outras, além daquelas que
aumentaram sua estrutura para oferecer
maior comodidade aos seus clientes. A
matéria principal fala sobre os diferen-

Anuncie no Jornal Jaraguá em Foco! É uma forma de você
divulgar mais a sua empresa, os serviços e produtos que ela
oferece. O Jornal é distribuído gratuitamente para as
residências, comércios e instituições da região do
Jaraguá, e demais locais estratégicos dos bairros ao
redor, Clube Jaraguá, academias, restaurantes, padarias,
farmácias, supermercados, além de órgãos públicos,
veículos de comunicação e jornalistas, associações e
demais organizações de cunho comunitário e social.
Distribuiremos também nos principais eventos realizados
na região. Há tamanhos e preços diversificados. Mais
informações: 3441-2725 / 9991-0125 ou por e-mail:
jaraguaemfoco@gmail.com.

EXPEDIENTE
O Jornal Jaraguá em Foco é uma publicação informativa mensal voltada aos moradores, comerciantes e demais interessados no bairro Jaraguá e região. Independente e imparcial, não temos comprometimento ou vínculo com nenhuma associação, empresa ou empresário, político ou entidade.
Nosso objetivo é informar, esclarecer, debater, criticar e melhorar a qualidade de vida do nosso bairro. Faremos isto por meio de informações úteis, dicas, curiosidades e notícias voltadas a todos os
envolvidos, de uma maneira ou outra, com o Jaraguá. Distribuído gratuitamente nos bairros Jaraguá,
Dona Clara, Aeroporto, Universitário, Indaiá, Santa Rosa e parte do São Luiz, São José e Ouro Preto.
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Revisão: Liani Gemignani

região e uma matéria bem interessante
para quem tem filhos, com o Kumon e o
Acompanhar, que auxiliam, cada um da
sua maneira, no aprendizado, método
de estudo e formação das crianças e
adolescentes.
Como sempre reforçamos, mantemos
o compromisso de levar o máximo de
informações às residências e comércios,
de forma responsável e com qualidade, e
agradecemos pelos comentários, e-mails
e telefonemas, o que nos mostra que
temos credibilidade e confiança por parte
dos moradores e comerciantes da região.
Ficamos felizes com esse reconhecimento e buscamos melhorar em todos os
aspectos. Lembramos ainda que para a
realização de nossas matérias é fundamental a participação de todos. Boa leitura e fiquem com Deus!

OURO PRETO EM FOCO

ANUNCIE AQUI!

Jornalista responsável
(redação e edição):
Fabily Rodrigues
MG 09127 JP

ciais das academias da região, que oferecem uma grande variedade de atividades e tratamentos estéticos para aliar
saúde e beleza. É uma matéria para ler
e repensar em seu cotidiano. Garantimos
que muitos irão correndo praticar alguma atividade física.
Por fim, será possível ainda conhecer
mais sobre a Academia da Cidade, o papel
das associações de bairro e conferir o
nosso tradicional quadro de empregos.
Por falar em carnaval, quem ainda não
resolveu o que vai fazer pode conferir os
animados acampamentos das igrejas da
região. Uma experiência que certamente
valerá a pena para quem quer fugir do
tumulto da data.
Nas próximas edições teremos matérias bem sugestivas e interessantes,
além das divulgadas em nossa chamada de capa. Falaremos também sobre as
reformas e cuidados com as praças da
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Conheça e anuncie no Jornal Ouro Preto em Foco! Assim
como a região do Jaraguá, a do Ouro Preto está em
constante crescimento e é uma forma de você divulgar mais
a sua empresa, os serviços e produtos que ela oferece.
Com tiragem de 8 mil exemplares o Jornal também é
distribuído gratuitamente para as residências, comércios e
instituições da região (Ouro Preto, Castelo, São José, São
Luiz e parte do Engenho Nogueira, Paquetá, Bandeirantes,
Jaraguá e Dona Clara), e demais locais estratégicos dos
bairros ao redor, Clubes Iate e Jaraguá, academias,
restaurantes, padarias, farmácias, supermercados, além de
órgãos públicos, associações e demais organizações de
cunho comunitário e social. Distribuiremos também nos
principais eventos realizados na região. Mais informações:
3441-2725 / 9991-0125 ou por e-mail:
ouropretoemfoco@gmail.com.

Fabily Rodrigues (Editor)
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“Casa das Palmeiras” será transformada
em edifício de alto luxo
Quem já passou pela Rua Frei Manoel da
Cruz, esquina com Rua Duarte da Costa, certamente reparava na conhecida “casa das
palmeiras”. Em estilo colonial – com grandes
arcos de pedras claras e uma enorme varanda de madeira – a casa era referência no
bairro. Ficou conhecida, a ponto de ser apelidada pelos moradores da região em referência às palmeiras imperiais circundantes
à fachada. Quem passava por lá, jamais imaginaria que a casa estava sendo negociada.
Em julho de 2009, ela foi adquirida pela
Construtora Fernandes Pimentel, atuante na
região da Pampulha há 15 anos, e um ano
depois começaram as obras. Como quase
todas as grandes casas compradas por
construtoras no bairro, seu destino será o de
dar espaço a um novo edifício, que foi lançado no dia 26 de fevereiro.
A diferença é que, nesse caso, não se
trata de um edifício qualquer.A estima, quase
sentimental, dos moradores do bairro pela
casa fez com que os construtores se preocupassem em manter um pouco da essência
da antiga construção no novo empreendimento. Marcelo Pimentel, diretor da
Construtora Fernandes Pimentel, revela –
segundo as próprias palavras dele – o “xodó”
da empresa pelas palmeiras. O próprio nome
do empreendimento, Parc Imperial, faz refe-

Maquete do Edifício Parc Imperial

Varanda dos apartamentos com espaço gourmet
é mais um dos diferenciais do empreendimento

rência a elas. Além disso, parte do revestimento do edifício será de uma cerâmica
especial, encontrada mais comumente no
Sul do Brasil: uma alusão às “pedras claras”
que revestiam os muros e o andar inferior da
casa. “Temos conhecimento de que esse
local era uma referência no bairro, então utilizamos esse revestimento justamente em
alusão a ela. Toda a concepção do empreendimento busca fazer algo único para esse tipo
de público alvo”, afirma Marcelo.
A parte interna do edifício também preservará marcas da antiga casa. Segundo
Marcelo, o interior do lote preserva mais
palmeiras e outras plantas, todas reposicionadas para se adequar ao novo visual
da área de lazer. “Não retiramos nenhuma
palmeira e praticamente nenhuma das
plantas que decoravam o jardim e a parte
posterior da casa. Assim, os novos moradores poderão usufruir de todo o bemestar causado pela presença da vegetação”, conta. A construção do edifício Parc
Imperial seguirá o padrão alto luxo, com
área de lazer completa e apartamentos
amplos de quatro quartos. Todos os apartamentos serão entregues mobiliados e
decorados e a previsão de entrega é março
de 2013. (Fernanda Ribeiro). Mais informações: 8699-2262.
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JARAGUA
INFORMA
ENQUETE
Obras de drenagem beneficiarão
famílias próximas ao aeroporto
O prefeito Marcio Lacerda recebeu o Ministro
da Integração Nacional, Fernando Bezerra Coelho,
que visitou Belo Horizonte para anunciar os investimentos que o Estado vai receber para a execução de obras para recuperação de regiões atingidas pela chuva ou para conter enchentes. O
Ministério vai repassar R$ 20 milhões para Belo
Horizonte e R$ 50 milhões para o Governo do
Estado para que sejam realizadas obras de restabelecimento da normalidade nas cidades atingidas. O recurso da capital será investido na Bacia
de Contenção de Cheias do Córrego São Francisco,
na região da Pampulha.
O empreendimento da Bacia de Detenção de
Cheias do Córrego São Francisco é um complemento às obras da Bacia do Córrego Engenho Nogueira,
concluídas pela PBH em 2010. As obras contemplaram a implantação do sistema de drenagem,
bacia de detenção de cheias, estabilização de margens e controle de erosões, implantação de esgotamento sanitário, entre outras medidas. A bacia contribui para minimizar efeitos de inundações no campus da Universidade Federal de Minas Gerais e no
Aeroporto da Pampulha.
O Secretário municipal de Políticas Urbanas,
Murilo Valadares, explicou que a obra vai beneficiar principalmente as pessoas que vivem na
região do Aeroporto da Pampulha. Essa obra tratase de uma bacia de detenção de cheias, que vai
beneficiar cerca de cinco mil famílias. O processo
de licitação deve ser aberto até o fim deste mês
de fevereiro.

Associação
oferece curso
de computação

Reunião define reforma da Praça Santo Antônio
No dia 11 de fevereiro, uma reunião
traçou os planos de reforma da Praça
Santo Antônio, no bairro Aeroporto. Na
ocasião, foi discutida também a questão
dos moradores de rua que ocupavam o
local e agora estão na parte posterior da
Igreja Santo Antônio. Entre os participantes estavam o Secretário da Regional
Pampulha, Osmando Pereira; o pároco da
Igreja Santo Antônio, Padre Gléicion; além
de representantes do deputado Eros
Biondini, da Associação Comunitária dos
Moradores do Bairro Aeroporto e da
Prefeitura. “Iniciaremos essa reforma
com a poda de algumas árvores e
replantio de outras. Além disso, reformaremos a calçada”, conta Osmando.
A reforma, que começou no dia 15

desse mês, deverá se estender por aproximadamente 60 dias. Assim que terminarem as obras, o espaço deverá ser
preenchido por diversas ações de restabelecimento da convivência comunitária no local.

A Associação Comunitária
dos Moradores da Região do
Jaraguá está disponibilizando
vagas para o curso de
Computação Básica, oferecida no próprio local. As aulas
acontecem desde o ano passado no Telecentro e o curso
já formou várias turmas.
Segundo a presidente da
Associação,
Walewska
Abrantes, a definição dos
horários e número de turmas
depende
da
procura.
“Começamos a oferecer os
cursos no início de 2010 e já
formamos vários alunos.
Também fizemos um trabalho
com a terceira idade que terá
continuidade, pois o retorno
foi muito positivo”, completa.
As matrículas deverão ser feitas a partir do dia 14 de
março, na sede da
Associação, na rua Duarte da
Costa, 221, Jaraguá, de 9h às
11h. As aulas começam no
dia 21 de março.
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Novos comandos da Polícia Militar tomam posse
No dia 3 de fevereiro, três unidades da Polícia Militar de Minas Gerais
tiveram o comando modificado: a 1ª
Região da Polícia Militar; o 13º e o
16º Batalhão. O acontecimento foi
anunciado por meio de uma solenidade na Serraria Souza Pinto (evento pelo qual recebemos o convite em
mãos da 16ª CIA) e contou com a
participação do Prefeito de Belo
Horizonte, Márcio Lacerda; autoridades do Estado; policiais militares;
representantes do Corpo de
Bombeiros; das Forças Armadas e
demais autoridades civis e militares.
Os novos comandantes são: Cel.
PM José Geraldo de Azevedo Lima
(1ª Região da Polícia Militar), Ten.
Cel. PM Fabiano Villas Boas (13º
Batalhão) e Ten. Cel. PM Eduardo
Lucas de Almeida (16º Batalhão). Na
ocasião, o novo Comandante de
Policiamento da Capital, Cel,
Azevedo, colocou em exposição o
Portfólio dos Serviços prestados pela
1ª Região, dentre eles: Base
Comunitária Móvel (BCM), Grupo
Especializado de Patrulhamento
Motorizado Rápido (GEPMOR), Grupo
Especializado de Policiamento em
Áreas de Risco (GEPAR), Programa
Educacional de Resistência à Droga
e à Violência (PROERD), Patrulha de
Prevenção à Violência Doméstica,
Patrulha de Atendimento Comunitário

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 que teremos no Jornal. Este
espaço é todo seu. Entre em contato por e-mail:
jaraguaemfoco@gmail.com. Participe! O Jaraguá
em Foco quer melhorar, crescer e informar cada
vez mais com a ajuda de cada leitor.

Cel. Azevedo
(direita) recebe
o comando do
Cel. Cícero
Nunes Moreira.
Ao fundo, o
Cel. Renato

“Quero parabenizá-lo pelo excelente trabalho
frente ao Jaraguá em Foco e agora em plena
expansão para outras regiões com o Ouro Preto
em Foco. Trabalho sério, competente, de muita
qualidade. Enfim algumas de suas qualidades que
está transferindo para seu trabalho. Continue
brilhando, que daqui vamos lendo, admirando e
torcendo para o seu sucesso sempre. Abraço.”
Ronnie Galdino, Gerente Comercial

Viaturas
utilizadas
pelas várias
unidades da
1ª RPM
(CPC) em
exposição no
evento

(PAC), Patrulha de Prevenção Ativa
(PPA), entre outros.
NOVO ENDEREÇO
A 16ª CIA da PM, que atende
nossa região, está em novo endereço: Avenida Portugal, 4.510, poucos
metros depois do local anterior, localizado ao lado do Hipermercado Via
Brasil. A mudança aconteceu devido

LEITOR EM FOCO

à previsão de construção de um minishopping anexo ao Via Brasil, no
local. O novo espaço é bem maior e
mais bem estruturado. Segundo a
Assessoria de Comunicação do
Comando de Policiamento da Capital
o local está equipado e adequado de
acordo com as necessidades e tem
infraestrutura adequada para os serviços da Companhia.

MATÉRIA SOBRE AS FAMÍLIAS
“Gostaria de parabenizá-los pela brilhante matéria
feita com as famílias do bairro. Foi uma leitura
agradável e imagino que de interesse geral, pois
além de conhecermos esse trabalho de
comerciantes tão próximos de nós e dos quais
somos clientes, ainda pudemos compartilhar um
tema muito bem abordado e que foi lido não só por
mim, mas por toda a minha família. Continuem
assim, pois percebemos que vocês não fazem
apenas matérias voltadas ao comércio,
institucionais, políticas e outras que vemos por aí,
mas também assuntos de interesse geral,
mostrando a realidade do nosso dia a dia.
Agradecemos por isso e aguardamos ansiosos a
próxima edição.”
Marcos Almeida Duarte, Auditor
“Muito sugestiva a matéria sobre as famílias da
região, na edição de janeiro. É por essas e outras que
dá gosto ler o jornal e por isso percebemos porque as
pessoas estão elogiando tanto. Vocês nos possibilitam
um belo entretenimento bem dentro de nossas casas
e são agradáveis as tardes que podemos parar para
ler o jornal do início ao fim. Obrigada!”
Luiza Carvalho Prates, Técnica em Informática
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Jaraguá e Dona Clara recebem novas
lojas do segmento alimentício
e de qualidade”, conta.
Sua filha, também proprietária,Anna Carolina Nammur
Botelho, comenta que a mãe fazia bombons, doces e tortas para fora, mas ficou sobrecarregada por conciliar isso
com seu outro trabalho e parou. “Assim como eu, ela sempre quis abrir um negócio, mas não queria largar tudo.
Avaliamos a possibilidade no meio do ano passado e deu
certo. As pessoas estão gostando muito do espaço e sentiam falta de algo assim, já que muitos saíam da região
para buscar encomendas. Por isso também temos recebido muitas pessoas de outras regiões”, completa.

Um ponto forte na região, sem dúvida, é o setor alimentício e/ou gastronômico. Somos muito bem “servidos” de bons restaurantes, pizzarias, lanchonetes, buffets, cafeterias, padarias e sorveterias. Pelo menos três
novas empresas chegam para fortalecer o segmento.
Para a alegria dos amantes de sanduíches e sorvetes mais um espaço foi aberto ao público em 1º de fevereiro. O Ponto Burger oferece, além de sanduíches,
macarrão na chapa, açaí e sucos. Os sorvetes e picolés
são da marca “Estação do Sorvete”, que já era conhecida na região, pois era fornecida pelo “Bom de Boca”,
outra loja do segmento na Avenida Isabel Bueno.
Para o proprietário, Rafael Correia Pires Maia, que
também tem uma loja no bairro Cachoeirinha, a localização foi um fator fundamental para a boa visibilidade da loja, por estar ao lado do Chico do Churrasco,
em um centro comercial conhecido e movimentado.
“Escolhemos este ponto da Avenida Sebastião de Brito
porque no bairro Dona Clara quase não há sorveterias. As lojas próximas também valorizam o local.
Tivemos uma primeira semana muito boa, inclusive
com as mesmas pessoas vindo até quatro vezes aqui.
O retorno está sendo melhor do que eu esperava”,
conta. O Ponto Burger funciona entre 11h e 23h45,
sendo os lanches a partir das 18h.
BUFFET E CONFEITARIA
Quem gosta de dar festas e organizar confraternizações tem mais um aliado no Jaraguá. No dia 21 de
janeiro foi inaugurado o Vó Cândida Buffet e
Confeitaria, que funciona também como lanchonete.
Entre as especialidades, estão a exótica culinária
árabe, salgados e doces finos, sanduíches naturais e
tortas. Eles também aceitam encomendas em geral e
realizam festas no próprio espaço.
A sócia-proprietária Wilma de Carvalho Nammur
conta que abriu o negócio após observar a própria

experiência. A correria do dia a dia não deixava tempo
para que ela organizasse as festas e reuniões que
fazia em casa, então sempre recorria aos buffets. Para
ela, o bairro estava carente de estabelecimentos que
oferecessem produtos diferenciados para essas ocasiões. “Esperamos superar em qualidade para atingirmos um público seletivo, com produtos diferentes

REDE AÇAÍ.COM
O calor do verão trará uma novidade refrescante ao
Jaraguá. Logo após o carnaval, será inaugurada uma
franquia da Rede Açaí.com, na praça onde se localiza
o Bradesco, na Avenida Isabel Bueno. A rede já tem
lojas na Savassi, Buritis, Contagem e Betim. O tradicional açaí poderá ser incrementado com mais de 25
ingredientes adicionais, como chantilly, leite em pó ou
mousse de maracujá. A loja oferecerá ainda sanduíches naturais, sucos e vitaminas. O proprietário
Eduardo Castro fazia parte da sociedade de outra franquia da loja e resolveu trazer o produto para o Jaraguá.
“Esse é um bairro conhecido e tradicional da
Pampulha. No entanto, a região ainda não tinha nenhuma loja desse tipo”, diz. Com experiência em trabalhar
com o produto, Eduardo tem boas expectativas para o
negócio e pretende abrir outras lojas na região. “Espero
que tenha bastante procura. O açaí está na moda,
temos um produto diferenciado e que faz bem à
saúde”, cometa.
MAIS INFORMAÇÕES
Ponto Burger: 2531-0234
Vô Cândida: 3443-6437
Rede Açaí.com: www.redeacai.com
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Acampamentos religiosos proporcionam
carnaval tranquilo e de comunhão

DIVULGAÇÃO

Para quem busca um carnaval bem tranquilo, longe de lugares cheios, tumultos,
mas com muita diversão, comunhão, paz,
contato com a natureza e oração, pode tentar ainda participar dos acampamentos da
Comunidade Árvore da Vida ou da Igreja
Batista Getsêmani.
A Comunidade Católica Árvore da Vida
realizará mais uma edição do
Acampamento Maanaim, entre os dias 5 e
9 de março, na Casa Monte Sião, em Santa
Luzia. O investimento é de R$ 100,00, que
pode ser dividido em duas parcelas, para
custear os gastos com estadia, alimentação, transporte e estrutura do curso.
Segundo um dos membros da organização, Júlio César Guimarães, no acampamento os participantes têm oportunidade
de conviver com várias pessoas em meio à
natureza e ainda vencer desafios. “O acampamento é direcionado para jovens acima
de 17 anos que estão em busca de seu
autoconhecimento e de ficar mais próximo
de Deus”, conta.
Outra opção para quem quer participar de
um acampamento espiritual neste carnaval é
o Acampamento da Mocidade da Igreja Batista
Getsêmani, que acontece também entre os
dias 5 e 9 de março, na Sede Campestre
Getsêmani, localizada em São José da Lapa.

Esse é um acampamento tradicional na
Igreja e já acontece há 30 anos, sendo destinado a jovens a partir de 16 anos, evangélicos e não evangélicos. Este ano o tema
escolhido é “Loucos pela Bíblia”. Segundo o
Pastor Vinicius Silva, um dos organizadores
do evento, o tema foi sugerido pelo Pastor
Lucinho, que é líder da Mocidade e tem
como objetivo incentivar a leitura da bíblia
entre os jovens. “São 1.500 vagas e todo
ano é um sucesso. Muitos congressistas
chegam ao final comentando que querem
participar mais vezes. Quem vai ao acampamento encontra diversão, comunhão, cultos e atividades recreativas”, conta.
Na programação, além dos cultos, tem
aula de hidromassagem, campeonato de
futebol e futebol de sabão. E ainda se pode
aproveitar a estrutura da Sede Campestre,
que possui salão de jogos, campos de futebol, quadra poliesportiva e piscinas.

Grupo do Maanaim é garantia
de diversão, oração e amizades
ARQUIVO GETSÊMANI

MAIS INFORMAÇÕES:
Acampamento Maanaim:
3889-3349 ou 8447-6332 com Júlio César e também pelo site www.comunidadearvoredavida.com.br
Igreja Batista Getsêmani:
3448-9898 com Pastor Vinicius
ou Pastor Wanderson

Sede campestre Getsêmani conta com uma
grande estrutura para seus frequentadores
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Centros de bem-estar e qualidade de vida
Durante o verão, a procura pelas academias aumenta consideravelmente.
Muitas pessoas querem se preparar fisicamente para as férias ou para o carnaval. A
preocupação com a aparência aumenta de
forma significativa. Porém, manter esses alunos em treinamento após este período
passa a ser um desafio, embora muitos
tenham consciência da importância da prática das atividades físicas e mantêm essa
frequência o ano todo. Para estimular a permanência dos alunos e se adaptar às novas
exigências, as academias têm oferecido atividades e serviços diferenciados. Com mais
opções, antes restritas a clínicas de estética ou centros de treinamento específicos, o
conceito de academia mudou bastante.
Como explica Fabiana Prata, sócia-proprietária da Cardoso Prata Academia, as
pessoas tinham outra concepção do espaço. “Antes, as pessoas tinham menos acesso às informações e as exigências do mercado eram menores.Academia era um local
para jovem ficar forte”, conta.
Gradativamente, foi aumentando a preocupação com a saúde. A fiscalização mais
atenta – como a exigência de atestado
médico periódico para a prática de exercícios físicos, por exemplo – também contribui para que profissionais e alunos percebam o espaço de outra forma. “Hoje, academia não é mais um luxo. Como centro de
atividade física, já se tornou uma necessidade e faz parte da rotina das pessoas”,
considera Fabiana.
Para Renato Bruno da Silva, gerente da
Academia Corpore Iate Clube, as modificações acompanham a forma de pensar dos
clientes. “Acredito que a consciência das
pessoas evoluiu muito. Cada vez mais, elas
se informam sobre a importância da atividade física”, considera. Ressaltando a diversidade de público, ele opinou sobre as atividades que as academias devem oferecer.

Pilates da academia Monte Olympo agrega ainda mais valor ao espaço

A Corpore inaugurou várias salas em seus espaços, como esta voltada ao balé

“É importante ter várias atividades para se
manter no mercado. Isso porque nem todas
as pessoas se adaptam à musculação”,
considera.
MUDANÇA DE CONCEITO
Patrícia Mello, coordenadora de esportes
do Jaraguá Country Club, também ressaltou
a mudança na concepção dos alunos. “Eles
já conversam com os profissionais com mais
entendimento sobre o assunto. Usam inclusive conceitos específicos da área,como per-

centual de gordura”, conta. Ela explica que
alunos mais bem informados exigem profissionais mais bem preparados. “Eles
sabem da relação entre o sedentarismo e
os riscos de doenças cardíacas, por exemplo. Alguns procuram a academia pensando em reduzir os riscos de hipertensão.
Por esse motivo, os profissionais devem
estar preparados para dialogar, trazendo
os conhecimentos da área para uma linguagem compreensível a todos”, acredita.
Com a mudança do conceito de acade-

mia, um novo público cresceu: o da melhor
idade. Esse aumento revela a quebra de um
antigo paradigma: o de que a musculação
não era para eles. Segundo a sócia-prorietária da Academia Master, Natércia Nunes,
esse tipo de público está crescendo muito
dentro das academias e, para atendê-lo, é
preciso um treinamento específico. “É mito
que as pessoas da terceira idade não
podem fazer musculação. Nós temos alunos com 87 anos que respondem bem ao
treinamento. Mas é claro que precisamos ter
cuidados especiais com eles e um acompanhamento de perto”, conta.
CLIENTES EXIGENTES
Além de pensarem de forma diferente,
os clientes estão mais exigentes. Victor
Garcia, coordenador geral da unidade
Jaraguá do Núcleo Mega Corpus, acredita
que os critérios das pessoas se modificaram. “Os clientes focam mais em qualidade
e entendem a importância do trabalho a
longo prazo”, afirma. Para ele, é importante
que as academias ofereçam estrutura para
atender às novas demandas. “Em geral, as
pessoas procuram as academias para o
bem-estar e a melhora na qualidade de
vida. Elas querem se sentir bem com o próprio corpo, independente da modalidade a
ser praticada”, acredita.
Em contrapartida, existem os que preferem focar o trabalho em um dos ramos
do mercado. Rodrigo Furst, proprietário da
Academia Atena, considera que o foco na
musculação seja a opção mais vantajosa.
“A musculação tem a vantagem de poder
trabalhar cada grupo muscular, com vários
tipos de treinamentos, para todos os objetivos”, conta. Ele ressalta ainda outras
características do treino e o perfil dos clientes. “É um exercício de força de vontade,
em que o aluno deve persistir e se superar
a cada dia”, comenta.
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Estética e cuidados com a saúde fazem a diferença nas academias
A parte clínico-estética deixou de se concentrar nas clínicas especializadas para entrar no cotidiano das academias
e isso vem fazendo toda a diferença, atraindo um público
ainda maior na busca de saúde e da beleza. As opções de
tratamentos são muitas e crescem rapidamente. Isso porque
a demanda para esses serviços é muito alta, principalmente
entre as mulheres. Os mais procurados são os tratamentos
para gordura localizada, enrijecimento, rejuvenescimento e
tratamento da pele. Muitas academias oferecem a carboxterapia, as massagens redutoras e, mais recentemente, a ultracavitação para tratar gorduras localizadas. Para enrijecimento ou rejuvenescimento, os clientes podem encontrar a radiofrequência, a plataforma vibratória, as ginásticas faciais e os
peelings, que também entram como tratamento da pele.
Algumas trabalham ainda com as limpezas de pele, o design
de sobrancelhas e a depilação a laser.
Não são poucos os profissionais que destacam os efeitos
positivos da dupla “tratamentos estéticos e atividade física”.
Carla Faria e o cirurgião plástico Fábio Almeida, proprietários
da academia Monte Olympo, apontam alguns benefícios.“Se
o aluno pode unir a atividade física ao tratamento estético e
aos cuidados com a alimentação, o resultado é extremamente superior ao de uma dessas ações separadamente”, considera Fábio. Para Carla, o trabalho conjunto entre as áreas é
outra vantagem. “Por estarem no mesmo espaço, os profissionais trabalham em conjunto e sabem das necessidades e
dificuldades de cada aluno.Um profissional ajuda o outro.Além
disso, tem a questão psicológica dos tratamentos estéticos. É
um momento em que os alunos param de correr para cuidar
deles mesmos. Assim, se sentem cuidados, o que é muito
importante”, completa.
O coordenador geral do Núcleo Mega Corpus,Victor Garcia,
também destacou a satisfação dos clientes que optam por
conjugar atividades físicas à estética. “O resultado da atividade física se soma aos tratamentos estéticos e o cliente fica
muito mais satisfeito”, explica. Para Rosângela Guimarães,
diretora-proprietária da Academia Corpore, outra vantagem é
a comodidade. “A ideia é montar complexos onde os clientes
possam encontrar tudo o que procuram. Com mais opções no
mesmo local, as pessoas evitam o deslocamento para bairros mais distantes. Hoje em dia, ninguém tem tempo para perder com deslocamento”, enfatiza.
SAÚDE EM FOCO
Alguns profissionais ressaltaram a estética como conse-

alunos”, considera. Ele deixou algumas dicas de verão para
os leitores. “É importante que se tenha a consciência de
não procurar a academia buscando apenas o verão, mas
sim pensar na atividade física como hábito de vida.
Verifiquem se os profissionais das academias são registrados no Conselho de Classe e se a empresa é legal. Na
hora de iniciar os exercícios, comecem com treinamentos
mais suaves. Nessa época, é importante também cuidar
da hidratação e incluir alimentos mais leves à dieta. Após
criar uma rotina de frequência nas atividades, sinta os
benefícios da nova opção”, aconselha.

Tratamentos de estética na Monte Olympo são bem variados

Alunas do Núcleo Mega Corpus utilizam bolas
para exercícios de pilates

quência dos cuidados com a saúde. Para Bernardo Chalfun,
diretor-proprietário da Academia Tribus, a falência do sistema
de saúde pública contribuiu para criar a consciência sobre a
importância da prevenção. “Com essa falência e o inchaço
dos convênios, as pessoas têm dado mais valor à saúde.Tem
crescido também a consciência de que cuidando da saúde,
a pessoa ganha também em estética”, opina.
Fernando Sander, diretor-proprietário da Sander
Fitness Center, acredita que a preocupação com a saúde
já supera os outros objetivos.“Com base na busca por qualidade e bem-estar, as academias devem estar atentas a
todas as normas de segurança e oferecer informações
nutricionais ou acompanhamento com nutricionista aos

ATIVIDADES ESPECIALIZADAS
A procura por artes marciais também tem influenciado
o quadro de atividades das academias. Lílian Teixeira, sóciaproprietária da Academia Olympia, destacou a contribuição
do público feminino na área. De acordo com ela, a demanda partiu de alunas que praticavam outras modalidades.
“Uma novidade são as aulas de luta específicas para mulheres, que trabalham a arte marcial e têm foco na perda de
peso e defesa pessoal. Existe muita demanda”, revela.
Natércia Nunes, sócia-prorietária da Academia Master, ressaltou o potencial da modalidade. “As lutas, como o boxe e
o Kray Magá, fazem muito sucesso. Os grupos femininos de
boxe têm atraído muitos alunos”, conta.
Outra novidade do mercado é o treinamento funcional,
modalidade personalizada de treinamento na qual o corpo é
trabalhado de forma sistêmica, como um todo. O exercício é
feito a partir de movimentos do dia a dia, como saltar, agachar
e pular, e envolve capacidades como equilíbrio, força, agilidade, resistência e tempo de reação. O treino não apresenta restrições quanto ao tipo de aluno. É indicado ainda a atletas que
buscam exercícios específicos para se aperfeiçoar na modalidade à qual se dedicam. Renato Bruno da Silva, gerente da
Academia Corpore, explica a abrangência do treinamento.
“Trabalha-se todo o corpo, o que produz a melhora das capacidades físicas”, conta. A sócia-proprietária da Cardoso Prata
Academia, Fabiana Prata, destacou o potencial da atividade.
“É o futuro do fitness porque torna o corpo mais inteligente.
Atende desde crianças a atletas e idosos”, conta.
Então? Esperando o que? Com tantas opções e modalidades é hora de se movimentar e escolher o melhor para você.
Os profissionais das academias saberão informar as melhores atividades ou as mais recomendáveis para cada pessoa.
(Fernanda Ribeiro e Ana Izaura Duarte)
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Academia da Cidade melhora qualidade
de vida de moradores da região
Criadas pela Prefeitura para diminuir
os acolhimentos nos centros de saúde,
as Academias da Cidade são ótimas
opções para ampliar o hábito dos exercícios físicos. Desde 2007 temos uma
unidade da Academia na região.
Coordenada por dois profissionais formados, a unidade atende 430 pessoas
da região e tem recebido um retorno bastante positivo dos alunos.
Logo pela manhã é possível avistar,
nas ruas do bairro, várias pessoas com o
uniforme da Academia e muita disposição para a prática das atividades. A dona
de casa Heloísa Antunes, que está há um
ano na Academia da Cidade, conta que
a sua qualidade de vida aumentou desde
então. “Além de melhorar a saúde, faço
novas amizades e reencontro os amigos.
Ajuda no físico e no psicológico. Hoje eu
já consigo correr, coisa que não fazia
antes”, diz.
Dentro da Academia, os alunos são
divididos em duas turmas: A e B. A turma
A é composta por aqueles que não possuem problemas de saúde; a B por pessoas que possuem algum tipo de patologia, como diabetes, hipertensão ou
obesidade. Dessa forma, os alunos
podem receber exercícios mais direcio-

nados. Daniel Guimarães, coordenador
de educação física da unidade da região
do Jaraguá, já presenciou melhoras significativas na saúde de alguns alunos. “Já
tivemos casos de alunos que tomavam
três medicamentos para hipertensão e
passaram a tomar apenas um com os
exercícios realizados aqui. Um outro
entrou aqui arrastando a perna e hoje
caminha normalmente”, conta.
ATIVIDADES E SERVIÇOS
As atividades são divididas em controle de carga, alongamentos, exercícios
livres e circuitos com objetos diferenciados. Todos os alunos passam por avaliação física de seis em seis meses. “Com

isso eles têm um retorno mais preciso
dos resultados das atividades. Muitos
têm perdido medidas, mas nosso maior
objetivo é dar qualidade de vida a eles”,
relata Daniel. O trabalho interdisciplinar
dos profissionais produz resultados
ainda melhores. São feitas palestras com
receitas de alimentos saudáveis, com
degustação. “Cerca de 80% dos alunos
eram sedentários. Agora, estão criando o
hábito de manter exercícios físicos e
melhorando a alimentação”, afirma.
Atualmente, a academia funciona
das segundas-feiras aos sábados, das
7h às 12h, com previsão para abertura
de horários noturnos em breve. Os alunos, divididos em turmas, têm acesso

a 50 minutos de exercícios três vezes
por semana.
O ingresso na academia pode acontecer de três maneiras. Uma delas é por
indicação dos profissionais dos postos
de saúde da região. A outra é por meio
do NASF, que atua em conjunto com os
postos de saúde. Por último, existem as
vagas abertas ao público local (50%)
que são distribuídas, no primeiro dia útil
de cada mês, mediante inscrição na própria Academia. (Ana Izaura Duarte)
MAIS INFORMAÇÕES
Rua Aristóteles Ribeiro Vasconcelos, 87
Santa Rosa - ou 3277-7966
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Espaços destinados para atividades que promovem lazer e saúde
“O conceito de academia é cada vez mais completo. Isso porque estão trazendo, cada vez mais, atividades diferentes, com o intuito de atrair novos adeptos. As academias se tornaram espaços para
alcançar objetivos de saúde, estética, lazer e socialização. A vida atual das pessoas é muito sedentária, por isso a importância de oferecer atrativos variados, para que possamos tirá-las dessa condição. Os alunos querem um espaço diversificado, divertido e agradável. Nesse sentido, percebo
essas mudanças de forma muito positiva, já que as novas atividades e recursos tornam o local mais
agradável. Algumas atividades, como a musculação, são universais e não devem sair nunca. Outras
podem ser sempre modificadas, como é o caso das aulas coletivas.”
Carla Faria, Sócia-proprietária da Academia Monte Olympo

“A academia deixou de ser procurada apenas por estética e passou a ser um centro de referência em qualidade de vida e bem-estar. Levando em consideração as limitações, como espaço físico e recursos, as academias devem pensar em atender a todas as faixas etárias. Dentro
do espaço físico disponível, cada uma delas deve manter o foco num nicho do mercado.
Definido isso, devem se especializar em atender bem e agradar os clientes. É importante dispor de ferramentas e complementos para buscar atender da melhor maneira possível. No caso
da musculação, são essenciais a avaliação física e o atestado médico periódico, tanto para
segurança do cliente, quanto do profissional.”
Fernando Sander, Proprietário da Sander Fitness Center

“Acreditamos que as pessoas já estão cansadas das academias tradicionais. É preciso inovar
com atividades que tragam prazer, fugindo do conceito tradicional de academia. O público busca
justamente qualidade de vida, excelência em serviços e resultado. Para potencializar os resultados, é interessante oferecer ainda os tratamentos estéticos, como a drenagem linfática, a massagem modeladora e o tratamento com infravermelho para problemas circulatórios, inclusive
celulite. O trabalho personalizado também é uma opção interessante para fidelizar os clientes.
Quem não diversifica, pode sofrer com a rotatividade de alunos.”
Victor Garcia, Coordenador geral do Núcleo Mega Corpus

“Para satisfazer o cliente, é preciso inovar sempre. Ampliamos nossas opções de danças, com o balé
clássico – que pode ser feito a partir dos três anos –, o balé moderno, jazz, sapateado, dança de
salão e street dance; além das artes marciais, como a inclusão do ninjutso, nova modalidade relacionada ao jiu-jitsu. No caso da ginástica, é interessante modificar com frequência as atividades e
utilizar elementos diferentes, como bolas, cordas e elásticos. Para alguns objetivos específicos, é
interessante fazer um trabalho de estética em conjunto com a atividade física. As pessoas vêm à
academia, em geral, para melhorar a aparência. Oferecer várias opções de tratamentos estéticos
traz ainda comodidade ao cliente, para que possa cuidar da saúde e da beleza no mesmo local.”
Rosângela Guimarães, Diretora-proprietária da Academia Corpore

“Cada vez mais, as pessoas estão procurando as academias em busca de qualidade de vida.
Como profissionais da área, temos que incentivar os alunos, principalmente aqueles que não
gostam muito de se exercitar. A avaliação física e o acompanhamento nutricional são estímulos, porque a pessoa visualiza os resultados da atividade. Quem não quer fazer musculação,
pode optar por outras atividades, como spinning, jump ou boxe. As diversas opções de atividades e um acompanhamento de qualidade, com fisioterapeuta, professores de educação física e nutricionista, acabam quebrando a ideia da academia onde só se ‘puxa ferro’. Manter a
qualidade dos equipamentos também é outro ponto importante.”
Natércia Nunes, Sócia-proprietária da Academia Master

“O principal propósito das academias deve ser dar suporte para que os alunos consigam atingir seus
objetivos, com o acompanhamento dos profissionais. Nesse aspecto, as academias atualmente dispõem de vários recursos, como os programas nutricionais, fisioterápicos e até os tratamentos estéticos. Além da avaliação física, já mais conhecida no meio, é importante também a avaliação fisioterápica para que sejam identificados possíveis problemas posturais. A alimentação adequada também é essencial para o alcance dos objetivos. Nós, profissionais, devemos mostrar aos alunos que
o objetivo dos treinamentos não deve ser apenas estético. Mas, quando os tratamentos estéticos
fazem parte dos objetivos, é preciso estar preparado para atender à demanda.”
Fabiana Oliveira Prata, Sócia-proprietária da Academia Cardoso Prata

“Oferecemos vários tipos de atividades além da musculação, como pilates, sipnning, ginásticas diferenciadas, artes marciais e um espaço dedicado à estética. Essa ampliação de serviços aconteceu
devido à cobrança dos alunos, mas também pela modificação do mercado. Com a correria do dia
a dia todos querem fazer tudo em um só espaço e muitas vezes a pessoa já sai daqui pronta para
trabalhar. Com essa mudança de hábitos dos alunos, modalidades como o pilates fazem sucesso,
principalmente para quem quer fazer uma atividade mais leve. Percebemos ainda que as mulheres
estão procurando também as artes marciais como muay thai, que tem 40% do público feminino.”
Giovani Agnelo, Sócio-proprietário da Academia New Fitness

“No ramo das atividades físicas, existe um público muito diverso, com preferências diferentes.
Apesar disso, o profissional da área deve manter um foco. Acho que a musculação tem o poder
de suprir todos os objetivos, com treinamentos específicos. O foco nessa atividade faz com que
o público possa se concentrar mais nos objetivos sem se distrair com outras opções de treinamentos menos abrangentes. Mas é claro que cada profissional tem seus critérios e escolhe as
áreas em que prefere concentrar seus esforços. O importante é que, independente da área escolhida, os profissionais dominem aquilo que oferecem.”
Rodrigo Furst, Proprietário da Academia Atena

“As alterações feitas nas academias atualmente vêm dos próprios alunos. Antigamente, a procura
se concentrava no verão. As pessoas procuravam o serviço para ter corpo ‘sarado’. Hoje, existe uma
conscientização maior com relação à saúde. Não se pensa só nos números da balança, mas sim
nos benefícios que a atividade física traz para o cotidiano. A procura por exercícios livres, que trabalhem a flexibilidade, alongamentos e relaxamentos, também aumentou bastante, já que esses
exercícios promovem bem-estar no dia a dia. O acompanhamento nutricional para suplementação
orientada também aumentou muito. Dessa forma, ocorre a valorização do trabalho conjunto de nutricionistas, fisioterapeutas e profissionais de educação física.”
Patrícia Mello, Coordenadora de esportes do Jaraguá Country Club

“A academia não é mais apenas um espaço de treinamento físico. Aquele conceito antigo, que incluía
alunos treinando individualmente, não existe mais. Hoje as academias têm uma importância social
muito grande. Os alunos pedem que organizemos eventos. Por isso, temos vários ao longo do ano.
Todos voltados para esportes, mas com objetivos sociais. Fazemos campeonatos de jiu-jitsu; kick
boxing; capoeira e supino, que contam com a participação de atletas de outras academias. Nesses
eventos, a entrada é um quilo de alimentos não perecíveis. Assim, suprimos as demandas de nossos alunos por eventos para convivência e ainda ajudamos comunidades que precisam.”
Lílian Teixeira Silva Pereira, Sócia-proprietária da Academia Olympia

“É importante unir a atuação dos profissionais de educação física com a dos fisioterapeutas. O
acompanhamento nutricional também potencializa os resultados. Além disso, é vantajoso oferecer atividades diferenciadas, como os grupos de corrida, o pilates, o spinning, aulas de dança,
capoeira e as ginásticas coletivas. Com o tempo, sentimos necessidade de trazer mais atividades para sair do tradicionalismo e tivemos um retorno muito bom, tanto financeiro quanto da
satisfação dos alunos. Hoje, o foco na saúde é tão grande quanto a preocupação com a estética. Os profissionais, e até mesmo os alunos, já sabem que é muito mais vantajoso prevenir as
doenças, por isso a busca por saúde aumentou tanto.”
Bernardo Chalfun, Proprietário da Academia Tribus

“Atualmente os alunos buscam nas academias um espaço diversificado, com um ambiente divertido, interessante e agradável. O tratamento estético nas academias facilitou muito o cotidiano desse
público, pois as pessoas não têm tempo de se deslocar para procurar em outros locais. Como um
dos grandes motivos para a procura por esse espaço é melhorar a estética, acho positivo oferecer
também isso, desde que seja sob os devidos cuidados, de forma organizada e com profissionais
devidamente registrados e qualificados. Torna-se um trabalho de sustentação e promoção da saúde,
levando-se em conta a interação entre atividade física, tratamentos estéticos e alimentação.”
Fábio Roberto Almeida, Sócio-proprietário da Academia Monte Olympo e Cirurgião Plástico
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Papel e projetos das associações da região
Uma associação comunitária faz muita diferença em um
bairro, principalmente em uma
capital como Belo Horizonte,
que está em constante crescimento e sempre precisando da
atenção tanto do poder público
quanto dos moradores. O que se
espera de uma associação é
que ela convoque, reúna, mobilize, organize e mantenha uma
comunidade unida para discutir
problemas e reivindicar seus
direitos frente ao poder público.
As prioridades, assuntos e respectivas reivindicações devem
ser determinadas em reuniões
democráticas, em assembleias
com a própria comunidade.
Entre os assuntos mais discutidos estão segurança, transporte público, trânsito, coleta de
lixo, posto de saúde, praças,
entre outros.
A organização das associações é o resultado do trabalho
coletivo dos líderes para trazer
para dentro das mesmas todos
os setores da sociedade, como
igrejas, clubes, partidos, escolas, comerciantes e, principalmente, os moradores, a fim de
que todos possam participar e
debater suas ideias para chegar
a um objetivo comum. Algumas
associações são muito respeitadas e reconhecidas pelas comunidades ou autoridades devido à
seriedade do trabalho, pelo
poder de mobilização e pela
forma como trabalham para as
conquistas da população.

É fato que a presença da
comunidade provoca uma discussão mais ampla e democrática da real demanda da região,
mas muitas não recebem o
incentivo do governo e, por incrível que pareça, nem dos próprios moradores. Por esses
motivos deixam de existir e, consequentemente, a comunidade
perde a oportunidade de reivindicar seus direitos e resoluções
de possíveis problemas visando
ao bem comum do bairro e da
cidade.
UNIÃO E CONQUISTAS
Segundo o Gerente do
Orçamento
Participativo,
Antônio Carlos de Souza
Makrô, é papel da Associação
de Moradores reivindicar junto
ao poder público e órgãos
competentes os direitos do
povo. “E é importante lembrar
que, ao reivindicar os seus
direitos, a comunidade não
está pedindo nenhum favor,
apenas exercendo seu papel
como cidadão”, afirma.
As obras conquistadas pela
comunidade mostram a importância da união e organização
da população em parceria com
as associações de bairro.
Exemplo disso é o Orçamento
Participativo. “Posso citar a
Associação da Região do
Jaraguá, que nas duas últimas
edições
do
Orçamento
Participativo foi quem mais elegeu delegados, aprovando

todas as suas obras”, acrescenta Makrô.
ASSOCIAÇÃO JARAGUÁ
A Associação Comunitária
dos Moradores da Região do
Jaraguá (ACMRJ), presidida
por Walewska Abrantes, é formada por membros da comunidade eleitos a cada dois
anos. A diretoria se reúne mensalmente para avaliar as solicitações dos moradores, encaminhá-las aos órgãos competentes e fazer o acompanhamento para as soluções.
“Entendemos que a comunidade precisa conhecer e participar para avaliar nossas lutas e
conquistas. E é muito importante
saber que existe muito a ser feito
e que cada passo é um passo.
Hoje a nossa equipe entende que
o próximo passo é a conquista de
uma sede própria sem ônus de
aluguel, que hoje é pago pelos
membros da diretoria sem
nenhuma ajuda política. Com
isso, poderíamos criar mais projetos, principalmente para atender nossos jovens, preparandoos para o primeiro emprego e
para a universidade, e também
ter um espaço adequado para
alojar o Centro de Inclusão Digital
Mirian Brandão, proporcionando
maior conforto aos nossos alunos”, observa Walewska.
Mesmo com poucos recursos e muita luta, a ACMRJ tem
muito o que comemorar em
relação ao ano passado.

“Iniciamos o curso de inclusão
digital para a melhor idade com
um número expressivo de participação. Para a nossa surpresa
foi um sucesso colocar idosos
com até 87 anos de idade no
mundo virtual, comunicando-se
com amigos e entes queridos à
distância, via internet”, comemora Walewska.
Outra vitória foi a continuidade do projeto escola integrada,
em parceria com a Escola
Municipal Aurélio Pires, com
mais dois projetos de responsabilidade
ambiental:
a
Jardinagem de Parede e a Arte
em Sucata, com certificado proferido pela Prefeitura Municipal
de Belo Horizonte. E ainda a conquista de R$ 1.050.000,00 para
a complementação de projeto no
Parque Dona Clara, que terá
espaço para atender a comunidade nas diversas faixas etárias,
e outras demandas, como segurança, trânsito, drenagem e recapeamento, que foram encaminhadas e aguardam liberação
através dos setores competentes
e da vontade política.
“Cheguei à Associação quando Jocélia Brandão ainda era a
Presidente e Maria de Fátima a
vice, e com elas aprendi que a
associação tem o simples objetivo de representar as demandas
da região junto ao poder público
municipal, estadual e federal
através dos setores competentes, buscando soluções para a
melhoria da coletividade na

região”, destaca Walewska.
ASSOCIAÇÃO AEROPORTO
Para o presidente da
Associação Comunitária do
Bairro Aeroporto e Adjacências,
Edilson de Almeida Júpiter, a
comunidade tem que ser mais
ativa nas ações das associações
e concorda que a maior dificuldade é a falta de recursos para
os projetos. “Nós vivemos da
colaboração de associados. Não
recebemos verba do poder
público e por esse motivo temos
limitações”, comenta. O planejamento para 2011 é nas áreas de
lazer, saúde e segurança, além
das ações de incentivo para a
participação da população.
Edilson conta que o projeto
do Centro Esportivo e de Lazer,
que já foi apresentado há oito
anos no Orçamento Participativo,
será revitalizado e apresentado
ao poder público. “Vamos tentar
implantar esse centro, não pelo
Orçamento Participativo, pois é
burocrático e partidário, mas de
uma forma direta, levando na
Prefeitura. Ainda pretendemos
consolidar um conselho local no
Centro de Saúde Padre Maia,
para que, juntos, possamos conseguir equipar o ambulatório e
aumentar os atendimentos. E
ainda trabalhar em conjunto com
o Consep da região para a
melhoria da segurança”, conclui.
(Ana Flávia Araújo, com colaboração de Ana Izaura Duarte e
Fabily Rodrigues)

Fevereiro de 2011

15

Salões de beleza se integram às academias
Certamente uma parceria muito
interessante para todos aqueles
que se preocupam com saúde e
beleza e querem aliar isso no dia a
dia é a dos salões de beleza com
as academias de ginástica.
Coincidentemente, dois salões tradicionais do Jaraguá se mudaram
recentemente para academias
também bastante tradicionais e
conhecidas. Todos eles estão e
estavam localizados na Avenida
Isabel Bueno.
A Zélia Almeida Assessoria de
Beleza – que ficava na praça aonde
se localiza o Bradesco – mudou-se
para a loja integrada àAcademia New
Fitness. O novo espaço, inaugurado
dia 25 de janeiro, é resultado de uma
parceria entre Zélia Almeida e os proprietários da academia. Ela oferece o
serviço há 13 anos no bairro e tem
boas expectativas com a parceria.
“Agora poderei oferecer mais conforto às clientes, como o ar condicionado, por exemplo.Tanto que desde que
me mudei para cá, a clientela já
aumentou bastante”, conta. Para ela,
a proximidade com a academia é um
dos fatores que influenciou o aumento da procura.“Às vezes, a pessoa sai
da academia em busca de um
salão”, explica.
O Alegra Studio de Beleza, que
também funcionava na Avenida

Zélia Almeida
atende em um
espaço integrado
à New Fitness

Rodrigo optou por
espaço menor,
mas em busca de
um público mais
direcionado na
Monte Olympo

Isabel Bueno, está localizado ao lado
da Academia Monte Olympio. Para o
proprietário, Rodrigo Ferreira, a
mudança vai trazer vários benefícios
tantos para os clientes antigos como
para os da academia, que agora
terão um espaço para cuidar da estética. “O grande benefício foi estar ao
lado de uma academia conhecida.
Isso atrai mais clientes.A ideia da praticidade de se fazer tudo em um só
lugar também faz a diferença. Hoje as
pessoas não querem se deslocar
muito”, conta.
Rodrigo está na região há
quase 11 anos e um dos fatores
que influenciou na escolha do

novo espaço foi o bom relacionamento com os estabelecimentos
vizinhos. “Mudamos por motivos
financeiros. O atual espaço é
menor, mas é muito bem localizado. Temos como novidade a instalação do ar condicionado, que não
havia no antigo espaço. Isso proporciona mais conforto para nossos clientes”, completa.
MAIS INFORMAÇÕES
Zélia Almeida Assessoria
de Beleza: 3492-2886
Alegra Studio de Beleza:
3498-0621

Jaraguá promove a
volta do Baile do Pirata
e um animado carnaval
O Jaraguá Country Club
preparou um calendário
especial para o carnaval
deste ano. Uma boa opção
para quem optou por ficar
em BH. A programação vai
até o dia 8 de março. Todos
os bailes contarão com a
presença do show de arte e
música de Henrique Jotta e
Liana, uma dupla de repertório variado e rico conjunto cênico que garante animar o público de todas as idades.
No dia 5 de março, o tema das guerras em alto mar
atinge em cheio o salão social do clube com o baile
“Volta dos Piratas” que vai agitar a noite do Jaraguá, a
partir das 22h. O baile será aberto para não-sócios
pelo valor de R$ 30,00.Também haverá mesas à venda
por R$ 50,00. Será um importante resgate dos tradicionais bailes dos clubes.
Já no dia 6 é a vez da criançada. A matinê infantil
promoverá um concurso de fantasias para os pequenos das 11h às 16h, no Belvedere. Os três primeiros
lugares serão premiados. O fechamento das festividades fica por conta de uma boa Feijoada de Carnaval
servida de 12h às 16h, também no Belvedere. O valor
será de R$ 28,00 para adultos e R$ 15,00 para crianças até 12 anos. A entrada inclui self-service de feijoada, sobremesa, petiscos e caipirinha para os adultos. Além disso, todos os dias de carnaval serão animados por um Dj na orla da piscina, das 10h às 18h.
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Feriado Seguro
A Polícia Militar do Estado de Minas
Gerais, representada pelo Capitão
Andrade, esteve em nossa redação para
nos informar que estará, mais uma vez,
realizando a Operação “Feriado Seguro”,
intensificando o policiamento no interior
dos bairros, principalmente durante o
período noturno, evitando, assim, a possibilidade da ocorrência de crimes contra o
patrimônio. Essa operação visa, primor-

dialmente, garantir a segurança das residências durante a ausência de seus proprietários, principalmente no período do
Carnaval.
Contudo, a participação de cada um é
fundamental para a criação de um
ambiente mais tranquilo e seguro em
nossa capital. Assim sendo, é muito
importante que sejam observadas questões como as abaixo:

VAI SAIR E A CASA VAI FICAR SOZINHA?
l

Tranque-a bem, se possível avise um vizinho;

l

Examine com cuidado os pontos vulneráveis de sua casa e aumente a segurança;

l

Evite deixar coisas de valor no quintal ou na garagem, como motocicletas e bicicletas;

l

Objetos e ferramentas como escadas, tambores, marretas, etc., deixados à vista, facilitam o arrombamento;

l

Se possível, instale alarmes em sua casa. Hoje eles estão bem acessíveis;

l

Não esqueça também de pedir a alguém para recolher suas correspondências e nunca deixe todas as
cortinas totalmente fechadas, pois isso poderá despertar a atenção de cidadãos infratores;

l

Luzes acesas durante o dia e à noite, e caixas de correio cheias de correspondências são indicativos de
morador ausente.

O IMPORTANTE APOIO DO VIZINHO
Seu vizinho de confiança ou um familiar poderá auxiliá-lo durante a ausência, adotando as seguintes
medidas de proteção:
l recolhendo diariamente jornais e correspondências;
l

checando a situação do imóvel periodicamente;

l

oriente-o para que, no caso de verificar alguém junto à sua residência ou algum movimento e barulho no
interior de sua casa, deverá avaliar a situação e, confirmando a suspeição, acionar imediatamente a Polícia
Militar, através do telefone 190;

l

importante também saber que a retirada de móveis da residência, sem a presença do proprietário, poderá
ser um indicativo de ocorrência de furto/arrombamento em andamento.
Em caso de emergência, disque 190, acione a Polícia Militar. Em outras situações de suspeição, denuncie
através do Disque Denúncia 181.
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QUADRO DE EMPREGOS
Novamente divulgamos as vagas de empregos na região através da disponibilidade
de nossos anunciantes e demais parceiros, e esperamos contribuir, tanto com as empresas que precisam preencher estas vagas, quanto com os moradores e demais interessados. Continuaremos usando este espaço em nossas próximas edições para que nossos
BUFFET SONHO DE CRIANÇA
Função: Serviços Gerais
Vagas: 2
Especificações / Perfil: Ambos os sexos e que more na região.
Contato: 3088-6900 e 3497-6540
PADARIA PING PÃO
Função: Balconista (feminino)
Vagas: 3
Especificações / Perfil: Vagas para o turno da tarde para maiores
de 18 anos. Segundo grau completo, não precisa ter experiência.
Prioridade para moradores da região.
Contato: padariapingpao@hotmail.com
FOX IMOBILIÁRIA – REDE NETIMÓVEIS
Função: Corretores
Vagas: 5
Especificações / Perfil: Ambos os sexos, com ou sem
experiência, e preferencialmente ter habilitação e veículo próprio.
Contato: Adalto / Marley – 3789-6065.
ULTRAGAZ
Função: Divulgadora / panfletadora
Vagas: 1
Especificações / Perfil: Sexo feminino, acima de 18 anos. Salário
de R$ 600,00
Contato: 3497-3135
AMIGOS E ANTIGOS
Função: Auxiliar de Serviços Gerais
Vagas: 1
Especificações / Perfil: Morar preferencialmente na região.
Função: Garçom
Vagas: 1
Especificações/ Perfil : Ambos os sexos, ensino fundamental
completo, com experiência, para trabalhar de 8h às 17h.
Contato: Gabriel ou Ailton nos telefones 3504-2318 / 3492-7741.
OSMAR TINTAS
Função: Vendedores
Vagas: 3
Especificações / Perfil: Com experiência em vendas, segundo
grau completo. Benefícios: Premiação + refeição + Unimed.
Contato: Entregar currículo em uma das lojas ou pelo e-mail:
rh@osmartintas.com.br

parceiros e empresas sérias e idôneas possam oferecer suas vagas e assim faremos nosso
trabalho social de ajudar aqueles que precisam trabalhar. Os dados da empresa, contato, especificações e quantidade de vagas podem ser enviados para
jaraguaemfoco@gmail.com.

SALADA SORVETE
Função: Balconista / Atendente
Vagas: 2
Função: Balconista / Atendente para loja do Buritis
Vagas: 2
Especificações / Perfil: Salário de R$ 650,00 + hora extra +
plano de saúde. É preciso ter segundo grau completo e
disponibilidade de horário. Entre 18 e 30 anos.
Contato: Enviar currículo para o e-mail:
sorvetesalada@yahoo.com.br ou deixar na Avenida
Isabel Bueno, 1214.
RESTAURANTE JARDIM DE MINAS
Função: Operador de Caixa
Vagas: 1
Função: Churrasqueiro
Vagas: 1
Função: Saladeira
Vagas: 1
Especificações / Perfil: Morar em Belo Horizonte e ter experiência
comprovada. Horário: 8h às 16h20.
Contato: Agendar entrevista com Rosana - 3443-6299 / 3441-4957
PADARIA BONANZA
Função: Balconista
Vagas: 1
Especificações / Perfil: Sexo feminino, entre 18 e 30 anos, não
precisa ter experiência. Para trabalhar no período da tarde.
Contato: Elisabeth ou Willian no telefone 3497-7041 ou levar
currículo na Rua Bolívar Mineiro, 430, Dona Clara.
SANTA ROSA MATERIAIS DE CONSTRUÇÃO
Função: Expedição
Vagas: 1
Especificações / Perfil: Possuir 2º grau completo, boa
comunicação, dinamismo, facilidade de atendimento ao público,
trabalhar em equipe.
Função: Vendedor
Vagas: 1
Especificações / Perfil: Com experiência.
Contato: Enviar currículo para o e-mail:
gerencia@santarosamaterias.com.br

LUIZA DECORAÇÕES
Função: Costureira (o)
Vagas: 1
Especificações / Perfil: Com experiência em cortina.
Contato: Levar currículo na Rua Boaventura, 1.797, loja 11 Aeroporto
HIPERMINAS PAMPULHA (CASTELO)
Função: Operador de caixa
Vagas: 7
Especificações/Perfil: Sexo masculino e feminino com
experiência mínima de seis meses. Salário de 543,00
+ quebra de caixa de R$ 87,00.
Função: Atendente de Padaria
Vagas: 2
Especificações/Perfil: Sexo feminino, não é necessária
experiência. Salário de R$ 543,00 + insalubridade de R$ 108,60.
Função: Auxiliar de Padeiro
Vagas: 1
Especificações/Perfil: Sexo masculino. Salário de R$ 543,00 +
insalubridade de R$ 108,60. Após os 90 dias de experiência,
passa para R$ 741,00.
Função: Auxiliar Operacional de Açouque
Vagas: 3
Especificações/Perfil: Sexo masculino. Salário de R$ 543,00 +
insalubridade de R$ 108,60.
Função: Atendente de Pizzaria
Vagas: 2
Especificações/Perfil: Sexo feminino. Salário de R$ 543,00 +
insalubridade de R$ 108,60.
Função: Auxiliar de Cozinha
Vagas: 1
Especificações/Perfil: Sexo feminino. Salário de R$ 543,00 +
insalubridade de R$ 108,60.
Função: Auxiliar de Prevenção e Perdas
Vagas: 1
Especificações/Perfil: Sexo masculino. Salário de R$ 659,00.
Função: Auxiliar Operacional no setor de hortifruti
Vagas: 3
Especificações/Perfil: Sexo masculino. Salário de R$ 543,00.
Contato: Avenida Miguel Perrela, 987 - Castelo ou
rhumanos@hiperminas.com.br
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Sonho de Criança oferece novo
espaço para festas infantis
Tradicional no segmento
de festas na região o buffet
Sonho de Criança abriu uma
nova sede para atender
melhor a demanda de eventos não só na região, mas
em toda a região metropolitana de Belo Horizonte, já
que recebem um volume
considerável de pessoas de
cidades vizinhas. A unidade
2, chamada Sonho de
Criança Mania, foi inaugurada no dia 5 de fevereiro e
funciona bem próximo do
espaço principal, na Rua
Oswaldo Crivellari, 139, bairro Dona Clara, também de
frente para a Praça Luiz
Beneditto Bertucci.
“Essa proximidade facilitará os contatos e a administração de ambas as unidades. Resolvemos abrir o
novo espaço porque deixamos de realizar muitas festas por falta de datas.
Fizemos 280 festas no ano
passado. Agora poderemos

oferecer um local maior com
brinquedos diferentes e um
grande diferencial para nossos clientes”, conta a proprietária, Juliana Capanema.
Ela completa dizendo que
será um grande benefício
também para aqueles clientes que já fizeram mais de
uma festa no buffet, pois
terão um local novo, com atividades, decoração e brincadeiras diferentes, porém a
mesma qualidade e serviços

já conhecidos.
Antes da inauguração
do Sonho de Criança
Mania, eles já haviam
fechado 15 festas. “Para
nós isso é a prova de confiança em nosso trabalho,
pois esses clientes fecharam essas festas mesmo
sem saber como o salão
ficaria. Nosso retorno será
muito positivo”, completa.
Mais informações: 34976540 e 3088-6900

Imobiliária passa por renovação e tem
apoio de importante rede do segmento
Com o crescimento constante
da região o setor imobiliário,
investidores e construtoras têm
visualizado ótimas oportunidades e grande fonte de negócios
nos bairros locais. Pensando
nisso, a Fox Imobiliária se estruturou e, com o apoio da Rede
Netimóveis, inaugurou, em janeiro, seu novo espaço no bairro Dona Clara.
Essa é a segunda unidade da Fox Imobiliária que já está no mercado há três anos no bairro Santo Antônio e em breve abrirá uma unidade em Betim. O sócio-proprietário e diretor, Marley Vieira, conta que
a escolha do local foi estratégica, pois a região tem um potencial de
crescimento na área, principalmente com os grandes eventos que acontecerão na Pampulha e com as mudanças na infraestrutura, como a
construção da Linha Verde e revitalização da Avenida Antônio Carlos.
“Estamos bem localizados na junção dos bairros principais da
região e em uma avenida bem movimentada, que é a Sebastião de
Brito. Também somos credenciados com a Rede Netimóveis, que chega
a ter mais de 70 mil acessos diários”, conta.
Para o sócio-proprietário, Antônio Ramos, o principal objetivo da
empresa é buscar novos investidores e trazer novos lançamentos para
a região. “Já trabalhamos com a construtora MASB no empreendimento
localizado na Rua Boaventura e temos previsões de lançamento para
região. O interessante é que hoje podemos ampliar nossos serviços
com a Rede Netimóveis, onde os nossos clientes podem nos consultar de qualquer lugar”, completa. Mais informações: 3789-6065.

