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Segmento de estética em alta

A procura pelo segmento de estética vem aumentando 
consideravelmente ano após ano e cada vez mais 
conquista um importante espaço no mercado, ampliando 
o número de vagas e serviços, impulsionando profi ssionais 
de diferentes segmentos, como clínicas, salões de beleza, 
laboratórios e academias a buscarem maior qualifi cação e 
investimentos para fazer a diferença.

O Brasil é considerado o terceiro maior mercado de 
beleza do mundo, perdendo apenas para os Estados 
Unidos e para o Japão, mas caminha para ser o segundo, 
já que mantém um crescimento estável de 10% ao ano em 
relação à última década, com a mesma velocidade que a 
indústria de higiene, perfumaria e cosméticos investe em 
inovação, pesquisa e desenvolvimento.

Com toda base oferecida pelos cursos em níveis 
técnico e tecnólogo, os novos profi ssionais de estética vêm 
conquistando um importante espaço. Além de atuarem 
individualmente com tratamentos tradicionais, também 
estão compondo equipes multidisciplinares, atuando 
ao lado de fi sioterapeutas, nutricionistas e cirurgiões 
plásticos. Percebemos que hoje a formação de professores 
na área de estética é uma necessidade crescente para 
poder oferecer tratamentos mais especializados com 
conhecimento, atualização e reciclagem.

Esses ambientes deixaram de ser uma opção apenas 
para aquelas pessoas que querem fugir dos centros 
urbanos e descansar e hoje estão instalados também nas 
grandes cidades, com um novo conceito, normalmente 
conhecido como Day Spa, onde homens e mulheres 

relaxam com terapias rápidas e tratamentos estéticos 
diferenciados. E tudo isso de maneira bastante facilitada, 
com tratamentos acessíveis e efi cazes e sem precisar ir 
para o outro lado da cidade. Hoje é possível realizar todos 
os tipos de tratamento sem sair da região, em espaços 
bem diversifi cados e estruturados.

Percebendo isso, os espaços na região crescem, 
investem em equipamentos, produtos, profi ssionais 
qualifi cados e se estruturam para oferecer comodidade, 
serviços mais especializados e de qualidade para um 
público mais interessado em conhecer as opções de 
saúde, beleza e bem-estar para cuidar do corpo e da 
mente.

     Leia mais nas páginas 10,11, 13 e 15

PRAÇAS – Uma das questões mais cobradas pelos 
moradores da região é a manutenção das praças. 
A grande maioria está mal cuidada e precisando de 
intervenções. Algumas estão em reforma ou com 
previsão de revitalização, mas o processo tem sido 
lento. A Prefeitura busca parceiros para a adoção 
dessas praças, a fi m de facilitar os cuidados 
necessários. Percebemos que são muitas as 
pessoas que gostam de frequentá-las, mas a falta 
de conservação desestimula a presença. Confi ra o 
que está sendo feito. Páginas 8 e 9

IZABEL BUENO – As polêmicas sobre 
as intervenções e mudanças estruturais e 
viárias na Rua Izabel Bueno continuam e 
reclamações são ouvidas a todo momento. 
Incomodados com a queda de movimento 
e com o que ainda será feito, um grupo de 
comerciantes se reuniu com representantes 
da BHTrans para mais esclarecimentos sobre 
o projeto e os reais objetivos das mudanças 
que, de fato, não agradou a maioria das 
pessoas. Página 20

PRÓXIMA EDIÇÃO – A matéria principal da próxima edição será sobre os investimentos das 
construtoras em GRANDES EMPREENDIMENTOS residenciais e comerciais, além dos hotéis que estão 
sendo construídos na região. Mostraremos como o padrão de acabamento mudou devido à alta procura 
e ao novo perfi l de moradores dos bairros locais, que exigem conforto e segurança.
Nas próximas edições teremos ainda matérias sobre a nova modalidade de COMPRAS COLETIVAS com 
descontos através de diversos sites; ILUMINAÇÃO PÚBLICA do bairro Jaraguá; diversidade e crescimento 
do SEGMENTO ODONTOLÓGICO; os problemas relacionados à SEGURANÇA e os constantes assaltos 
na região; difi culdade de ACESSIBILIDADE NAS VIAS PÚBLICAS por parte de idosos, defi cientes físicos 
e mães que trafegam com carrinhos de bebê; além do polêmico CENTRO DE PASSAGEM, que funciona 
na Rua Barra Grande, abrigando menores infratores e que tem incomodado e amedrontado os vizinhos. 
Participe se você tiver alguma identifi cação ou quiser opinar sobre algum desses e de outros assuntos.

Vanessa Sandy

Corpore
Monte Olympo

Forma do Corpo
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EXPEDIENTE

OURO PRETO EM FOCO
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 10 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, Alípio de Melo, Bandeirantes, 
Jaraguá e Dona Clara), e demais locais estratégicos 
dos bairros ao redor, Clubes Iate e Jaraguá, academias, 
restaurantes, padarias, farmácias, supermercados, órgãos 
públicos, associações, organizações de cunho comunitário 
e social, além de outros locais de grande circulação. Mais 
informações: 3441-2725 / 9991-0125 ou por e-mail: 
ouropretoemfoco@gmail.com.

ANUNCIE AQUI!
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, associações, 
organizações de cunho comunitário e social, além de 
outros locais de grande circulação. Distribuiremos 
também nos principais eventos realizados na 
região. Há tamanhos e preços diversifi cados. Mais 
informações: 3441-2725 / 9991-0125 ou por e-mail: 
jaraguaemfoco@gmail.com.

Parece óbvio, 
mas realmente as 
pessoas são muito 
complexas e muito 
diferentes. Se diferem 
na cultura, modos 
de se relacionar, 
respeitar, pensar, agir, 
interpretar. Assim 
como nos gostos, 
lugares, cor, profissão, 
comida, time de 

futebol, perfume, roupa, sabores, símbolos, entre 
muitos outros elementos do cotidiano. Saber lidar 
com todas essas diferenças é uma arte e não é 
para qualquer um. É preciso muita estrutura, 
sabedoria, consciência e, principalmente, 
paciência e inteligência. Cada pessoa é única e 
conectada a uma rede universal de situações e 
relações interpessoais. 

Há certo tempo que venho observando o 
comportamento das pessoas nas ruas, clubes, 
restaurantes, shoppings e, além desses ambientes 
sociais, também nas redes sociais da internet. 
Nada proposital. Não planejo observar, mas é 
algo que comecei a reparar naturalmente com 

mais frequência. Muitas vezes é possível 
perceber tensões entre casais, desarmonia 
entre familiares, angústias reprimidas em 
uma pessoa supostamente feliz. Alguns 
“gritam” suas conquistas em redes sociais, 
por exemplo, para esconder alguma dor, 
angústia ou decepção. Compreensivo, pois 
ninguém quer passar por momentos de 
tristeza. Imagino que todos devem ter algum 
tipo de “relação difícil”. Alguma pessoa que, 
por mais que se queira, é difícil conviver, se 
fazer entender ou mesmo entender. Quem 
não tem já pode ter tido ou pode ser que 
ainda venha a ter.

Realmente não é fácil conviver. Respeitar 
as diferenças é um exercício difícil e 
sustentável, mas não deixa de ser uma 
prática saudável e interessante quando se 
quer muito isso. A observação das diferentes 
visões pode ser uma prática preciosa quando 
puder ser utilizada de forma positiva e 
inteligente.

O homem é a única criatura consciente 
de seus instintos irracionais e capaz de 
sobrepujá-los, podendo fazer escolhas ao dar 
preferência a outros aspectos da consciência. 

Isso certamente amplia exponencialmente a 
complexidade das relações humanas, uma 
vez que somos dotados de uma imensurável 
diversidade emocional. As circunstâncias que 
motivam a interação humana são diversas, 
mas é sempre estabelecida uma relação de 
troca.

Quando nos relacionamos com alguém, 
seja em que campo for, sempre criamos 
expectativas. Isso é natural. Mesmo porque 
você olha o mundo através dos seus “olhos”, 
da sua percepção, e por isso mesmo acaba 
esperando das pessoas posturas que você 
teria em determinadas situações. Ocorre que 
elas não são você. Esse é um dos grandes 
motivos das decepções.

Todo relacionamento envolve expectativas, 
responsabilidades, doações, decepções e 
vantagens. Por isso, seja amistoso, amável, 
afetivo ou mesmo profissional, quando 
necessário. A interação entre dois seres é 
sempre delicada, porém, a abordagem pode 
ser o ponto determinante do tipo de relação 
que será estabelecida. As palavras têm um 
poder incrível e, quando mal interpretadas, 
podem gerar sérios problemas e desgastes 

desnecessários.
Respeitar as conexões da vida começa por 

respeitar nossa condição humana. Valorizar as 
diferenças é estimular relações saudáveis entre as 
pessoas. É plantar no solo dos relacionamentos 
sementes para florescer ações onde o amor, o 
respeito, a harmonia e a ética sejam permanentes. 
Respeitar as diferenças em todos os meios por 
onde circulamos é um exercício sustentável e 
multiplicador de práticas de convivência sadias 
para melhorar o mundo ao nosso redor, além da 
nossa própria rotina.

Como se pode observar nesse texto, existe, de 
fato, muita complexidade nas relações humanas. 
Mas, ao mesmo tempo, uma simplicidade enorme 
quando existe a sintonia, o diálogo e a confiança. 
Toda relação humana, para ser mantida, deve ser 
cultivada, alimentada e valorizada com palavras e 
atos. É uma experiência para autoconhecimento, 
aprendizagem e evolução. E, mais que isso, é 
sempre um exercício de fraternidade, lealdade e 
amor. 

Fabily Rodrigues (Editor)
fabily@uai.com.br

CRÔNICA
A complexidade das relações humanas
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Como já destacamos em nossas páginas, o aprendizado das 
línguas estrangeiras está em alta e é cada vez maior o número 
de pessoas que se matriculam nas escolas para aprender ou se 
aperfeiçoar, buscando, além do conhecimento, as oportunidades de 
emprego que surgirão com a proximidade da Copa do Mundo. Os 
bairros Jaraguá e Dona Clara não contam com muitas escolas de 
idiomas, mas as que existem atendem bem os interessados, como 
a Fly, X-Ray e Number One. Para reforçar o segmento duas novas 
escolas foram inauguradas no começo de agosto.

A tradicional franquia de língua estrangeira Luziana Lanna está 
localizada na Rua Furtado de Menezes e o objetivo das sócias 
Kenya Nadia Silva Lopes e Valéria Ghezzi é oferecer todas as línguas 
dependendo da demanda, incluindo japonês, árabe e mandarim, que 
são grupos mais específicos e personalizados. 

Kenya já trabalha há 14 anos na empresa e é professora e 
coordenadora na unidade Cidade Nova. Ela conta que a ideia de 
abrir a franquia no Jaraguá era para que pudesse ter uma sede 
própria e perto da região onde mora, já que é moradora do bairro 
Dona Clara. “Minha vivência na região é muito boa e conciliamos 
as duas coisas para montar a escola. Gosto muito de sala de aula, 
mas queria ter meu próprio espaço. Além disso, as pessoas querem 

estudar perto de casa, sem ter que se deslocar, por isso também 
nossa expectativa é muito boa. As pessoas estão elogiando nossa 
chegada e a receptividade está sendo positiva”, conta.

Ela completa, dizendo que a escola realiza parceria com 
empresas para formação de grupos corporativos e também palestras 
em escolas e empresas, mostrando a importância do aprendizado 
do idioma. 

Metodologia interativa
O SIG Idiomas (Special Interest Groups) está instalado no 

bairro Dona Clara com o objetivo de trazer uma nova metodologia 
de ensino para o curso de inglês. As aulas buscam valorizar o 
aprendizado individual de cada aluno através de aulas interativas 
que proporcionam atividades dinâmicas.

Existem turmas para adolescentes, adultos, além do curso 
“Business”, direcionado aos pro fissionais que estão no mercado 
de trabalho. Esse curso em especial foi desenvolvido para atender 
as necessidades de profissionais que desejam simular uma reunião, 
palestra e/ou entrevista de negócios.

As aulas, ministradas pela professora Sandra Moraes, são 100% 
em inglês, com foco na conversação. “Trabalhamos com aulas de 

vídeo, data show, entre outros recursos, para que cada um interaja da 
melhor maneira com a cultura”, conta. Para ela é muito importante 
dar continuidade ao estudo em casa e uma das formas encontradas 
é através do site do aluno, onde ele pode encontrar conteúdos que 
são apresentados na sala de aula, podendo ser salvos em MP3, Ipod, 
entre outros. “Acho fundamental o aluno estudar em casa, pois é 
dessa maneira que ele acelera o aprendizado e fica em constante 
contato com a cultura da língua”, conta.  

Sandra Moraes é formada em Letras e estudou linguística na 
Appalachian State Universty, na Carolina do Norte, nos Estados 
Unidos. Ela leciona inglês há 17 anos e adquiriu experiência nas 
escolas nas quais trabalhou. O SIG Idiomas conta com duas salas 
de aula que acomodam até sete alunos, sendo uma delas composta 
de equipamentos eletrônicos e a outra é um espaço de leitura, 
jogos, entre outras atividades. (Glenda Magalhães e Fabily 
Rodrigues)

Aumenta a oferta de cursos de língua estrangeira na região

A unidade Jaraguá do Luziana Lanna oferece material 
didático moderno e turmas reduzidas

A Fly está no Jaraguá há 13 anos, sendo nove com seu
próprio método de ensino, e hoje foca suas atividades no 

inglês americano para oferecer mais qualidade
Uso de ferramentas da internet e data show complementam 

curso do SIG, reforçando a proposta de interatividade do curso

MAIS INFORMAÇÕES:

Luziana Lanna – 2127-2922
SIG Idiomas - 2515-4556

TEREZA BORGES
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ainda tem total facilidade para 
o cliente estacionar seu veículo”, 
conta. A mudança não foi apenas de 
endereço. Novos serviços, como spa, 
carboxiterapia, acupuntura e dia da 
noiva também são oferecidos. “Nessa 
nova fase estamos trabalhando 
ainda com uma fisioterapeuta e 
duas esteticistas”, completa. Mais 
informações: 3497-9112.

Buscando um 
espaço mais intimista e 
confortável o salão de 
beleza Guilhermo Borges 
está em um novo espaço 
na Rua Boaventura para 
atender seus clientes. 
A mudança de local 
também tem como 
objetivo uma maior 
visibilidade, concentrar 

mais a sua clientela e fazer com que o espaço tenha características de um 
studio. A inauguração aconteceu no início de julho. A equipe atual conta 
com cinco profissionais qualificados que oferecem os mesmos serviços do 
espaço anterior, como corte, maquiagem, penteado, manicure, pedicure, 
dia da noiva, entre outros serviços. Há nove anos trabalhando com salão no 
Jaraguá, o proprietário Guilhermo Borges acredita que a mudança para esse 
espaço adaptado e planejado em uma casa irá proporcionar um contato 
mais direto com seus clientes. “Com essa mudança agora posso oferecer 
um atendimento personalizado e individual com mais qualidade. Posso dar 
mais atenção a todas as pessoas que estão no salão, num contato olho no 
olho”, afirma. Mais informações: 3443-6270.

Há cerca de três 
meses o Marta Fernandes 
Centro de Estética está 
funcionando em um 
novo e mais amplo 
ambiente. Após atender 
durante seis anos na 
Avenida Sebastião de 
Brito, os serviços agora 
são realizados na Rua 
Francisco Proença. A 
proprietária, Marta Fernandes, escolheu 
uma casa maior para oferecer mais 
serviços aos seus clientes em um local 
mais confortável e com melhor estrutura 
de atendimento. “A demanda não parava 
de crescer e o local anterior ficou 
pequeno para atender com conforto. 
Há dois anos estávamos procurando 
um lugar que tivesse a nossa cara, até 
que encontramos esse espaço, que 

A Clínica Vanessa Sandy Estética Facial e 
Corporal vai inaugurar, no dia 5 de setembro, 
uma parceria com o Núcleo Megacorpus, 
que agora trabalhará mais focado no pilates. 
O objetivo dessa união é proporcionar 
um ambiente mais especializado para as 
pessoas que querem cuidar da saúde, do 
corpo e da beleza. O Núcleo Megacorpus 
está mudando de local com o objetivo de 
ter uma melhor visibilidade e proporcionar 
uma interação entre as diversas formas 
de cuidados com o corpo. A clínica que já 
trabalha com tratamentos como gordura 
localizada, redução de celulite, limpeza de 
pele, depilação a laser, entre outros serviços. 
Segundo a proprietária, Vanessa Sandy, já era 
esperada uma parceria como essa, pois seu 
espaço é bem amplo. “Acredito que será um 
grande benefício para nossos clientes, pois 
em um mesmo local poderemos oferecer 
várias atividades para a saúde corporal”, 
conta. Assim como os tratamentos de 
estética, o pilates traz inúmeros benefícios 
para a saúde, como condicionamento físico, 
alinhamento postural, flexibilidade, entre 
outras habilidades. Pensando nisso é que a 
fisioterapeuta e sócia-proprietária da Núcleo 
Megacorpus, Thaís Alcântara, teve a ideia de 
buscar a parceria com Vanessa. “Essa união 
irá melhorar muito a qualidade de vida dos 
nossos clientes. A sala terá novas instalações 
para melhorar o desenvolvimento dos 
alunos e está sendo preparada para deixar 
o ambiente climatizado e aconchegante”, 
conta. Mais informações: 3427-6436. 

Há mais de quatro décadas no mercado, a empresa 
de moda íntima “A Rainha” abre espaço para mais uma 
franquia no Jaraguá, com o objetivo de diversificar seu 
público e oferecer um atendimento mais personalizado. 
A inauguração aconteceu na última semana de julho. “A 
idéia principal da ‘A Rainha’ é justamente sair do centro 
da cidade e vir para os bairros, sem alteração de preço 
ou qualidade, oferecendo comodidade para o cliente. 
Com a ascensão de marcas conhecidas e consolidadas 
por aqui, a escolha do local não poderia ser melhor. 
Estamos conhecendo o perfil de cada cliente para que 
o atendimento seja cada vez mais satisfatório”, explica 

a proprietária da loja, Regina Brandão de Andrade. 
Ela completa, dizendo que as expectativas são 
grandes. “Eu tinha essa loja no bairro Ouro Preto há 
quatro anos e agora eu a trouxe para cá. Mudamos 
recentemente e ainda estamos conhecendo o bairro, 
mas acho que com uma divulgação adequada a 
loja terá ótima aceitação por causa da variedade e 
da qualidade que oferecemos”. No local é possível 
encontrar produtos voltados para a moda intima 
feminina, como calcinhas, sutiãs, modeladores, 
pijamas e meias; além da masculina, com meias e 
cuecas.  Mais informações: 3234-6214.

JARAGUÁ INFORMA

Salão de beleza em novo espaço Clínica de estética amplia serviços em novo local Pilates se une à estética 
em um mesmo lugar

Mais uma franquia no Jaraguá
ANA IZAURA DUARTE
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SUJEIRA E ADOÇÃO DA 
PRAÇA BRANDÃO AMORIM

“Ao Diretor do Supermercado BH - Jaraguá.
Prezados Senhores, sou moradora do bairro Jaraguá e meu 

prédio está localizado na praça em frente ao Supermercado 
BH. Representando os moradores deste bairro exponho nossa 
indignação com a falta de educação dos funcionários que 
frequentam a praça em seus horários de lanche e descanso. Eles 
jogam lixo no chão, dormem em bancos e o Supermercado não 
cuida desta praça. Ela está no ponto mais nobre do bairro e é 
a praça mais desleixada e suja, devido principalmente por seus 
funcionários que são os que mais frequentam este espaço. Eles 
podem e devem frequentá-la, pois é um espaço público, porém 
o Supermercado poderia adotar esta praça conservando-a 
sempre limpa e com boa aparência. É triste ver da minha janela 
e ao passear em volta dela a sujeira e descaso. Esperamos 
que o Supermercado BH, como uma empresa de nome, ajude a 
sociedade e dê exemplos de cidadania a esta região que acolheu 
tão bem esta empresa.”

Roberta Assis, Moradora e empresária do bairro Jaraguá

Resposta por e-mail no dia 1º de agosto
“Sra. Roberta, realmente nossos funcionários frequentam a 

praça buscando um local tranquilo para seu descanso. Tenho a 
certeza de que todo o comércio local tem interesse em manter 
a praça limpa e bem cuidada, e já participamos de reuniões 
quando da reforma da praça, e nos predispusemos a participar 
financeiramente, colaborando para a manutenção da mesma junto 
a outros comerciantes e instituições. Seria nossa forma de adotar 
a praça junto ao comércio de entorno. Porém, não fomos mais 
contatados. Continuamos à disposição das entidades de bairro 
para viabilizarmos uma parceria. No que tange à educação urbana, 
ressaltamos junto aos nossos colaboradores a importância de 
se manter limpo e agradável o ambiente que eles frequentam, 
e solicitei junto ao gerente e supervisor da loja Jaraguá que 
acompanhe melhor a higiene no entorno da loja. Agradecemos o 
contato.”

SAC: 31 3117-2600 (sac@supermercadosbh.com.br)

A Gerência Regional de Jardins e Áreas Verdes (Regional 
Pampulha) informou, por telefone, no dia 2 de agosto, que há dois 
anos entrou em contato com o Supermercado BH para a adoção 
da praça, mas não teve retorno do mesmo. Segundo a Gerência 
tiveram dificuldade para conversar com os responsáveis sobre o 
assunto e mostrar o funcionamento do programa. 

Sugerimos que a empresa e a Prefeitura entrem em acordo, 
pois ambas estão de acordo com a adoção. Só é preciso que 
os contatos sejam feitos e as pessoas certas possam resolver a 
questão. Esperamos em breve dar a notícia da confirmação dessa 
adoção.

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 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. 

PRAÇA BRANDÃO AMORIM

“Senhores, não vou nem entrar em detalhes. São muitas as 
pessoas que não têm educação e não descartam os lixos em locais 
apropriados, mas, na sujeira em que a Praça Brandão Amorim se 
encontra, o maior culpado é nossa Prefeitura! Moro na região do 
Jaraguá e hoje, pela primeira vez, fui levar meu filho para esta praça. 
Fiquei decepcionado com o descaso das autoridades públicas, que, 
com certeza há meses não fazem nenhum tipo de reforma, e há dias, 
com certeza, não recebe nenhum tipo de limpeza. O mato está alto, 
bancos sujos, lixo por toda parte, brinquedos enferrujados, meios-fios 
sem as devidas acessibilidades para cadeirantes e carrinhos de bebês 
etc. Sinceramente fiquei enojado com a cena! Isso que ganhamos por 
pagar os impostos em dia? Vale ressaltar que nesta mesma praça tem 
um quiosque de apoio da SLU, que, em seu entorno, é o local mais 
sujo.”
Márcio Camargos, Morador

“Primeiramente parabéns pelo Jornal “Jaraguá em Foco”. Somos 
leitores e estamos muito satisfeitos com os assuntos abordados para 
a melhoria do nosso bairro. Gostaria de solicitar uma divulgação do 
estado da principal praça do bairro, que está na melhor localização e 
é a mais desleixada. É a Praça da Rua Intendente Câmara, onde tem 
o ponto de táxi Jaraguá e a Bitarães Imóveis. O jardim não é cuidado 
com frequência, os brinquedos estão quebrados e enferrujados, 
causando perigo para as crianças; lavadores de carros usam o espaço 
para secar panos e colocar baldes de água, entre outros. Em breve 
iremos morar em um dos prédios em volta e gostaríamos que nossos 
filhos pudessem frequentar esta praça com segurança. Qual a sua 
sugestão para promovermos um movimento de melhoria desta praça, 
como troca dos brinquedos por aqueles de madeiras, manutenção do 
jardim com maior frequência? Abraço e obrigada.”
Roberta Assis, Moradora e empresária 

EDUCAÇÃO E COMPORTAMENTO DOS JOVENS

“Fantástica a matéria sobre a educação e comportamentos das 
crianças e adolescentes. Uma das melhores matérias que li nesse 
jornal. A ideia foi ótima, pois essa é uma realidade em toda nossa 
região, mas frequente do que a maioria imagina. Tenho certeza que 
muitos pais se identificaram com o conteúdo apresentado. Realmente 
o trabalho de vocês está sendo muito positivo e por isso o Jornal 
consegue essa credibilidade.”
Antônio de Souza, Comerciante

“Gostaria de comentar sobre a última edição de vocês (número 29) 
que abordou a matéria sobre comportamento dos jovens. Tenho 
dois filhos em idades semelhantes às citadas e, por causa dessa 
matéria, mudei e também passei a usar novos métodos para lidar 
melhor com eles e também educá-los com mais diálogo e carinho. 
Obrigado!”
Soraia Neves, Médica

SUPERVALORIZAÇÃO DOS IMÓVEIS 

“Tive acesso ao jornal Jaraguá em Foco e achei muito interessante 
seu conteúdo. Sua equipe visa abordar situações novas, específicas 
e relevantes de cada região que o jornal cobre. Como exemplo, 
faz-se imperioso trazer à tona a brilhante reportagem sobre as 
avaliações dos imóveis e suas consequências para a região. Um 
trabalho desenvolvido com seriedade, com total respaldo da 
população da região.”
Márcio Lana Rezende, Advogado

“Gostei muito da matéria sobre a supervalorização dos imóveis. E 
percebi que outras pessoas também, pois vi um grupo de pessoas 
no Clube Jaraguá discutindo sobre o assunto, com jornais nas mãos, 
e tenho certeza que o assunto despertou muitas curiosidades, 
indignações, mas também informações. Parabéns!”
Roberto Ávila, Empresário

“Muito oportuna matéria feita por vocês sobre a especulação 
imobiliária. É um absurdo as coisas que estamos vendo por aqui. 
As pessoas perderam a noção e só querem aproveitar o momento 
para tentar ganhar cada vez mais dinheiro, de uma maneira que até 
assusta. Está tudo valorizado sim, mas os preços estão absurdos. 
Estou querendo comprar um apartamento há mais de seis meses 
e não consigo porque tenho consciência que a maioria não vale 
o tanto que estão pedindo. Perderam a noção. Obrigada pelas 
informações.”
Helena Gomes

“Gostaria de parabenizá-lo pelo Jornal do bairro, pois, além de 
muito bem elaborado, traz informações úteis para os moradores da 
região.”
Viviane Soares, Moradora

RESPOSTA DO EDITOR
Agradecemos a todos os e-mails e pedimos desculpas por não poder 
publicar todos. Todas as sugestões que nos chegam são anotadas 
e avaliadas para uma futura matéria. Obrigado pelos comentários 
de nossas últimas edições, inclusive àqueles que nos abordam 
nas ruas, no Clube, bancos, entre outros. Nas páginas seguintes 
abordamos o assunto das praças, e seguramos a matéria o máximo 
que foi possível para ver se poderíamos trazer novidades. Abraços!
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Jovens Adultos Crianças Business
English

Rua Bolivar Mineiro, 170 • Dona Clara

Método Interativo | Turmas Reduzidas | Transporte por Van
(consulte condições)

É difícil pensar no Jaraguá sem lembrar da extensa 
área verde que havia em toda a região. Hoje ainda 
restam muitas árvores e praças em meio a tantas 
construções e modernizações. Presentes em muitas 
das histórias do bairro, as praças guardam lembranças 
do lazer da população, que hoje presencia entristecida 
a decadência desses espaços, salvo exceções. 
Lixo acumulado, plantas mal cuidadas, brinquedos 
quebrados e bancos pichados empobrecem o visual 
desses antigos pontos de encontro dos moradores. 
Quem ainda tem o hábito de usá-las, levando seus 
filhos para brincar ou aqueles que fazem caminhada 
pela manhã, têm se deparado com o triste cenário da 
falta de cuidados e vandalismo.

Uma alternativa para minimizar o problema é 
a colaboração das empresas privadas por meio do 
programa “Adote o Verde”, criado pela Prefeitura. Há 
mais de três anos, o Jaraguá Country Club e a Prefeitura 
fizeram uma parceria para a manutenção das Praças 
Manoel dos Reis Filho (em frente ao clube) e Santa 
Catarina Labouré. Atualmente, o Jaraguá é responsável 
pelo cuidado das duas praças. De duas a três vezes 
por semana, funcionários de limpeza do Clube fazem 
reparos de piso, jardinagem e até mesmo de pintura 
para esconder as pichações. Arnaldo Vieira, supervisor 
do setor de manutenção, conta que a tarefa não é 
fácil. “As pessoas deviam ter mais educação. Alunos de 
uma escola próxima não respeitam o espaço, picham 
os bancos e quebram as árvores. Os funcionários 
têm muitos trabalho para manter essas praças 
conservadas”, relata. 

Segundo o gerente de Jardins e Áreas Verdes da 
Regional Pampulha, Marcelo Rocha, a parceria para 

cuidados na Praça Manoel dos Reis Filho é bastante 
positiva “O espaço é mantido pelo Clube há muitos 
anos e está em bom estado de conservação. Há 
pouco tempo foi reformada e pretendemos ainda, 
nessa parceria, construir um anfiteatro que poderá ser 
utilizado pela Escola Estadual Anita Brina Brandão, que 
fica em frente”, conta. 

O temor é que todo esse esforço seja em vão. 
“Deveria haver um constante monitoramento policial 
nesses locais, principalmente à noite. Assim, acredito 
que a manutenção ficaria mais fácil”, recomenda 
Arnaldo Vieira. O morador do bairro Dona Clara, Clésio 
de Oliveira, elogiou os benefícios da reforma. “Ano 
passado, foi feita uma poda nas árvores da praça e os 
galhos ficaram entulhados por vários dias. Os bancos 
estavam sempre quebrados e o mato ficava muito alto. 
Com a reforma que o Clube está fazendo, já melhorou 
muito. Ter uma praça bonita, com árvores antigas, 
valoriza muito o bairro”, afirma. 

Praça Brandão Amorim
É comum encontrar lixo acumulado na Praça 

Brandão Amorim. Além disso, os brinquedos, destinados 
a trazer diversão às crianças, foram inutilizados pela 
depredação. De acordo com Marcelo Rocha, a Praça foi 
reformada em 2009, quando ainda havia uma parceria 
com o Colégio Batista Getsêmani. “O lixo é jogado pela 
própria população e é uma questão de educação. A 
população é quem deveria auxiliar na conservação 
das praças, descartando o lixo nos locais adequados. 
Por essas e outras as parcerias para a manutenção 
são fundamentais e estamos abertos a negociar com 
empresas interessadas”, afirma.

Descaso, sujeira e má conservação das praças incomoda moradores

Praça Brandão Amorim (acima) precisa de cuidados, manutenção, limpeza 
e um adotante para possíveis melhorias; enquanto a Praça Manoel dos

Reis Filho (abaixo) é cuidada pelo Clube Jaraguá
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Muitos moradores nos contactaram por e-mail, telefone 
e pessoalmente para reclamar do estado da Praça Brandão 
Amorim, que há anos se encontra nessa situação precária. A 
moradora e empresária Roberta Assis gostaria que o espaço 
fosse revitalizado para que seus filhos e outras crianças 
pudessem brincar. “O jardim não é cuidado com frequência, os 
brinquedos estão quebrados e enferrujados, causando perigo 
às crianças, além disso, lavadores de carros usam o espaço 
indevidamente”, reclama. 

Segundo a Regional Pampulha, a Praça será revitalizada 
até o dia 15 de setembro e a equipe do “Adote do Verde” está 
em busca de adotantes para o local. Marcelo Rocha completa, 
dizendo que o fato de uma praça como essa não ter adotante 
dificulta a manutenção da mesma. Nessa revitalização os 
brinquedos deverão ser trocados, mas é sempre bom reforçar 
essa possibilidade, fazendo a solicitação pelo telefone 3277-
8538.  “Se tivesse um adotante responsável pela praça a 
sua revitalização seria mais rápida. O que não podemos é 
revitalizar e a praça ficar descuidada”, explica.

Praça Santo Antônio
Devido à mobilização de moradores e comerciantes da 

região, a Praça Santo Antônio está em reforma desde janeiro e 
a previsão de término das obras era de 60 dias. Já se passaram 
mais de seis meses desde então. Marcelo Rocha conta que 
a Praça foi a primeira a receber os cuidados da Regional 
Pampulha. “Tivemos que reestruturar a equipe, pois o contrato 
com a anterior acabou, por isso o trabalho ficou parado. Além 
disso, temos os problemas com os moradores de rua. Temos 
receio que eles voltem a habitar o local, já que continuam 
morando próximo à igreja. Para evitar que isso aconteça 
existem projetos que envolvem a Igreja e até uma licitação 
para a liberação de uma feira de comida típicas”, conta.

A Prefeitura e outras lideranças comunitárias estudam a 
criação de um calendário com ações para restabelecer o local 
como ponto de convivência da população. A expectativa é que 
a presença frequente dos moradores afaste os desabrigados e 

mantenha a praça limpa e conservada.  
O secretário da Regional Pampulha, Osmando Pereira, 

conta que já foi realizada a poda de algumas árvores e o 
replantio de outras, além da reforma da calçada. “Infelizmente 
os moradores de rua afastam as pessoas da praça e por 
isso medidas devem ser tomadas para que ela seja bem 
frequentada. Quando havia moradores de rua no local, uma 
empresa que havia firmado uma parceria para cuidar do local 
desistiu da iniciativa”, conta.

No dia 30 de agosto começará a etapa de jardinagem na 
Praça Santo Antônio. Lembramos que ela está à disposição de 
empresas e pessoas físicas para adoção. 

Praça Albert Sabin 
A Praça Albert Sabin, localizada ao lado do ponto final 

da linha 5101, esquina com Avenida Sebastião de Brito, no 
bairro Dona Clara, passou por uma revitalização recentemente; 
porém, a grade de proteção não foi retirada, evitando seu uso 
pelos moradores. Segundo Marcelo Rocha, isso não aconteceu 
por causa dos moradores de rua que estavam aguardando 
sua reforma para habitar novamente a praça. A retirada dos 
tapumes está prevista para o dia 16 de agosto, quando 
será finalizada a reforma da calçada. A empresa Florescer 
Paisagismo adotou a praça e já está cuidando das plantas e 
jardins. A Stola do Brasil ajudou nas obras de revitalização. 

Todas as pessoas físicas ou jurídicas podem participar do 
programa “Adote o Verde”. A Prefeitura entra com a revitalização, 
obras na estrutura, iluminação e água. O adotante, com a 
manutenção do jardim e com a limpeza da praça.  Quem tiver 
interesse em adotar uma área verde na região da Pampulha 
deve entrar em contato com a Gerência Regional de Jardins 
e Áreas Verdes através do telefone 3277-8538 ou pelo e-mail 
gerjavp@pbh.gov.br.

Agora nos resta aguardar e acompanhar a entrega desses 
espaços públicos e que haja, de fato, atividades diversas para 
que as praças possam ser melhores utilizadas como tem que 
ser.  (Fernanda Ribeiro e Ana Izaura Duarte)

Descaso, sujeira e má conservação das praças incomoda moradores

Praças Albert Sabin (acima) e Santo Antônio (abaixo) vivem os mesmos 
problemas: passam por uma lenta reforma e são habitadas por
moradores de rua, o que afasta do local os moradores do bairro
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O bem-estar é uma tendência de bons 
negócios para os próximos anos. As pessoas 
estão buscando cada vez mais os serviços de 
estética para cuidarem do corpo, rosto e cabelo, 
visando à manutenção da saúde, beleza e bem-
estar. São muitos os serviços, assim como muitas 
as tecnologias para que os resultados sejam 
mais eficazes. Por meio do uso de cosméticos e 
aparelhos de alta tecnologia é possível melhorar 
consideravelmente o aspecto da pele. Com 
conhecimentos anatômicos do corpo humano o 
profissional realiza massagens, como drenagem 
linfática e modeladora, a fim de amenizar celulite, 
gordura localizada e outros problemas que afetam 
o contorno corporal. Tudo isso pode ainda ser 
complementado com terapias alternativas. 

Há ainda a limpeza facial, depilação, 
hidratação, maquiagem definitiva, bronzeamento 
artificial, entre outros. Hoje os espaços para esses 
tratamentos são bem diversificados, indo desde 
os spas, hospitais e clínicas de estéticas aos 
salões de beleza, hotéis e academias com melhor 
estrutura. 

Constantemente as indústrias de cosméticos 
e outros artigos ligados à beleza lançam 
novidades. E a procura é imediata. Basta que os 
novos produtos cheguem aos salões e clínicas 
de estética para que os clientes queiram 
experimentá-los. Para atender bem a demanda é 
necessário que os empresários da área estejam 
sempre antenados. Com o objetivo de garantir 
a satisfação do consumidor os comerciantes 
apostam na diversidade de serviços e na 
qualificação de profissionais para se destacarem. 

E não precisa ir longe para conseguir. Na região 
do Jaraguá e outros pontos da Pampulha existem 
clínicas, salões e academias bem estruturadas.

Tratamentos locais
Segundo Flaviana Xavier, proprietária do 

Flaviana Xavier Stúdio de Beleza, a região é bem 
equipada no que diz respeito aos tratamentos 
estéticos, mas muitos ainda se deslocam para 
outros bairros, o que, na opinião dela, não há 
necessidade. “Esses tratamentos não fazem 
milagre, mas é preciso dar sequência”, orienta. 
E, apesar de toda a tecnologia à disposição 
dos clientes, têm aqueles que ainda preferem 
as massagens manuais, de acordo com a 
proprietária. “O profissional detecta melhor os 
nódulos de gordura localizada”, justifica. 

A comodidade também é o que chama a 
atenção da psicóloga Áurea Cristina Cotta Silveira. 
Várias de suas atividades, como o trabalho e a 
escola do filho, são na região centro-sul da 
capital, mas ainda assim, ela opta pelos serviços 
estéticos oferecidos no bairro. “Aqui é vantajoso 
porque posso ir ao salão fazer alguma coisa, volto 
em casa e mais tarde retorno para algum retoque. 
A concorrência é grande na região e isso faz com 
que sejamos muito bem tratados”, opina.

Também pensando na comodidade para o 
cliente que prefere não sair do bairro, Vanessa 
Sandy abriu, há três anos, uma clínica na Rua 
Izabel Bueno. “As pessoas que utilizam os 
serviços no próprio bairro ganham mais tempo 
para as outras atividades”, diz. De acordo com 
a proprietária do Vanessa Sandy Estética Facial 

Diversidade dos tratamentos estéticos facilita a vida de quem está em busca de beleza, saúde e bem-estar

e Corporal, várias pessoas se surpreendem com 
a gama de serviços oferecidos, como tratamento 
para estrias, celulite e gordura localizada. “Hoje 
estamos equiparados às clínicas da zona sul 
por causa dos equipamentos que utilizamos”, 
esclarece. Um deles é o Heccus, usado para 
eliminar celulite, flacidez e gordura localizada; o 
outro é o Celutec, que também tem a função de 

tratar celulite e aquela gordurinha indesejada. 
Cada um é usado de acordo com as necessidades  
da paciente. 

Vanessa se preocupa ainda em trabalhar com 
produtos da linha médica para evitar reações 
alérgicas na pele dos pacientes. “Tomamos muito 
cuidado com os produtos que usamos e com 
as profissionais que contratamos porque o que 

Clínicas de estética, salões de beleza e até academias de ginástica investem em equipamentos e tratamentos diferenciados para atrair clientes da região

A Belle Forme Estética e Salão de Beleza utiliza o Manthus para tratamentos, 
como redução de celulite e recuperação de cirurgias estéticas

A laserterapia é utilizada no Centro de Estética Marta Fernandes para tratamentos
como queda de cabelos, oleosidade, alopecia e estimulação para 

crescimento capilar, além de tratamentos para acne, manchas, rejuvenescimento, 
olheiras, micropigmentação, quelóides, cicatrização, hematomas, entre outros
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Diversidade dos tratamentos estéticos facilita a vida de quem está em busca de beleza, saúde e bem-estar

Tratamento Corporal
Redução de Medidas 

Gordura Localizada - Celulite - Flacidez

Drenagem Linfática
Pós Operatório

Lipomassagem
TTratamento para Estrias

Clareamento de Virilha e Axila
Massagens Relaxantes

Tratamento Facial
Limpeza de Pele Avançada

Tratamento para Acne e 
Controle de Oleosidade

Peeling de Cristal e Diamante
Peeling Químico

TTime Expert Antirrugas
Tratamento para 

Rejuvenecimento e Flacidez
Tratamento de Manchas

Depilação
A Laser Deenitiva

UTILIZAMOS PRODUTOS 
DE ALTA TECNOLOGIA, 
SEM CONSERVANTES 
CANCERÍGENOS, DE 

ORIGEM VEGETAL E QUE 
NÃO CONTÉM ÁLCOOL.

34276436 | 99524678
vanessasandyestetica@gmail.com

Clínica

Estética facial, Corporal e Laser

SUPER PROMOÇÃO

DE INAUGURAÇÃO

R$139,00 *

* Pilates 2 x semana semestral 

manhã. Válido até 30/09/2011 

Sala 
climatizada

Rua Izabel Bueno, 579 • Lj. 2 • Jaraguá

O Núcleo Megacorpus agora funcionará em parceria com a Clínica Vanessa Sandy. 
Venha conferir nosso novo espaço para saúde, bem-estar e beleza!

Clínicas de estética, salões de beleza e até academias de ginástica investem em equipamentos e tratamentos diferenciados para atrair clientes da região

FONOAUDIOLOGIA FACIAL
Para as mulheres que não 

querem passar por métodos 
estéticos mais invasivos, como 
cirurgia plástica e botox, a 
fonoaudiologia estética facial é 
uma boa opção. Há dois anos a 
especialidade foi reconhecida como 
área da fonoaudiologia. A técnica foi 
criada em São Paulo, há 12 anos, 
por meio de estudos realizados pela 
fonoaudióloga Magda Zorzella. Essa 
técnica já está disponível no Jaraguá 
pela fonoaudióloga Aline Garilho. A 
proposta é fortalecer a musculatura 
da face por meio de alongamentos 
e relaxamentos musculares e 
assim suavizar as rugas. “São 12 
seções de massagens que a própria 
aluna aprende a fazer, com bons 
resultados a partir da terceira 
seção”, explica Aline Garilho. Ela 
conta que o trabalho não promove 
mudanças na pele, por isso, não 
elimina a importância da esteticista 
e da dermatologia. Ao contrário, é 
recomendada como tratamento pré-
cirúrgico porque apenas exercita os 
músculos. Além disso, o método é 
diferente do realizado pela ginástica 
facial. “A mastigação, a fala e a 
própria ginástica provocam rugas. 
Com a técnica nós fazemos a 
tonificação e a suavização natural 
da pele”, explica.

Tratamento de manchas feito com peeling químico no 
Vanessa Sandy Estética Facial e Corporal promove
uma recuperação signifi cativa no rosto da cliente

Monte Olympo é uma das poucas academias da região 
da Pampulha que oferece tratamentos estéticos com o 

acompanhamento de um médico especializado

CONTINUA NA PÁGINA 13

está em jogo é a saúde da pele e do corpo das 
pessoas. Isso é muito sério e requer muito cuidado 
e profissionalismo”, argumenta.

Investimento estrutural
Com mais de 10 anos de experiência na 

área, a esteticista, cosmetóloga e proprietária 
do Marta Fernandes Centro de Estética, Marta 
Fernandes, investiu recentemente em um espaço 
maior onde continuará oferecendo os mesmos 
serviços, porém num espaço mais amplo, podendo 
assim atender também as noivas e pessoas que 
querem simplesmente relaxar. “As pessoas da 
região podem fazer bons tratamentos sem ter 
que ir para longe. Para maior conforto dos 
nossos clientes temos ainda duas esteticistas 
e uma fisioterapeuta. A carboxiterapia, por 

exemplo, tem que ser feita por um fisioterapeuta 
capacitado, pois são eles que sabem exatamente 
a maneira de realizar os procedimentos da 
maneira correta e responsável. A mesma atenção 
se deve em tratamentos de laser (depilação, 
rejuvenescimento e gordura localizada), pois cada 
um exige cuidados específicos”, alerta.

Para atrair um público mais exigente e manter 
sua clientela feminina, a proprietária do salão 
Jump, Renata Falcão, investe em equipamentos e 
serviços para que o usuário possa encontrar tudo 
no mesmo lugar. “Oferecemos spa, massagens 
variadas, limpeza de pele, depilação comum e a 
laser, além de todos os serviços do salão de beleza. 
Optamos por não contratar fisioterapeutas porque 
não trabalhamos com técnicas invasivas”, comenta. 

A Corpore é uma das academias da região que 

decidiu implantar um departamento de estética 
em seu espaço. Há um ano esse espaço foi criado 
porque os proprietários notaram que os clientes 
malhavam na academia e faziam os tratamentos 
estéticos em bairros como Lourdes e Sion, na 
região centro-sul de Belo Horizonte. “Agregamos 
essas atividades para fidelizar nossos alunos e 
com isso evitar que eles tenham que se deslocar 
para longe”, comenta a sócia-proprietária, 
Rosângela Guimarães. Segundo ela, o segredo 
para o sucesso dos serviços é a estrutura. “Temos 
quatro fisioterapeutas; sendo uma especializada 
em acupuntura e reiki, entre outras técnicas; uma 
terapeuta e mais duas esteticistas”, enumera.  
(Ana Flávia Oliveira)

VANESSA SANDY
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Os especialistas afirmam que cuidar da aparência eleva 
a autoestima. Essa constatação é confirmada por quem está 
nesse mercado. Especialmente nos tempos atuais, onde a 
procura por manicures, cabeleireiros e esteticistas deixou de 
ser coisa apenas de mulher. O público masculino está cada vez 
mais preocupado com a boa aparência e, por isso, a procura 
por tratamentos de beleza cresceu consideravelmente nos 
últimos anos. 

O administrador Rodrigo Gruppi Thomé é um homem 
assumidamente vaidoso. “Faço de tudo: depilação a laser para 
a barba, unhas, massagens e limpeza de pele porque gosto 
de me sentir bem cuidado”, conta. Ele conta que há 10 anos 
começou a usar esses serviços e tem percebido que o número 
de homens que fazem o mesmo está aumentando, mas ainda 
é restrito. Apesar do preconceito de algumas pessoas, ele não 
se importa. “O importante é ficarmos bem com nós mesmos”. 

A esteticista Juliana Madeira confirma essa questão, 
dizendo que os amigos não costumam indicar os serviços a 
outros homens. “Normalmente eles vêm por recomendação da 
namorada ou porque querem ter uma aparência mais bonita 
e saudável. Todos querem se sentir bem, mas sem perder a 
masculinidade”, revela.

Na Núcleo Forma do Corpo Clínica Estética e Fitness, aberta 
há pouco mais de dois meses, 70% do público é composto de 
mulheres que, em geral, buscam pela saúde e definição do corpo. 
Elas unem exercícios físicos com outros serviços. Mas, no que se 
refere a tratamentos estéticos, os homens respondem por 20% da 
clientela. “Eles vêm em busca da depilação a laser, emagrecimento 
e da limpeza de pele, que é o tratamento facial mais procurado 
por eles. Duas massoterapeutas fazem as massagens relaxantes 
e duas fisioterapeutas cuidam das outras técnicas”, conta a 
sócia-proprietária, Luciene Proença. Ela completa, dizendo que 
o investimento em tratamentos e aparelhos foi rigoroso. “Só 
compramos equipamentos recomendados pela Anvisa (Agência 
Nacional de Vigilância Sanitária) e produtos aprovados pelos 
órgãos reguladores de saúde pública”.

Na Corpore, 80% das pessoas que procuram depilação a 
laser, massagens redutoras e drenagem linfática são homens. 
Um número significativo. “Temos um  cliente que começou a 
massagem relaxante há cerca de dois meses e isso o ajudou 
a deixar a terapia. Empolgado, ele fechou mais um pacote, 
dessa vez de massagens redutoras”, comemora a terapeuta 
bioenergética, Melissa Costa. (Ana Flávia Oliveira)

Vaidade faz parte do cotidiano dos homens

PÓS-OPERATÓRIO
A estética é também uma ótima aliada do pós-operatório. 

Há quase sete anos na região da Pampulha, a técnica em 
estética e proprietária do Belle Forme Estética e Salão 
de Beleza, Sinara Vaz Moreira, lembra que determinados 
procedimentos devem ser feitos antes e depois de cirurgias 
plásticas. Por isso é recomendada a drenagem linfática. Para 
que suas clientes da região não tenham que atravessar a 
cidade recém-operadas para fazer as sessões, ela investiu 
em um aparelho que, aliado à massagem manual, rende 
bons resultados no pré e no pós-operatório. “O Manthus é 
um aparelho de ultrassom mais potente, que pode ser usado 
tanto no tratamento estético para acabar com a celulite, 
quanto na preparação e recuperação de cirurgias estéticas”, 
conta. Outra vantagem dos tratamentos na região, segundo 
Sinara, é o valor dos serviços na comparação com os preços 
cobrados em áreas, ditas, mais nobres.

Há quem diga que a busca pela beleza e pelo corpo 
bem definido seria influenciada pela mídia, mas o cirurgião 
plástico Fábio Campos, sócio-proprietário da Academia Monte 
Olympo, conta que há milênios, homens e mulheres desejam 
a perfeição por uma questão da própria natureza. “A beleza 
transmite a ideia de saúde. Quando alguém não está bem 
consigo mesmo, não se aceita e não vive bem na sociedade”, 
diz. Mas ele reforça que apenas tratamentos estéticos não 
fazem milagres. Sempre devem estar associados à prática de 
atividades físicas e boa alimentação. “Por outro lado, certos 
objetivos não são alcançados apenas com os exercícios da 
academia e alimentação adequada. Nesses casos a cirurgia 
plástica é indicada”, afirma. 

A também sócia-proprietária da Monte Olympo, Carla 
Faria Campos, acredita que a presença do médico no local 
permite que o cliente tenha um atendimento completo. “Esse 
é o nosso diferencial, porque oferecemos serviços estéticos 
com o suporte de um profissional especializado”, destaca. 

Muito utilizado no 
público masculino 

da Academia 
Corpore, o Compex 

Mi-Fitness estimula 
o movimento 
involuntário, 

proporcionando 
tonifi cação, fi rmeza 

e modelação 
muscular, além de 
reduzir a linha da 

cintura e enrijecer 
os músculos do 

abdômen
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“Recomendamos que as pessoas sempre procurem instituições sérias, que usem produtos 
regulamentados pela Anvisa (Agência Nacional de Vigilância Sanitária). Numa pesquisa básica 
pela internet é possível descobrir isso. O cliente tem direito de pedir para ver os certifi cados de 
conclusão de cursos dos profi ssionais. Tudo isso para que a escolha desses profi ssionais, produtos 
e local onde vai fazer um tratamento estético seja feita com muito cuidado para que a pessoa 
não se arrependa depois. Quando alguém faz um tratamento estético em condições inadequadas 
ou com materiais impróprios, pode sofrer sérios danos, como queimadura, por exemplo. Em alguns 
casos, é muito difícil desfazer essas marcas.”
Marta Fernandes, Esteticista, cosmetóloga e proprietária do Marta 

Fernandes Centro de Estética

“No Brasil as pessoas não se importam em gastar com beleza e saúde. Percebendo isso, 
aumentamos os investimentos em tecnologia nos aparelhos. Os tratamentos realmente 
funcionam, mas a pessoa tem que aliar alimentação saudável e atividade física. Quando 
isso acontece, os resultados são fantásticos. Por isso, os nossos departamentos de dermato 
funcional e estética estão sempre lotados. Notamos que quanto maior a motivação do cliente, 
melhores são os resultados e eles acabam renovando os pacotes, pois sentem prazer em fazer 
o tratamento.”
Rosângela Machado Silva Guimarães, Sócia-proprietária da 
Academia Corpore

“A região está crescendo e, mesmo assim, percebemos que algumas pessoas ainda procuram 
clínicas do outro lado da cidade para fazer tratamentos estéticos. Eles pensam que não tem 
como tratar estria, por exemplo, na região, e se surpreendem quando descobrem que aqui têm 
profi ssionais e equipamentos adequados para esses e outros tratamentos mais específi cos. Por 
outro lado, existem aquelas clientes que conhecem os profi ssionais e valorizam quem está no 
bairro. Por isso escolhemos o Jaraguá para abrir a nossa clínica.”
Vanessa Silva Sandy, Proprietária da Vanessa Sandy Estética Facial 
e Corporal

“O profi ssional dessa área deve se cercar de bons produtos e estar sempre se reciclando. O 
investimento em conhecimento deve ser constante. Mas, além da qualifi cação, é necessário 
conhecer as necessidades do cliente e, antes de começar um tratamento estético, é importante 
fazer uma avaliação detalhada. Muitas vezes eles chegam com a autoestima baixa. Nós 
explicamos qual produto será usado e para que serve. Ele sai daqui sabendo exatamente o que 
pode usar ou não. Assim, conquistamos sua confi ança e fi delização. Quando alcançamos um 
bom resultado nos nossos tratamentos, não é só o cliente que sai feliz. Nós também fi camos 
satisfeitos.”
Juliana Madeira de Souza, Esteticista do Jump Hair Design

“As academias tornaram-se uma terapia para os alunos. Buscamos conhecer os reais objetivos 
de cada um para termos 100% de resultado. Por trás de um problema corporal pode haver 
também uma questão emocional. Tanto homens como mulheres estão em busca de uma beleza 
perfeita, mas sem esquecer a saúde. Os tratamentos mais procurados são os que envolvem 
o emagrecimento, principalmente aqueles relacionados à gordura localizada e celulite. Os 
homens são 80% do meu público e buscam tanto tratamentos relaxantes e estéticos como 
carboxiterapia, drenagem linfática e massagem redutora. Acredito que a procura masculina 
aumentou porque hoje existe essa ‘cobrança’ pela perfeição.” 
Melissa Costa, Terapeuta bioenergética da Academia Corpore

“Vários estudos científi cos mostram que pessoas bonitas conseguem melhores oportunidades, 
tanto na vida pessoal quanto na profi ssional. A estética interfere na saúde, autoestima e na 
aceitação do ser humano. A cirurgia plástica pode mudar a vida de quem faz, mas evitar os 
exageros é papel do cirurgião plástico. Embora seja uma escolha de cada um, ela apenas é 
indicada quando o paciente está insatisfeito com a sua aparência. Em alguns casos não há 
necessidade de fazer cirurgia. Quando ela é indicada, conseguimos resultados excelentes como, 
por exemplo, ao associarmos lipoaspiração com atividade física.”
Fábio Roberto Almeida Campos, Cirurgião plástico e sócio-
proprietário da Academia Monte Olympo

“Hoje em dia as pessoas não procuram apenas a beleza, mas também estão em busca de 
uma vida mais saudável. Atualmente é comum encontrar clínicas bem estruturadas na área 
da estética até mesmo dentro de salões de beleza. Mas infelizmente existem profi ssionais 
não qualifi cados exercendo atividades estéticas, e, por isso, é imprescindível que a pessoa 
interessada, seja numa atividade física ou em algum tratamento estético, procure profi ssionais 
qualifi cados. Um procedimento simples, como a drenagem linfática, só pode ser feito por um 
fi sioterapeuta especializado.”
Luciene Proença, Sócia-proprietária da Núcleo Forma do Corpo 
Clínica Estética e Fitness

“No mundo atual as pessoas levam uma vida muito corrida. Por isso é importante que elas 
encontrem várias opções de serviços em um mesmo espaço, para que assim possa otimizar 
seu tempo. Dentro do próprio bairro há locais que oferecem serviços de qualidade. Optamos 
por juntar várias atividades. Temos desde os serviços básicos de manicure e cabeleireiro até 
as massagens, o peeling, o bronzeamento artifi cial e o dia da noiva. Mas por outro lado, é 
importante lembrar que os tratamentos estéticos só funcionam quando a cliente vem mais 
vezes. Ninguém consegue resultado com a massagem redutora, por exemplo, se fi zer somente 
uma vez por semana.”
Flaviana Xavier, Proprietária do Flaviana Xavier Stúdio de Beleza

“O rosto é o cartão postal da pessoa. Quando ela está bem com a sua aparência, também se 
sente incentivada a fazer uma atividade física, emagrecer e fi ca mais vaidosa. Isso acontece 
porque ela ganha mais qualidade de vida e, consequentemente, a autoestima também melhora. 
Percebemos que quando a expressão facial da pessoa está melhor, o emocional melhora junto. 
Ela investe numa mudança de visual, muda o corte do cabelo, coloca um brinco diferente. 
Durante as sessões nós conversamos sobre isso com nossas clientes para elas se sentirem mais 
estimuladas a se cuidarem de um modo geral. Não apenas da estética, mas também da saúde, 
já que tudo está ligado.”
Aline Garilho, Fonoaudióloga

“No momento em que a pessoa vem para a academia, ela passa a ter momentos só para ela, 
para relaxar e se desligar dos problemas. Quando começam a ver os primeiros resultados na 
prática, na balança e nas medidas, se sentem estimulados a continuar ‘trabalhando’ nisso 
porque percebem que ganham, ao mesmo tempo, saúde e estética. As pessoas notam que 
vários aspectos da vida delas melhoram, como disposição e condicionamento físico, por 
exemplo. Mas cada um tem uma necessidade específi ca, um objetivo, e quando o aluno passa 
pela avaliação do profi ssional, todas essas necessidades são discutidas.”
Carla Faria Campos, Sócia-proprietária da Academia Monte Olympo

“Aqui na região as clientes podem encontrar bons tratamentos com preços melhores do que 
na zona sul. Mas é bom observar o ambiente de trabalho, a estrutura e a aparelhagem, que 
sempre deve passar por manutenção. Além disso, tem que fi car atento às condições de higiene 
do profi ssional e do local. A estética se banalizou demais nos últimos anos. Existem muitas 
propagandas, mas o cliente tem que pesquisar para saber se o profi ssional é qualifi cado. Nós 
tomamos todos os cuidados necessários com a integridade de nossos clientes, por isso não 
fazemos certos procedimentos para não colocar em risco sua segurança.”
Sinara Vaz Moreira, Proprietária da Belle Forme Estética e Salão de 
Beleza

“Em uma região com tantos salões, como a do São Luiz, tínhamos que buscar um diferencial. 
Por isso, a nossa proposta é centralizar no mesmo local serviços que atendam às demandas 
de homens e mulheres. Só trabalhamos com esteticistas treinados e especializados e quando 
tem algum produto novo no mercado, faço questão de testar em mim primeiro. Só depois que 
aprovamos é que começamos a divulgar para os nossos clientes. Por não termos médicos e 
fi sioterapeutas, oferecemos apenas os serviços que nossas esteticistas possam realizar.”
Renata Falcão, Proprietária do Jump Hair Design

Profi ssionais dão dicas e avaliam mercado da estética
ENQUETE
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A queima de folhas secas, capim e resíduos domésticos tem 
incomodado muitos moradores da região do Jaraguá. Alguns 
insistem no péssimo hábito de eliminar o lixo ou se livrar de folhas 
de árvores no quintal de casa, rua ou terreno baldio colocando 
fogo nas mesmas sem a menor preocupação com o vizinho, com 
as pessoas que passam na rua e todos que estão na proximidade. 
Além de ser uma providência totalmente desnecessária (levando 
em consideração que nesses locais existe a coleta de lixo 
domiciliar), este ato apresenta um grande risco para o meio 
ambiente e a qualidade de vida da população. 

A fumaça produzida por essas queimadas invade residências 
e estabelecimentos comerciais, o que torna o ar muito poluído 
e provoca a indignação de alguns moradores como o professor 
Jair Alves Corgozinho. “Preservar o ar limpo na região em que 
você mora é uma questão de gentileza urbana. Vamos supor 
que você tenha acabado de limpar sua casa e a fuligem que 
acompanha a fumaça acabe por cair dentro dela. Essa sujeira fica 
depositada nas sacadas, janelas, canaletas e outros espaços. No 
dia seguinte, mesmo depois de ter limpado tudo, aquele lixo que 
ficou acumulado vai voltar. As roupas que estão no varal têm de 
ser lavadas de novo e a casa fica com um péssimo cheiro” explica. 

“Essa fumaça é extremamente prejudicial para mim, não só 
por questões de saúde, mas pela sensação sufocante que ela traz, 
prejudicando ainda o meu trabalho” declara Luci Pereira Lima, 
funcionária de um salão de beleza localizado na Rua Boaventura, 
próximo à região do “Brejinho”, onde um morador do local, que não 
quis se identificar, relatou a ocorrência de um incêndio proveniente 
de uma queimada urbana. “Frequentemente queimam de tudo por lá, 
principalmente lixo. Os galhos secos facilitaram a propagação das 
labaredas e uma simples incineração tomou dimensões estrondosas, 
causando prejuízos grandes, como a poluição do ar”, comenta.

A advogada Ana Maria Faria compartilha da mesma indignação: 
“Não é raro algumas pessoas juntarem seu lixo e atear fogo em vez 
de ensacá-lo ou incinerarem folhas, galhos e capim seco logo após a 
capina de lotes. É um hábito comum, que muitos trazem do interior 
para cá, mesmo com o recolhimento de lixo três vezes por semana. 

Moro aqui desde novembro e até antes de nos mudarmos esse caso 
era frequente, o que é péssimo, pois prejudica o meio ambiente 
e também a saúde das pessoas, além de ser uma infração da 
Legislação Municipal”, reclama.

Lei ambiental
É importante lembrar que as queimadas também contribuem 

para o aumento do efeito estufa, além de trazer problemas para 
a saúde humana, como alergias, câncer, doenças respiratórias 
e dermatológicas. No inverno, época mais seca do ano, esses 
problemas se agravam.

A lei que regulamenta a queima de lixo em via pública é 
ambiental. Existem duas formas de notificar o infrator, mas, 
infelizmente, só ocorre quando há flagrante. “Se flagrar queima 
em quintais ou em calçadas, o fiscal apenas faz a abordagem 
educativa. Quando há reincidência, é feita a punição. A multa é 
de R$ 960,87, de acordo com Regulamento de Limpeza Urbana 
do Município”, explica o gerente de Limpeza Urbana da Regional 
Pampulha, Osvaldo do Carmo. 

Em casos de lotes vagos, as notificações são feitas pela 
Secretaria de Meio Ambiente ou a SLU. Segundo Osvaldo, na região 
há ainda um grande número de castanheiras e a queda de folhas 
dessas árvores é muito comum durante o inverno, fazendo com que 
os moradores coloquem fogo nas folhas. “A intenção da Prefeitura 
é substituir essas árvores na cidade”, comenta. (Bianca Lopes 
e Ana Flávia Oliveira)

Queima de lixo em vias públicas incomoda e 
traz prejuízos à população e ao meio ambiente

Flagramos moradores da Rua Rita Alves Castanheira (acima) 
e da Rua Munhoz (abaixo) queimando o lixo sem se preocupar 

com vizinhos e com as pessoas e veículos que passam pelo local

Para denunciar, os moradores podem ligar para
o número 156 ou para a Gerência de Fiscalização

de Limpeza Urbana nos telefones: 
3277-7314 ou 3277-7335
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“Leitura na Praça” com show de talentos
Vem aí mais uma 

edição do “Leitura na 
Praça”, realizado pelo 
Colégio Dona Clara. 
Acontecerá na manhã 
do dia 20 de agosto, na 
Praça Miriam Brandão, 
e será em homenagem 
aos pais, com gincanas, 
oficinas de arte, 
biblioteca e o tradicional 
empréstimo de livros. Uma 
das atrações dessa 22ª 
edição do evento será a 
final do Show de Talentos 
dos alunos do Colégio. A 
seletiva foi realizada no 
dia 8 de julho, durante a 
“Feira de Artesanato” do 
Colégio. 

Os finalistas foram: Infantil: Luísa Ramos (7 anos, teclado); 
Fundamental I: Letícia Braga (10 anos, voz e violão), Flávia Natal (10 
anos, flauta) e Juliana, Thalita, Cássia, Maria Vitória e Marjorie (10 
anos, dança); Fundamental II: Cora Lima e Manu Lima (13 e 8 anos, 
voz e instrumento), Fabiano Lana da Rocha (14 anos, poesia autoral), 
Gabriel Victor e Fernando Santos (14 anos, voz e violão) e Gustavo e 
Gabriela (13 e 15 anos, voz e instrumentos); Ensino Médio: Matheus 
Vidotti e Bárbara Benutti (16 e 17 anos, poesia autoral) e Gustavo e 
Arthur (16 e 17 anos, voz e violão).

Destaques para Letícia Berto Braga, que conseguiu nota máxima 
dos três jurados (75 pontos), além de Cora e Manu Lima e Fabiano 
Lana da Rocha, que conseguiram 74 pontos. 

Lembramos que o evento não é realizado somente para alunos 
e familiares, mas também para toda a comunidade, oferecendo uma 
manhã agradável para todos e ainda prestando vários serviços úteis 
para a população. Vale a pena conferir!

JARAGUÁ CONTA SUA HISTÓRIA

Momentos que ficaram na história
Paulo Pinto

Atualmente a região do 
Jaraguá possui uma ótima 
infraestrutura, com bons 
comércios, bancos, escolas, 
padarias, supermercados, 
restaurantes, entre muitos 
outros. Esse crescimento 
constante atrai, cada vez 
mais, novos moradores para 

os bairros locais. Antes de todo esse desenvolvimento 
não existia água distribuída pela Copasa, energia 
elétrica, transporte coletivo e segurança. Quem se 
lembra dessa época é o aposentado Paulo Pinto, que 
chegou ao bairro em 1968, e participou das principais 
conquistas dos moradores, além de ter sido um dos 
presidentes da primeira associação de bairro da região.

Paulo lembra: “No princípio, essa parte do bairro Santa 
Rosa se chamava bairro Parque Pampulha, que era a união 
de pequenos bairros como Panorama, Indaiá e Conjunto 
dos Fotógrafos. Com o decorrer do tempo, e com trabalho 
do nosso grande líder Luiz Benedito Bertucci, conseguimos 
a aprovação do bairro Santa Rosa, que reuniu esses 
pequenos bairros em um só. No princípio a luta era muito 
grande. Na época em que eu me mudei para cá não tinha 
luz nas ruas, somente nas casas. O transporte público era 
muito difícil e para chegar ao centro da cidade tínhamos que 
pegar o ônibus no bairro Universitário ou na Rua Boaventura. 

Naquela época só existia poço artesiano, que foi 
fundado em 1965. Não tínhamos água tratada pela Copasa. 
Então, para administrar o poço e lutar por melhorias, foi 
criada, em 1965, a Comissão Pró-Melhoramento do bairro 
Parque Pampulha, que teve como primeiro presidente José 
Pimenta, já que naquele tempo não existia associação 
de bairro como hoje. Fui um dos últimos presidentes da 
comissão. Antes de mim, o presidente era o saudoso Luiz 
Bertucci, que conseguiu várias melhorias para a região. 

Uma das nossas grandes conquistas foi a iluminação 

pública, inaugurada em meados de 1974 e 1975. No dia 
da inauguração fizemos uma festa para os engenheiros 
da Cemig. Os moradores comemoraram muito, porque 
realmente fazia muita falta naquele tempo, pois já existiam 
problemas com assalto. Um fato curioso é que, em meados 
de 1970, a polícia não era presente nos bairros, e, além 
disso, não havia iluminação nas ruas. Assim, pequenos 
assaltos começaram a acontecer. Criamos uma patrulha 
de moradores que tinha o Tenente Geraldo Hilário como 
coordenador. Fazíamos plantão em vários quarteirões 
para abordar pessoas estanhas no bairro. Por incrível que 
pareça, conseguimos duas ou três prisões à noite, porque 
abordávamos as pessoas e chamávamos a polícia. 

Outra conquista foi o posto médico, inaugurado 
em meados de 1975, atrás da Igreja Nossa 
Senhora Aparecida, onde era o poço artesiano. 
Os idealizadores dessa iniciativa foram Gustavo 
Francisco Coelho e Luiz Bertucci. O posto era quase 
que totalmente mantido pelos moradores. Depois foi 
transferido para o Universitário, onde está até hoje. 

A Igreja Nossa Senhora Aparecida foi um marco 
importante no bairro Santa Rosa, porque foi feita pelo 
trabalho manual dos moradores, na base de mutirão, no 
lote onde ficava a caixa d’água. As missas eram celebradas 
no lote até ser construído um galpão entre 1961 e 1962. 
Várias reformas foram sendo feitas ao longo de todos 
esses anos. No princípio era muito difícil, porque não 
tinha padre disponível. Quem celebrava as missas era o 
padre Dina, do Dom Orione, que nós buscávamos. Temos 
que agradecer ao Padre Maia e ao Padre Lourival, que 
fizeram muitas coisas pela paróquia, e hoje temos como 
Pároco José William, que está sempre presente”, relembra.

Essa é uma das várias histórias interessante que vamos 
contar em nossas próximas edições. Participe enviando 
um resumo da sua para o e-mail: jaraguaemfoco@
gmail.com ou marcando uma entrevista pelo telefone 
3441-2725.

PROGRAMAÇÃO

Show de Talentos: 9h às 10h
Gincana dos Pais: 10h

Biblioteca, oficinas e presença da Unifenas: 9h às 12h

ARQUIVO COLÉGIO DONA CLARA
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QUADRO DE EVENTOS E CELEBRAÇÕES DAS IGREJAS
IGREJA SANTO ANTÔNIO DA PAMPULHA
(Praça Santo Antônio, nº 02 – Aeroporto – 3427-2866)
Segundas-feiras: Missa da Cura às 14h, com Padre Gilson 
(somente na 1ª segunda-feira do mês); Reunião dos Vicentinos, 
18h30; Terço dos Homens, 20h; e Oficina de Oração às 19h30.
Terças-feiras: Missa da Sagrada Face às 15h (somente na 3ª 
terça-feira do mês), Grupo de oração às 20h, e Missa às 19h.
Quartas-feiras: Missa às 19h.
Quintas-feiras: Terço da Misericórdia às 15h (somente na 3ª 
quinta-feira do mês), Missa às 19h.
Sextas-feiras: Adoração ao Santíssimo, confissão comunitária às 
19h (somente na 1ª sexta-feira do mês), Missa da Mãe Rainha 
às 19h (somente na 3ª sexta-feira do mês), Missa às 19h.
Sábados: Missa às 18h.
Domingos: Missas às 8h e às 18h.
Eventos:
21/08 – Curso de noivos
09/09 – Baile de Máscaras no Jaraguá Country Club

IGREJA NOSSA SENHORA APARECIDA
(Rua Quintino Bocaiúva, 140 - Santa Rosa / Jaraguá – 3497-
7758)
Terças-feiras: Missa às 6h30.
Quartas-feiras: Missa às 6h30.
Quintas-feiras: Missa às 6h30.
Sextas-feiras: Missa às 6h30, Adoração ao Santíssimo 
Sacramento às 16h e às 22h.
Sábados: Missas às 6h30 e às 19h30.
Domingos: Missas às 7h, 9h, 11h e 20h.

CANÇÃO NOVA
(Rua Izabel Bueno, 400 - Jaraguá – 3306-6690)
Segundas-feiras: Missa às 18h30.
Terças-feiras: O “Grupo e Oração” às 19h30 (até o dia 23 de 
agosto).
Quartas-feiras: Missa pelos enfermos às 7h.
Quintas-feiras: Terço da Misericórdia e Adoração às 15h, Missa 
da Misericórdia às 19h30.
Sextas-feiras: Confissões: 9h às 12h. 
Eventos:
09/08 – Dia da Família a partir de 12h.
21/08 – Curso Bíblico: A vida do povo no tempo de Jesus, entre 
8h às 18h. (presença de Leandro César)
28/08 – Kairós com o tema Vocação: um desafio de amor. 
Horário: 8h às 18h.

IGREJA BATISTA GETSÊMANI 
SEDE
(Rua Cassiano Campolina, 360 – Dona Clara – 3448-9898)

Segundas-feiras: Culto dos Empresários às 19h30, Oração e Fé às 
19h30 (Cenáculo de Oração), Atletas com Cristo às 19h30 (Salão 
Pérola).
Terças-feiras: Tarde da Vitória às 16h, Crescendo na Palavra às 18h, 
Culto da Vitória às 19h, Juniores às 19h (Salão Diamante), Mocidade 
- Terça Loucos por Jesus às 22h (Salão Diamante).
Quarta-feiras: Cura e Poder às 15h, Culto da Família às 19h30, 4ª 
Radical às 19h30 (Salão Pérola), Juniores às 19h30 (Cenáculo de 
Oração).
Quintas-feiras: Transformação de Vidas às 19h30, Culto da Mulher 
às 19h30 (Salão Pérola).
Sextas-feiras: Libertação às 19h30, Culto de Israel às 19h30 
(Cenáculo de Oração), Vigília da Oração de 0h às 6h (toda 1ª sexta-
feira do mês).  
Sábados: Mocidade às 19h, Adolescentes às 19h (Salão Nobre), 
Culto em Inglês às 17h (Cenáculo de Oração), Adultos às 19h30 
(Cenáculo de Oração), Projeto Tamas às 17h30 (Somente no 2º 
sábado do mês) 
Domingos: Manhã com Deus às 7h45, Pastoral às 10h, Juniores às 
10h (Salão Diamante), Evangelístico às 18h, Juniores às 18h (Salão 
Diamante), Culto Afro às 16h (Cenáculo de Oração).

IGREJA SANTA CATARINA LABOURÉ
(Praça Santa Catarina, Dona Clara - 3491-9824)

Terças-feiras: Novena Sagrada Face às 14h30, Missa da Cura às 15h 
(todas as últimas terças do mês).
Quintas-feiras: Missa às 19h15.
Sábados: Missas às 19h.
Domingos: Missas às 7h30 e às 19h30. 
Eventos: 
20/08 – Festival de Tortas do Grupo de Jovens às 20h 

GRUPO ESPÍRITA DE FRATERNIDADE ALBINO TEIXEIRA
(Rua Aeroviários, 154 - Liberdade - 3441-8545)
Segundas às sextas-feiras: Reuniões públicas às 20h.
Sábados: Evangelização Infantil às 9h30, Mocidade às 9h30 e às 
18h.
Domingos: Evangelização Infantil às 18h

Rua Izabel Bueno, 1082 • Jaraguá 
3441-0758 | 3441-1071
www.pizzariafazendinha.com.br

F a z e n d i n h a
Pi z z a r i a • Re s t a u r a n t e

A Fazendinha, em nome de Paulo e Miguel, 
agradece aos amigos, clientes e toda a 

comunidade da região do Jaraguá pelas 
manifestações de carinho, apoio e solidariedade 

em função do ocorrido no mês de maio.
 

PPercebemos que não fomos as únicas vítimas, mas 
também toda a comunidade que está cada vez 

mais insegura com a violência e a falta de 
segurança.

 
GGostaríamos ainda de fazer um agradecimento 

especial aos nossos amigos e colaboradores 
diretos, que não deixaram a "pizza cair": Timóteo, 

Carlos Magno, Jaílton, Kelly, Jéferson, Felipe, 
Mardem, Antônio, Osvaldo, Juvenal, Elias, Vitor, 
Valdir, Adilson, Jobert, Dé, Gislei, Geraldo, Eron, 
Wadson, Osvaldo, Luiz, Fátima, Lourdes, Davina, 

MaMaria Navo, Eni, Edna, Tina, Genivaldo, Zé Duarte, 
Adriano, Inácio, Borá, Eliseu, Manoel, Bruno, Aline e 

Newton.

Vem aí o Jornal 
Planalto em Foco

Será lançado em outubro o Jornal 
Planalto em Foco, que terá objetivos, 
projeto gráfico, linha editorial e 
distribuição semelhante ao Jaraguá 
em Foco e Ouro Preto em Foco. Além 
do bairro Planalto e Itapoã, o jornal 
será distribuído em parte dos bairros 
Campo Alegre, Vila Clóris, Santa Amélia 
e Jaraguá.

Será um jornal com informações 
e notícias voltadas exclusivamente 
aos interesses dos moradores, 
comerciantes e demais interessados 
na região. Convocamos os 
interessados a participarem com 
sugestões, depoimentos, fotos antigas, 
informações e demais notícias sobre 
os bairros locais. 

Já estamos em trabalho de 
campo ouvindo histórias, opiniões, 
reclamações e sugestões dos 
moradores e comerciantes, para que 
assim possamos criar matérias para 
informar e também reivindicar, com o 
objetivo de buscar melhorias em todos 
os segmentos necessários. 

Esperamos que, assim como nas 
regiões do Jaraguá e do Ouro Preto, 
seja uma ferramenta fundamental e 
importante para que os moradores 
tenham voz ativa e usem mais este 
canal para uma melhor comunicação 
também com os órgãos públicos. 
Estamos planejando também, ainda 
este ano, o lançamento do Cidade Nova 
em Foco. Aguardem!

Mais informações: planaltoemfoco@
gmail.com e 3441-2725.
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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 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.

PADARIA PING PÃO

Função: BALCONISTA               Vagas: 6
Especificação / Perfil: Não precisa ter experiência. Oportunidade 
para primeiro emprego.
Função: CAIXA                Vagas: 3
Especificação / Perfil: Ambos os sexos, com experiência.
Função: SERVIÇOS GERAIS                                            Vagas: 1 
Especificação / Perfil: Sexo feminino, com experiência. 
Função: GERENTE DE LOJA                                          Vagas: 1 
Especificação / Perfil: Ambos os sexos, com experiência em padaria. 
Função: EMBALADOR             Vagas: 1 
Especificação / Perfil: Ambos os sexos, não precisa ter experiência. 
Em todas as funções é preciso ter mais de 18 anos, segundo grau 
completo e, preferencialmente, morar na região.
Contato: padariapingpao@hotmail.com ou na Avenida Isabel Bueno, 
1.415.

O BOTICÁRIO 

Função: CONSULTORA DE VENDAS           Vagas: 5
Especificações / Perfil: Sexo feminino, com experiência mínima de 6 
meses comprovada em carteira e segundo grau completo.
Contato: Entregar currículo, com foto, aos cuidados de Carla, na Rua 
Izabel Bueno, 768, lj 15 - Jaraguá, de segunda à sexta-feira, das 9h 
às 19h.

ACOMPANHAR (Unidade Jaraguá)

Função: MONITORIA para o ensino das seguintes matérias: Matemática 
e Física, Português e Inglês, Português e Espanhol, Química e Biologia, 
História e Geografia.
Especificações / Perfil: Necessário dominar pelo menos duas 
matérias de cada tópico. 
Horários: das 9h às 10h30 e 13h30 às 18h.
Contato: 3492-5534 e 8410-4034.

ADEGA JARAGUÁ 

Função: ATENDENTE                         Vagas: 1
Especificações / Perfil: Ambos os sexos, morar na região, com 
experiência. Salário a combinar.
Contato: Entregar currículo aos cuidados de Wanderley, na Rua Izabel 
Bueno, 352.

NÚCLEO FORMA DO CORPO – 
CLÍNICA DE ESTÉTICA E FITNESS
Função: AUXILIAR ADMINISTRATIVO (formado ou cursando Administração)                                                                       
Vagas: 1
Especificações / Perfil: Sexo feminino, com experiência em lojas de 
shopping.
Função: Estagiária de Fisioterapia                        Vagas: 1
Especificação / Perfil: Sexo feminino, a partir do 3º período. Para área 
Dermato-funcional. 
Contato: Enviar currículo para contato@formadocorpo.com.br.

FOX IMOBILIÁRIA - REDE NETIMÓVEIS
Função: Corretores                            Vagas: 4
Especificação / Perfil: Ambos os sexos, com experiência e preferencialmente 
com habilitação e veículo próprio. 
Contato: Adalto / Marley - 3789-6065.

SALADA SORVETE 

Função: BALCONISTA / ATENDENTE (Jaraguá)                Vagas: 3
Função: BALCONISTA / ATENDENTE (lojas do bairro Padre Eustáquio e Jardim 
Inconfidência, na Avenida Abílio Machado)                   Vagas: 7
Especificações / Perfil: Masculino/feminino. Salário de R$ 650,00 + plano 
de saúde. É preciso ter segundo grau completo, disponibilidade de horário e 
morar na região. Entre 18 e 30 anos. Vaga para início imediato.
Contato: Enviar currículo para o e-mail: sorvetesalada@yahoo.com.br ou 
deixar na Avenida Isabel Bueno, 1214. Para as outras lojas mandar currículo 
por e-mail ou ligar no 2526-4500. 

AMIGOS E ANTIGOS 
Função: MOTOQUEIRO               Vagas: 1
Especificação / Perfil: Sexo masculino, com habilitação tipo A e possuir 
veículo próprio.
Função: SERVIÇO GERAIS                Vagas: 1
Especificação / Perfil: Sexo feminino, ensino fundamental completo, boa 
aparência. Não precisa ter experiência.
Contato: Gabriel ou Ailton, telefones 3504-2318 / 3492-7741.

CONSTRUTORA SKALLA
Função: ESTAGIÁRIO DE ARQUITETURA OU ENGENHARIA CIVIL           Vagas: 1
Especificação / Perfil: Ambos os sexos, a partir do 5º período. Que tenha 
experiência com AutoCAD.   
Contato: Enviar currículo para o e-mail: rh@skallaconstrucoes.com.br.

REQUIN TRANSPORTES (São Francisco)
Função: AJUDANTE PARA CARGA E DESCARGA             Vagas: 6
Especificações / Perfil: Sexo masculino. Benefícios: vale transporte, 
vale alimentação, salário de R$ 630,00 + hora extra. Horário de 
trabalho: segunda à sexta-feira: de 7h30 às17h e aos sábados de 8h 
às 12h. 
Contato: Interessados marcar entrevista com Fernanda no 3492-2977.

CENTRO PEDAGÓGICO ARCO-ÍRIS
Função: AUXILIAR DE SERVIÇOS GERAIS                 Vagas: 1
Especificações / Perfil: Sexo feminino, experiência comprovada em 
carteira e ensino médio completo. Preferência para moradores da região.
Contato: Enviar currículo para centropedagogicoarcoiris@hotmail.com 
ou falar com Elaine no telefone 3564-4139.

WAALC PSICOLOGIA DO TRABALHO (Pampulha)
Função: OPERADOR DE TELEMARKETING (bairro Dona Clara)Vagas: 10
Especificações / Perfil: Ambos os sexos. Desejável experiência em 
Telemarketing ou vendas. Nível Médio. Salário: R$ 576,00 + Comissões 
+ VT para trabalhar 4 horas diárias (manhã ou tarde). 
Função: CONTADOR (bairro São Francisco)          Vagas: 1
Especificação/Perfil: Experiência mínima de 5 anos na função. 
Indispensável experiência no setor de farmácias. Superior em 
Contábeis. Salário R$ 4 mil + benefícios. 
Função: ASSISTENTE FISCAL (bairro São Francisco)          Vagas: 1
Especificação/Perfil: Conhecimento aprofundado na função. 
Superior incompleto em Contábeis. Salário R$1.500,00 + benefícios. 
Função: COZINHEIRA (bairro Alípio de Melo)          Vagas: 1 
Especificação/Perfil: Experiência comprovada na função para 
trabalhar em self service. Salário R$ 800,00 + VT + cesta básica. 
Contato: Cadastrar o currículo no site www.waalc.com.br  e/ou entrar 
em contato pelo telefone 3318-0450 para mais informações e outras 
vagas.

JORNAL JARAGUÁ EM FOCO / OURO PRETO EM FOCO
Função: DIAGRAMADOR                Vagas: 1
Especificações / Perfil: Disponibilidade de tempo, compromisso, 
criatividade e experiência.
Função: PANFLETEIRO (distribuição dos jornais)          Vagas: 2
Especificações / Perfil: Morar na região, ter compromisso e boa 
vontade.
Contato: Enviar currículo para jaraguaemfoco@gmail.com.
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Comerciantes do Jaraguá se reúnem com BHTrans
As obras viárias da Rua Izabel Bueno, 

realizadas pela BHTrans, continuam 
gerando polêmicas no bairro. Há 
quem elogie, mas ainda são muitas 
as reclamações e questionamentos. 
Devido à complexidade do projeto e o 
fato de alguns pontos serem ainda mais 
questionados, um grupo de comerciantes 
se reuniu com representantes da BHTrans 
no dia 26 de julho. Durante o encontro 
pediram esclarecimentos sobre o 
projeto e conheceram as intenções das 
mudanças realizadas pela empresa que 
gerencia o tráfego na capital. 

De acordo com Marcelo Neves de 
Oliveira, proprietário do Supermercado 
Jaraguá, várias reivindicações foram 
apresentadas e a empresa disse que 
técnicos voltariam ao bairro para avaliar 
a situação, mas não deram uma previsão. 
“Agora, o jeito é aguardar. Estamos nas 
mãos deles. O movimento da maioria 
dos comércios caiu muito desde que as 
mudanças foram implantadas”, comenta. 

Ele reforça, dizendo que os moradores 
também estão sendo prejudicados, pois 
não podem mais estacionar perto do 
comércio. “Outro dia um cliente parou 
para comprar um chocolate e teve que 
sair correndo para não ser multado; outro 
foi multado às 9h de um domingo e uma 
mulher estacionou o carro na rua lateral 
e foi assaltada, por volta de meio-dia”, 
reclama.

O proprietário da panificadora 
Trigaria, Marcus Andrade, destaca que 
o encontro serviu para abrir um canal 
de discussão. “Nós sabemos que o 
objetivo é melhorar a fluidez do trânsito e 
proporcionar mais segurança ao pedestre, 
mas, por outro lado, também causou 
insatisfação”, argumenta. Ele diz que 
após a conclusão da primeira etapa das 
obras na Izabel Bueno, o movimento na 
padaria caiu 10%. Mas reconhece que o 
período de julho não é satisfatório para o 

comércio por causa das férias escolares e que os impactos 
das mudanças só serão sentidos nas próximas semanas. 
“É um período de adaptação para todos. Agora cabe a nós, 
comerciantes, buscarmos aprimorar nossos serviços para 
fidelizar a nossa clientela, evitando que eles comprem em 
outros locais fora da região”, pondera.

Sinalização
O grupo solicitou ainda a reavaliação das placas 

que proíbem motoristas de estacionarem seus carros 
em determinados pontos da Rua Izabel Bueno e ainda a 
instalação de locais de carga e descarga. 

Para o proprietário da padaria Ping Pão, Vinícius 
Dantas, é necessária uma reavaliação da sinalização 
na região. “Gostaríamos da flexibilização do horário de 
estacionamento entre 9h e 17h para atendermos melhor os 
clientes e respeitar o funcionamento do comércio”, afirma. 
Ele defende ainda a importância de uma nova análise no 
escoamento de água pluvial. “O meio fio central vai ser um 
sério problema quando chover, pois, entre o Supermercado 
BH e o Bradesco, casas, prédios e comércio ficarão cheios 
de água”, alerta. 

Vinícius Dantas acredita que as mudanças trouxeram 
obstáculos impactantes ao trânsito local e que essas 
alterações vão “prender” os motoristas por mais tempo. 
“Há uma conversão à esquerda, na subida pela Rua Diniz 
para a Rua Coronel Marcelino, por exemplo, onde funciona 
uma escola infantil, que fará com quem as pessoas tenham 
que dar voltas para chegar lá, dependendo de onde vierem. 
Vamos transitar mais tempo pelas ruas do bairro para 
chegarmos ao nosso destino”, questiona. Ele também 
aponta que no cruzamento da Rua Izabel Bueno com a 
Silvério Ribeiro a sinalização pode causar transtornos aos 
pedestres e motoristas. “O tempo do semáforo é curto e 
quando começa a piscar, sinalizando que vai abrir para 
os carros, os pedestres não conseguem fazer a travessia a 
tempo. E olha que a rua é estreita”, argumenta. E conclui, 
dizendo que a BHTrans alegou ter feito várias reuniões 
sobre o projeto, “mas apenas uma foi aberta à comunidade, 
e, mesmo assim o projeto já estava pronto e contratado, 
sendo apenas apresentado para os presentes.  Por isso 
não acredito que haverá mudanças além do que está no 
projeto”.

Resposta
Por meio da assessoria de impressa a 
BHTrans nos enviou a seguinte resposta:

“Sobre as demandas apresentadas 
pelo Jornal Jaraguá em Foco, a BHTrans 
informa que o projeto de mudanças 
na Rua Izabel Bueno e adjacências 
ainda está em implantação, como é de 
conhecimento de todos, e como toda 
intervenção realizada no sistema viário, 
carece de um tempo para que seja 
avaliada, por meio de estudos, pesquisas 
e análises no local. Mesmo durante 
a fase de implantação, pode haver 
revisões e adequações, como é o caso 
da redefinição de um ponto de embarque 
e desembarque de passageiros. Em 
função de solicitações de integrantes da 
comunidade, durante encontro ocorrido 
no dia 26/7, a BHTrans vai realizar 
estudos para verificar a viabilidade de 
fazer ainda algumas alterações nas 
intervenções já implantadas.”

Novas mudanças estão e ainda serão 
realizadas, como o sentido de direção 
de algumas ruas, alterações de itinerário 
e pontos de ônibus, novas ilhas e a 
finalização do canteiro central na Izabel 
Bueno. Percebemos que as pessoas 
estão se mobilizando, assim como o 
comércio e a Associação Comunitária 
de Moradores da Região do Jaraguá, 
levando as reclamações de moradores 
e comerciantes não só na BHTrans, 
mas também na Regional Pampulha, 
buscando, assim, aliados na resolução 
desses problemas. Sabemos da boa 
intenção em resolver os problemas de 
trânsito que estão começando a ficar 
sérios, mas, de fato, se há um número tão 
considerável de reclamações, os órgãos 
responsáveis têm que ceder, reavaliar 
esses pontos e realizar as alterações 
necessárias.  (Ana Flávia de Oliveira 
e Fabily Rodrigues)
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