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Sinônimo de bairrismo ou regionalismo, o termo 
“localismo” vem sendo cada vez mais usado e pratica-
do pelas pessoas que buscam uma melhor qualidade 
de vida. Trata-se de valorizar o bem-estar dentro dos 
limites do bairro. Assim, é cada vez mais comum se 
deparar com pessoas que estudam, trabalham, fazem 
compras e vivenciam constantemente o cotidiano do 
bairro em que moram. Muitos relatam ainda que ma-
triculam os filhos em escolas, cursos, atividades extras 
e ainda frequentam os espaços de lazer como clubes, 
praças e parques.

Tudo isso contribui para que as pessoas ganhem 
mais tempo e tranquilidade ao deixar de enfrentar 

o caótico e estressante trânsito de BH, a lotação no 
transporte público e a perda de tempo durante esses 
trajetos. Andar de carro ficou 62% mais lento em 10 
anos, o que aumentou em 12 minutos o tempo gasto 
nas viagens. O fluxo crescente de veículos e de pessoas 
é uma das causas da lentidão nas vias públicas. Com 
isso, o estresse é maior e as pessoas estão mais mal-
humoradas. Tudo isso reflete no estado físico e mental 
da população.

Não são poucos os casos de pessoas que se mu-
dam para ficarem mais próximos do trabalho e/ou da 
escola dos filhos. Um grande exemplo dessa imigra-
ção aconteceu quando a Cidade Administrativa (sede 

oficial do governo do Estado) foi transferida para a 
Rodovia Prefeito Américo Gianetti, no bairro Serra 
Verde (no encontro dos limites municipais entre BH, 
Vespasiano e Santa Luzia), em 2010.

Essa é a realidade de muitos moradores da região 
do Jaraguá, que têm dado preferência para trabalhar 
perto de suas casas e, assim, ter mais tempo para a 
família e mais qualidade de vida. Mas para que esses 
benefícios sejam contínuos, os moradores também de-
vem exigir do poder público os requisitos básicos de 
segurança, educação, trânsito e saúde. Muitas ques-
tões estruturais ainda podem e devem ser mudadas.

www.emfocomidia.com.br

PRÓXIMA EDIÇÃO – O tema principal da próxima edição será sobre as tendências e as perspectivas de 
estruturação e melhorias no SETOR GASTRONÔMICO da região. Falaremos em breve sobre os direitos e das 
garantias de quem compra ou aluga um imóvel novo e se depara com problemas 
estruturais. Manteremos as colunas “Quadro de Empregos”, “Leitor em 
Foco”, “Jaraguá Conta sua História”, (em que os moradores mais 
antigos relatam suas histórias curiosas e divertidas sobre o come-
ço do bairro) e “Saúde e Bem-estar”, abordando os mais diversos 
assuntos ligados à saúde e à qualidade de vida. Os próximos temas 
serão CLAREAMENTO DENTAL, ESTRESSE e QUALIDADE DO SONO. 
Quer dar a sua opinião sobre algum assunto? Participe!

ILUSTRAÇÃO: ALEXANDRE FERREIRA

“Localismo” é tendência no Jaraguá

THIAGO CHAVES

Leia mais nas páginas 6, 7 e 9



Abril de 20152

CRÔNICA

O Dia das Mães deveria 
sempre ser comemorado como 
uma data especial, criada para 
fortalecer os laços familiares e 
o respeito por aquela que nos 
deu a vida, e não para ser ape-
nas uma ocasião em que os 
filhos passam o dia com suas 
mães, almoçam juntos e dão 
presentes. Nada mais digno 
do que uma mãe presente que 
demonstra o amor pelos seus 

filhos e tem a tranquilidade de administrar bem esse conví-
vio, oferecendo uma boa educação, respeito pelo próximo, 
bons modos e diálogo. Nada mais gratificante para uma 
mãe do que acompanhar o crescimento do seu filho e per-
ceber que, aos poucos, ele forma traços parecidos com 
os seus, tem costumes semelhantes e se influencia pelos 
seus conselhos, ensinamentos e palavras de experiência. 

Não é uma tarefa fácil falar sobre essas datas, porque 
nem sempre há pessoas com motivos para comemorar, já 
que alguns não podem ter a mãe por perto, porque ela  
já faleceu, mora muito longe ou a relação é conflituosa. 
Que as famílias de pais separados esqueçam as regras 
e conflitos e facilitem as coisas; que as mães ausentes 
saibam o valor e importância que essa data tem também 
para os filhos e cancelem todos os compromissos do dia 
para ficar ao lado deles. Para os que não têm mais a mãe 
presente, restam as lembranças e orações para que elas 
intercedam por eles e ajudem em suas caminhadas.

Ser mãe deve ser difícil e confuso, mas certamente 
muito gratificante. Misturas de intensas sensações e senti-

mentos que dificilmente são compreendidas por quem não 
é mãe. Ser mãe é fazer um pouco de tudo por todos. É não 
ver o dia passar. É perceber que o mês passou quando 
alguém pergunta a idade do seu filho. É sentir a mãozinha 
de seu filho procurando a proteção da sua.

Mães têm sempre orgulho de seus filhos e os defen-
dem com unhas e dentes. Mães são fortes sem ter a noção 
de como realmente são. Mães se descobrem a cada dia e 
estão sempre preocupadas. Cuidam e investem no cres-
cimento de seu filho, mas temem só em pensar que em 
pouco tempo este filho vai para o mundo e sairá debaixo 
de suas asas para cuidar da própria vida. Mães cortam as 
asas de seus filhos quando necessário, mas também os 
deixam voar. Concordam discordando.

Ser mãe é reviver os primeiros anos como mãe sempre 
que necessário. É sentir as mesmas sensações do começo, 
admirando cada passo e sorriso do seu filho. Mãe corrige, 
ensina, torce, aplaude e elogia o que é certo, mas também 
é firme e brava quando algo está errado. Mães envelhecem 
sorrindo, mas felizes por saberem que cumpriram sua mis-
são. Mãe é um ser indescritível e multifacetário. Ser mãe é 
se deslumbrar em ver o filho se revelando em suas carac-
terísticas, é observar suas descobertas, tirar suas dúvidas, 
ensinar todos os dias. É descobrir em seu rostinho minús-
culo os traços maravilhosos do bem mais precioso que lhe 
foi confiado ao coração.

É assistir aos avanços dos filhos, sorrir com as vitó-
rias e ampará-los nas derrotas. É ouvir confidências. É ficar 
acordada a noite toda, imaginando mil coisas, até ouvir o 
barulho da chave na fechadura da porta. Ser mãe é agra-
decer por tudo que recebe e aprende com o filho, pelo 
seu crescimento saudável e pelas alegrias proporcionadas. 

Ser mãe também é aguardar o momento de ser avó, para 
renovar as etapas da emoção, numa dimensão diferente de 
doçura e de entendimento. 

Mães não têm sono quando não podem ter. Pelo me-
nos fingem que não têm. Mães controlam as tristezas e os 
sofrimentos e engolem o choro para que o filho não perce-
ba. Mães perdem a vaidade quando necessário e se trans-
formam em seis para dar conta de conciliar trabalho, lazer, 
academia, curso, casa e filhos. Ser mãe é ser um pouco de 
tudo. Ter uma mãe é um privilégio único e uma sensação 
de segurança indescritível. Um amor sem explicação que, 
mesmo quando não é manifestado, é presente e único. 

Mãe abençoa seu filho, vela pelo seu sono, cuida e ma-
nifesta seu amor das mais diversas maneiras, inclusive da 
mais tradicional possível: com carinho, amor e transparên-
cia. Mães têm instintos. São vários animais em um: leoas, 
raposas, águias, lebres. São guerreiras, protetoras, descon-
fiadas, ágeis. É a obra mais perfeita de Deus. É ter o cora-
ção quente, os olhos atentos, os braços cheios de força e a 
cabeça repleta de ideias e preocupações. Ser mãe é seguir 
em frente e nunca deixar de lutar pelo amor de seu filho. 

Aproveito este espaço para homenagear minha mãe 
Elgita, que tanto amo e a quem sou eternamente agra-
decido por tudo, e todas as mães da região do Jaraguá e 
aquelas que estão lendo esta nossa edição do Jornal. Ter 
um filho é o complemento natural da vida. Ser mãe é um 
ato singelo e heroico. Ser mãe é ser mãe. É ser feliz somen-
te pelo privilégio de ser mãe. Ser mãe é ser divina! Deus 
abençoe sempre todas as mães!

Fabily Rodrigues (Diretor/Editor da Em Foco Mídia)
emfocomidia@emfocomidia.com.br

A divindade de ser Mãe

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

EXPEDIENTEANUNCIE AQUI

3441.2725 | 2552.2525 | 9991.0125
Rua Francisco Vaz de Melo, 20, salas 4 e 5, Shopping Liberdade  |  Jaraguá

Com uma distribuição direcionada, aqui você encontra uma maneira segura de 
divulgar serviços e produtos para o público certo. São 10 mil exemplares dis-
tribuídos gratuitamente na sua região. A Em Foco Mídia garante credibilidade, 
alta visibilidade, qualidade gráfica e editorial, com papel diferenciado e uma 
distribuição impecável.
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gratuitamente nos bairros Jaraguá 
(Liberdade/ Santa Rosa), Dona Clara, 
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de Melo e Bandeirantes.

emfocomidia@emfocomidia.com.br
www.emfocomidia.com.br
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Orçamento sem compromisso
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3496-6201
Rua Cyro Vaz de Melo, 581 - Dona Clara

www.guaxinimmodas.com.br

Criolipólise + Lipocavitação

A gordura localizada está com os dias contados

Perca de 20% a 30% de
gordura localizada em 1 sessão.

Rua Izabel Bueno, 693 - Jaraguá 4141-6634 | 9863-7961

PILATES | FISIOTERAPIA | ACUPUNTURA
www.corefisio.net

,00

R$390
POR SESSÃO

JARAGUÁ INFORMA

A Casa de Carnes Aguiar, que 
está na região do Jaraguá há 32 
anos, agora passa por uma mudança 
administrativa. O proprietário do local, 
Valcir Peres Aguiar, está começando 
seu processo de aposentadoria e vai 
passar a administração da casa para 
os sócios Guilherme Souza Ferreira 
e André Jacinto Campos Dutra. 
Em um primeiro momento, Valcir 
continuará participando diretamente 
das decisões da nova administração 
até que se finalize o processo de 
transição.

O proprietário comenta sua decisão de 
diminuir a carga de trabalho após mais de 
30 anos: “Além de querer descansar, pensei 
em agregar uma nova visão ao meu negó-
cio. Há cerca de dois anos comecei a ou-
vir propostas para vender o açougue, mas 
nenhuma delas me satisfazia, porque em 
muitos casos ou a pessoa tinha o dinheiro 
e nenhum conhecimento sobre o segmento 
ou não tinha poder para investir.” Ele ressal-
ta que não poderia passar a administração 
para qualquer pessoa. “Minha prioridade é 
manter a mesma qualidade do trabalho, por 
isso neguei muitas propostas até chegar o 
André, que trabalha no setor há muito tem-
po e traz como sócio o Guilherme, que já 

administra açougue. Então eu me convenci 
de que estaria deixando o negócio em boas 
mãos”, conclui.

Guilherme, um dos novos proprietários, 
conta que o público pode esperar por novi-
dades, mas mantém como surpresa as mu-
danças na casa. “Vamos trabalhar em ques-
tões mais internas. Em breve os clientes 
perceberão algumas mudanças positivas no 
açougue”, revela. Ele traz seu conhecimento 
do curso de administração e seu trabalho 
frente à Casa de Carnes Toninho, perten-
cente à sua família. André também possui 
um know-how no segmento, já que seu pai 
é dono de frigorífico e ele exerce a função 
de representante de carnes. Mais informa-
ções: 3491-9799.

Casa de Carnes Aguiar está sob nova direção

No dia 25 de abril, foi dado o pontapé 
inicial para o maior torneio amador de clu-
bes campestres do país. Centenas de só-
cios do Clube Jaraguá estiveram presentes 
para prestigiar os jogadores da 44ª edição 
do CIFU (Campeonato Interno de Futebol). 
Os uniformes são alusivos aos clubes que 
disputam a Copa Libertadores da América 
deste ano, com times tradicionais da Amé-
rica do Sul.

O presidente Marco Faria fez um breve 
discurso oficializando o início do campe-
onato. Houve também uma apresenta-
ção de dança do grupo DançArtes e uma 

confraternização com os participantes. 
O campeonato vai até o dia 12/07, data 
marcada para as finais de todas as cate-
gorias. 

Enquanto os pais jogam o CIFU, os fi-
lhos também estarão atrás da “pelota” no 
Tatuzinho 2015. O motivo de fazer os dois 
eventos simultâneos deve-se ao valor fami-
liar, pois pai e filho incentivam um ao outro 
na prática do esporte e na convivência no 
Clube, valorizando assim a família jara-
guense. Acompanhe o resultado dos jogos 
e fotos no site www.jaraguaclub.com.br.

Começou o CIFU do Jaraguá
ALEXANDRE FERREIRAFABILY RODRIGUES
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Ofertas válidas até 31/05/2015 ou enquanto durarem os estoques.

Av. Gal. Olímpio Mourão Filho, 1592 - Planalto

3495.1440 | 3495.4282
MEDICAMENTO VALOR

PROMOÇÃO VÁLIDA SOMENTE COM A APRESENTAÇÃO DESTE

R$ 5,50

R$ 2,90

R$ 5,90

R$ 9,90

R$ 3,90

R$ 6,90

R$ 2,90

R$ 9,90

R$ 11,90

R$ 23,90

R$ 16,90

R$ 6,90

R$ 16,90

R$ 12,90

R$ 11,90

R$ 6,90

R$ 9,90

R$ 29,90

R$ 2,90

R$ 4,50

R$ 16,90

R$ 12,90

R$ 14,90

R$ 6,90

R$ 9,90

R$ 14,90

R$ 2,90

R$ 6,90

R$ 29,90

R$ 2,90

R$ 4,99

R$ 6,90

R$ 9,90

R$ 22,90

R$ 14,90

R$ 24,90

R$ 12,90

R$ 4,90

R$ 5,90

R$ 2,95

Alendronato de Sódio 70mg c/4 
MS. 16 773 0074 002-8

Alopurinol 100mg c/30 
MS. 10 181 0569 001-3

Alopurinol 300mg c/30 
MS. 10 181 0569 003-1

Amiodarona 200 mg c/30
MS. 11 213 0260 001-3

Anlodipino 5mg c/30 
MS. 12 675 0021 003-8

Anlodipino 10mg c/30 
MS. 15 087 0001 009-5

Atenolol 50mg c/30 
MS. 11 213 0225 003-2

Atorvastatina 10mg c/30 
MS. 16 773 0145 002-3

Atorvastatina 20mg c/30 
MS. 16 773 0145 008-2

Atorvastatina 40mg c/30 
MS. 12 675 0134 010-5

Candesartana 16mg c/30
MS. 10 047 0476 005-1

Carvedilol 12,5 c/30 
MS. 11 213 0342 008-6

Ciprofibrato 100mg c/30 
MS. 11 300 1014 002-1

Citalopram 20mg c/28 (controlado) 
MS. 10 047 0377 003-7

Clopidogrel 75mg c/28
MS. 16 773 0309 002-4

Diltiazem 60mg c/50 
MS. 12 675 0110 018-1

Doxazosina 2mg c/30 
MS. 10 370 0536 004-2

Donepezila 10mg c/30 (controlado)
MS. 12 352 0208 006-5

Enalapril 10mg c/30 
MS. 15 584 0108 003-9

Enalapril 20mg c/30 
MS. 14 381 0144 004-7

Fenofibrato 200mg c/30
MS. 13 569 0528 002-4

Finasterida 1mg c/30
MS. 12 675 0075 004-0

Finasterida 5mg c/30
MS. 10 370 0541 002-3

Glimepirida 2mg c/30 
MS. 10 583 0665 020-4

Glimepirida 4mg c/30 
MS. 14 381 0146 004-8

Lansoprazol 30mg c/28 
MS. 16 773 0301 004-7

Losartana 50mg c/30 
MS. 17 287 0428 015-9

Losartana 100mg c/30 
MS. 12 568 0202 006-6

Memantina 10mg c/60 (controlado)
MS. 10 492 0193 006-2

Metformina 850mg c/30 
MS. 12 568 0151 001-9

Omeprazol 20mg c/56 
MS. 10 535 0090 005-8

Pantoprazol 20mg c/28 
MS. 10 047 0307 003-5

Pantoprazol 40mg c/28
MS. 10 089 0327 006-5

Risedronato 35mg c/4 
MS. 13 569 0557 003-0

Rosuvastatina 10mg c/30 
MS. 16 773 0328 003-6

Rosuvastatina 20mg c/30 
MS. 16 773 0328 009-5

Sertralina 50mg c/28 (controlado) 
MS. 10 089 0324 004-2

Sinvastatina 20mg c/30 
MS. 10 535 0134 005-6

Verapamil 80mg c/30 
MS. 13 569 0199 009-4

Viagra Genérico c/4
MS. 15 584 0145 010-3

MEDICAMENTO VALOR

ENTREGA GRÁTIS
(Consulte valores mínimos para entrega)
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Estudar, trabalhar, fazer compras e ter 
momentos de lazer em uma só região é o 
que define o termo “localismo”, também 
conhecido como “bairrismo”. Tal atitude 
também tem sido uma fuga para morado-
res que querem evitar o trânsito caótico 
dos grandes centros urbanos. O estresse 
dos engarrafamentos intensos, da superlo-
tação das ruas e dos transportes públicos 
tem feito com que a população migre para 
bairros periféricos que oferecem todos es-
ses serviços. Essa é a realidade de muitos 
moradores da região do Jaraguá, que têm 
dado preferência para trabalhar perto de 
suas casas e, assim, ter mais tempo para a 
família e mais qualidade de vida.

De acordo com a pesquisa “Tempo 
de deslocamento casa-trabalho no Brasil 
(1992-2009)”, do Instituto de Pesquisa 
Econômica Aplicada (Ipea), que se ba-
seia em dados da Pesquisa Nacional 
por Amostra de Domicílios, gerados pelo 
Instituto Brasileiro de Geografia e Estatística 
(IBGE), o belo-horizontino gasta em média 
34 minutos no trajeto de sua casa para o 
trabalho. Em Belo Horizonte, andar de carro 
ficou 62% mais lento em 10 anos, o que 
aumentou em 12 minutos o tempo gasto 
nas viagens. O fluxo crescente de veículos e 
de pessoas é uma das causas da lentidão 
nas vias públicas. Com isso, o estresse é 
maior, as pessoas estão mais mal-humo-

radas, falta espaço nas ruas e nos trans-
portes, dentre várias outras consequências. 
Tudo isso reflete no estado físico e mental 
da população.

Para entender essa realidade, o Jornal 
Jaraguá em Foco conversou com alguns 

moradores do bairro que são adeptos ao 
“localismo”, principalmente devido à busca 
pela qualidade de vida. É o caso da só-
cia-proprietária do Armarinho Boaprenda, 
Natália Caetano Silva. “É a primeira vez que 
trabalho no bairro. A diferença maior é a 

qualidade de vida. Eu prefiro essa rotina, 
pois tenho mais tempo para fazer mais coi-
sas depois do trabalho, ou antes de chegar 
ao trabalho. Isso facilitou a minha vida”, 
destaca.

O proprietário da padaria Ping Pão, 
Vinícius Dantas, também percebe a diferen-
ça em seu bem-estar pelo fato de trabalhar 
no bairro em que mora. Segundo ele, a épo-
ca em que vivemos exige cada vez mais pra-
ticidade no dia a dia: “Hoje em BH vemos 
o desenvolvimento dessa descentralização, 
por isso tenho investido muito nessa região 
para facilitar o deslocamento do cliente. 
Essa tendência é oportuna para os profis-
sionais e para todos, além de incentivar 
as pessoas a trabalharem na região. Essa 
questão do ‘localismo’ está despertando 
e chamando a atenção, pois o número de 
pessoas nessa situação é significativo. Hoje 
existem até excelentes clínicas no bairro.”

Diante disso, percebe-se que o “loca-
lismo” proporciona vários benefícios, espe-
cialmente para a maior tranquilidade das 
pessoas no trajeto do trabalho para casa. 
Assim, há mais tempo para se envolver com 
a família, com atividades de lazer e com o 
descanso.

Custos e ganhos
Apesar de Belo Horizonte ser um gran-

de centro urbano, existem bairros, como o 

“Localismo” proporciona benefícios para a qualidade de vida dos moradores
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Jaraguá, que remetem à realidade de cida-
des de interior. Os moradores desses locais 
têm rotinas diferenciadas, principalmente 
aqueles que realizam todas as suas ativi-
dades diárias sem sair do bairro em que 
moram.

O termo “localismo” era inicialmente 
visto de forma negativa. O colunista Arthur 
Dapieve explica que a palavra era um tipo 
de ditadura, em que algumas turmas im-
pediam outras de brincar no bairro: “Hoje, 
‘localismo’ tem também um sentido positi-
vo. Trata-se de valorizar a qualidade de vida 
dentro dos limites do bairro.” Entretanto, 
para alguns moradores que são adeptos a 
tal prática, também existem desvantagens. 

Do ponto de vista de alguns morado-
res e adeptos ao “localismo”, ainda existem 
algumas desvantagens, principalmente no 
que diz respeito ao comércio. Carla Alves, 
proprietária da Essencial Moda Íntima, e a 
nutricionista Ázula Narayama, apontam que 
as pessoas não dão o merecido valor para 
o comércio local, preferindo recorrer aos 
centros comerciais para comprar produtos 
que, muitas vezes, custam centavos a me-
nos do que os que são oferecidos no pró-
prio bairro, sendo esse para ambas, o maior 
desafio de quem investe no comércio local.

“Estamos vivendo uma crise política e 
econômica. Para uma empresa é mais cô-
modo contratar uma pessoa que more no 
mesmo bairro, especialmente com relação 
a custos. Assim, é mais viável ter um traba-
lhador que more próximo, além de ter boas 
qualificações”, ressalta o coordenador do 

CENPRO Concursos, Sérgio Alvarenga. A 
opinião dele também é compartilhada por 
todos os entrevistados.

Diferentes pesquisas apontam que 
o trabalhador que não sofre com trânsito 
caótico e, consequentemente, não sofre 
com a síndrome do estresse, torna-se mais 
produtivo. “O mercado busca o ‘localismo’ 
em uma contratação. A pessoa se desloca 
menos, chega menos cansada e estres-
sada, o que favorece a qualidade do seu 
trabalho. Essa questão de estar mais pró-
ximo é um ganho para a empresa e para o 
funcionário”, comenta a diretora do Luziana 
Lanna, Kenya Lopes.

O proprietário da Casa de Carnes 
Aguiar, Valcir Aguiar, comenta que ao dar 
preferência para o bairro, o morador está 
contribuindo para que o comércio local 
cresça mais e também para que tenham 

sempre lojas e novos setores, tornando o bairro 
mais completo, consequentemente, atraindo  
mais moradores. “Com isso, é preciso pensar 
em outros lados dessa moeda, como o forta-
lecimento da segurança, tanto policial quan-

to de trânsito, que fica debilitada devido ao 
aumento de comércios. Melhorar as vias de 
acesso, as entradas e as saídas, reformar 
essas passagens e avenidas, ajudando na 
circulação pelo comércio. É preciso equilibrar 
todos esses lados para qualificar mais essa 
opção do ‘localismo’”.

Dessa forma, percebe-se que ter o con-
forto de realizar todas as suas atividades 
sem se deslocar muito contribui, de forma 
geral, para a qualidade de vida da popula-
ção. Para que esses benefícios sejam con-
tínuos, os moradores também devem exigir 
das autoridades os requisitos básicos de 
segurança, educação e saúde. Ter amor e 
orgulho pela região em que mora, estuda e 
trabalha, além de aproveitar os benefícios 
disso, é o que chama a atenção e ganha 
a preferência das pessoas pelo “localismo”. 
(Thais Verhaaf e Jéssica Amaral, com co-
laboração de Cígredy Neves)

“Localismo” proporciona benefícios para a qualidade de vida dos moradores
LEANDRO DE ALMEIDA
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  35 anos. Esse é o tempo que trabalho 
neste bairro, desde os tempos de Frigo 
Arnaldo, na Av. Izabel Bueno em 1983, até 
a Casa de Carnes Aguiar, no Dona Clara 
atualmente.
    Foram bons tempos de aprendizado, 
amizades e trabalho. Neste local tive e 
tenho muitos clientes que se tornaram 
grandes amigos. Aqui conheci minha 
esposa, criei meus filhos e edifiquei minha 
casa. Colhi os bons frutos de muito 
trabalho e o respeito daqueles que 
acreditaramacreditaram na garantia e na qualidade da 
carne que comercializei ao longo desses 
anos.  

  Agora chegou o momento do descanso, da tão 
sonhada aposentadoria. Vou “curtir a vida”, como 
dizem por aí. A partir deste mês de maio a Casa de 
Carnes Aguiar está sob nova direção, com pessoas 
idôneas e de compromisso para continuar meu 
legado de honestidade, de trabalho e de garantia da 
satisfação do cliente.
    Demonstro aqui muito carinho e agradecimento a 
todos os moradores deste bairro que cruzaram as 
portas do açougue, seja para comprar ou só para 
desejar um bom dia. Agradeço também a todos os 
que trabalharam comigo, trilhando uma jornada de 
respeito e camaradagem. As pessoas, as lembranças 
e as experiências foram muitas! Obrigado a todos! 
Obrigado, meu Deus!Obrigado, meu Deus!
                                              Valcir P. Aguiar
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Falta motivação???
Falta resultado???
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Moradores do Jaraguá destacam os benefícios do “localismo”

ENQUETE

“Eu já acordava com a preocupação se conseguiria lugar para estacionar, se 
pegaria um engarrafamento. Ter mais tempo para minha família foi o motivo 
para minha mudança de vida de modo geral. Fazer as coisas no bairro 
favoreceu nosso convívio familiar. Tudo que você puder fazer para ganhar um 
pouco mais de tempo e usá-lo a seu favor é válido.”
Kenya Lopes, Diretora do Luziana Lana

“Eu tenho a comodidade de poder almoçar em casa e resolver as coisas 
mais facilmente. O ‘comodismo’ de ter um comércio perto gera vantagens. 
Você ganha tempo, cria fidelidade e amizade com pessoas do bairro que às 
vezes em outros locais não se tem.”
Carla Renata Pinto Alves, Proprietária da Essencial Moda Íntima

“Trabalhar no centro, estacionar e almoçar por lá é bem mais difícil, além de 
caro. É uma rotina extremamente cansativa e exaustiva. Vamos vivendo um dia 
após o outro, e não se percebe que a rotina é tão cansativa. Quando eu saí de 
lá é que eu vi o quanto isso era ruim. Aqui, para qualquer emergência em três 
ou quatro minutos já estou em casa.” 
Hervê Teixeira, Consultor em informática

“No bairro a minha demanda é muito boa, e claro há muita praticidade. Hoje 
eu acho que não volto mais para o centro da cidade, nem se me pagarem 
três vezes mais. Minha qualidade do sono melhorou. Continuo trabalhando 
muito, mas o meu desgaste hoje é menor, pois tenho um tempo maior para 
fazer uma atividade física, para cuidar de mim.” 
Ázula Narayama, Nutricionista da Empório Fit

“Gasto mais ou menos sete minutos pra chegar à minha casa. Prefiro 
essa rotina, dá mais tempo para fazer mais coisas depois do trabalho ou 
mesmo antes. Trabalhar perto facilitou minha vida. A cidade vai crescendo 
e a dificuldade de atravessá-la aumenta. Em São Paulo, por exemplo, as 
pessoas já trabalham mais perto de suas casas para facilitar a vida.”
Natália Caetano Silva, Sócia-proprietária do Boaprenda Armarinho

“O fato de trabalhar perto de casa faz com que gastemos menos tempo e 
menos dinheiro porque é possível almoçar em casa; o transporte é mais 
perto; você tem mais tempo para levar o filho para a escola; tem todas as 
praticidades. Com isso fico mais próximo da minha família e tenho mais 
tempo para minhas coisas.”
Eduardo Dias Malta Oliveira, Proprietário do Zero Zero Pet

“Cheguei aqui em 1983. O Dona Clara era mato ainda. Estavam implantando 
o 2702b, era ônibus de hora em hora. Eu vi o bairro crescendo e quase todas 
as casas sendo levantadas. O bairro hoje tem de tudo e tudo de bom. Vários 
comércios com pessoas focadas em atender bem e em dar o melhor de si. 
O bairro mudou muito, antes havia pouco comércio.”
Valcir Aguiar, Proprietário da Casa de Carnes Aguiar

“Mora no Jaraguá há 47 anos. As ruas eram sem asfalto e havia poucos mo-
radores. Hoje temos tudo à mão. Devemos nos adaptar de maneira positiva, 
aderindo à região de trabalho e de consumo próximo às nossas residências. Os 
comerciantes precisam começar a trabalhar dessa forma, colocando preços 
semelhantes a de hipercentros e funcionando em um horário mais extenso.”
Vinícius Dantas, Proprietário da padaria Ping Pão

“Quando eu tenho de fazer alguma coisa no centro, eu começo a me 
preocupar, porque eu já perdi o costume em ir para aqueles lados. Minha 
qualidade de vida melhorou ao ficar mais na região. Eu conheço todos no 
bairro e de certa forma se tem um ciclo de amizade mais verdadeiro pelo 
tempo de estadia por aqui.” 
Sérgio Alvarenga, Coordenador do CENPRO Concursos

“Morar e trabalhar perto de casa tem todos os benefícios incluindo o bem-es-
tar físico e mental. Eu consigo dormir melhor pensando que não vou ter de 
enfrentar trânsito, conviver com acidentes e não me atrasar para o trabalho. 
Obstáculos podem ocorrer, claro, mas em uma proporção bem menor.”
Vanda Gonçalves Amâncio Zaccarelli, Coordenadora do Acompanhar 
Jaraguá 
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Horário da troca de óleo:

de 7h30 às 19h
(todos os dias, inclusive feriado)

Óleo de motor

Filtro de óleo

Filtro de combustível

Filtro de ar

Fluido de transmissão

Fluido de direção hidráulica

Fluido de freio

Fluido de diferencial

Água do radiador

Água da bateria

Água do limpador de pára-brisa

Faróis e lanternas

Pressão dos pneus

Aspiração interna

Extintor

1

2

3

4

5

6

7

8

9

10

11

12

13

14

15

Troca automatizada sem perdas e sobras

Sem descarte de embalagem 

Ducha grátis

Pagamento em 

sem juros3x

JARAGUÁ CONTA SUA HISTÓRIA

Alguns moradores do bairro Jaraguá 
são testemunhas do desenvolvimento 
urbano e comercial do bairro, como é o 
caso de Leonardo Santos Lemos. O pro-
prietário da ADL Auto Peças se mudou 
ainda criança para a Rua Vital Brasil 
e, além do crescimento pessoal, viveu 
no bairro também toda a sua trajetória 
profissional. Ele se lembra que, ao se 
mudar com sete anos de idade, grande 
parte das ruas ainda era de terra. Ele 
sente saudade da época em que, junto 
com seus amigos, podia brincar na rua 
e lamenta por seus filhos não terem o 
mesmo privilégio hoje.

Sua família se mudou para o bair-
ro para ficar mais próxima à avó de 
Leonardo, uma das moradoras mais 
antigas do Jaraguá. “Minha avó já mo-
rava aqui há mais tempo do que nós. A 
casa dela era onde hoje está o Banco 
Santander na Rua Izabel Bueno. A 
Boaventura e a Izabel Bueno eram as 
únicas ruas de acesso do bairro”, re-
corda. Dessa época ele se lembra tam-
bém de ir até onde hoje fica a Avenida 
Sebastião de Brito com seu pai, e lá eles 
viam vários cabritos bebendo água no 
córrego que passava no local.

Durante a sua adolescência, o bair-
ro foi começando a ganhar ares mais 
urbanos, que instigaram a família a abrir 
o próprio negócio. “Com 22 anos eu es-
tava entrando para a faculdade e meu 
tio Adilson, que também era morador do 
bairro e havia se aposentado, me cha-
mou para abrir um negócio próprio. Ele 
sempre teve o desejo de trabalhar com 
autopeças, então decidimos abrir a loja 
ADL de Adilson e Leonardo”, conta. A pri-
meira loja da ADL foi aberta em um es-
paço pequeno já próximo do local atual. 
A loja mudou de sede duas vezes antes 
de se estabilizar na Avenida Sebastião 
de Brito, onde está até hoje.

“Quando abrimos, o fluxo de car-
ros na porta da loja ainda não era tão 
constante. Hoje o movimento vem só 

crescendo e o progresso veio até nós”, 
afirma Leonardo. Devido ao amplo es-
paço, a ADL passou a prestar também 
serviços de mecânica e se tornou uma 
autopeças com oficina, algo que está 
também diretamente relacionado ao 
número crescente de moradores que 
vieram para as proximidades. “Viramos 
referência no bairro. O que mostra como 
o mercado é dinâmico. Hoje somos pra-
ticamente duas empresas, sendo que 
na parte de prestação de serviços a de-
manda geralmente cresce mais do que 
na loja”, explica.

Questionado sobre sua relação 
durante a vida inteira como morador e 
trabalhador da região, Leonardo não pa-
rece se arrepender de ter desistido de 
mudar do bairro quando era mais novo. 
“Quando eu me casei, pensei que ia ser 
melhor me mudar daqui para conhecer 
outro lugar, mas não consegui. Aqui tem 
um clima de interior em que já conheço 
todo mundo. Tem o clube, os amigos, os 
parentes e as escolas que conhecemos. 
Então eu me sinto enraizado, inclusive 
tudo que preciso resolver, ir a banco, em 
comércio, qualquer coisa eu resolvo por 
aqui”, revela. (Vinícius Brandão)

História pessoal e profissional enraizadas no Jaraguá
Leonardo Santos Lemos, 43 anos, Proprietário da ADL Auto Peças

Com o aumento da frota de veículos nas 
grandes cidades, o número de acidentes de 
trânsito tem aumentado cada vez mais. Quando 
presenciamos alguma tragédia, em muitas vezes 
não sabemos o que fazer. Ao tomar as medidas 
corretas, podemos salvar vidas ou evitar o agra-
vamento da situação. Os primeiros socorros são 
procedimentos ou cuidados imediatos e impres-
cindíveis, que precisam ser prestados a vítimas 
de acidentes, antes da chegada do atendimento 
médico e especializado. Além de ser uma obriga-
ção, é sempre uma demonstração de solidarie-
dade e respeito à vida. Ao prestar socorro a al-
guém, você pode fazer a diferença e até mesmo 
salvar a vida dessa pessoa. Seja consciente e 
faça a sua parte como um bom cidadão!

Primeiros socorros

Tão importante quanto querer ajudar é 
saber ajudar

1. Em primeiro lugar, se você não for médico 
ou especializado, é imprescindível não tocar na 
vítima, somente protegê-la e deixá-la aquecida;
2. Ligar imediatamente para o SAMU (192). 
Verifique o número de feridos e se estão cons-
cientes ou respirando. Informe todos esses de-
talhes, inclusive a localização;
3. Oriente a vítima consciente a não se mexer;
4. A sinalização do acidente é fundamental a 
fim de se evitar outro acidente. Use o triângulo 
de sinalização ou qualquer outro artifício de fá-
cil identificação;
5. Não forneça líquidos para o acidentado be-
ber, mesmo que ele diga que está com sede.

GENTILEZA URBANA

ALEXANDRE FERREIRA
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www.ekidsfestas.com.br

Rua Adauto Feitosa, 49 - Dona Clara

3491-6220 | 8880-0083

Festas infantis, teen, de 
volta à infância (para 
adultos/melhor idade)
e confraternização
empresarial.

Buffet

completo!
E
M
FO

C
O
M
ÍD
IA

FESTAS CONTRATADAS
NO MÊS DE MAIO GANHAM
SUCO LIBERADO PARA TODOS
CONVIDADOS!

PROMOÇÃO
DE MAIO!

QUADRO DE EMPREGOS
Estas são algumas das vagas de emprego da nos-
sa região. Divulgamos e esperamos contribuir, tanto 
com as empresas que precisam preencher estas va-
gas quanto com os moradores e demais interessa-
dos. Os dados da empresa, contato, especificações 
e quantidade de vagas podem ser enviados para o 
e-mail emfocomidia@emfocomidia.com.br.

EM FOCO MÍDIA (JORNAL JARAGUÁ EM FOCO)
Função: MARKETING/PUBLICIDADE            Vagas: 1
Especificações / Perfil: Experiência nas áreas de 
Marketing e Publicidade. Elaboração de peças pu-
blicitárias, atualização das mídias sociais e mailing, 
contatos e negociações comerciais com clientes, boa 
fluência para entrevistas e contatos externos, disponi-
bilidade de tempo, organização, iniciativa, compromis-
so, bom texto e comunicativo. Preferência para quem 
tiver experiência na área comercial.
Função: ESTAGIÁRIO DE MARKETING (Para Clube 
Jaraguá)                                                       Vagas: 1
Especificações / Perfil: Estudante de Marketing que 
esteja cursando a partir do 4º período e tenha iniciati-
va, pontualidade, compromisso e boa fluência para os 
contatos com nossos clientes.
Função: DISTRIBUIÇÃO DE JORNAIS            Vagas: 2
Especificações / Perfil: Sexo masculino, entre 16 
e 28 anos. Iniciativa, compromisso, seriedade e boa 
vontade para a distribuição dos quatro jornais da em-
presa na região da Pampulha e Cidade Nova. Horário: 
tarde e noite. Preferencialmente morar na região do 
Jaraguá. Valor: R$ 8,00 a hora.
Contato: Enviar currículo com foto para o e-mail 
emfocomidia@emfocomidia.com.br.

OFFICINA DAS LETRAS 
Função: AUXILIAR DE BERÇÁRIO                 Vagas: 1
Especificação / Perfil: Sexo feminino, com experiên-
cia, formação mínima de Magistério. Horário integral.
Função: ESTAGIÁRIA DE PEDAGOGIA           Vagas: 1
Especificação / Perfil: Sexo feminino, cursando Pedagogia.
Contato: entrar em contato pelo telefone 3427-6087 
ouenviar currículo para secretaria@officinadasletras.com.

PING PÃO
Função: ATENDENTE                                 Vagas: 15
Função: SERVIÇOS GERAIS                         Vagas: 1

Especificação / Perfil: Ambos os sexos, acima de 
18 anos. Não é necessário ter experiência. Morar 
preferencialmente na região. Oportunidade para o 
primeiro emprego. Turnos da manhã ou da tarde.
Função: AUXILIAR DE PRODUÇÃO               Vagas: 2 
Especificação / Perfil: Sexo masculino, acima de 18 
anos. Necessário conhecimento em assar pães. Morar 
preferencialmente na região. Oportunidade para o 
primeiro emprego. Turnos da manhã ou da tarde.
Contato: Entregar currículo na Rua Furtado de 
Menezes, 280, aos cuidados de Mariana. 

SOCILA JARAGUÁ PRIME
Função: ESTETICISTA                                  Vagas: 1
Especificações / Perfil: Necessário aparelhagem própria.
Função: PODÓLOGA                                    Vagas: 1
Especificações / Perfil: Não é necessário ter expe-
riência prévia.
Função: CABELEIREIRO(A)                          Vagas: 1
Especificações / Perfil: Uma vaga para corte 
feminino e outra para masculino.
Contato: Entrar em contato pelo telefone 3568-0770.

SUPERMERCADOS BH 
Função: ATENDENTE DE FRIOS                    Vagas: 3
Especificações / Perfil: Ambos os sexos, entre 20 
e 50 anos. Não é necessário ter experiência. Carga 
horária: 44 horas semanais.
Função: OPERADOR DE CAIXA       Vagas: 6
Especificações / Perfil: Ambos os sexos, 2º grau com-
pleto ou em curso, entre 18 e 50 anos. Não é necessá-
rio ter experiência. Carga horária: 44 horas semanais.
Função: REPOSITOR                                    Vagas: 6
Função: AUXILIAR DE PADARIA                    Vagas: 3
Função: ORIENTADOR DE ESTACIONAMENTO Vagas: 3
Especificações / Perfil: Entre 18 e 40 anos. Não é 
necessário ter experiência. Carga horária: 44 horas 
semanais.
Função: FISCAL DE LOJA                             Vagas: 3
Especificações / Perfil: Ambos os sexos, ter experi-
ência ou curso de vigilância.
Contato: Interessados deverão acessar o site
www.supermercadosbh.com.br/trabalheconosco 
ou comparecer na Rua Guarani, 559 – Centro, de 
segunda a sexta-feira, das 8h às 11h, munidos de 
documentos pessoais e carteira de trabalho.

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

PRAÇA BRANDÃO AMORIM
“Sou morador da região e acompanho sem-

pre o Jornal Jaraguá em Foco. Moro próximo à 
Praça Brandão Amorim que está sendo reforma-
da (há vários meses). A obra não ficou pronta e 
não foi entregue no prazo. A construção está a 
cargo de uma empreiteira. Qual não foi a minha 
surpresa ao conversar com um funcionário da 
empreiteira, que foi bem atencioso. Perguntei por 
que aquela obra, relativamente pequena e muito 
cara, estava atrasada. O funcionário me informou 
que, após iniciarem o trabalho é que notaram 
que a planta passada pela Prefeitura era de 
uma praça plana e a Brandão Amorim tem um 
desnível. E para executar a obra como consta na 
planta, tiveram que retirar mais de 50 caminhões 
de terra! E pior: segundo o funcionário, a PBH 
teve de fazer um adendo ao contrato, certamente 
aumentando mais o custo. Acho que seria inte-
ressante uma reportagem (caso ainda não tenha 
sido feita) sobre essa praça, andamento das 
obras, custo, aspecto final da praça, etc. Desde 
já, agradeço a atenção.”

Eustáquio M. de Castro, Morador do Jaraguá

TRÂNSITO
“Primeiramente gostaria de parabenizar a Em 

Foco Mídia pelo excelente trabalho, em especial 
ao Jaraguá em Foco, pelas matérias de interesse 
do nosso bairro. E é exatamente pela importância 
desse jornal para o bairro é que gostaria de sugerir 
uma matéria sobre os transtornos no trânsito no 
entorno do Clube Jaraguá, em especial nos finais 
de semana. A praça em frente ao clube fica intran-
sitável, uma vez que os frequentadores do clube 
estacionam dos dois lados da rua. Nesses dias, 
inclusive, a linha 9501 tem o seu trajeto alterado 
pois não há espaço para ele contornar a praça. 

O que se vê nesses finais de semana são moto-
ristas irritados com a dificuldade para acessar a 
Rua Igino Bonfioli . Certo de sua atenção, desde 
já agradeço.”

Carlos A. Caetano, Morador do Jaraguá

Poluição sonora
“Sou morador da Rua Vital Brasil, no bairro 

Liberdade, e recentemente li uma reportagem no 
Jornal Jaraguá em Foco (edição 69) sobre polui-
ção sonora. Vamos aos fatos: próximo à minha 
residência existe um espaço para eventos, que 
promove festas e casamentos. Acontece que es-
ses eventos se estendem até a madrugada (3 a 
4 horas da manhã) e no final das festas acontece 
de tudo. Pessoas gritando, buzinando, engarrafa-
mento, etc. Já reclamei e não tem jeito. Gostaria 
da ajuda de vocês para tentarmos amenizar o 
problema.”

Ladir Hilário de Queiroz, Morador

RESPOSTA DO EDITOR: Eustáquio, estamos 
apurando as condições e finalização das obras 
da Praça Brandão Amorim e em nossa próxima 
edição faremos, novamente, uma outra matéria 
independente se ela estiver pronta ou não. Carlos 
Alberto, já conversamos com a Diretoria do Clube 
que está buscando um diálogo com a Prefeitura 
para resolver esse problema, que muitas vezes é 
ocasionado pelos próprios motoristas que param 
seus veículos em local proibido, travando o trânsi-
to. Ladir, o assunto é delicado mesmo. Encaminhe 
para nós o nome e endereço do local e apresen-
taremos sua reclamação diretamente para eles. 
Obrigado pelos demais e-mails com sugestões e 
elogios. Aos poucos responderemos e/ou publica-
remos todos.

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 que aconteceu na região, um fato, ou mesmo envie uma 
fotografia antiga ou curiosa para a galeria de fotos do Jornal. Este espaço é todo seu. Entre em contato 
pelo e-mail: emfocomidia@emfocomidia.com.br. Participe! O Jaraguá em Foco quer melhorar, crescer 
e informar ainda mais com a sua contribuição. 
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Medicamento Registro M.S. Preço Venda

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

DROGARIA

PROMOÇÃO VÁLIDA ATÉ 31 DE MAIO OU ENQUANTO DURAR O ESTOQUE. 


