
Ano IV - Edição 32
Outubro de 2011

PRÓXIMA EDIÇÃO – Em nossa próxima edição falaremos
sobre SEGURANÇA PÚBLICA, mostrando a atual situação
da região do Jaraguá e de como os assaltos ainda deixam
os moradores temerosos, mesmo com as ações e a
presença mais constante da Polícia Militar em parte do
bairro. Ainda na edição de novembro falaremos sobre a
atual situação da LAGOA DA PAMPULHA, enfatizando o
descontentamento de quem a frequenta e as ações que
estão sendo tomadas para amenizar a situação e diminuir
a poluição e o mau cheiro; e sobre a modalidade de
COMPRAS COLETIVAS com descontos através de diversos
sites. Em dezembro teremos matérias sobre comércio,
dicas de presentes, iluminação pública, segmento
odontológico e aleitamento materno. Participe se você
tiver alguma identificação ou quiser opinar sobre algum
desses e de outros assuntos.

IZABEL BUENO – Enquanto as
obras da Rua Izabel Bueno
acontecem, mudanças são feitas,
mãos de direção são alteradas,
estruturas e decisões são
questionadas e os moradores e
comerciantes estão atentos a
cada uma dessas questões.
Como o assunto continua
rendendo e as opiniões chegam a
todo o momento resolvemos “dar
voz ao povo”. Melhor do que nós
mesmos analisarmos a situação,
deixamos as pessoas que
vivenciam os problemas diários
manifestarem suas opiniões.
PÁGINA 7 

CASA DE PASSAGEM – Centro de
Passagem para adolescentes,
localizado na região, tem sido
motivo de reclamações
constantes de vizinhos, pois os
objetivos da casa mudaram a
partir do momento que deixaram
de receber meninos abandonados
pelos pais ou com trajetória de
vida nesses locais e violações de
direitos, e passaram a receber
também jovens com problemas
mentais, ameaçados de morte ou
usuários de drogas. Várias
ocorrências já foram feitas devido
ao comportamento dos mesmos.
PÁGINAS 14 E 15

MINEIRÃO – O Mineirão se
prepara para receber jogos da
Copa das Confederações em
2013 e da Copa do Mundo em
2014. As obras seguem em ritmo
acelerado, com mais de 1.300
trabalhadores envolvidos. O
projeto está na última etapa e
com previsão de entrega para
dezembro de 2012. A Fifa exige
um padrão elevado e o resultado
final será surpreendente e
certamente beneficiará os
amantes de futebol e shows
musicais que usarão essa
estrutura para os mais diversos
eventos. PÁGINA 20

Muitos podem não perceber, mas andar pelas
ruas da região ou mesmo da cidade pode ser uma
grande aventura, principalmente para aqueles com
dificuldade de se locomover, como cadeirantes,
cegos, idosos, mães com carrinhos de bebês e
deficientes físicos. Se muitas vezes tropeçamos e
nos machucamos em degraus danificados e
irregulares nas calçadas, buracos, valas e canaletas
de escoamento de água, deparamo-nos com
árvores e galhos, lixos e materiais de construção
que impedem a passagem, imagine tudo isso para
um deficiente físico ou visual. Sem exageros, mas se
torna, de fato, uma grande e desagradável aventura.

São vários os obstáculos enfrentados diariamente
por esse grupo de pessoas e a alternativa na maioria
das vezes é andar nas ruas, correndo o risco de ser
atropelado por um veículo. Isso não acontece em uma
rua ou outra, mas na maior parte das calçadas dos
bairros locais. Dê uma volta no seu próprio quarteirão
e confirme. Depois imagine um cadeirante tentando
andar nesses locais. Vivenciamos a situação de
algumas dessas pessoas de perto e constatamos que,
apesar de alguns esforços da Prefeitura em construir
diversas rampas de acessibilidade, ainda falta muito
para a ordenação das calçadas.

A Prefeitura informa que há fiscalização,
notificação e multas para as calçadas irregulares,
mas o número de imóveis fiscalizados ainda é
pequeno e as irregularidades são diversas. Algumas
chegam a ser inacessíveis até mesmo para quem não
tem problema algum de se locomover. A
responsabilidade e os cuidados de manutenção
dessas calçadas são dos proprietários dos imóveis. As
pessoas que se sentirem lesadas, que tiverem dano
físico podem denunciar esses imóveis em situação
irregular e o proprietário terá um período para resolver
o problema.

LEIA MAIS NAS PÁGINAS 10, 11 E 13

Direito à acessibilidade
ANA FLAVIA OLIVEIRA

GLENDA MAGALHÃESFABILY RODRIGUES

SYLVIO COUTINHO / DIVULGAÇÃO
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O Jornal Jaraguá em
Foco completou três anos
neste mês de outubro.
Apesar de não ser nada
fácil fechar uma edição, é
um trabalho totalmente
gratificante e prazeroso de
ser feito. Estamos muito
satisfeitos com os resulta-
dos que tivemos nesses
anos e orgulhosos do

reconhecimento, crescimento e das parcerias e
matérias feitas ao longo desse tempo. Mas que-
remos ir além e sabemos que esse trabalho
pode se estender ainda mais para que possa-
mos alcançar mais leitores e, principalmente,
conquistar uma maior parceria com moradores e
comerciantes. Recebemos um número conside-
rável de e-mails e telefonemas, além das abor-
dagens na rua e no clube, com comentários de
situações, sugestões de matérias, críticas, dúvi-
das e informações sobre publicidade.
Esperamos que isso aconteça sempre e que
todos possam participar um pouco mais de nos-
sas edições, pois são com esses contatos dire-
tos que muitas matérias foram estudadas, tra-
balhadas e publicadas em nossas 32 edições.

Agradecemos muito esse apoio de todos
que participam, participaram e de quem o rece-
be com carinho em sua residência ou comér-
cio. Para um jornal ser bem sucedido onde
quer que seja, é preciso que haja respeito, pro-

fissionalismo, imparcialidade e verdade para
conquistar a credibilidade e confiança de
todos, como conseguimos nesse ainda curto
tempo com moradores, comerciantes, anun-
ciantes e demais leitores. 

Passamos a conhecer muitas pessoas, fize-
mos boas parcerias, novas amizades e ganha-
mos a ótima sensação de oferecer uma ferra-
menta prática, útil e de interesse geral, justa-
mente porque é feito com muita boa vontade,
profissionalismo e conhecimento dos assuntos
tratados. A repercussão, referência e respeito
que conquistamos é consequência do bom con-
tato que temos com todos e a participação de
pessoas que colocam suas opiniões no Jornal
para falar de assuntos de sua especialidade ou
interesse. Pretendemos fortalecer essas parce-
rias e sermos ainda mais atuantes na região,
mas, acima de tudo, insistimos na colaboração e
opinião de todos, pois só com esse apoio tere-
mos como conhecer e abordar ainda mais assun-
tos pertinentes à região.

Sabemos que algumas intervenções feitas na
região aconteceram a partir de matérias publica-
das no Jornal e mesmo que não tenhamos um
resultado direto em alguma ação específica, mui-
tos assuntos foram colocados em pautas nas reu-
niões das regionais da Prefeitura, BHTrans, asso-
ciações, Polícia Militar, entre outras, devido ao
Jaraguá em Foco. Assim como praças foram ado-
tadas, pessoas mais conscientizadas, medidas
tomadas e ações repensadas por uma iniciativa

de oferecer um conteúdo agradável, reflexivo e
consciente para todos. 

Novos projetos estão para serem desenvolvi-
dos, estudados ou mesmo já sendo lançados,
como o jornal Planalto em Foco, que já está prati-
camente pronto para ser impresso e distribuído. O
Ouro Preto em Foco completou um ano no mês
passado e também segue com credibilidade e
boas parcerias. No começo do ano que vem
outras duas regiões serão trabalhadas por nós
também e ao longo do ano outros dois jornais,
com outro foco, serão produzidos.

Até o final deste ano teremos mais duas edi-
ções bem interessantes, com matérias agradá-
veis e de interesse geral, como a segurança públi-
ca, a atual situação da Lagoa da Pampulha, as
obras viárias e estruturais na Avenida Antônio
Carlos e suas proximidades, a participação de
empresas da região em sites de compras coleti-
vas, iluminação pública, o aumento da procura
pelo segmento odontológico no bairro Jaraguá,
preparação do comércio para as vendas de final
de ano (com dicas de presentes dos nossos par-
ceiros), aleitamento materno, entre várias outras.

Aguardem e continuem prestigiando e partici-
pando do Jaraguá em Foco com sugestões de
matérias, críticas, fotos antigas e demais comen-
tários. Serão todos sempre bem-vindos.
Agradecemos e desejamos muitas felicidades e
sucesso a todos. Boa leitura e fiquem com Deus!

Fabily Rodrigues (Editor)
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Conheça e anuncie no Jornal Ouro Preto em Foco! Assim como a região
do Jaraguá, a do Ouro Preto está em constante crescimento
e é uma forma de você divulgar mais a sua empresa, os
serviços e produtos que ela oferece. Com tiragem de 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.

OURO PRETO EM FOCOOURO PRETO EM FOCO

Três anos de atuação constante na região
EDITORIALEDITORIAL

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 diversificados. Mais informações: 3441-2725 / 9991-0125 ou
por e-mail: jaraguaemfoco@gmail.com.

ANUN CIE AQUI!

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

entregue oficialmente à comunidade no dia
7 de outubro. Na ocasião foi realizado no
local o encontro musical da 7ª edição do
projeto Pampulha ConVida. Cerca de 350
pessoas atenderam o convite da Gerência
Regional de Promoções e Eventos
Esportivos, de Recreação, de Lazer e Feiras
(Gerper-P) e do padre Gleición Adriano da
Silva, da Paróquia de Santo Antônio, e feste-
jaram com muita música e boa comida nos
espaços montados pela comunidade. 

O projeto Pampulha ConVida tem o obje-
tivo de otimizar os espaços públicos da
região, promovendo ações culturais diversifi-
cadas, permitindo maior interação dos
moradores e visitantes e divulgando talentos
musicais. Isso é fundamental para que a
Praça seja bem utilizada e assim evite depre-
dações, mau uso e até mesmo a volta dos
mendigos ao local. É a própria comunidade,
que reivindica melhorias, que deve ocupar
esse espaço público. Além disso, as empre-
sas da região podem e devem promover ati-
vidades culturais e artísticas, de lazer e de
saúde, além de feiras que são reivindicadas
pela Associação dos Moradores da região.

O aspecto visual melhorou bastante,
principalmente com a retirada de peque-
nos entulhos deixados pelos mendigos e
dos bancos quebrados. Um pequeno jar-
dim foi plantado, o calçamento e piso
reestruturados, além da instalação de

água e melhorias na acessibilidade.
Padre Gleición acredita que a revitaliza-

ção da Praça foi uma conquista da comuni-
dade, porém, tem que haver uma conscien-
tização para que seja mais bem utilizada. O
padre comentou que durante as missas é
reforçada a importância da utilização do
espaço como ambiente de confraternização.
“A Prefeitura liberou a Praça para a realiza-
ção de eventos. Porém, precisamos de par-
cerias para que isso aconteça. Também seria
de grande ajuda a adoção da Praça por algu-
ma empresa. Agora estamos esperando a

iluminação, porque o local está ficando escu-
ro, principalmente atrás da igreja, onde ficam
os moradores de rua”, comenta.

Mesmo com a Praça entregue para a
comunidade alguns reparos e instalações,
como a iluminação, não devem ser esqueci-
dos. O gerente de Jardins e Áreas Verdes da
Regional Pampulha, Marcelo Rocha, afirma
que o projeto para implantação da ilumina-
ção foi entregue e aguardando o posiciona-
mento da Sudecap (Superintendência de
Desenvolvimento da Capital). Outro questio-
namento da comunidade foi a retirada dos

bancos da Praça. Marcelo explica que eles
ainda não foram recolocados para não atrair
novamente os moradores de rua. “Nosso
desejo é que o local continue como deixa-
mos, mas é difícil estarmos presentes em
todas as praças da Regional. Por isso é
importante ter um adotante para essa manu-
tenção e cuidados. Além disso, a comunida-
de tem que utilizar a Praça para as mais diver-
sas atividades, pois é só assim que os anti-
gos problemas, como os moradores de rua,
não acontecerão novamente”, explica.
(Fabily Rodrigues e Ana Izaura Duarte)

Aspecto visual da Praça
está mais agradável e a

comunidade local
precisa cuidar e

frequentar este espaço
para evitar o mau uso

FABILY RODRIGUES

DIVULGAÇÃO
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ENQUETEJARAGUÁ INFORMA

Ano Internacional das Florestas é tema
de mostra cultural de escola infantil 

Aconteceu no dia 8 de outubro a 16ª Mostra
Cultural e Pedagógica do Instituto Educacional
Officina das Letras. Foram apresentados os
trabalhos desenvolvidos em sala de aula pelos
alunos do Infantil I à 1ª série do Ensino
Fundamental. O tema escolhido foi o Ano
Internacional das Florestas, com o objetivo de
conscientizar os alunos e a comunidade para a
preservação do meio ambiente.
Aproximadamente 400 pessoas participaram do
evento, que teve feira de livros, brinquedos
pedagógicos, contação de histórias, entre outros.

Cada turma trabalhou com o tema de forma diferente, de acordo com a faixa etária. Os alunos
do Infantil I estudaram sobre as árvores; o Infantil II, sobre as folhas e frutos; o Infantil III, sobre os
animais; o Infantil IV, as flores; o Infantil V, sobre os índios; e os alunos da 1ª série do Ensino
Fundamental estudaram sobre as florestas. A diretora Elizabeth Amaral comentou que a escolha dos
temas foi feita para conscientizar os alunos de sua responsabilidade com a natureza. “Trabalhamos
em sala de aula vários assuntos envolvendo esse tema, como a preservação da natureza, direitos
dos animais, animais em extinção, entre outros. O tema sustentabilidade ambiental está presente na
escola, sendo nosso projeto institucional”, conta. 

Eleição no Consep
No dia 8 de outubro foi

realizada a eleição da Diretoria do
Conselho Comunitário de
Segurança Pública da 16ª AISP
(CONSEP/16 AISP/11). Todos os
associados do conselho foram
convocados para uma Assembleia
Geral na sede, localizada na Rua
Boaventura, 1797, Aeroporto. Os
presentes reelegeram Arnaldo
Fernandes Ferreira como
presidente, além de outros
membros da diretoria, entre eles
Osvaldo Dias da Silva (vice-
presidente), Edilson de Almeida
Júpiter (1º secretário), Zanir
Tiburcio (2ª secretária) e José
Henrique de Oliveira Neto (diretor
financeiro). 

Arnaldo Fernandes Ferreira disse
que vai continuar lutando juntamente
com a comunidade para a melhoria
da segurança dos 17 bairros que
compõem a 16ª Companhia Especial
do 13º Batalhão da Polícia Militar do
Estado de Minas Gerais. Entre eles
estão os bairros Jaraguá, Liberdade,
Dona Clara, Planalto, Itapoã, São
Bernardo e Heliópolis. “Vamos tentar
colocar em prática, como está
previsto em nosso estatuto, as
reuniões em cada bairro de nossa
abrangência, além de buscar o título
de utilidade pública juntamente ao
Poder público, continuar colaborando
com a implantação da Rede de
Vizinhos Protegidos e outras ações
em parceria com a Polícia Militar”,
conta. Mais informações sobre o
Consep: 3403-2850.

Novo espaço para
lanches rápidos

Moradores e comerciantes do bairro
Dona Clara contam com mais um
espaço para lanches. A Teens Lanches
foi inaugurada no dia 20 de outubro e
está localizada no Shopping Dona Clara
(Rua Desembargador Fernando Bhering,
35). O espaço se tornou uma boa
opção para quem precisa fazer um
lanche rápido e agradou as pessoas
próximas ao local. A sócia-proprietária
Maria Inês Damasco conta que na
lanchonete podem ser consumidos
salgados, sucos, vitaminas, sanduíches
naturais, café, açaí, pastel frito na hora,
entre outras opções. “Escolhemos abrir
a lanchonete nesse local porque nessa
região do bairro não há opções para
lanches e também por já termos uma
loja no shopping”, comenta. Ela
também é sócia-proprietária da Teens
Papelaria e conta que as expectativas
para o novo negócio são as melhores.
“É uma ótima oportunidade, porque as
duas lojas estão próximas. Como a
papelaria está crescendo acreditamos
que o mesmo acontecerá com a
lanchonete”, conta. A Teens Lanches
funciona de segunda a sexta-feira, das
7h30 às 18h e aos sábados, das 7h30
às 13h. Mais informações: 3234-2699. 

Escritório de advocacia é inaugurado no Jaraguá
Devido ao significativo crescimento da região do Jaraguá, os mais diversos segmentos estão

investindo nos bairros locais a fim de oferecer seus serviços para moradores e comerciantes. Foi
essa a visão do escritório de advocacia Rocha Teixeira Sociedade de Advogados. A advogada Ana
Paula Rocha Teixeira conta que escolheu a região por estar em franco crescimento, portanto, tem
uma demanda jurídica maior. “Com a abertura da unidade aqui no Jaraguá, temos o objetivo de ir
ao encontro do cliente, sem que ele tenha que gastar tempo se deslocando até o centro. O
atendimento no bairro torna a vida mais prática para quem precisa desses serviços”, afirma. 

Ela conta ainda que todas as áreas do Direito serão atendidas. “Já atendemos na Savassi e
aqui estabelecemos parcerias com outros escritórios para atender as demandas da região. Temos
especialistas nas áreas de Direito Previdenciário, de Família, Trabalhista, Público e Empresarial”,
comenta. Outro serviço que está sendo implantado é a consultoria jurídica online. Ana Paula explica
que os interessados poderão resolver problemas simples, como consultorias e análises de
contratos, por exemplo, sem burocracia e com comodidade. “Nossa intenção é oferecer um serviço
rápido, barato e com total sigilo”, explica. Mais informações: 3411-2997.

ANA IZAURA DUARTE

ARQUIVO OFFICINA DAS LETRAS
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LEI TOR EM FOCO
Este espaço é destinado a você, leitor e morador da região do Jaraguá, que pode elogiar, cri-
ticar, 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 acon-
tecimento, ou mesmo envie uma fotografia antiga ou curiosa para a galeria de fotos que tere-
mos 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.

“45 dias para podar uma árvore é o
cúmulo do absurdo e pura
incompetência! Nessas horas que
temos a certeza de que nossos
impostos servem apenas para
alimentar os salários dos
apadrinhados dos políticos que
ocupam os cargos de confiança nas
empresas corruptas dos governos.”
Márcio Camargos, Contribuinte

“Em primeiro lugar quero parabenizar
pelo jornal Jaraguá em Foco. As
matérias são bem atualizadas e boas
de ler, focando os atrativos do bairro,
bem como os problemas. Mas tem
uma questão que gostaria que fosse
abordada pelo jornal, que são os
postos de combustíveis. Já tivemos
dois deles na Avenida Sebastião de
Brito, mas até hoje não sei porque
foram fechados. Nosso bairro merecia
um posto com serviços de qualidade,
preços competitivos, pois clientes
para isso existem. Poderiam reformá-
los e reabri-los, e certamente a
comunidade agradeceria.”
Romero Boaventura, Morador

“Tive acesso ao jornal por acaso e
fiquei interessada em acompanhar os
assuntos contidos no jornal. Resolvi,
então, como moradora do bairro
Liberdade, solicitar uma informação.
Já procurei diversos órgãos que
poderiam me ajudar, mas não obtive
nenhuma resposta. Desejaria saber se
existe algum projeto de alargamento
da Rua Boaventura, ou para que ela
opere em mão única. Moro quase na
esquina desta rua. Gostaria de
receber o jornal todo mês, pois achei
muito interessante e agradável.”
Deolinda Laura de Oliveira Lima,
Moradora

“Muito oportuna a matéria sobre os
lançamentos nas regiões. São através de
notícias como essas da edição de
setembro que podemos perceber como o
bairro está evoluindo e como os padrões
de construção estão cada vez melhores.
Infelizmente os preços estão muito altos
e fora da realidade da maioria, mas
certamente isso já está fazendo com que
o bairro tenha um novo padrão.”
Matheus Alvarenga, Professor

RESPOSTAS DO EDITOR
Romero, já ouvimos muitas informações
e questões específicas para o
fechamento dos postos de gasolina
que foram desativados. Quando
pensamos em abordar essa questão
esbarramos em algumas burocracias e
dificuldades e achamos que a matéria
não renderia o esperado. Vamos
investigar se há planos para a
ocupação daqueles espaços. 

Deolinda, pelo que sabemos ainda
não há projetos para a Boaventura,
mas certamente ela não tem muitas
chances de ser duplicada. Só o
custo para desapropriação seria
muito alto. 

Márcio, a questão é insistir, mas
infelizmente em algumas situações
esbarramos nas burocracias. Eu
mesmo estou tendo problemas sérios
com a Cemig por causa de medições
incorretas há mais de três anos,
resultando em contas altíssimas. 

Obrigado pelo comentário, Matheus.
De fato toda a região ainda tem
muito que crescer e muitos novos
moradores estão por vir. Esperamos
que os órgãos públicos estejam
cientes disso e preparem os bairros
locais para essa grande demanda
que teremos nos próximos dois anos. 

Jornal
Planalto
em Foco
O Jornal Planalto em

Foco está sendo lançado e
terá objetivos, projeto gráfi-
co, linha editorial e distri-
buição semelhante ao
Jaraguá em Foco e ao
Ouro Preto em Foco. Além
dos bairros Planalto e
Itapoã, o jornal será distri-
buído em parte dos bairros
Campo Alegre, Vila Clóris,
Santa Amélia e Jaraguá.
Será um jornal com infor-
mações e notícias voltadas
exclusivamente aos inte-
resses dos moradores,
comerciantes e demais
interessados na região.
Esperamos que, assim
como nas regiões do
Jaraguá e do Ouro Preto,
seja uma ferramenta fun-
damental e importante
para que os moradores
tenham voz ativa, fiquem
por dentro dos aconteci-
mentos de sua região, par-
ticipem com depoimentos
e sugestões e usem mais
este canal para uma
melhor comunicação tam-
bém com os órgãos públi-
cos. Mais informações:
planaltoemfoco@gmail.com
e 3441-2725.

Comunidade receberá
mais uma opção de lazer
O Parque Ecológico Universitário,

localizado ao lado da Academia da
Cidade (Rua Aristóteles Ribeiro
Vasconcelos), foi uma conquista da
comunidade através do Orçamento
Participativo 2007/2008. A entrega
do Parque à comunidade está pre-
vista para dezembro deste ano e já
foram feitos os serviços de conten-
ção de encosta, reconstrução das
calçadas, área de ginástica, constru-
ção da guarita com sanitários e pista
de caminhada. “Futuramente vai
acontecer a implantação de projetos
a serem realizados no parque. Um
deles é a integração com a Academia
da Cidade do bairro, que poderá usar
o espaço para atividades diversas”,

conta o gerente do Orçamento
Participativo Pampulha, Antônio
Carlos de Souza “Macrô”

Além da implantação do parque,
foram realizados também serviços
de terraplanagem, drenagem e pavi-
mentação para abertura da Rua José
Melo, trecho entre as ruas Sem Nome
e David Alves do Vale, que faz a liga-
ção entre os bairros Santa Rosa e
Dona Clara. “Macro” completa dizen-
do que foi investido mais de R$ 1
milhão nas obras. “A comunidade
teve participação direta para a
implantação do parque na área. Em
breve a região terá mais uma opção
de lazer e um espaço para fazer cami-
nhadas ao ar livre”. 

FABILY RODRIGUES

JaraguaOUT_JaraguaOut_4.qxd  01/11/2011  16:48  Page 6



Outubro de 2011 7

JaraguaOUT_JaraguaOut_4.qxd  01/11/2011  16:48  Page 7



Outubro de 201188

JaraguaOUT_JaraguaOut_4.qxd  01/11/2011  16:48  Page 8



Outubro de 2011 9

ENQUETEENQUETE

Rua Izabel Bueno ainda causa polêmica e moradores
opinam sobre mudanças que estão sendo realizadas

“As mudanças feitas pela BHTrans, estrangulando a Izabel Bueno, mostram que estão queren-
do é tirar os carros de circulação. Algumas foram boas, como as de mão de direção; em outras
só transferiram o problema de lugar. Exemplo disso foi a melhoria da Rua Silvério Ribeiro, com
a colocação de mão de direção única e o semáforo. O cruzamento ali melhorou muito, porém,
trouxe problemas para o cruzamento com a Rua Cacuera, que é muito difícil atravessar. Uma
coisa que pode se tornar grave no futuro são os alagamentos que já estão se formando em
frente à Escola Estadual Anita Brina Brandão e na área próxima ao banco Itaú. Com o estrei-
tamento mal feito o acúmulo de água próximo à calçada aumentou.” 

Misael Alvarenga Filho, Comerciante

“Acredito que depois das obras que estão sendo realizadas na Izabel Bueno muitos problemas
da rua serão corrigidos. A implantação deve melhorar o resultado final e quem não está acre-
ditando muito nessas obras poderá se surpreender no futuro. Deveriam proibir o estaciona-
mento de carros nas ruas laterais onde passam ônibus. As obras vieram para disciplinar a
sociedade, pois muitas pessoas estacionam em lugares proibidos no entorno da Izabel Bueno.
A Prefeitura deveria aproveitar o embalo dessas obras e trabalhar na rede pluvial, pois com as
chuvas a avenida tem grandes chances de alagar.”
José da Silva Alves, Aposentado

“Eu acho que a população não foi consultada pela BHTrans para as mudanças na Rua Izabel
Bueno, pois a maioria está insatisfeita. Os problemas das alterações estão começando a ficar
visíveis com a chegada da chuva. O trânsito não está fluindo como esperado e também tem o
risco maior dos alagamentos devido à construção do divisor de pistas. A Rua Dom Rodrigo pas-
sou por mudanças, mas acho que também deveria ter um semáforo, como na Rua Silvério
Ribeiro, porque os motoristas não respeitam os pedestres. Com as mudanças de circulação,
ruas como a Irmã Eufêmia tiveram o fluxo de veículos maior, principalmente porque agora são
quatro as linhas de ônibus que passam por lá: 9501, 9503, 503 e 504.”

Márcio José dos Santos Silva, Aposentado

“Eu não entendo essa obra. Com pouco tempo de implantação já estão refazendo alguns pon-
tos que não deram certo, como na área do Supermercado BH. Queria saber para que real-
mente serve esse divisor físico que, como já pôde ser visto, causa alagamentos quando chove
forte. A Rua Izabel Bueno não tem drenagem. Eles deveriam dar prioridade para o escoamen-
to de água. Não vejo ponto positivo nessas mudanças. O trânsito só piorou e nos horários de
pico tem congestionamentos. Nunca vi isso acontecer. Com o estreitamento da rua os carros
não conseguem passar pelos ônibus quando eles param nos pontos.”
Saulo Matheus Aires, Proprietário da InfoCopy

“Moro no bairro desde 1984 e trabalho com transporte escolar desde 1999. As alterações fei-
tas pela BHTrans ajudaram na fluidez do trânsito e aumentaram a segurança dos pedestres
que caminham ao longo da Izabel Bueno. Passo todo os dias pela maioria das ruas da região
e quando há alguma retenção geralmente é por causa de algum motorista desatento com a
nova sinalização. Enfim, os cidadãos precisam se conscientizar de que é preciso obedecer as
novas regras e que a região carecia urgentemente de uma modernização Desde que houve as
alterações, é perceptível as melhorias. Já era hora de modernizar a principal avenida da região,
assim como já foi feito em outros bairros de Belo Horizonte.”

André Hukio Tomi, Proprietário do Tio Dedé Transporte Escolar

“O trânsito melhorou muito pouco. Essas mudanças prejudicaram o comércio porque agora
ficou quase impossível estacionar na porta das lojas. E isso trouxe problemas para ruas
próximas à avenida, onde os carros param dos dois lados e muitas vezes atrapalham quem
tem que sair ou entrar em sua garagem. Com a mudança de fluxo, o cruzamento na Rua
Cacuera tem que ter um semáforo, pois está muito difícil atravessar, mesmo com a faixa
de pedestre. Acredito que não houve um estudo necessário da região para a realização das
obras. Fizeram uma reunião à noite, na qual poucos compareceram. Deveriam ter realiza-
do pesquisas nas ruas. Isso sim seria escutar a população.”

Silvio Segantini, Aposentado 

“As ruas laterais deveriam ser modificadas, passando a ser mão única, pois são muito estrei-
tas e quando passa ônibus fica tudo interditado. Se a sinalização está vindo para melhorar o
trânsito na região será muito bem-vinda. Já o divisor de pistas não tem explicação, pois só está
dificultando a travessia dos pedestres. Acredito que com rotatórias, sinais de trânsito e até pas-
sarelas seria possível resolver alguns problemas da Izabel Bueno, até porque as faixas de
pedestres não impõem respeito aos motoristas. É preciso ainda muita conscientização.”
Sérgio Marcos Cobra, Aposentado

“O que está sendo feito no bairro serve para melhorias para os motoristas e pedestres. Sou
motorista e sei como é difícil ficar desviando de pedestres que atravessam fora da faixa des-
tinada a eles, inclusive pessoas idosas que deveriam ter mais cuidado ainda para atravessar.
Muitas pessoas não sabem o que é educação no trânsito e não reduzem a velocidade para o
pedestre passar, mesmo na faixa. A vantagem das grades de segurança instaladas no divisor
de pistas é que os pedestres serão obrigados a atravessar na faixa, o que trará mais seguran-
ça para eles e para os motoristas.”
Artur da Conceição Souza, Motorista

“Umas das mudanças que mais gostei foi na mão de direção da Rua Dom Rodrigo. Era uma
necessidade, porque os carros e ônibus tinham dificuldade de passar devido ao estacio-
namento dos dois lados. O acesso ao trecho dos bancos e comércios na Rua Izabel Bueno
ficou muito difícil. Além de ter que dar volta para retornar, ainda tem a questão da dificul-
dade de estacionar os veículos. Nesta época de chuvas e datas comemorativas esse pro-
blema só vai piorar. Apesar de não concordar com algumas mudanças, como o divisor no
meio da Izabel Bueno, elas tinham que acontecer para a melhoria do trânsito da região.” 
Flávia Torres de Souza, Dentista

“Logo no princípio das mudanças na Rua Izabel Bueno eu fiquei assustada e acreditava
que não daria certo. Agora eu acostumei e até acho bacana, porém, algumas mudanças
deveriam ser repensadas, como a mão de direção em algumas ruas, pois, dependendo do
ponto onde você está de carro, é preciso dar uma grande volta para retornar. O estreita-
mento na esquina da Izabel Bueno com a Rua Frei Manuel da Cruz, próximo à Trigaria, atra-
palhou a conversão do ônibus e muitas vezes o motorista precisa dar ré, o que para o trân-
sito. Ótimas mudanças aconteceram, como a construção da rotatória na Avenida Sebastião
de Brito com a Silvério Ribeiro. Isso trouxe mais tranquilidade para a travessia dos moto-
ristas e também dos pedestres.”

Márcia Fátima de Souza, Professora

“O trânsito está péssimo na região. Está tudo muito confuso e atrapalhou muito a travessia dos
pedestres. Os carros estacionam na avenida principal; daí, quando vem o ônibus e faz a para-
da no ponto para pegar passageiro, forma uma grande fila de carros esperando ele arrancar.
Isso poderia ser corrigido proibindo que estacionem nas vias onde o ônibus circula. Além
disso, eles estão esquecendo que as calçadas são outros pontos que devem ser avaliados na
região, pois estão totalmente irregulares.”
Valmir Santos, Pedreiro

“Com todas as intervenções realizadas na avenida, a circulação melhorou um pouco. A sinali-
zação está melhor e as mudanças servem para orientar as pessoas que circulam por aqui.
Muitos carros estacionavam em lugares proibidos e às vezes até nos passeios. Antes de modi-
ficarem a sinalização da rotatória próxima à Faculdade Unifenas os riscos de acidentes eram
visíveis, mas a mudança que fizeram já melhorou muito. Agora os cruzamentos e ruas laterais
estão sinalizados, o que antes era muito confuso por aqui.”
Paulo Roberto Buticcini, Professor
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Calçadas irregulares causam transtornos d       
Calçadas danificadas e irregulares, árvores e lixo no cami-

nho, valas e canaletas de escoamento de água ou degraus
são apenas alguns dos obstáculos enfrentados diariamente
por cadeirantes, idosos, pessoas com dificuldades de loco-
moção, mães e avós com carrinhos de bebê ou carrinhos de
compras. Não são apenas nas ruas principais que os mora-
dores encontram essas dificuldades, mas também nas vias
secundárias, como as ruas Furtado de Menezes, Borges,
Antônio Paulino de Castro, Zenita de Souza, Cacuera,
Conselheiro Galvão, Cana Verde, entre muitas outras que
apresentam vários obstáculos nas calçadas. O grande pro-
blema é que, por não conseguirem se locomover pelos pas-
seios essas pessoas são obrigadas a andar nas ruas junto
com os veículos, correndo sérios riscos de acidentes.  

Pequenos obstáculos para a maioria dos pedestres em cal-
çadas podem se transformar em barreiras intransponíveis para
quem depende de uma cadeira de rodas ou muleta, por exem-
plo. A maioria desses obstáculos pode passar despercebido aos
olhos de quem passa por esses locais, mas normalmente está
com pressa ou distraído. Mas se pararmos para observar real-
mente são muitas as irregularidades nas calçadas, não só da
região, mas em toda a cidade. 

Em uma simples caminhada com um cadeirante pode-
mos perceber as diversas dificuldades que eles enfrentam e
que nós normalmente nem notamos no dia a dia. Para essas
pessoas, sair de casa é uma aventura que exige muita cora-
gem. Para o comerciante Francisco Guy Nunes Diniz, morador
do bairro há 35 anos, as mudanças na Rua Izabel Bueno aju-
daram bastante, embora ele ainda aponte dificuldades para
se deslocar. Em alguns lugares, ele precisa de ajuda para atra-
vessar a rua por causa dos obstáculos, como as canaletas de
escoamento de água pluvial. “Se eu me arriscar a passar em
lugares como esses, a roda vai prender e a cadeira virar”,
observa. Já em outras situações, ele precisa fazer manobras
com a cadeira para evitar quedas. 

Guy conta que os principais problemas acontecem nos
passeios e portas de garagens, que têm muitos desníveis,
sendo impossível passar. Por isso a única saída é seguir pela
rua. “Para ir ao banco que fica ao lado direito de quem sobe
a Izabel Bueno tenho dificuldades e é necessário passar pela
rua. Já o outro, que fica do mesmo lado do supermercado,
é mais fácil, porque as calçadas são melhores. Evito as ruas
laterais e uso, preferencialmente, a via principal do bairro
para transitar, por considerá-la mais segura”, conta. Ele
lamenta ainda a falta de educação e respeito de algumas

Outubro de 20111010
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Sequência de fotos mostra o que parece simples para a maioria das pessoas: uma simples volta num quarteirão. Devido às
irregularidades das calçadas, Guy sai de sua casa na Rua Antônio Paulino de Castro já disputando espaços com os carros (1). Ele
converge para a esquerda na Rua Izabel Bueno (2), mas se depara com mais um grande obstáculo na calçada (3). Ao retornar
(4), uma vala de escoamento o impede tanto de atravessar a rua (5) como acessar a rampa de acesso do outro lado. Ele só
consegue continuar com ajuda e logo está nas ruas novamente, dividindo espaço com os veículos ao virar para a Rua Cacuera
(6). Logo depois, ao virar a Rua Cana Verde (8), logo encontra obstáculos na calçada que o obrigam a continuar na rua. 

FOTOS: ANA FLÁVIA OLIVEIRA
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   s diários para quem se locomove na região
pessoas, mas reconhece que é a minoria
que não se sensibiliza diante da situação.

Fiscalização
Na Regional Pampulha o setor de

Regulação Urbana é responsável por
cuidar dos problemas de mobilidade
urbana na região. Segundo o gerente de
Regulação Urbana, Rodrigo Bonfim
Barros, o setor tem como finalidade fis-
calizar e orientar quanto às obras.
Quando os passeios estão irregulares
os fiscais visitam o local e notificam os
moradores sobre essas irregularidades,
caso elas existam. Cerca de 500 autua-
ções são realizadas mensalmente.
Dependendo da notificação o respon-
sável tem entre 30 e 60 dias para regu-
larizar os problemas encontrados e
mais um prazo para recorrer em primei-
ra e segunda instância. Caso não seja
regularizado, o proprietário do imóvel é
autuado em multa no valor de R$
740,53 mensalmente, sendo que esse
valor pode ser triplicado”, explica. 

Doze fiscais e um gerente de regula-
ção urbana percorrem a região da
Pampulha fiscalizando as irregularidades
dos imóveis, como cunho, degrau, muro,
meio-fio, passeio, entre outras irregulari-
dades. Na Avenida Fleming (Ouro Preto)
foi realizada uma obra de revitalização.
Atualmente, a Rua Coronel Dias Bicalho
(São Luiz) está sendo fiscalizada e ainda
neste mês de outubro a Avenida
Sebastião de Brito passará por inspe-
ções. “Uma demanda foi solicitada para
a Rua Pedro Dutra (Jaraguá) também,
mas as irregularidades encontradas nas
calçadas já foram regularizadas”, conta
Rodrigo Barros.  As árvores dessas cal-
çadas não podem ser cortadas, pois é
necessário manter o “canteiro ecológi-
co”. Caso haja problemas durante a
reforma um arquiteto da Gerência de
Áreas Verdes é encaminhado para estu-

dar e solucionar o problema. 

Dificuldades
De acordo com a aposentada

Adelaide Magalhães, as dificuldades
para passear com o neto no carrinho de
bebê são várias, devido tanto aos pro-
blemas das calçadas, quanto da sinali-
zação. “Na Rua Izabel Bueno, entre as
ruas Dom Rodrigo e Intendente Câmara,
encontramos passeios esburacados,
árvores que tomaram conta desses pas-
seios e a falta de sinalização, que está
tornando o trânsito de pedestre horrí-
vel”, reclama. 

Para a perita criminal Renata Fontes
Prado Faraco, a nova barreira física da
BHTrans na Izabel Bueno obriga-a atra-
vessar com seu carrinho de bebê
somente na  faixa de pedestre. “O pro-
blema desse divisor de pistas é que
agora tenho que dar uma volta pelo
quarteirão para poder atravessar. Isso
demanda muito tempo e dificuldades.
Com essas mudanças as pessoas estão
estacionando nas ruas secundárias e,
devido às irregularidades das calçadas,
tenho que andar com o carrinho ao lado
dos carros estacionados, ou seja, lite-
ralmente no meio da rua. É muito peri-
goso, pois tenho que esperar o veículo
passar para depois continuar andando
pela rua”, conta. 

A aposentada Ignez de Oliveira, de
76 anos, anda pelas principais vias do
bairro diariamente, seja para ir às com-
pras, nas caminhadas ou à missa. Ela
reclama que os passeios são irregula-
res e, mesmo correndo outros riscos,
prefere passar pela rua. “Me sinto mais
segura nas ruas porque, apesar de pas-
sar carros o tempo todo, pelo menos o
chão não tem tantos buracos como nos
passeios. Há dois meses eu estava
andando em um passeio, tropecei e
caí. Machuquei uma perna e um braço

e fiquei bastante esfolada, a ponto de
ter que ir ao médico por causa dessa
queda”, conta. Para ela, os passeios
precisam de atenção especial, porque
todos os pedestres dependem da via.
Independentemente da idade, qual-
quer pessoa pode se machucar, assim
como ela.

A responsabilidade e os cuidados de
manutenção dos passeios são dos pro-
prietários dos imóveis. Por isso é neces-

sário que as pessoas que identificarem
irregularidades denunciem esses imó-
veis através do site da Prefeitura de Belo
Horizonte, no link do SAC (Serviço de
Atendimento ao Cliente), ou através do
número 156. Essas solicitações chega-
rão à Regional da Pampulha, que tem
um departamento específico para aten-
der essas demandas. (Glenda
Magalhães, com colaboração de Ana
Flávia Oliveira)

Funcionários da Prefeitura acertam rampa de acesso na Izabel Bueno (acima),
enquanto mãe sente dificuldade em se locomover com seu bebê

FABILY RODRIGUES

ANA IZAURA DUARTE
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Moradores cobram melhorias nas calçadas e conscientização nas ruas
“As obras da Izabel Bueno facilitaram bastante meu dia a dia, mas mesmo assim ainda
encontro algumas dificuldades, como, por exemplo, nos quarteirões onde os caminhões
estacionam para fazer uma entrega. Muitas vezes tenho que aguardar ou mesmo dar uma
grande volta para ter acesso às ruas. Outro dia estava descendo a Izabel Bueno entre as
ruas Cacuera e Guarumã, na contramão, e um carro veio em minha direção sem desviar.
Tudo bem, eu estava errado, mas se eu não desviasse, iríamos bater de frente. Meu braço
chegou a tocar na lateral do carro. No local em que eu estava, havia degraus e por isso não
tinha como passar pela calçada.”

Francisco Guy Nunes Diniz, Comerciante

“Não existem calçadas regulares no bairro e o que me resta é andar no meio da rua com minha
filha no carrinho de bebê. Basta uma volta pelo quarteirão para nos depararmos com irregu-
laridades como buracos, árvores, degraus, entre outros obstáculos. Acredito que a Rua Izabel
Bueno só não tem mais irregularidades por ter muitos comércios, por isso lá eu ainda consi-
go transitar pelo passeio. Já as ruas secundárias são horríveis e há vários empecilhos que difi-
cultam a locomoção. Com a mudança da sinalização na Izabel Bueno, as pessoas estão esta-
cionando os veículos nas ruas secundárias e, como os passeios são intransitáveis, tenho que
andar ao lado dos carros estacionados.”

Renata Fontes Prado Faraco, Perita Criminal

“Andar pelas ruas do bairro Dona Clara não é fácil, principalmente para nós, idosos. Atravessar
na Avenida Sebastião de Brito é muito difícil por causa do canteiro, que é muito grande e alto.
Deveriam facilitar esse acesso, colocando uma pista para caminhada, já que ele é largo. Além
disso, uma passarela ajudaria muito a travessia, principalmente em época de chuva, quando
a avenida é alagada por falta de escoamento. As calçadas de todas as ruas têm buracos e
muitos desníveis. Cada um fez a sua como quis. A Prefeitura tem que fazer alguma coisa, por-
que pagamos o IPTU e as calçadas do Dona Clara são péssimas. Temos que andar nas ruas.” 
José Clemente dos Santos, Aposentado

“Acho um desrespeito a situação das calçadas no bairro. O trânsito precisa ser modificado,
pois há situações que não tem lógica por aqui. Eles estão lembrando dos problemas com os
veículos e tentando corrigir, mas se esquecem dos pedestres. Quando andava com o carrinho
de bebê pelas ruas sofri muito, pois os passeios são muito irregulares, as árvores arrebentam
os passeios. Agora vejo que, com o carrinho de supermercado, é a mesma coisa, pois tenho
trabalho para chegar ao estacionamento, principalmente quando faço compras maiores. A
situação está inviável.” 
Layza Machado Braga, Enfermeira

“A acessibilidade no bairro Dona Clara tem que ser melhorada, tanto na Avenida Sebastião de
Brito quanto nas outras ruas. O canteiro central da Sebastião de Brito é um problema sério,
pois dificulta muito nossa travessia, por ser difícil de subir. A avenida ainda tem imensos bura-
cos, valas irregulares e falta de sinalização e faixa de pedestre. Os carros não respeitam os
pedestres e nem as placas de parada obrigatória em algumas ruas. Eu quase já fui atropela-
do por uma moto. Caminho na Avenida todos os dias e é uma caminhada cheia de obstácu-
los. São buracos e passeios com alto desnível por todos os lados.”
Áureo José Lima, Aposentado

“Sempre ando nas ruas com meu filho no carrinho de bebê, pois os passeios são irregulares
não apenas na Rua Izabel Bueno, como também em outras, como a Cacuera. Encontro vários
obstáculos quando estou andando pelos passeios. Os responsáveis pelas construções devem
se conscientizar para não deixar britas e areias nas calçadas. Outro problema é quando as
pessoas estacionam os carros nos passeios, o que nos obriga a andar pela rua. Poucas pes-
soas têm consciência do perigo que é atravessar fora da faixa de pedestres, mas eu prefiro
andar um pouco mais e atravessar corretamente com o carrinho de bebê do que atravessar
em qualquer lugar e correr riscos.”

Leandra Santos Soares, Dona de casa  

“Os passeios da região são horríveis. Além da irregularidade tem as árvores mal plantadas,
entulhos e muito lixo. São muitos os obstáculos. Tem lugares onde não é possível passar nas
calçadas. Temos que andar pelas ruas, o que é perigoso pelo intenso fluxo de carros no bair-
ro. Na Rua Antônio Paulino de Castro não conseguimos caminhar direito, pois os passeios
estão quebrados e com árvores no meio. As rampas de acesso incluídas nas mudanças da Rua
Izabel Bueno foram positivas; porém, nas calçadas ainda têm muitos buracos, fazendo com
que tenhamos que desviar. Acredito que isso acontece pela falta de fiscalização da Prefeitura.”
Newton Rosada, Aposentado

“As calçadas do bairro estão em péssimo estado. Muitas estão quebradas e não têm acesso ade-
quado para cadeirantes, mães com carrinho de bebê e os idosos. Para estes o perigo de sofrer
uma queda ou ter uma torção mais séria é ainda maior. Para os cadeirantes é mais complicado,
pois são obrigados a andar nas ruas. Minha mãe está doente e não saio com ela na cadeira de
rodas porque é muito difícil. Além do calçamento irregular é difícil atravessar as ruas mesmo com
a faixa de pedestre. Tem que ter um semáforo na esquina das ruas Dom Rodrigo e Izabel Bueno
para que a travessia seja segura, pois há uma grande circulação de pessoas. A Prefeitura deveria
olhar essas coisas, porque algo grave, como um atropelamento, pode acontecer.” 

Maria Regina Araújo Caricate, Dona de casa

“É muito difícil caminhar com um carrinho de bebê nas ruas do bairro. As calçadas são irregulares,
há muitos buracos, entulhos e materiais de construção. Sinto falta de mais rampas de acesso. Para
chegar até a padaria Trigaria tive que passar pela rua porque não há como andar com o carrinho na
calçada. Minha outra filha tem que me ajudar. Fico imaginando a dificuldade de um cadeirante.
Outro problema sério é quando os carros estacionam em frente às rampas de acesso. Inviabiliza a
passagem num local que foi criado justamente para facilitar o acesso de quem precisa. Uma solu-
ção para problemas como esses seria arrumar os passeios e realizarem campanhas educativas.”
Walmira Costa, Professora

“A acessibilidade na região é complicada. Na Rua Izabel Bueno deu uma melhorada com as
mudanças feitas pela BHTrans, mas, mesmo assim, em alguns pontos temos que forçar para o
carrinho de bebê passar.  Na Avenida Sebastião de Brito é pior ainda por causa do canteiro cen-
tral largo que não tem nenhum acesso. É muito difícil atravessar.  Para atravessar com um car-
rinho de bebê é uma grande dificuldade. Mesmo na faixa de pedestre são poucos os motoris-
tas que respeitam. Esse problema não é só da Prefeitura, mas também dos moradores na hora
de construírem suas calçadas. A Prefeitura deveria fiscalizar e multar quem estivesse irregular.”
Juliana Mores Duarte, Dona de casa

“Para os idosos andar na rua é muito complicado. Moro próximo ao ponto final do ônibus Dona
Clara, na Rua Zenita de Souza, e lá os passeios são muito irregulares. Uma vez tropecei e caí
em um passeio porque a árvore tinha arrebentado o chão. Pouco tempo depois o proprietário
da residência arrumou esse passeio. São muitos buracos, árvores, degraus e até barro nas cal-
çadas. Isso atrapalha muito a locomoção, pois temos medo de escorregar ou torcer o pé. Acho
que a Prefeitura é quem deveria arrumar todos esses passeios. Brinco que se eu tivesse con-
dição financeira mandaria arrumar todos eles para que tivéssemos uma maior segurança.” 
Maria de Lima Vieira, Aposentada.

“Além das calçadas irregulares existem outros problemas, como buracos e sujeira. Com isso
andar nos passeios aqui na região se tornou algo difícil. O entulho atrapalha e se espalha
pelas ruas. Com os buracos, muitas pessoas, inclusive os jovens, podem se machucar. A
Prefeitura deveria tomar alguma providência mais séria. Multar não é a melhor solução, por-
que muitos moradores continuarão sem fazer as adaptações necessárias nos passeios das
suas casas. A conscientização é a melhor maneira de resolver. É uma luta difícil. Outra coisa
difícil é atravessar. Mesmo com as faixas de pedestre os carros não param.” 
Antônio Otávio Quintão, Aposentado
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Menores de Centro de Passagem da região causam m     
Certamente muitos não

sabem, mas há quatro anos uma
casa de menores infratores ou
com trajetória de rua funciona na
Rua Barra Grande (Jaraguá/
Indaiá), localizada próximo ao
começo da Boaventura. Nos últi-
mos meses são muitas as recla-
mações por parte dos vizinhos.
Medo e incômodos são os prin-
cipais sentimentos de quem
mora próximo ao Centro de
Passagem O Consolador. Eles
reclamam dos palavrões, cuspes
nas pessoas que passam pela
rua, brigas entre eles, das pedras
que são jogadas nas casas e
outras situações. Os moradores
reclamam também da mudança
do objetivo da casa, que era aco-
lher os menores abandonados
pelas famílias e hoje recebe
crianças e adolescentes com
outro perfil. 

“Estamos cansados dessa
situação. Já chamamos a Polícia
Militar por diversas vezes e, segun-
do eles, mais de cinco ocorrências
envolvendo o abrigo já foram
registradas. Como é uma casa de
passagem, os problemas mudam
de acordo com os meninos que
chegam. Já tivemos problemas de

invasão e até mesmo um roubo a
uma vizinha recentemente.
Algumas situações foram resolvi-
das, mas isso é muito preocu-
pante”, afirma o morador J.B.S.,
que preferiu não se identificar.

Outro morador, que também
não quis se identificar, disse que
a casa é imprópria para o tipo de
acolhimento que os meninos pre-
cisam. Para ele, o que mais inco-
moda é o barulho constante, cau-
sado também pelo fato de a crian-
ça não querer ficar no abrigo.
“Acredito que falta um lado peda-
gógico e um espaço físico ade-
quado. O problema é que nós,
moradores da vizinhança, somos
as principais vítimas”, reclama. 

Insegurança
A moradora A.B.V.V. conta que

os moradores da vizinhança estão
inseguros e cansados. Segundo
ela, além das reclamações mais
comuns, acontecem ainda brigas
entre eles na rua e alguns chegam
até a pular a cerca do abrigo e
muros das casas para tentar fugir.
“Eles deveriam ir para um lugar
mais amplo, onde possam ter
outras ocupações, porque, pelo
que sei, eles não estão fazendo

nada”, afirma.
A mudança de foco do abrigo

é uma reclamação constante dos
vizinhos. De acordo com uma
outra moradora da rua, há três
anos os próprios moradores
faziam visitas ao lugar, inclusive no
Natal. Segundo ela, os meninos
eram menores e estavam ocupa-
dos nas aulas de computação e
outras atividades. “No começo era
tranquilo e não tínhamos proble-
mas. Piorou de um ano para cá.
Essa rua é muito tranquila e nos-
sos filhos e netos sempre brinca-
vam por aqui, mas, por causa
dessa situação, agora temos
medo”, lamenta.

Funcionamento
A psicóloga e coordenadora

do Centro de Passagem O
Consolador, Grasiele Passos
Jorge, explica que são atendidas
crianças e adolescentes do sexo
masculino entre 12 e 17 anos,
que aguardam uma medida
socioprotetiva. Elas são acompa-
nhadas por psicólogos, psiquia-
tras e monitores sociais que se
revezam para ficar 24 horas na
instituição. Ela conta que, para
fazer com que eles fiquem

ambientados na casa também
existem atividades, como xadrez,
vídeo game e totó. Atualmente a
casa atende 10 meninos, mas a
capacidade é de 15. “Realizamos
um trabalho de atendimento
emergencial, pois aqui não é um
abrigo. Acolhemos e buscamos
um encaminhamento mais ade-
quado para esses meninos não
ficarem na rua. Por ficarem pouco
tempo no local e por se tratar de
adolescentes com uma história
de vida muito complicada, é difí-
cil realizar um trabalho educati-
vo”, explica.

O Centro de Passagem O
Consolador pertence à
Associação Grupo Espírita O
Consolador, que é uma ONG filan-
trópica sem fins lucrativos.

Grasiele conta que a intenção da
ONG é mudar o público que está
sendo atendido atualmente e não
desvincular o convênio com a
Prefeitura. “Gostaríamos que esse
trabalho tivesse um alcance na
vida desses adolescentes, mas
não realizamos um trabalho con-
tínuo ao ter que encaminhá-los
para outros lugares. Eles podem
ficar até 90 dias, mas a maioria
sai antes”, afirma.

Perfil e soluções
O Centro atende adolescentes

com trajetória de vida nas ruas,
entre outras violações de direitos,
mas, nos últimos meses, tem
recebido adolescentes fora deste
perfil. Grasiele conta que muitos
casos reclamados pelos vizinhos

FABILY RODRIGUES
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       m medo e insegurança aos vizinhos
estão ligados a adolescentes com
problemas mentais. “Tive proble-
mas sérios na comunidade envol-
vendo adolescentes portadores
de transtorno mental. São os que
estão nos dando mais trabalho.
Quando eles estão em surto a
Polícia não vem nos ajudar porque
alegam que não atendem mais
surtos de portadores de transtor-
no mental. Esses adolescentes
que precisam de um atendimen-
to mais específico acabam nas
ruas sem ter onde morar porque
a família não dá conta deles e
nem sempre conseguem um cen-
tro de internação. Eles são inter-
nados enquanto estão em surto.
Passado esse surto precisam ser
retirados do hospital. A Prefeitura
tem discutido muito essas ques-
tões com a Secretaria de Saúde
Mental, mas ainda não temos um
retorno com um plano de ação
mais efetivo para resolver essa
questão” explica.  

O Centro ainda está sendo
obrigado, por ordem judicial, a
receber adolescentes que não
são de responsabilidade do

Município, mas sim do Estado
como, por exemplo, os ameaça-
dos de morte ou usuários de dro-
gas. Por isso, pretende mudar-se
para um outro local, que tenha
nas imediações áreas de lazer
para que eles possam se ocupar.
“O bairro é ótimo, mas eles não
têm acesso a atividades relacio-
nadas a esporte, lazer e cultura e
os recursos, que vem de convênio
com o Município, não são sufi-
cientes para contratar um ofici-
neiro, por exemplo”, explica.

Visita 
No dia 2 de setembro, o

Deputado Federal Eros Biondini
(PTB-MG) esteve no local e, como
militante das causas voltadas à
recuperação de pessoas em
situação de risco, ouviu as dificul-
dades dos gestores da instituição,
conheceu o local e se colocou à
disposição para encontrar uma
forma de ajudar os dirigentes e, ao
mesmo tempo, atender às reivin-
dicações dos moradores vizinhos.

A coordenadora do Centro e o
administrador geral da Associação

O Consolador, Gladson Lage, apre-
sentaram ao Deputado o trabalho
desenvolvido e os problemas
atuais enfrentados diariamente.
Ao final da visita, Eros Biondini soli-
citou um relatório completo sobre
a Casa e disse que todos buscam
uma solução para o caso. “Tanto
os gestores quanto a comunidade
estão insatisfeitos com a realida-
de. No entanto, é importante não
sermos omissos diante do sofri-
mento dos jovens acolhidos.
Vamos procurar saber o que fazer
para conseguir um imóvel vago
da Prefeitura que possa atender
às necessidades desses jovens.
Junto ao Governo Estadual
vamos ver as possibilidades de
acolher dependentes químicos
em vagas sociais de comunida-
des terapêuticas e saber quais
são os critérios do Conselho
Tutelar ao encaminhar os ado-
lescentes para cá”, afirmou.

Grasiele ainda esclareceu que
os profissionais do Centro de
Passagem buscam conversar bas-
tante com os adolescentes sobre
as consequências de suas atitu-

des e que alguns problemas estão
sendo solucionados e não vêm
acontecendo mais.  “Estamos agi-
lizando os casos mais problemá-
ticos e dialogando com outros
órgãos da rede de proteção para
que o perfil estabelecido seja
respeitado e para que as políti-
cas públicas de atendimento às
crianças e adolescentes avan-

cem, proporcionando a garantia
dos diretos deste público. O que
pedimos à comunidade é um
pouco mais de paciência e tran-
quilidade, pois até dezembro
deste ano novos arranjos aconte-
cerão. Nosso objetivo é retomar as
funções originais da casa”, afir-
ma. (Ana Izaura Duarte e Ana
Flavia Oliveira) 

DI
VU
LG
AÇ
ÃO

Deputado Eros Biondini se reúne com gestores da
instituição e Jornal Jaraguá em Foco para discutir medidas e

soluções para os problemas no Centro de Passagem
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CMR CONSTRUTORA

Edifício Apolo
Rua Antônio
Paulino de Castro, 623 - Jaraguá
Estágio da obra: Fundação
encerrada
Unidades: 44 aptos de 3 quartos (a
partir de 80m²)
Diferenciais: Área de lazer com
salão de festas, espaço fitness,
salão de jogos, home theater, playground, sauna, quadra de
peteca, piscinas infantil e adulto.
Padrão: Luxo

Edifício Sandra
Mattos Ferrari
Rua Duarte da Costa, 324 - Jaraguá
Estágio da obra: Fase final de acabamento
Unidades: 5 aptos de 4 quartos, com 2 suítes (140m²)
Diferenciais: Edifício totalmente revestido, um apartamento por
andar, medição de água individual, gás canalizado. 
Padrão: Alto luxo

FERNANDES PIMENTEL

Edifício Parc Imperial
Rua Frei Manoel da Cruz, 380 -
Liberdade
Estágio da obra: Estrutura e
alvenaria
Unidades: 28 aptos de 4
quartos (a partir de 141m²)
Diferenciais: Área de lazer com
salão de festas, fitness, Lan house, espaço kids, playground
infantil, salão de jogos, piscina com raia, prainha, piscina infantil,
espaço gourmet, sauna, quadra, medidor de água quente e fria
individual. 
Padrão: Alto luxo, com portaria.
Valor aproximado: A partir de R$ 646.000,00

Edifício La Liberte
Rua Doutor Telles, 227 - Liberdade
Estágio da obra: acabamento 
Unidades: 14 apartamentos de 4
quartos (a partir de 131m²)
Diferenciais: Área de lazer com
salão de festas, playground infantil,
piscina com raia,  piscina infantil,
espaço gourmet, sauna, medidor de
água quente e fria individual. 
Padrão: Alto luxo, com portaria.
Valor aproximado: A partir de R$ 575.000,00

SKALLA CONSTRUÇÕES

Residencial Bernardo Valadares
Rua Aeronautas, 430 - Liberdade
Estágio da obra: fundação
Unidades: 8 apartamentos, de 4
quartos, sendo 1 por andar (135 m²)
Diferenciais: Sala para dois
ambientes, cozinha /DCE, 4 vagas
na garagem coberta definida, prédio
100 % revestido, esquadrias em
alumínio anotizado bronze, hall de
entrada decorado, espaço gourmet,
festas, prédio totalmente arejado,
sistema de aquecimento solar,
sistema de água individual, elevador
panorâmico.
Valor aproximado: A partir
de R$ 500.000,00

CIDADE EDIFICAÇÕES

Residencial Vicenza
Rua Antonio Paulino de
Castro, 55 - Jaraguá
Estágio da obra: Habite-se
Unidades: 28 apartamentos
de 4 quartos (101 m²)
Diferenciais: Salão de
festas, medição
individualizada de
água/gás. Padrão alto luxo.
Apartamento tipo:
R$ 450.000,00

Residencial Arezzo
Rua Luis Chagas de Carvalho, 325 - Dona Clara
Estágio da obra: Acabamento
Unidades: 16 apartamentos de 4 quartos (102 m²)
Diferenciais: Medição individualizada de água/gás. Padrão alto luxo.
Apartamento tipo: R$ 400.000,00

Residencial Da Vinci 1 e 2
Rua Cana Verde, 420 - Jaraguá
Estágio da obra: Fundação
Unidades: 28 apartamentos de 4 quartos (108 m²)
Diferenciais: Medição individualizada de água/gás.
Padrão alto luxo.
Apartamento tipo: R$ 500.000,00

Residencial Acacia
Rua Desembargador Viotti de Magalhães, 175 - Santa Rosa
Estágio da obra: Projeto
Unidades: 24 apartamentos de 3 quartos (86 m²)
Diferenciais: Salão de festas, medição individualizada de
água/gás. Padrão alto luxo.
Apartamento tipo: R$ 350.000,00

ELEVAR

Ed. Nammur Botelho
Rua Leopoldina
Cardoso, 343 - Dona Clara
Estágio da obra:
Acabamento
Unidades: 8 apartamentos
de 3 quartos (a partir de 89
m²)
Diferenciais: Padrão alto
luxo.
Valor aproximado:
R$ 350.000,00

Ed. Daniel Assunção
Rua Bolivar Mineiro, 245 - Dona Clara
Estágio da obra: Estrutural (2ª laje)
Unidades: 12 apartamentos de 4 quartos a partir de 129 m²
Diferenciais: Padrão alto luxo.
Valor aproximado: R$ 560.000,00

Ed. Viriato Monteiro
Rua Etelvina Vaz de Melo, 57 - Dona Clara
Estágio da obra: Estrutural
Unidades: 8 apartamentos de 3 quartos (a partir de 83 m²)
Diferenciais: Padrão alto luxo.
Valor aproximado: R$ 340.000,00

Ed. Doutora Maria José Guedes
Rua Major Americano de Souza - Dona Clara
Estágio da obra: Fundação
Unidades: 8 apartamentos de 3 quartos
Diferenciais: Padrão alto luxo
Valor aproximado: R$ 320.000,00

CARLOS TADEU CONSTRUÇÕES 

Ed. Aeroviários II
Rua Aeroviários - Liberdade
Estágio da obra: Alvenaria
Unidades: 14 apartamentos de 3 quartos 
Diferenciais: Varanda
gourmet, 2 ou 3 vagas na
garagem por
apartamento, prédio
revestido, elevador.

Ed. Cacuera I
Rua Cacuera - Liberdade
Unidades: 4 apartamentos
de 3 quartos (140 m²)
Diferenciais: Sala para
dois ambientes com
varanda gourmet, cozinha
integrada com a varanda,
área de serviço com DCE,
área privativa.

SOL CONSTRUTORA

Edifício Maria de
Lourdes
Avenida Sebastião
de Brito, 100 - Dona Clara
Estágio da obra:
Terraplanagem
Unidades: 18
apartamentos tipo com 2
quartos (60 m²) + 2
coberturas com 3 quartos
(120 m²).
Diferenciais: Salão de
festas
com cozinha e banheiro,
acesso privativo pela Rua
Conselheiro Galvão.
Valor aproximado: A partir de R$ 240.000,00

SANCRUZA IMÓVEIS

The Palms
Rua Marina Cota esquina com Izabel Bueno
Estágio da obra: Terraplanagem
Unidades: 28 apartamentos de 3 quartos (79 m²)
Diferenciais: 4 áreas privativas, 4 coberturas, 2 vagas de garagem
por apto, prédio individual, área de lazer com sauna, fitness,
piscina, espaço gourmet e salão de festas. Padrão: Médio alto.
Valor aproximado: A partir de R$ 319 mil

VILLAGE CONSTRUTORA

Edifício Royal Park Residence
Rua Garumã, 376 - Liberdade
Estágio da obra: Fase final
de acabamento
Unidades: 56 apartamentos
(4 por andar) de 3 quartos
(102 m²)
Diferenciais: Amplo salão de
festas, área de lazer completa
com piscinas para adultos e
infantil, vestiários masculino e
feminino, quadra de peteca
gramada, 2 quiosques com
churrasqueiras e W.C, pista para caminhada, amplos jardins, portaria
decorada e guarita 24 horas.
Padrão: Alto luxo Valor aproximado: A partir de R$ 470 mil

Empreendimentos para todos os gostos e bolsos
Devido à boa repercussão da matéria principal da última edição do Jaraguá

em Foco (Edição 31 - Setembro), sobre a valorização dos grandes
empreendimentos que estão chegando na região, fizemos um resumo de
alguns deles, erguidos pelas construtoras que entrevistamos, para que os

leitores tenham uma melhor ideia do que está por vir, como está o andamento
das obras, número de unidades e metragem, além do padrão, diferenciais e
valor aproximando. Desta maneira é possível ter uma ideia melhor de como 

as construtoras estão investindo atualmente nos bairros locais, mantendo um
padrão mais elevado, com acabamentos diferenciados, produtos de primeira
linha, área de lazer e outros fatores que contribuem para que os prédios
fiquem mais bonitos, confortáveis e valorizados. O quadro abaixo é apenas
uma amostra, pois basta uma volta na região para ver que outras construtoras
também estão investindo em diversos novos projetos: alguns no começo,
outros já em fase avançada.
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JARAGUÁ CONTA SUA HISTÓRIA

Em função da liberação da nova passarela da
Avenida Cristiano Machado, próximo à entrada do
bairro Dona Clara, foram retirados o conjunto de
semáforos e as faixas de pedestres em ambos os
sentidos da avenida, na esquina com a Rua Gilson
Bretas, próximo à rotatória da Avenida Sebastião
de Brito. A remoção dos semáforos é uma ação
que está alinhada ao pacote de obras comple-
mentares do Governo do Estado de implantação
e requalificação das passarelas, que visa garantir
mais segurança aos pedestres e fluidez no tráfe-
go da Cristiano Machado. Gradis estão sendo
implantados para garantir que os pedestres não
façam a travessia irregular na via. Será realizada
uma campanha com distribuição de folhetos edu-
cativos para conscientizar os pedestres sobre a
importância da travessia segura na região.
Certamente, risco como esse, em pistas de maior
velocidade, não vale a pena correr.

Nova passarela da
Cristiano Machado é liberada 

“Sou um dos primeiros habitantes
do bairro Dona Clara. Comprei esse lote
(Rua Silvério Ribeiro) no Jaraguá em
1978 e me mudei no dia 4 de maio de
1979. Os moradores mais antigos, além
de mim, são algumas pessoas que
moravam no Indaiá e Liberdade. Foi a
partir daí que o bairro começou a sur-
gir. O Dona Clara não tinha nada nessa
época. Além da minha casa havia
outras poucas no próprio quarteirão. A
Praça Santa Catarina Labouré era só
mato. Lembro que o shopping onde
está localizado o Bradesco era um sítio
pertencente ao pai de um amigo meu e
que um depósito de materiais de cons-
trução ocupava o terreno em frente de
onde atualmente funciona o Centro de
Treinamento do Correio. 

Para lazer, frequentávamos ape-
nas o Clube Jaraguá porque não
tinha nenhum bar ou restaurante
pela região. Na minha rua não havia
absolutamente nada, nem mesmo
sistema de água. Era mato puro. A
única região que tinha um número
um pouco maior de casas era o
Santa Rosa. 

Apesar de já apresentar alguns
estabelecimentos, a Izabel Bueno

tinha poucas casas e nenhum prédio.
O comércio inteiro da rua consistia
em uma padaria e um açougue. Pelo
fato de o lugar ser muito deserto, era
grande o número de assaltos e rou-
bos na região. Tanto que o pedreiro
que trabalhava aqui em casa e saía
na parte da tarde, tinha medo de ir
embora porque já havia sido assalta-
do várias vezes na volta para casa. 

Eu e um grupo de amigos fomos res-
ponsáveis pela fundação da Associação
de Moradores do Bairro Dona Clara.

Começamos tirando dinheiro do próprio
bolso todos os meses na tentativa de
montá-la, sem ajuda de ninguém.
Funcionou durante muito tempo, mas
ninguém no bairro queria ajudar a pagar
as despesas. Infelizmente não colabo-
ravam nem com 10 Cruzeiros. 

Nós éramos como ‘fiscais’ do bair-
ro. Não podíamos ver uma construção
começando que nos aproximávamos.
Ficávamos amigos dos construtores
e, por curiosidade, percorríamos a
construção toda, conhecendo os pro-
jetos e prédios que se alastraram,
inclusive na Avenida Cristiano
Machado. A partir dessa prática, e
com visão que eu tinha do bairro
Jaraguá, através da minha janela,
acompanhamos de perto o surgi-
mento de novos comércios e mora-
dias. Essa rua, que era calma e tran-
quila, aos poucos foi se transforman-
do em um espaço muito barulhento.” 

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.

Lembranças da evolução do bairro Dona Clara
Reinaldo Henrique de Carvalho, Aposentado, 68 anos
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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.

JARAGUÁ COUNTRY CLUB
Função: ATENDENTE Vagas: 1
Especificação / Perfil: Sexo masculino, 2º grau
completo, conhecimento em informática. Para trabalhar
das 14h às 22h.  
Função: AUXILIAR DE LIMPEZA Vagas: 1
Especificação / Perfil: Ambos os sexos, não precisa ter
experiência. Para trabalhar das 7h às 15h ou das 14h às
22h. 
Contato: Enviar currículo para dp@jaraguaclub.com.br 

MILA CONCESSIONÁRIA
Função: RECEPCIONISTA Vagas: 2
Especificação / Perfil: Sexo Feminino, 2º grau completo,
vivência anterior com atendimento ao público e
disponibilidade de horário. Horário: das 8h às 18h, de
segunda a sexta, e das 8h às 13h aos sábados.
Remuneração: R$ 700,00 + VT + ticket-refeição +
benefícios indiretos. Para região próxima aos bairros
Cachoeirinha e Liberdade.
Função: MECÂNICO DE AUTOMÓVEIS Vagas: 3
Especificação / Perfil: Sexo Masculino, curso técnico ou
profissionalizante. Experiência com mecânica geral de
autos: alinhamento, balanceamento, suspensão, freios,
caixa e motor, elétrica, entre outras. Horário: das 8h às
18h, de segunda a sexta. Escala de plantão aos sábados.
Remuneração: comissão + VT + ticket-refeição +
benefícios indiretos. Para região próxima aos bairros
Cachoeirinha e Liberdade. 
Função: ELETRICISTA DE AUTOMÓVEIS Vagas: 1
Especificação / Perfil: Sexo Masculino, curso técnico ou
profissionalizante. Experiência com mecânica elétrica de
automóveis. Horário: das 8h às 18h, de segunda a sexta.
Escala de plantão aos sábados. Remuneração: comissão
+ VT + ticket-refeição + benefícios indiretos. Para região
próxima aos bairros Cachoeirinha e Liberdade. 
Contato: Enviar currículo com foto para
rh.mila@grupolider.com.br, com nome da vaga. Contato:
3449-9161 (Silvia). 

PADARIA PING PÃO
Função: BALCONISTA Vagas: 6
Especificação / Perfil: Não precisa ter experiência.
Oportunidade para primeiro emprego.
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. Ensino Médio completo. 
Função: PIZZAIOLO Vagas: 1 
Especificação / Perfil: Sexo feminino, com seis meses de
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

BUFFET SONHO DE CRIANÇA
Função: SERVIÇOS GERAIS Vagas: 2
Especificação / Perfil: Ambos os sexos. Com
disponibilidade para trabalhar aos fins de semana.
Remuneração R$ 615,00
Contato: Entrar em contato pelo telefone: 3497-6540 

RESTRAURANTE RECANTO DO SABOR
Função: CHURRASQUEIRO Vagas: 1
Função: AXILIAR DE SALADEIRA Vagas: 1
Especificação / Perfil: Ambos os sexos,
preferencialmente morar na região, com disponibilidade
para trabalhar aos fins de semana. Horário: das 8h às
16h. Salário: Auxiliar de Saladeira R$ 650,00 e
Churrasqueiro R$ 1.100,00.
Contato: Deixar currículo com Afonso ou Márcio, na Av.
Sebastião de Brito, 430 - Dona Clara ou ligar para 3497-9175.

OFFICINA DAS LETRAS 
Função: PROFESSOR(A) Vagas: 3
Especificação / Perfil: Ambos os sexos, com experiência
e formação em Pedagogia. Preferencialmente ter pós-
graduação. Função: lecionar para crianças de 6 a 11
anos.  
Função: ESTAGIÁRIO(A) de Pedagogia Vagas: 1
Especificação / Perfil: Ambos os sexos, cursando a partir
do 4º período de Pedagogia. Para trabalhar no turno da
manhã.
Contato: Enviar currículo para
diretoria@officinadasletras.com 

ACOMPANHAR (Unidade Jaraguá)
Função: MONITORIA para o ensino das seguintes
matérias: Português e Espanhol, Geografia e História.

Especificações / Perfil: Necessário dominar pelo menos
duas matérias de cada tópico. Horários: das 9h às 10h30
e das 13h30 às 18h.
Contato: 3492-5534 e 8410-4034

INFOMIX
Função: VENDEDOR INTERNO Vagas: 1
Especificação / Perfil: Ambos os sexos, com experiência
de no mínimo seis meses, segundo grau completo.
Função: fazer prospecção de novos clientes, elaboração
de propostas, negociação e fechamento de vendas
e pós-vendas.  
Contato: Enviar currículo para lidiane@infomixltda.com.br
ou entrar em contato com Lidiane pelo telefone
2517-1400.

REQUIN TRANSPORTES
Função: CONFERENTE DE
CARGA E DESCARGA Vagas: 1
Especificação / Perfil: Experiência comprovada, R$
813,00 + VT + R$ 8,00 alimentação + hora extra. 
Função: CONFERENTE DE CARGA E DESCARGA
(Noturno) Vagas: 1
Especificação / Perfil: Experiência comprovada, trabalho
noturno (22h às 8h), R$ 813,00 + VT + R$ 8,00
alimentação + adicional noturno + hora extra. 
Contato: Ludmilla / Helen - 3492-2977

NÚCLEO FORMA DO CORPO
CLÍNICA DE ESTÉTICA E FITNESS 
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.

SALADA SORVETE 
Função: BALCONISTA / ATENDENTE Vagas: 7
Especificações / Perfil: Masculino/feminino. Salário de
R$ 750,00 + plano de saúde.   Morar nos bairros: Itapoá
(2 vagas), Jaraguá (2) e Savassi (3). Entre 18 e 35 anos.
Vaga para início imediato.
Contato: Enviar currículo para o e-mail:
sorvetesalada@yahoo.com.br 

XAMPU’S CABELEIREIROS 
Função: MANICURE Vagas: 2
Especificações / Perfil: Sexo feminino, com experiência

de no mínimo seis meses. 
Função: ASSITENTE DE CABELEIREIRO Vagas: 1
Especificações / Perfil: Sexo feminino, não precisa ter
experiência.
Contato: Enviar currículo para lidiane@infomixltda.com.br ou
entrar em contato com Lidiane pelo telefone 2517-1400.

IZABEL DE OLIVEIRA
Função: COSTUREIRA Vagas: 1
Especificação / Perfil: Com experiência em ajuste e
conserto. 
Contato: Ligar para 3497-6958 ou deixar currículo na
Avenida Izabel Bueno, 762 - Jaraguá.

FOX IMOBILIÁRIA - REDE NETIMÓVEIS
Função: CORRETORES Vagas: 4
Especificação / Perfil: Ambos os sexos, com ou sem
experiência e preferencialmente com habilitação e veículo
próprio.
Função: GERENTE DE VENDAS Vagas: 1
Especificação / Perfil: Ambos os sexos. Possuir CRECI e
conhecimento da região. 
Contato: Adalto / Marley - 3789-6065

A&C CONTACT CENTER
Função: OPERADOR DE TELEMARKETING Vagas: 200
Especificação / Perfil: Ambos os sexos, maior de 18
anos, 2° grau completo, informática básica. Carga horária:
6h20 por dia / 36h semanais. Benefícios: Plano de saúde
e odontológico, seguro de vida, auxílio creche e convênio
com faculdades.
Contato: Enviar currículo para daniel.azevedo@aec.com.br
ou ligar para 3515 7177, ramal 7068.

JORNAL JARAGUÁ EM FOCO / OURO PRETO EM FOCO
Função: DIAGRAMADOR Vagas: 1
Especificações / Perfil: Disponibilidade de tempo,
compromisso, criatividade e experiência. Morar na região.
Função: Jornalista que more no OURO PRETO ou
CIDADE NOVA Vagas: 1
Especificações / Perfil: Disponibilidade de tempo,
compromisso, bom texto e boa fluência para as
entrevistas.
Função: PANFLETEIRO (para a
distribuição dos jornais) Vagas: 3
Especificações / Perfil: Morar na região, ter
compromisso e boa vontade.
Contato: Enviar currículo para jaraguaemfoco@gmail.com
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Obras no Mineirão estão a todo vapor
Um dos assuntos mais discutidos neste

mês de outubro foi o andamento das obras
dos estádios de futebol para a Copa do
Mundo de 2014 e as escolhas das cidades
que fariam a abertura e a final do mais
importante torneio de futebol do mundo.
Apesar de não receber o jogo de abertura,
a capital mineira sediará seis jogos: quatro
na primeira fase, um nas oitavas de final e
um na semifinal. Para a Copa das
Confederações, em 2013, BH, assim como
Fortaleza, Brasília e Rio de Janeiro, recebe-
rá alguns jogos do evento teste da Copa do
Mundo. O que está sendo feito, como está
o andamento e a previsão das obras são
algumas das perguntas mais frequentes
entre os jornalistas de todo o país. 

As obras em Belo Horizonte estão den-
tro do prazo e muito se tem feito no
Estádio Governador Magalhães Pinto para
sua modernização. De acordo com o
Secretário de Estado Extraordinário da
Copa do Mundo (Secopa-MG), Sérgio
Barroso, as obras do Mineirão estão na
última etapa, que será finalizada até o dia
20 de dezembro de 2012. “Estão sendo
realizados trabalhos de terraplenagem na
área externa e fundação na parte interna
e externa do estádio, obras de contenção
do estacionamento norte e produção de
pré-moldados para a esplanada fora do
canteiro de obras”, relata. Cerca de 1.300
operários estão trabalhando no estádio e,
nessa fase, o Mineirão vem sendo ade-
quado ao mais alto padrão de qualidade
estabelecido pela FIFA.

As obras do Mineirão, que tiveram iní-
cio em 25 de janeiro de 2010, foram divi-
didas em três etapas. Na primeira, foram
realizados reparos estruturais das vigas de
sustentação, que foram concluídos em
junho do ano passado, e o custo investi-
do foi de R$ 8,2 milhões. Na segunda
etapa, iniciada em 26 de junho e concluí-
da em 20 de dezembro de 2010, foi rea-
lizada a demolição de toda a parte da
arquibancada inferior e da geral, além de
rebaixamento do campo em 3,4 metros.
Essa fase gerou um custo no valor de R$
3,5 milhões, investido pelo Governo de
Minas Gerais. Atualmente, em sua tercei-
ra e última fase, as obras seguem em dia
e já é possível notar muitas diferenças e
um avanço nos trabalhos. Para viabilizar
essa etapa, orçada em R$ 654 milhões,
o Governo optou pelo modelo da gestão
compartilhada. A empresa Minas Arena
(formada pelas empresas Construcap
S.A. Indústria e Comércio, Egesa
Engenharia S.A. e Hap Engenharia Ltda)
conduz a obra e terá direito a operar o
estádio por 25 anos.

Espaços e estrutura
Segundo Sérgio Barroso, o Mineirão

será um estádio moderno, com 100% de
visibilidade para o torcedor, capacidade
para 64.500 mil pessoas sentadas, além
de ambientalmente sustentável, com

reservatório de água de chuva e usina
solar. “Terá ainda uma agradável espla-
nada em sua área externa, de 80 mil m2,
o que vai proporcionar um excelente
espaço de convívio social de Belo
Horizonte e um dos grandes legados para
sociedade”, disse. 

Para a nova estrutura do estádio a FIFA
avalia questões relevantes e exige um cri-
tério de padrão elevado. Dentre esses cri-
térios e as novas estruturas que o Mineirão
irá apresentar é a área vip, com 100
camarotes, com espaço de aproximada-
mente 8 mil m2, restaurante panorâmico,
lounge e sanitários. O estacionamento
será bastante amplo, com 2 mil vagas
cobertas e 600 descobertas, todas com
controle de segurança. O espaço para a
imprensa contará com uma tribuna cen-
tral, com capacidade para 2.955 jornalis-
tas,  mesas equipadas e 480 lugares para
comentaristas. 

O novo estádio irá ganhar o Museu do
Futebol, com acesso pela parte externa. Os
portões serão amplos e a entrada através
de catracas eletrônicas. A arquibancada
inferior terá 17.600 assentos próximos ao
gramado. No nível 1 serão 6.676 assentos
em arquibancada vip, além de camarotes e
o centro operacional. No nível 2 serão
40.400 assentos, com banheiros e áreas
de alimentação que atenderão toda a
arquibancada superior. Uma área de 3.300
m2 será divida em módulos e destinada à
prática comercial. O subsolo terá escritó-
rios, estúdios de TV, espaço para entrevis-
tas, vestiários e outras instalações para os
atletas. Uma passarela irá interligar o
Mineirão ao Mineirinho, que será o centro
de apoio às atividades da Copa do Mundo
de 2014. Certamente será um estádio de
primeiro mundo e que trará muito mais con-
forto e segurança, não só durante a Copa,
mas também nos jogos e eventos que tere-
mos posteriormente. (Glenda Magalhães,
com colaboração de Fabily Rodrigues)

ETAPAS DO PROJETO
Para mostrar o avanço da modernização do novo Mineirão o site
www.novomineirao.mg.gov.br disponibiliza vídeos, fotos e informações
sobre o andamento das obras no local. 

MINEIRÃO EM NÚMEROS
Capacidade original: 130 mil
pessoas

Ranking por área: 26º maior do
mundo/ 2º maior do Brasil

Recorde de público: 
32.834 (Público presente),
em 22/06/1997
Cruzeiro 1 x 0 Villa Nova

PRIMEIRO GOL

José Roberto Bougleaux (Buglê), na
época jogador do Atlético Mineiro,
durante a partida Seleção Mineira 1
X 0 River Plate, no jogo de
inauguração do estádio.

Partidas com maior número de
gols: Cruzeiro 8 x 3 Siderúrgica
(16/02/1966) e Flamengo

(Varginha) 0 x 11 Cruzeiro
(09/10/1980)

OS ARTILHEIROS

1 - Reinaldo (Atlético) - 152 gols
2 - Tostão (Cruzeiro) - 143 gols
3 - Dario (Atlético) - 129 gols
4 - Dirceu Lopes (Cruzeiro) - 126 gols

JOGADORES QUE MAIS ATUARAM

1 -  Nelinho (Cruzeiro/Atlético)
348 partidas

2 -  Wanderley Monteiro (Atlético)
345 partidas

3 -  Zé Carlos (Cruzeiro)
318 partidas

4 -  João Leite (Atlético/América)
317 partidas

Visão panorâmica das obras no Mineirão

WASHINGTON ALVES / REUTERS

SYLVIO COUTINHO / DIVULGAÇÃO

Parte interna do estádio, onde ficava o gramado, é tomado por obras por todos os lados
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