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De um modo geral, os mineiros 
sentem muito orgulho de sua cultura e 
do seu jeito peculiar de conversar, de 
dar nome às coisas, de ser discreto e 
desconfiado, dentre várias outras ca-
racterísticas singulares. Ou seja, um 
ser diferente na multiplicidade étnica 
que compõe o povo brasileiro.

Assim como as cidades de Minas 
Gerais, os atrativos turísticos e cul-
turais de Belo Horizonte, como o 
Conjunto Moderno da Pampulha, são 

admirados em todo o mundo. De tan-
to divulgarmos nossas belezas natu-
rais e as obras idealizadas nos anos 
1940 pelo então prefeito Juscelino 
Kubitschek, que confiou os projetos 
ao arquiteto Oscar Niemeyer, con-
quistamos o reconhecimento como 
um patrimônio de toda a humanida-
de. Algo nobre e imponente que valo-
rizará ainda mais a inserção de Belo 
Horizonte como um destino mundial-
mente reconhecido.

A Pampulha promove a intera-
ção entre arquitetura, artes plás-
ticas e paisagismos. À arquitetura 
de Oscar Niemeyer, juntaram-se a 
pintura de afrescos e azulejos de 
Cândido Portinari, as esculturas de 
Ceschiatti, Zamoiski e José Pedrosa, 
o painel de Paulo Werneck e o paisa-
gismo de Roberto Burle Marx. Dessa 
união, configurou-se uma das mais 
importantes correntes da arquitetura 
moderna.

Assim, após 20 anos de can-
didatura, o Conjunto Moderno da 
Pampulha, que está tão perto da re-
gião do Cidade Nova, merece esse 
título e nós, mineiros, temos de cele-
brar com orgulho a conquista da Igreja 
São Francisco de Assis, da Casa do 
Baile, do Iate Tênis Clube e do Museu 
de Arte. Parabéns, Pampulha!

Leia mais nas páginas 6, 7 e 8

Pampulha é Patrimônio Cultural da Humanidade

ALBERTO ANDRICH
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Muitos falam do esfor-
ço e dedicação das mães 
para com seus filhos, mas 
ser um bom pai também 
não é uma tarefa nada 
fácil. Não se deve com-
parar o amor e o afeto do 
pai e da mãe dentro de 
uma família constituída, 
porque não há compara-
ções. Cada um desempe-
nha seus papéis e ambos 

querem sempre o melhor para seus filhos. Claro 
que, para isso, o pai deve fazer por onde e se es-
forçar, de maneira natural, para exercer seu papel 
e transmitir carinho, amor e segurança para seu 
filho. É isso que este quer e precisa.

A data muitas vezes é rotulada como comer-
cial, mas não deixa de ser uma boa oportunidade 
para refletirmos sobre a paternidade, sobre os re-
lacionamentos nas famílias e, claro, para dedicar 
mais tempo e mais carinho ao seu pai, mostrando-
lhe sua importância em sua vida. Só quem é pai 
para saber que o maior presente pode ser dado 
diariamente e de forma simples. Basta dizer a ele, 
com frequência, o quanto ele é importante e o 
quanto você o ama. Prefiro sempre imaginar que o 
Dia dos Pais (assim como o das Mães) é uma data 
especial, criada para fortalecer os laços familiares 
e o respeito por aqueles que nos deram a vida, e 
não somente uma oportunidade de passar o dia, 
almoçar juntos e presentear. Então isso pode ser 
feito a qualquer momento. Por isso, programe-se 
e faça seu pai ter, sempre que possível, dias ines-

quecíveis. Os próprios pais podem fazer o mesmo 
para seus filhos.

Não é uma tarefa fácil falar sobre essas datas, 
porque nem sempre há pessoas com motivos para 
comemorar. Isso porque alguns não podem ter o 
pai por perto, pois ele já faleceu ou mora muito 
longe, ou a relação é conflituosa. Que as famílias 
de pais separados esqueçam as regras e conflitos 
e facilitem as coisas; que os pais ausentes sai-
bam do valor e importância que eles têm também 
para os filhos e procurem ficar mais próximos de-
les; assim como os filhos com mágoas possam 
perdoar ou se conscientizar e se fazer presente, 
buscando uma relação com equilíbrio, harmonia 
e respeito. Para os que não têm mais seus pais 
vivos, restam as lembranças e orações para que 
eles intercedam sempre por nós e ajudem em nos-
sa caminhada.

Nada mais digno do que um pai presente que 
demonstra o amor pelos seus filhos e tem a tran-
quilidade de administrar bem este convívio. Nada 
mais gratificante para um pai do que acompanhar 
o crescimento do seu filho e perceber que, aos 
poucos, ele forma traços parecidos com os seus, 
tem costumes semelhantes e se influencia pelos 
seus conselhos, ensinamentos e palavras de ex-
periência. Quando ele começa a entender melhor 
as coisas, não é mais apenas um filho, mas tam-
bém um amigo, companheiro e parceiro para as 
atividades, passeios, parques, viagens, cinema, 
os jogos de futebol no clube ou nos estádios, os 
fins de semana, a companhia em eventos e festas.

O verdadeiro pai é aquele que cumpre seu pa-
pel nos seus mais profundos sentimentos e que 

participa da vida de seu filho, sabendo ensinar os 
limites, estimular, elogiar e acompanhar sempre 
que possível e necessário. Para ser pai é preciso 
ter o respeito e entender os anseios dos filhos, 
sendo amável até mesmo com um olhar, sabendo 
o momento certo de dizer sim ou não. É preciso 
ouvir e elogiar para que ele se sinta seguro e mais 
confiante e assim saber os caminhos para enfren-
tar as dificuldades da vida. Ser pai é descobrir a 
vida e apreciar as descobertas ao lado do filho. É 
saber o momento de ter a mesma idade do seu 
filho para que haja mais sintonia e amor e assim 
ele se sinta mais à vontade.

A experiência de ser pai há 19 anos e nove 
meses me permite ter esse feedback para falar 
dos momentos e vivências dos pais com os fi-
lhos. Aproveito para homenagear meu pai, Gentil 
(Brito), e meu filho, Fabiano – que tanto prezo e 
amo, e que me proporcionou, desde seu nasci-
mento, momentos que jamais imaginei ter, emo-
ções até então nunca sentidas –, e todos os pais 
da região do Cidade Nova e bairros próximos e 
aqueles que estão lendo esta nossa edição. 

O fato é que um filho é o complemento natu-
ral da vida. Só quem teve a emoção de carregá-lo 
no colo logo após seu nascimento e dizer “Este é 
meu filho!” pode saber e descrever a emoção des-
te momento. Desejo a todos um feliz Dia dos Pais 
e nunca deixem de lutar pelo amor de seus filhos. 
Ser pai é humano, mas a paternidade é divina.

Fabily Rodrigues (Diretor/Editor da Em Foco Mídia)
emfocomidia@emfocomidia.com.br
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Em Foco Mídia faz parceria com a Feira dos Produtores

Um dos espaços comerciais mais 
famosos de Belo Horizonte e motivo 
de orgulho para moradores e fre-
quentadores do bairro Cidade Nova, 
a Feira dos Produtores, se tornou 
mais um dos parceiros da Em Foco 
Mídia no trabalho de assessoria de 
comunicação e marketing. A parceria 
começou em julho e a empresa ficou 
responsável pela criação e adminis-
tração das redes sociais (Facebook e 
Instagram), além da comercialização 
dos espaços publicitários internos. 
Em breve muitas novidades e no-
tícias sobre a Feira dos Produtores 
serão veiculadas neste jornal. Acom-
panhe! 

A Feira
Um verdadeiro centro de com-

pras e gastronomia, com muitas 
hortaliças, frutas, carnes, queijos, 
vinhos, produtos para casa, tecidos, 

artesanato em geral e muitos outros 
artigos podem ser encontrados na 
Feira dos Produtores. Em dezem-
bro deste ano a Feira completará 
66 anos de fundação. Inicialmen-
te localizada no bairro Lagoinha, o 
espaço foi transferido para a ave-
nida Cristiano Machado, no bairro 
Cidade Nova, em 1981. A partir des-
sa data, a Feira foi se modernizando 
para acompanhar a competição e as 
novas demandas do mercado.

Como não poderia faltar, os bo-
êmios de plantão ou acompanhan-
tes dos fregueses podem contar 
também com os bares da Feira dos 
Produtores, em que a cerveja gelada 
vem acompanhada de uma exten-
sa variedades de tira-gostos. Além 
disso, a Feira recebe mensalmente 
eventos musicais e atrações artísti-
cas, que levam mais cultura ao pú-
blico frequentador.

Feira dos Produtores BH @feiradosprodutoresbh

Divulgue sua marca na Feira  
emfocomidia@emfocomidia.com.br  ou 2552-2525

FOTOS: IGOR ALBUQUERQUE
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CIDADE NOVA INFORMA
Centro de Recreação e Desenvolvimento Infantil é inaugurado no Cidade Nova

Clínica Veterinária e Pet Shop em novo endereço 

No dia 16 de julho foi inaugurado, na 
Rua Alberto Cintra, 210, o Cantinho da 
Alegria, com a proposta de oferecer às 
crianças atividades lúdicas e prazerosas, 
que entretêm e ajudam no desenvolvimen-
to de suas habilidades, além de auxiliar os 
pais no cuidado de seus filhos. A asses-
sora pedagógica da instituição, Vanessa 
Rodrigues, cita as atividades que o espa-
ço oferece: “Trabalhamos com recreação 
livre e dirigida e várias oficinas, dentre elas 
yoga infantil, musicalização, dança, inglês, 
contação de histórias, construções a partir 
da sucata, modelagem de roupas de bo-
necas, culinária, baladinha kids, karaokê, 
curso de boas maneiras e danças. O local 
também disponibiliza um espaço para as 
mulheres, inclusive para as mães, caso 

queiram fazer a unha enquanto seus filhos 
se divertem. A escolha do bairro foi moti-
vada por ser um local muito badalado, com 
muitos bares e restaurantes. É um bairro 
que tem muito movimento e sentimos a 
falta de um ambiente planejado e adequa-
do para as crianças.” 

A proprietária do Cantinho da Alegria, 
Sheilla Paula, destaca a proposta do lo-
cal. “Espero que, com o nosso serviço, os 
pais consigam ficar tranquilos enquanto se 
divertem ou trabalham. E que as crianças 
saiam sempre cobertas de entusiasmo, 
autonomia e cultura”, ressalta. O horário 
de funcionamento é de segunda a sexta-
feira, das 8h às 22h, e aos sábados, a 
partir das 14h. Mais informações: 3318-
5508.

Com o objetivo de proporcionar mais 
conforto para os animais e seus donos, 
o Pet Fofura – Clínica Veterinária e Pet 
Shop está em um novo endereço. O es-
tabelecimento agora está localizado na 
Rua Pitt, 194, no bairro União. A vete-
rinária e proprietária, Renata Barbosa, 
revela as melhorias com a mudança. 
“Agora temos um local de espera mais 
aconchegante e o melhor: os donos po-
dem assistir ao vivo o banho de seu ani-

mal. Eles estão adorando a ideia”, conta 
com satisfação.

Dentre os serviços prestados, o Pet 
Fofura conta com banho e tosa, venda 
de ração e medicamentos, atendimento 
veterinário, vacinação e pequenas cirur-
gias. O atendimento é focado em cães 
e gatos. O horário de funcionamento é 
de segunda a sexta-feira, das 9h às 17h, 
e aos sábados, das 8h às 14h. Mais 
informações: 3482-8656.

IGOR ALBUQUERQUE

VINICIUS BRANDÃO
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CIDADE NOVA INFORMA
Região do Cidade Nova ganha novo

 Instituto de beleza
Segmento de festas em expansão 

No início de junho foi inaugurado o 
salão de beleza Raro Tom, que está lo-
calizado na Rua Doutor Júlio Otaviano, 
1.000, no bairro Cidade Nova. O espaço 
oferece diversos trabalhos, dentre eles, 
coloração de cabelos, corte, penteado 
e maquiagem, manicure e pedicure, Dia 
da Noiva e diversos tratamentos corpo-
rais e faciais. O salão também conta com 
uma boutique de bijuterias, maquiagens 
e moda casual. 

Para a proprietária, Luciana Stancioli, 

a proposta é atender às mulheres que 
têm várias atividades ao longo do dia e 
precisam de praticidade, mas ao mes-
mo tempo de um atendimento exclusivo. 
“Atualmente as mulheres têm uma rotina 
muito ocupada e precisam de praticidade, 
mas elas também querem ser atendidas 
com exclusividade, mimo, sofisticação 
e, principalmente, qualidade”, conta. O 
estabelecimento funciona de terça a sá-
bado, das 9h às 19h. Mais informações: 
3786-7464 www.rarotom.com.br.

Mesmo com a retração da econo-
mia, os setores de eventos estão em 
franco crescimento no Brasil. Segundo 
a ABEOC Brasil (Associação Brasileira 
de Empresas e Eventos), o setor mo-
vimenta atualmente mais de R$ 209 
bilhões anuais, representando 4,32% 
do PIB nacional e gera 7,5 milhões de 
empregos diretos e indiretos. A região 
do Cidade Nova é um bom exemplo do 
resultado dessa pesquisa, pois novos 
estabelecimentos ligados a festas sur-
gem a cada dia com novas opções para 
os moradores da região.

O Espaço Felicitá, localizado na 
Rua Alberto Cintra, está na região há 
quatro anos. A proprietária, Adriana 

Mendes, revela que o empreendimento 
não para de crescer. “Não tenho nada 
a reclamar. A procura por festas só au-
menta e, pelo fato de oferecermos tudo 
em um só lugar, gera uma comodidade 
maior e mais segurança ao nosso clien-
te. Dessa forma eles acabam fechando 
conosco e indicando para os amigos e 
familiares”, conta. O local disponibiliza 
espaço, mobiliário, buffet, boate, DJ, 
decoração, fotografia, convite, sala vip 
e espaço infantil com brinquedos. A pro-
prietária destaca que o Espaço Felicitá 
realiza todos os tipos de eventos como 
festa infantil, 15 anos, casamento, 
bodas de ouro e eventos corporativos. 
Mais informações: 3564-9584. 

DIVULGAÇÃO

DIVULGAÇÃO
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Todo mineiro tem um pouco de bairrismo 
nutrindo um forte orgulho pelas belezas dos 
mares de morros e pelas diversas paisagens de 
Minas Gerais. Mas, além das montanhas e dos 
cenários naturais que se proliferam pelo inte-
rior do estado, Belo Horizonte desponta como 
uma das mais belas capitais do Brasil devido 
a famosos cartões postais como a Lagoa da 
Pampulha e seu complexo. Na terra das alvora-
das esse apreço é uma unanimidade entre mo-
radores e visitantes, graças aos seus inúmeros 
atrativos.

E não é que de tanto ser admirado localmen-
te, nacionalmente e continentalmente, o berço 
da modernidade de JK e Niemeyer finalmente 
foi reconhecido também como um patrimônio 
de toda a humanidade? Com o gesto, o mineiro 
pode se sentir um pouco menos sozinho, ao ba-
ter no peito e dizer que se orgulha de já ter feito 
suas fotos, suas corridas, seus passeios de bi-
cicleta, visitas aos parques, aos monumentos e 
tudo o mais que a orla da Pampulha tem para 
ofertar!

É por isso que o título do Conjunto Moderno 
da Pampulha como Patrimônio Cultural 
da Humanidade foi tão celebrado. A decisão 
aconteceu durante a 40ª Reunião das Nações 
Unidas para a Educação, a Ciência e a Cultura 
(Unesco) em Istambul (Turquia) e chegou após 
20 anos de candidatura e outras votações, até 
então, sem sucesso.

O feito é encarado pelo setor turístico como 
um benefício capaz de valorizar ainda mais a 
inserção de Belo Horizonte como um destino 
mundialmente reconhecido.

O Conjunto Moderno da Pampulha
As construções da Igreja São Francisco de 

Assis, do Iate Tênis Clube, da Casa do Baile 
e do Museu de Arte, que formam o Conjunto 

Arquitetônico da Pampulha, sempre foram des-
taques pela sua imponência que levaram ino-
vação e modernidade às margens da Lagoa da 
Pampulha. As obras foram idealizadas nos anos 
1940 pelo então prefeito Juscelino Kubitschek, 
que confiou os projetos ao arquiteto Oscar 
Niemeyer.

Igreja São Francisco de Assis 
Mais conhecida como Igrejinha da Pampulha, 

a Capela São Francisco de Assis foi a primeira 

igreja a ser construída dentro do estilo moder-
nista no Brasil. Ela foi inaugurada em 1959 
como obra-prima do Conjunto Arquitetônico. 
Seu interior abriga a Via-Sacra, composta por 
14 painéis de Cândido Portinari. Os jardins são 
assinados por Burle Max e os baixos-relevos em 
bronze foram esculpidos por Alfredo Ceschiatti.

Casa do Baile
A Casa do Baile foi inaugurada em 1943 

para abrigar um pequeno restaurante, um salão 

Complexo da Pampulha ganha título de Patrimônio Cultural da Humanidade
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Complexo da Pampulha ganha título de Patrimônio Cultural da Humanidade

com mesas, pista de dança, cozinhas e toale-
tes. Ela está localizada em uma pequena ilha 
artificial ligada por uma ponte de concreto à 
orla da lagoa. Em 2002 foi restaurada sob a 
coordenação do próprio Oscar Niemeyer com 
novos sistemas de climatização e iluminação. 
Seus jardins também obedecem à intenção pai-
sagística da proposta original de Burle Marx.

Museu de Arte Pampulha
Projetado para ser um cassino no início 

da década de 1940, o prédio que abriga hoje 
o Museu de Arte (MAP) foi inaugurado como 
primeiro ponto turístico da Pampulha. O local 
atraía jogadores de todo o país e com isso 
transformou a vida noturna de Belo Horizonte. 
Com a proibição do jogo no Brasil em 1946, 
o prédio do Cassino ficou fechado até 1957, 
quando foi criado o Museu de Arte. No acervo 
do Museu destacam-se trabalhos de Alberto da 
Veiga Guignard, Emiliano Di Cavalcanti, Ivan 
Serpa, Amílcar de Castro, dentre outros.

Iate Tênis Clube
Com suas linhas arquitetônicas modernas, 

o Iate introduziu no Brasil novos conceitos em 
arquitetura. O telhado com inclinação em “V”, 
popularmente chamado telhado “borboleta”, 
era uma novidade diferente do que manda-
va a tradição. Já as fachadas, com a utiliza-
ção dos brises metálicos, têm caráter funcio-
nal de proteção à incidência solar no interior 
do salão através das paredes envidraçadas. 
(Vinícius Brandão)

Dra. Bruna Borges de Miranda    
Clínica-geral CRO-MG 35455     

Clínica-geral
Tratamento de canal
Próteses
Implantes
Aparelhos fixos e removíveis
Clareamento dental
Tratamento estético

Dr. Fabiano H. V. Horiguchi
Ortodontista CRO-MG33476

R. Cel Pedro Paulo Penido 140 lj 5 - Cidade Nova tel: 3484-3051
R. Padre Eustáquio 1750 - Carlos Prates tel: 3417-0728

FOTOS: ARQUIVO/INTERNET MARCILIO GAZINELLI
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Criare - Núcleo de Aprendizagem, atende todas as faixas etárias e níveis escolares. Nossos pro�ssionais s�o �uali�cados, atuantes no 
mercado e trabalham de acordo com as necessidades dos nossos alunos.
Temos um espaço amplo e acolhedor, Venha nos fazer uma visita!

Rua Caconde, 28 - Nova Floresta - Belo Horizonte - MG   
Contatos:(31) 3582-7031  (31)98894.8164 - nucleocriare@gmail.com

ENQUETE

“Essa conquista transforma Belo Horizonte em uma cidade do 
mundo. Nós, do Belo Horizonte Convention & Visitors Bureau, tra-
balhamos com toda a cadeia produtiva do turismo num processo 
contínuo que visa a sustentabilidade e a preservação do atrativo 
Conjunto Moderno da Pampulha há muito tempo. Além disso, te-
mos a Igrejinha da Pampulha como nossa logomarca e símbolo 
maior do turismo em BH.” 
Anderson Rocha, Presidente do Belo Horizonte Convention & 
Visitors Bureau

“A confirmação da Pampulha como Patrimônio Cultural da 
Humanidade vem de encontro aos anseios dos mineiros pela 
beleza arquitetônica do local e seus monumentos. Para o trade 
turístico será o fortalecimento da visitação de turistas de todo o 
mundo. Queremos agora que seja cumprida a promessa do pre-
feito para começar a utilização de barcos, promovendo mais uma 
atração à lagoa.” 
Eugênio Aguiar, Presidente do Sindetur-MG

“A Pampulha, além de muito charmosa, faz parte da histó-
ria de Belo Horizonte. A escolha como Patrimônio Cultural da 
Humanidade foi um reconhecimento super justo, que dará ao 
ponto turístico ainda mais visibilidade ao redor do mundo. Sou 
muito privilegiada por morar na região e conseguir visitar com 
frequência para passeios, esporte e diversão.”
Melaine Almeida Nunes, Professora

“Essa conquista é vista como algo que realmente pode vir a incre-
mentar o turismo mineiro. O título, como um fato recente, gera um 
grande impacto, pois toda a mídia nacional repercute o assunto 
de forma espontânea. Mas se não houver um trabalho contínuo 
de divulgação e promoção da nossa cidade, mostrando esse pa-
trimônio não só para o Brasil, mas para todo o mundo, esse título 
pode se tornar algo em vão.” 
José Maurício Miranda Gomes, Presidente da ABAV-MG

Moradores e representantes do turismo de BH repercutem título da Pampulha

“Conquistamos o 4º título de patrimônio de Minas Gerais e isso 
é importantíssimo para o Brasil. A decisão vem acompanhada de 
uma boa notícia, que foi a decisão da Belotur e da Prefeitura para 
que o Museu e a Casa do Baile ganhem um café como ponto de 
apoio turístico. Além disso, contamos com alguns polos gastro-
nômicos na região da Pampulha, como a Avenida Fleming, que 
estão prontos para receber o turista.” 
Ricardo Rodrigues, Presidente da Abrasel-MG

“Gosto e aprecio muitos lugares, porém, jamais amei algum lu-
gar como a Pampulha. Afinal, a região me acolheu. Aqui tenho 
meu trabalho e crio a minha família. Sou agraciado com sua 
natureza e diversidade, que são convites constantes para uma 
caminhada incrementada por uma boa prosa. E agora o mais im-
portante cartão postal de Belo Horizonte é também Patrimônio 
da Humanidade.”
Giovanni Baroni, Empresário
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Cuidados com higiene ajudam a evitar infecção urinária
Quando uma atividade simples do nosso dia a dia 

como ir ao banheiro  passa a ser dolorida, é importante 
ficar atento. Ardor ao urinar, irritabilidade e alterações 
no odor e aspecto da urina podem ser um sinal de in-
fecção urinária. Ela pode ocorrer em qualquer parte do 
sistema urinário como rins, uretra e bexiga, sendo mais 
comum nas duas últimas. Mesmo sendo mais frequente 
entre as mulheres, a infecção urinária não escolhe ida-
de, gênero nem raça.

O professor da Faculdade de Medicina da UFMG, 
Marcelo de Sousa Tavares, conta que os fatores de risco 
dependem da faixa etária. “Nos dois primeiros anos, os 
principais problemas são relacionados a malformações 
do trato urinário. Em escolares, as disfunções do trato 
urinário inferior e litíase urinária. Em adolescentes, além 
dos cálculos urinários, o início de atividade sexual pode 
se relacionar com a infecção urinária.” Já na fase adulta, 
cada idade e sexo tem sua particularidade. “Em alguns 
casos, a vida sexual ativa das mulheres pode ser um fa-
tor de risco (mesmo não sendo uma doença sexualmen-
te transmissível). Já nos homens, o aumento da próstata 
após os 50 anos aumenta a chance de desenvolver a 
infecção”, explica.

A principal forma de prevenção é a alta ingestão de 
água e não “segurar” a urina, já que ela é importante 
para carregar impurezas e higienizar o canal urinário. 
Como as causas podem ser diversas, elas só podem ser 
confirmadas pelo médico, por meio de exames de ima-

gem, caso a suspeita seja de cálculo a malformação, 
por exemplo. “Em homens com aumento da próstata o 
tratamento promove o esvaziamento da bexiga e a redu-
ção das infecções. Nos casos associados ao ato sexual, 
mulheres com infecção urinária devem procurar mudar 
hábitos como mudança do preservativo (alguns podem 
levar a reações alérgicas na mulher) e até mesmo a po-
sição durante o ato sexual”, recomenda Marcelo.

Ao sinal de qualquer sintoma, deve-se procurar o 

médico para o diagnóstico e início do tratamento. “As 

infecções urinárias podem se alastrar pelo corpo e re-

sultar em infecção generalizada, que exige internação”, 

alerta o professor. Ele ainda afirma que a doença pode 

levar à lesão recorrente nos rins, levando à diminuição 

da função deles, agravando-se com o tempo. Por isso, 

fique atento e previna-se, pois a prevenção ainda é o 

melhor remédio. (Marco Túlio Câmara)

Beba muito líquido, especialmente água;
Limpe-se após urinar para evitar que bactérias se acumulem no 
local e entrem no trato urinário;
Urine após as relações sexuais para esvaziar a bexiga;
Prefira os absorventes externos em vez de internos e troque de 
absorvente cada vez que for ao banheiro;
Não use spray ou pó para a higiene feminina. Como regra geral, 
não utilize nenhum produto que contenha perfumes na área ge-
nital;
Evite usar calças muito apertadas;
Use calcinha e meia-calça de algodão e troque-as, pelo menos, 
uma vez por dia.

PREVENÇÃO

Ardência forte ao urinar;
Forte necessidade de urinar, mesmo tendo acabado de voltar do 
banheiro;
Urina escura;
Urina acompanhada de sangue;
Urina com cheiro muito forte;
Dor pélvica;
Dor no reto;
Aumento da frequência de micções.

SINTOMAS MAIS COMUNS

INTERNET

FABILY RODRIGUES

Distribuição do Jornal
Para qualquer meio de comunicação ter credibili-

dade, ser bem-sucedido, ou, pelo menos, respeitado, é 
preciso haver um comprometimento de seus idealizado-
res com o público final. No caso de um jornal, é preciso 
que isso aconteça com seus leitores e que haja maté-
rias de interesse geral, qualidade e, principalmente, que 
chegue às mãos dos interessados. Por isso achamos 
fundamental que o Cidade Nova em Foco seja bem dis-
tribuído e atinja o maior número de pessoas. Isso está 
sendo cumprido, pois pessoas de todas as partes da re-
gião recebem o jornal em casa, no seu local de trabalho 
ou em alguns dos pontos de distribuição.

Obviamente, é impossível chegar a todas as resi-
dências da região, sobretudo àquelas mais afastadas 
das principais ruas e avenidas. E é por esse motivo que 
deixamos grande quantidade do jornal em locais de 

maior circulação, como em padarias, restaurantes, far-
mácias, clubes, academias, estabelecimentos de nos-
sos anunciantes, entre outros pontos diversos.

Temos uma equipe de confiança que trabalha de 
forma unida e coesa, realizando a melhor distribuição 
possível. Caso alguém não receba o jornal, isso pode 
acontecer por vários motivos: dificuldade de acesso; 
cães que impedem a aproximação ou mesmo o fato de 
um familiar receber o jornal e não mostrar para os de-
mais e/ou um funcionário de uma loja receber e não 
repassar para o proprietário.

Caso queira nossas edições anteriores ou não 
tenha recebido esta edição, envie um e-mail para 
emfocomidia@emfocomidia.com.br ou ligue para 
3441-2732 / 2552-2525 e providenciaremos a entrega 
em um prazo de até cinco dias.

SAÚDE E BEM-ESTAR
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SUA ATITUDE FAZ A DIFERENÇA
Estacionamentos inadequados

A frota de veículos não para de crescer e com ela diversos problemas de trân-
sito. O desrespeito quanto ao estacionamento dos veículos é algo alarmante. Vagas 
para idosos e deficientes ocupadas irregularmente, placas de proibido estacionar 
desrespeitadas, acessos para deficientes ao passeio bloqueados, garagens barra-
das e ruas estreitas ficando cada vez mais estreitas são os principais problemas 
que afetam não só a fluidez do trânsito, mas também o pedestre, outros motoristas 
e toda população em geral. A falta de locais para estacionar é um problema em 
toda cidade. Poucas vagas em vias públicas, comodismo dos motoristas e o baixo 
número de estacionamentos juntamente com o preço elevado dos que existem 
têm feito muitas ruas, antes consideradas tranquilas, virarem uma opção para es-
tacionar.

GENTILEZA URBANA

FOTOS: FABILY RODRIGUES

Opte pelo transporte público;

Saia com o seu veículo somente quando necessário;

Pratique a carona comunitária;

Não desrespeite as regras de trânsito;

Faça sua parte: Denuncie infrações ao órgão responsável 

Não tenha pressa: Opte por sair de casa mais cedo ou tenha paciência para 

procurar por uma vaga, afinal, mais vale uma “voltinha” a mais no quarteirão do 

que uma “multinha” na mão.

Que tal fugir de problemas 
e praticar a gentileza urbana?
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Confira algumas das vagas de empre-
go da região. Divulgamos e esperamos 
contribuir tanto com as empresas que 
precisam preencher estas vagas quan-
to com os moradores e demais interes-
sados. Os dados da empresa, contato, 
especificações e quantidade de va-
gas podem ser enviados para o e-mail 
emfocomidia@emfocomidia.com.br.

EM FOCO MÍDIA (JORNAL CIDADE NOVA 
EM FOCO)
Função: MARKETING                     Vagas: 1
Especificações / Perfil: Experiência nas 
áreas de Marketing e Publicidade. Elabora-
ção de peças publicitárias, atualização de 
mídias sociais e mailing, contatos e negocia-
ções comerciais com clientes, boa fluência 
para entrevistas e contatos externos, dispo-
nibilidade de tempo, organização, iniciativa, 
compromisso e bom texto. Preferência para 
quem tem experiência em vendas e domínio 
em redes sociais. Horário: 9h30 às 18h30. 
Estamos abertos para avaliar estagiários 
com as experiências solicitadas acima.

Função: JORNALISTA QUE MORE NA RE-
GIÃO DA PAMPULHA  / CIDADE NOVA
Vagas: 1
Especificações / Perfil: Disponibilidade 
de tempo, organização, iniciativa, com-
promisso, bom texto e boa fluência para 
as entrevistas e negociações de publici-
dades. Dispensamos curiosos e pessoas 
aguardando respostas de outros empregos. 
Preferência para moradores dos bairros 
Jaraguá/Dona Clara, Ouro Preto/Castelo, 
Planalto/Itapoã ou Cidade Nova/União. 
Horário: 13h30 às 18h30. Estamos abertos 

para avaliar estagiários com experiência e 
bom texto.

Função: DISTRIBUIÇÃO DE JORNAIS 
Vagas:  2
Especificações / Perfil: Sexo masculino, 
entre 16 e 28 anos. Iniciativa, compromisso, 
seriedade e boa vontade para a distribuição 
dos quatro jornais da empresa na região da 
Pampulha e do Cidade Nova. Horário: tarde e 
noite. Preferencialmente morar na região do 
Jaraguá.
Valor: R$ 8,00 a hora.
Contato: Enviar currículo com foto para 
emfocomidia@emfocomidia.com.br.

PADARIA PING PÃO
Função: ATENDENTE DE BALCÃO
Especificações / Perfil: 18 a 40 anos, en-
sino médio completo, conhecimento básico 
em informática, disponibilidade para o turno 
da manhã ou da tarde e morar na região dos 
bairros Palmares ou Jaraguá.
Função: AUxILIAR DE COZINHA
Especificações: Experiência comprovada na 
carteira e disponibilidade para trabalhar em 
horário integral
Contato: 2514-1666 ou enviar o currículo 
para o e-mail rh1@pingpao.com.br

MORE BEM
Função: CORRETOR                            
Vagas: 2
Especificação / Perfil: Necessário 2º grau 
completo. A empresa disponibiliza treina-
mento e capacitação com a melhor comissão 
do segmento imobiliário e premiação.
Contato: Os interessados deverão enviar o 
currículo para contato@morebembh.com.br.

QUADRO DE EMPREGOS
ATENDIMENTO 24 HORAS

Polícia Militar: 190 
www.policiamilitar.mg.gov.br
Polícia Rodoviária Estadual: 2123-1926 / 
2123-1903 / 2123-1900 / 
Polícia Rodoviária Federal: 191 
3064-5300 / www.dprf.gov.br
Detran/MG: 155 www.detrannet.mg.gov.br
Polícia Civil: 197 /www.pc.mg.gov.br
Disque Denúncia: 181 
Pronto-Socorro / SAMU: 192 
Corpo de Bombeiros / Regate: 193 
Cemig: 116 / www.cemig.com.br
Copasa: 115 / www.copasa.com.br
Defesa Civil: 199 
Receita Federal: 146
Polícia Federal: 194

BAIRRO CIDADE NOVA 

16º Batalhão da Polícia Militar: 3307-0534
23ª Companhia da Polícia Militar: 
3466-8488 / 3461-3205
Paróquia Santa Luzia (Cidade Nova): 
3484-1048
Paróquia Santa Maria Mãe de Deus (União): 
3486-7719
Paróquia Santo Afonso de Ligório 
(Renascença): 3422-3075
Paróquia São Vicente de Paulo (Ipiranga): 
3423-6042
Paróquia Sagrada Família (Sagrada Família): 
3461-1079
Paróquia Santa Edith Stein (Sagrada 
Família): 3481-8886 
Ação Social Paroquial Cidade Nova: 
3485-8557

Rádio Cidade Nova: 3485-8557
Epa Táxi Cidade Nova: 3482-1473
Logo Táxi: 2555-1888
Chame Táxi Cidade Nova: 3482-1616
Cianova Táxi: 3484-3383
Centro de Saúde Leopoldo Crisóstomo de 
Castro (União): 3277-5790 
Centro de Saúde Cidade Ozanan (Ipiranga): 
3277-6263 
Centro de Saúde Padre Fernando de Melo 
(Palmares): 3277-6072 / 6073 
UPA Nordeste: 3246-7509 / 3246-7501 
Regional Nordeste: 3277-7461

CIDADANIA

BHTrans: 3277-6500
www.bhtrans.pbh.gov.br
Belotur: 3277-9777 / 3277-9730
Correios: 3003-0100 www.correios.com.br
Prefeitura Municipal: 156 / www.pbh.gov.br
Disque Procon: 156 / 3277-4359
3277-4967 
Disque Tapa-Buracos: 156
Disque Limpeza (SLU): 156
Disque Sossego: 156
Secretaria Municipal de Meio Ambiente: 
3277-5115

TELEFONES ÚTEIS
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O Governo de Minas Gerais
semeia cidadania
e as famílias do campo
colhem desenvolvimento
e qualidade de vida.
O Governo de Minas Gerais criou 
o Novos Encontros para melhorar a 
vida das famílias do campo. Com a 
parti cipação de diversos órgãos públicos 
e enti dades atuando em parceria, 
um conjunto de programas e ações 
está promovendo a cidadania para 
gerar oportunidades, respeitando a 
diversidade, as riquezas e as culturas 
locais. É assim que a vida no campo vai 
ao encontro de uma nova realidade, com 
mais dignidade e qualidade de vida.

• Acesso a serviços públicos
• Água e luz para as famílias
• Qualifi cação para melhorar a produção
• Geração de renda
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