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A irresponsabilidade das
queimadas de lixo doméstico
ILUSTRAÇÃO: SÉRGIO F. MARTINS

Um dos mais graves problemas ambientais nas cidades brasileiras é o da deposição de lixos e resíduos
de seus moradores. Apesar de todas as informações
disponíveis pelos meios de comunicação hoje, algumas pessoas insistem em contribuir com a destruição
do meio ambiente, piorando a qualidade de vida na
cidade. Embora ainda não tenhamos uma coleta seletiva adequada, a questão é mais de falta de cidadania
e de respeito ao próximo do que de informação.
É comum ver moradores ignorando a lei e queimando lixo doméstico em seus quintais e nas calçadas. A
pessoa que insiste em eliminar seu lixo ou se livrar de
folhas de árvores no quintal de casa, rua ou terreno
baldio, por meio de queimadas, está cometendo um
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crime ambiental, podendo render multa ao infrator.
O que muitos não sabem é que a queima do lixo
lança no ar dezenas de produtos tóxicos, que variam
desde a fuligem (que afeta os pulmões) às cancerígenas dioxinas, resultantes da queima de plásticos.
A fumaça produzida libera gases que causam sérias
doenças respiratórias, alérgicas e dermatológicas que,
combinado com a baixa umidade do ar, prejudica
principalmente as crianças e os idosos. Sem contar
ainda com os incômodos gerados pelos resíduos que
poluem o ar, sujam as casas e deixam um odor horrível
impregnado nas roupas. Essa fumaça também é incômoda para animais e plantas e, algumas vezes, o fogo
colocado em quintais e chácaras se alastra, provocan-

do incêndios que se propagam até parques e outras
áreas conservadas.
O mais difícil para entender é o porquê dessa atitude ainda ser tão comum. A mudança de hábito está
relacionada à conscientização e à educação que estimula a adoção de novos padrões de consumo e estilos
de vida. Argumentos não faltam, mas não há muito o
que fazer além de pressionar os órgãos públicos para
a adoção de medidas sustentáveis. Basta bom senso
aos hábitos do cotidiano e educação para repensar a
maneira de tratar o meio ambiente.
Leia mais nas páginas 6 e 7

PRÓXIMA EDIÇÃO – Nos próximos meses abordaremos o constante problema da VIOLÊNCIA e da falta de SEGURANÇA PÚBLICA, tentando
entender melhor porque a situação não muda. Falaremos ainda sobre as tendências e perspectivas do SETOR GASTRONÔMICO na região, além
dos direitos e das garantias de quem compra ou aluga um imóvel novo e se depara com problemas estruturais.
Manteremos as colunas “Quadro de Empregos”, “Leitor em Foco”, “Jaraguá Conta sua História”, (em
que os moradores mais antigos relatam suas histórias curiosas e divertidas sobre o começo do bairro)
e “Saúde e Bem-estar”, abordando os mais diversos assuntos ligados à saúde e à qualidade de
vida. Os próximos temas serão CLAREAMENTO DENTAL, ESTRESSE e QUALIDADE DO SONO. Quer
dar a sua opinião sobre algum assunto? Participe!
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CRÔNICA
Até quando, Brasil?
E aí, Brasil? O que está acontecendo? Novamente vamos aumentar nossa fama de país da
impunidade, vivendo atualmente
uma das piores crises políticoeconômicas da história? Você
é o país que tudo pode? País
em que a corrupção impera em
nossa política e a justiça fecha
os olhos, mantendo-se conivente? Até quando a maioria dos
ditos “representantes do povo”
manterá sua ganância e sede de poder à custa do povo?
Até quando suportaremos tantos absurdos e impunidade?
Até quando fecharemos os olhos e, com o tempo, esqueceremos de tudo? Muitas perguntas, não é? E a maioria
sem resposta condizente e concreta. Viveremos sem saber
se algum dia alguém subirá ao poder e tentará realmente
fazer algo plausível e real em nome do país, governando, de
fato, para o povo com ideais para o bem de toda nação. Alguém que não se corrompa com o poder e com um sistema
já todo viciado e entrelaçado por corrupções, compras de
votos, dentre outras várias maneiras de se tirar proveito do
poder e do dinheiro público.
É preciso acabar com a indecência e a farra do dinheiro
público. O Brasil é um país que precisa de muitas melhorias
em praticamente todos os setores. São muitas as carências
e deficiências. É inadmissível que um país com tantos recursos e também tantos desperdícios tenha um sistema de
saúde tão precário em que, absurdamente, as pessoas morrem por falta de atendimento. As que não morrem muitas
vezes são mal atendidas, ficando expostas em corredores

ou portas de hospitais para aguardar atendimento. Como é
absurdo também o pouco investimento em educação, que é a
base e o futuro de um cidadão. Como é possível que desvalorizem tanto a profissão de quem ensina? Salários como
os dos professores são desumanos e até desrespeitadores.
E aí como poderemos querer que nossas crianças aprendam
direito oferecendo tão pouco e com tantas limitações?
Enquanto isso, nossos políticos brigam por aumentos de
salários, inúmeros benefícios como auxílio-moradia, passagens aéreas para cônjuges, 14º e 15º salários, dentre outros
absurdos. Temos de conviver com números negativos e desanimadores neste ano, como uma inflação que teve a maior
alta nos últimos 10 anos, um dólar que chega a absurdos
R$ 3,00, uma das maiores taxas de juros do mundo, assim
como os absurdos e abusivos impostos que desestimulam as
empresas e o poder de compra do brasileiro. E o atual “desgoverno” alega que tudo isso são ajustes para melhorar o país.
Quer mais? Desajuste fiscal, crescimento zero, endividamento, “gastança” generalizada, aumento absurdo da
gasolina, escândalo da Petrobras, delação premiada, Operação Lava-Jato, corrupção desenfreada, carnificina aos bens
públicos, uma crise que se arrasta, péssimos serviços de
telefonia e energia, veículos com impostos absurdos, criminosos e políticos corruptos que não cumprem pena como
deveriam, futilidade e péssimos exemplos na TV, crescimento
do desemprego e da miséria, além de uma indústria e um
comércio que sofrem as mais diversas e negativas consequências. Nossa segurança, ou melhor, “insegurança” pública
é uma vergonha. Existe corrupção e maus policiais, mas os
bons que tentam fazer algo para a segurança da população
são mal remunerados e mal têm materiais ou mesmo gasolina para realizar essa segurança.

ANUNCIE AQUI
Destaque o nome da sua empresa nos jornais
da Em Foco Mídia

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

Direção:
Fabily Rodrigues

Com uma distribuição direcionada, aqui você encontra uma maneira segura de
divulgar serviços e produtos para o público certo. São 10 mil exemplares distribuídos gratuitamente na sua região. A Em Foco Mídia garante credibilidade,
alta visibilidade, qualidade gráfica e editorial, com papel diferenciado e uma
distribuição impecável.
JARAGUÁ EM FOCO: Distribuído
gratuitamente nos bairros Jaraguá
(Liberdade/ Santa Rosa), Dona Clara,
Aeroporto, Universitário, Indaiá e São
Luiz.
PLANALTO EM FOCO: Planalto, Itapoã
e parte do Campo Alegre, Vila Clóris,
Santa Amélia e Santa Branca.

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

Seja parceiro e tenha grandes possibilidades de retorno
para o seu negócio

Tudo que consumimos é taxado em todas as fases de produção e, por isso, aproximadamente 50% do valor de cada
produto vão direto para os cofres do governo deixando tudo
mais caro. Acontece o mesmo com o IPTU e IPVA. Com tanta arrecadação, por que ainda temos ruas e estradas em
condições tão precárias e obras que nunca terminam ou
precisam ser refeitas por falta de planejamento? Apesar de
o Brasil ser um dos países mais ricos do mundo, também
detém um dos menores índices de desenvolvimento humano. Além disso, muitas vezes o brasileiro tem a fama de
querer trabalhar pouco e ganhar muito, tentando ainda tirar
proveito das empresas ao buscar algumas absurdas brechas
de requerer direitos trabalhistas.
Não culpo só o atual governo. Problemas assim sempre
existiram e tenho até receio de dizer que sempre existirão,
a não ser que surja alguém com sede de justiça, que queira
marcar seu nome na história simplesmente governando de
maneira justa e honesta.
O que você deve fazer enquanto isso, além de rezar?
Acreditar! Fazer sua parte pensando que, com o pouco que
você fizer, algo possa de fato mudar pra valer e possamos ter
esperanças de que um dia nossos filhos, netos ou bisnetos vivam em um país melhor, com dignidade e respeito e sabendo
que o trabalho de cada um será proporcional ao crescimento
de toda uma nação com resultados justos para todos. Não
podemos aceitar que um grupo possa destruir nosso país e
nossos sonhos. Eu tenho fé que um dia algo vai acontecer e
mudar todo esse cenário e, se cada um mantiver sua fé, um
dia algo realmente mudará. Que Deus nos abençoe!
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Você sonha. Nós fabricamos!
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JARAGUÁ INFORMA
Após pedido da comunidade, novo semáforo chega à Izabel Bueno
Um novo semáforo e uma faixa
de pedestre foram implantados na
Rua Izabel Bueno, em frente ao supermercado Hiperminas. Essa era
uma requisição dos moradores, que
reclamavam da dificuldade e do perigo ao atravessar a via. A região é um
ponto de movimento no bairro devido
aos serviços comerciais. “Por meio
da promotora Luciana Ribeiro da
Fonseca obtivemos a demanda aten-

dida após audiência realizada em
setembro. Era um local complicado e
perigoso de travessia, principalmente
para os mais idosos”, explica uma
das moradoras envolvidas na solicitação, Maria Adélia Coutinho.
De acordo com a equipe técnica
da BHTrans, o serviço se baseia em
uma travessia semaforizada para pedestres, com ilha de refúgio de transeuntes no eixo da via, com toda si-

Papa Joe é a mais nova pizzaria do bairro Dona Clara
O bairro Dona Clara ganhou mais uma
opção de pizzaria com a inauguração da
Papa Joe. Aberto desde dezembro de 2014,
na Avenida Sebastião de Brito, 216, o espaço vem recebendo um número cada vez
maior de clientes, e acaba de iniciar o trabalho de delivery em toda a região. Segundo
o proprietário da pizzaria, Jorge Calabria, a
proposta de seu estabelecimento é fornecer
aos clientes uma pizza diferente das outras
opções no mercado. “Com massas finas,
molhos artesanais e ingredientes especiais,
a pizzaria tem a proposta de oferecer ao

CÍGREDY NEVES

nalização de trânsito que acompanha
esse tipo de intervenção. A empresa
ainda declara que, após o pedido,
foram feitos estudos e se identificou
a necessidade de proporcionar mais
segurança para os deslocamentos de
pedestres no atravessamento da via.
Segundo a assessoria de comunicação da BHTrans, na Izabel Bueno ainda existem outros pontos em análise
que poderão ser melhor sinalizados.

mercado uma pizza diferenciada, de qualidade sem deixar de trabalhar com preços
competitivos”, afirma. Ainda segundo Jorge,
os primeiros meses após a inauguração
renderam um retorno positivo do público. “A
pizzaria já começou fazendo sucesso. Recebemos elogios de todos que já experimentaram”, conclui. Além de variados sabores de
pizza e do serviço delivery, a pizzaria serve
também como ponto de encontro para o
happy hour, com um cardápio de sucos,
cervejas long neck e artesanais. Mais informações: 3504-5401 ou 3504-5501.

Depósito Liberdade agora é Liberdade Casa e Construção
Um dos estabelecimentos mais tradicionais da região, o Depósito Liberdade,
aberto há 19 anos, na Rua Intendente Câmara, 150, está sob nova direção e agora
passa a se chamar Liberdade Casa e Construção. Desde o início do ano o empreendimento passou a ser administrado pela
equipe responsável também pelo Ponto da
Casa, loja do mesmo segmento, que atua na
região há mais de 10 anos. O novo proprietário, Flaiton Vespoli, afirma que a mudança foi realizada para atender a uma gama
ainda maior de clientes, já que as duas

unidades trabalham com a mesma linha de
produtos. “Fornecemos materiais para construção, itens elétricos, hidráulicos, ferramentas e utilidades domésticas. Com a mudança
trouxemos uma nova cara para a loja, revitalizando toda a fachada e interior, além de
acrescentar novos produtos”, afirma. Com as
duas unidades, Flaiton pretende consolidar
mais seu trabalho que abrange as regiões do
bairro Liberdade e Aeroporto. Além de vender
seu material in loco, a unidade trabalha também com entrega de produtos por encomenda. Mais informações: 3443-3230.

Em Foco Mídia cria mascote para jornais locais
A função de um mascote é criar empatia
com o público, transmitindo a missão, filosofia e valores da empresa. O principal objetivo da vinculação de um personagem a uma
marca ou produto é humanizá-lo e gerar, junto ao público-alvo, uma identificação direta.
O mascote nada mais é que um interlocultor
entre a marca e seu consumidor. Pensando
nisso e consciente desta realidade de mercado, a Em Foco Mídia criou o Jornalito, que
estará vestindo as cores de cada um dos
seus jornais para apresentar as colunas e

interagir melhor com os leitores sempre que
necessário.
Os personagens continuam com muita
força no mundo da propaganda, conquistando crianças, adultos e traçando laços de fidelidade entre uma marca e seus consumidores.
Muitas empresas mostram certa resistência
na hora criar um mascote, mas não percebem que eles podem mudar sua relação com
clientes e alavancar suas vendas. A Em Foco
Mídia vem se estruturando a cada ano para
apresentar produtos e informativos cada vez

melhores para os moradores e comerciantes
das regiões de sua atuação. Agora, ao estruturar nossa equipe, iremos também oferecer
consultoria; marketing; assessoria de comunicação; produção e confecção de anúncios
publicitários, panfleto/folder, cartão de visita,
entre outros serviços, além de logomarca e
os próprios mascotes citados. Assim como
estamos nos estruturando, queremos que
você faça o mesmo com sua empresa e seus
produtos e/ou serviços. Mais informações:
2552-2525 / 3441-2725.

Cardápio variado e as
melhores saladas da região
Opções de pratos vegetarianos
LANCHONETE
Sucos Naturais
de 14h às 18h

37
4
6
3
4
34
Aceitamos encomendas de
salgados e tortas doces

EMFOCOMÍDIA

OS MELHORES PRATOS E O MELHOR ATENDIMENTO PELO MENOR PREÇO

Buffet, Confeitaria e Restaurante

Rua Izabel Bueno, 579 - Lj 8 e 9
Funcionamento: Seg. a Sex. de 8h às 18h / Sáb. de 8h às 14h

Realizamos eventos e festas

Aceitamos cartões de crédito e débito, Ticket refeição e Alelo refeição
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LEITOR EM FOCO
Este espaço é destinado a você, leitor e morador da região do Jaraguá, que pode elogiar, criticar, sugerir e comentar as matérias do Jaraguá em Foco ou fatos dos bairros locais. Colabore com o Jornal! Mande
a sua história, conte um caso inusitado que aconteceu na região, um fato, ou mesmo envie uma fotografia antiga ou curiosa para a galeria de fotos do Jornal. Este espaço é todo seu. Entre em contato pelo
e-mail: emfocomidia@emfocomidia.com.br. Participe! O Jaraguá em Foco quer melhorar, crescer e informar ainda mais com a sua contribuição.
CRÔNICA DEUS TE AJUDANDO
“Parece que tudo que você escreveu nesta crônica ‘Deus te ajudando’ (edição 67) foi para mim.
Liguei as palavras, as frases e isso me tocou muito. Estou enfrentando meu segundo câncer, agora
no fígado. Nunca bebi, nem fumei. Não conseguimos entender o porquê disso, mas Deus sabe o
que faz e está à frente de tudo. Estou lutando contra essa doença e quero muito ver minha neta se
formando. Não tenho raiva e nem mágoa, mesmo
tendo de enfrentar tanto preconceito. Tinha de ser
para mim e tenho de lutar com a força que Deus
me dá. Você fala com o coração e a alma. Continue
assim sendo a pessoa que você é. Uma pessoa
que está sempre falando de Deus e transmite paz
e conforto em suas palavras. Deus ilumine seu
trabalho.”
Vera Zucherate, Moradora do bairro
Jaraguá/Indaiá
Mensagens recebidas pelo Facebook
Maria Natal: Parabéns pela mensagem muito
linda e gratificante. Deus te abençoe sempre.
Débora Nascimento: Gostei muito do seu texto, Fabily! Parabéns! Glória a Deus pela sua fé e
pelo seu dom de escrever.
Márcia Cristina de Souza: Expressou exatamente como é depender de Deus e crer nas promessas e cuidados do Criador com a criatura.
Cristiane Heloisa Batista: Que lindo texto!
Parabéns e obrigada por ter decidido compartilhar! Isso também é Deus intervindo!
Juliana Martins: Lindo texto. Parabéns! Que
a cada dia possamos sempre lembrar que somos
totalmente dependente de Deus!
Consuelo Duarte: Perfeito! Devemos sempre
lembrar que o tempo de Deus é diferente do nosso. É calmo, sereno e na fé mesmo. Que a pre-

sença de Deus seja constante em sua vida e que
você continue nos prestigiando com esse trabalho
maravilhoso.
Salete Pinheiro: Glória a Deus pela sua mensagem. Que ela encontre corações sedentos por
conhecer e aprender mais de Deus. Que Ele continue te abençoando.
Lila Vasconcelos: Tudo posso naquele, que
me fortalece. Parabéns, Fabily, pela bela mensagem de fé.
Roberta Grigori: Parabéns, Fabily Rodrigues!
Crônica maravilhosa! Deus no controle sempre.
Beatriz Dantas: Fantástico texto, principalmente quando não questiona religião. No final é
tudo entre Deus e eu. Parabéns e que você continua brilhando com suas palavras, dando força
para aqueles que precisam e muitas vezes nem
consegue visualizar a verdadeira salvação que é
Deus.
Álvaro Lima: Gostamos muito de suas crônicas e aqui em casa todos lemos e comentamos.
Mas essa em especial quisemos te cumprimentar
e te escrever. Obrigado pelo belo trabalho que
realizam e pelas crônicas que nos fazem pensar
e mudar nossas atitudes.
RESPOSTA DO EDITOR: Amém e obrigado a
todos pelos belos comentários. É maravilhoso tocar as pessoas assim com um texto tão específico.
Um obrigado especial à Vera Zucherate que tenho
certeza que irá vencer novamente essa doença tão
triste que nos causa tanto sofrimento. Que assim
seja!
Crônica Renovação para dias melhores
“Sou leitora assídua do Jaraguá em Foco. Admiro muito suas crônicas. Parabéns pela crônica
“Renovação para dias melhores” (edição 68). Sem

dúvida foi uma das melhores que já li. Cito o que
você diz: “É preciso renovar, se acalmar e buscar o
melhor que você possa ser. Dizer sim à vida e aos
objetivos.” Tudo de bom! Adorei! Deus lhe abençoe
sempre!”
Sônia Figueiredo, Moradora
“Sua crônica sobre dias melhores é uma inspiração para que possamos seguir por um caminho
praticando ações que certamente nos fará ser
pessoas melhores. Sábias palavras. É uma maneira muito clara e inteligente de nos mostrar coisas
básicas, mas que ficam esquecidas em nossa
mente. Muito obrigado e que todos nós possamos
nos renovar para fazer a vida ser mais bonita.”
Sueli Cardoso, Estilista
Poluição sonora
“Achei a matéria sobre poluição sonora muito interessante, principalmente ao mostrar como
as pessoas estão mais incomodadas hoje em dia
com isso. E leva à reflexão para uma nova postura
também. Vim com minha família do Cidade Nova
para o Jaraguá há oito anos e já me mudei cinco
vezes desde que estou aqui por conta do barulho
de vizinhos. Eu tenho misofonia, que é a síndrome de sensibilidade seletiva a sons. Tenho sofrido
com problemas de saúde por causa do barulho
de galos e cães da minha vizinhança. Na Rua Flor
de Orquídeas, próximo à Unifenas, existem quatro
casas com criação de galinhas e com cães que
ficam presos e latindo o dia inteiro. Já fui agredido
ao tentar conversar com vizinhos para pedir mais
silêncio. E já perdi a fé na polícia porque chamei
várias vezes durante a madrugada para fazer a
ocorrência e não resolveram nada. Sou professor
e não tenho conseguido trabalhar nem dormir
em minha casa. É um absurdo ter de readaptar

minha vida em função do desrespeito dos outros.
Hoje essa cultura do barulho está ficando fora do
controle e prejudicando a dinâmica de vida das
pessoas. Providências precisam ser tomadas urgentemente. Quando vi a matéria, fiquei ironicamente animado porque levanta justamente a discussão desse tema e mostra onde buscar ajuda. O
Jaraguá em Foco está de parabéns! É um veículo
informativo, sempre com pautas excelentes, interessantes e bem escritas.”
Eduardo Goulart de Macedo, Professor e coordenador pedagógico
“Parabenizo-os por apresentarem importantes
questões sobre o tema da poluição sonora em
nossa região. Infelizmente, a cada dia, a situação
tem piorado e não vemos as autoridades fazendo
alguma coisa. Mesmo sabendo que a reclamação
pouco afeta os poluidores sonoros, continuo nessa batalha. As ‘músicas’ que não queremos ouvir
ainda soam nos bares; os carros barulhentos e
com som ligado ‘nas alturas’ ainda andam por aí
sem nenhuma objeção, sem nenhuma punição.
Isso sem falar nas motos sem o silencioso; os infernais alarmes diurnos e noturno (ainda sugiro
que vocês publiquem o pequeno texto do músico
e professor Ilan Grabe sobre os alarmes) e as máquinas de construção. Não sei porque em nossa
cultura a maioria das pessoas pensa que o poder
está no som, no grito. Nas igrejas, as orações que
deveriam ser silenciosas, no meu ponto de vista,
são ensurdecedoras. Será que eles acham que
Deus é surdo? Creio que é na intimidade, no singular que podemos estar em contato com a divindade. No mais, obrigado por compartilharem esse
assunto tão importante nos dias de hoje.”
Eugênio Tadeu, Morador
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Queima de lixos e folhas: um
FABILY RODRIGUES

porque pode cair alguma brasa e pegar fogo,
é prejudicial à saúde. Liguei para a polícia
para reclamar no momento em que vi uma
queimada com labareda e eles disseram que
isso não era prioridade”, lamenta.
O morador do bairro São Luiz João

Roberto Cabral também reclama e enfatiza
a falta de bom senso e conscientização das
pessoas. “Não dá para entender o que se
passa na cabeça de certas pessoas e na falta do bom senso em pensar que, ao queimar
lixos e folhas secas no quintal ou na calça-

da, isso atingirá várias outras pessoas que
passam pela rua ou mesmo as que estão
dentro de casa. Normalmente quem faz isso
são pessoas mais idosas. Talvez por algum
hábito mais antigo. Talvez isso fosse mais
comum já que havia um maior número de
casas e com grandes quintais. Mas nada
justifica”, ressalta.
Na região do Planalto e Itapoã, em que
há muitas casas, o problema também é frequente. “Existe um lote vago anexo a uma
casa ao lado da minha. Constantemente
um senhor coloca fogo no lixo nesse lote. A
casa fica uma fumaça só e cheia de fuligem.
Realmente incomoda. Para ser sincera eu já
tive esse hábito quando tinha um lote perto
da minha casa, mas na época não tinha vizinhos. Isso há mais de 15 anos. Hoje vejo
como causa transtorno”, relata uma moradora que não quis se identificar para não ter
atrito com o vizinho.
Essas indisposições, especialmente
com vizinhos, estão entre as principais reclamações da população. A administradora
Solange Freire, moradora do bairro Engenho
Nogueira, confessa não saber aonde denunciar. “As pessoas não sabem a quem recorrer
nesses casos. Aqui na vizinhança essa é uma
prática comum, quase que diária. Hoje mesmo o ar está quase irrespirável porque um
espertinho aqui perto resolveu queimar seu
lixo no quintal. Provavelmente, ele não percebe que o caminhão passa recolhendo o lixo
três vezes por semana, tampouco a taxa que
ele paga em seu IPTU todos os anos. O problema maior com isso é que nossa casa fica
num cheiro insuportável se não fecharmos as
portas e janelas antes”, contesta.
EMFOCOMÍDIA

Encontrar um destino para as folhas secas e outros lixos do quintal ou da calçada
parece ser simples para algumas pessoas
que adotam a prática de queimá-los. Esse
mau hábito, no entanto, é terminantemente
proibido pela legislação ambiental por meio
do Decreto Federal de número 6.514/2008,
de fevereiro de 1998. Por menor que seja, a
incineração dos resíduos gera danos ao meio
ambiente pela emissão de gás carbônico e
provoca doenças ao ser humano. Tudo isso
sem contar também com o incômodo do mau
cheiro nas roupas e dos problemas respiratórios.
No bairro Jaraguá as chateações são
muitas com situações de queimadas. “Há
tempos apareceu uma fumaça e não conseguimos identificar de onde vinha. Conversei
com vários vizinhos e ninguém sabia de onde
vinha a tal fumaça. Todo dia, praticamente,
nos incomoda no fim da tarde. A roupa de
uma vizinha fica suja e com mau cheiro por
isso. Tem dia que é insuportável. O cheiro fica
impregnado. O tempo fica seco e o nariz ressecado, queimando por dentro por causa da
fumaça. A fuligem entra toda na casa”, reclama Sumaya Santos, engenheira e moradora
do bairro.
O professor Eduardo Goulart de Macedo
também mora no bairro Jaraguá e sofre vários
incômodos devido à queima de entulhos que
seus vizinhos fazem frequentemente. “Na Rua
Flor de Orquídeas, próximo à Unifenas, é bastante comum ver queimadas. Perto do meu
prédio tem um terreno baldio muito grande
e muitos vizinhos queimam ali escombros,
madeira, sofás velhos, folhas. Chega a entrar
fuligem na minha casa. Além de perigoso,

Falta motivação???
Falta resultado???
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ANUNCIE AQUI: 3441.2725 | 2552.2525

ato irresponsável que persiste
Irregular
Em Belo Horizonte, a queima de lixo é
uma irregularidade, de acordo com o Decreto 5893/88 (art. 26). O infrator está sujeito
a penalidade e a multa varia de R$ 57,66
a R$ 2.883,05. Segundo Rogério Henrique
Pimenta, gerente de Apuração e Análise dos
Indicadores da Qualidade da Fiscalização, da
Secretaria Municipal Adjunta de Fiscalização
da PBH, não existe limite entre fazer um ato
privado e um ato que perturbe a vizinhança no caso da queimada. “A legislação não
distingue as duas situações. Qualquer queima de lixo ou resíduo é proibida por lei, pois
causa degradação do ar. Caso o resíduo seja
lixo domiciliar, o cidadão deverá colocá-lo
nos dias de coleta. Caso seja resíduo sólido,
como entulho, deverá levar a uma Unidade de
Recebimento de Pequenos Volumes, contratar
caçambas ou encaminhar às áreas licenciadas de bota-fora. O descarte de resíduo sólido particular, exceto lixo domiciliar, é responsabilidade do cidadão”, orienta. Questionado
sobre um serviço mais intenso de conscientização, ele explica: “Após a denúncia, o fiscal
realiza uma vistoria e promove campanha
educativa por meio de orientação ao infrator,
bem como à vizinhança”, esclarece o gerente.
A Lei de Crimes Ambientais (nº 9.605 de
13 de fevereiro de 1998), em seu artigo 54,
ainda diz: causar poluição de qualquer natureza
em níveis tais que resultem ou possam resultar
em danos à saúde humana. Causar poluição

FABILY RODRIGUES

atmosférica que provoque a retirada, ainda que
momentânea, dos habitantes das áreas afetadas, ou que cause danos diretos à saúde da população: pena de reclusão, de um a cinco anos.
Ou seja, queimar lixo constitui crime.
Doenças e incêndios
As vítimas das queimadas não são apenas o
meio ambiente. O pneumologista Carlos Augusto
Abreu diz que os problemas de saúde de uma
pessoa que se expõe constantemente a qualquer
tipo de queimada são considerados graves, por
menor que seja a quantidade de material incinerado. “A pessoa pode adquirir desde uma simples alergia, como rinite, até um caso mais grave,
como doenças pulmonares crônicas provocadas
pelo monóxido de carbono”, enfatiza.
Além de provocar danos à saúde, as queimadas também geram riscos em ambientes
urbanos. O capitão do Corpo de Bombeiros
Thiago Miranda explica os riscos eminentes
dessa prática. “Atendemos à demanda de incêndios oriundos desse tipo de queimada. Temos casos até de chamas que chegam à rede
elétrica. Essa prática é um risco de incêndios
imediatos. Ainda mais em tempos secos. O
fogo se propaga facilmente”, relata. Se você
presenciar alguma prática de queimada de
lixo, denuncie pelo telefone 156 ou pelo site
www.portaldeservicos.pbh.gov.br ou ainda no
BH Resolve, localizado na Avenida Santos
Dumont, 363, Centro. Faça a sua parte! (João
Paulo Dornas e Fabily Rodrigues)

Aproveite a promoção com os valores de 2014
Faça-nos uma visita e informe-se!
Curso de legislação em 1 semana.
Curso de reciclagem em 3 dias.
Buscamos e levamos em casa
ou serviço, em toda região.
Rua Izabel Bueno, 919 - Jaraguá

40%
30%

zo
a pra

www.guaxinimmodas.com.br
Rua Cyro Vaz de Melo, 581 - Dona Clara

3496-6201
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Qualidade em atendimento
e preço baixo!!!

ENTREGA

GRÁTIS

A DROGARIA MAIS BARATA DA REGIÃO!
Medicamento
Alopurinol 300 mg 30 cp
Alprazolam 1 mg 30 cp
Alprazolam 2 mg 30 cp
Anlodipino 5 mg 30 cp
Atenolol 25 mg 30 cp
Atorvastatina 10 mg 30 cp
Atorvastatina 20 mg 30 cp
Atorvastatina 40 mg 30 cp
Carvedilol 25 mg 30 cp
Clopidrogel 75 mg 28 cp
Citalopram 20 mg 28 cp
Enalapril 10 mg 30 cp
Glimepirida 2mg 30 cp
Hidroclorotiazida 25 mg 30 cp
Diclofenaco sódico 50 mg 20 cp
Neosaldor 20 cp
Kit Redubio com 3 shakes
Orlistat 120 mg 42 cp
Omeprazol 20 mg 56 cp
Pantoprazol 20 mg 28 cp
Pantoprazol 40 mg 28 cp
Zolpidem 10 mg 20 cp
Escitalopram 10 mg 30 cp
Venlafaxina 75 mg 28 cp
Paroxetina 20 mg 30 cp
Sertralina 50 mg 30 cp
Rosuvastatina 10 mg 30 cp
Losartan 50 mg 30 cp
Quetiapina 25 mg
Nimesulida 100 mg 12 cp
Sildenaﬁla 50 mg 4 cp
Loratadina 10 mg 12 cp
Cimegripe 20 cp
Fexofenadina 120 mg 10 cp
Isossorbida 20 mg 30 cp
Ibuprofeno 600 mg 20 cp
Levotiroxina 50 mcg 30 cp
Tibolona 2,5 mg 30 cp

Registro M.S.
1.2568.0191.004-1
1.1213.0424.010-3
1.1213.0424.017-0
1.5584.0194.001-1
1.1213.0255.001-6
1.0370.0562.003-6
1.0370.0562.010-9
1.2675.0134.010-5
1.6773.0373.025-2
1.0492.0189.015-1
1.6773.0235.002-2
1.4381.0144.044-7
1.5537.0007.005-0
1.4381.0147.006-1
1.0481.0044.001-0
1.1717.0020.002-1
Isento de M.S.
1.5584.0388.003-2
1.0535.0172.012-6
1.0047.0307.003-5
1.121.304.350.081
1.0047.0392.002-0
1.0043.1083.005-0
1.0043.0926.003-3
1.5584.0030.003-5
1.0047.0444.003-0
1.0235.1025.003-8
1.7287.0428.015-9
1.0492.0192.003-2
1.4381.0059.001-0
1.0043.1034.008-8
1.0235.0529.002-7
1.4381.0057.001-1
1.5649.0006.001-1
1.1213.0340.002-6
1.2568.0161.001-3
1.0089.0355.008-4
1.2675.0162.002-7

Preço
R$ 6,50
R$ 6,99
R$ 14,99
R$ 4,50
R$ 1,90
R$ 19,90
R$ 19,90
R$ 39,90
R$ 14,95
R$ 19,90
R$ 19,90
R$ 5,99
R$ 7,90
R$ 1,90
R$ 1,90
R$ 5,00
R$ 29,90
R$ 74,90
R$ 8,90
R$ 7,90
R$ 15,00
R$ 21,90
R$ 22,90
R$ 29,00
R$ 14,90
R$ 19,90
R$ 19,90
R$ 3,90
R$ 19,90
R$ 4,50
R$ 3,90
R$ 7,90
R$ 6,90
R$ 15,00
R$ 4,90
R$ 7,90
R$ 6,00
R$ 24,90

Marca

Prati
Biosintética/Achê
Biosintética/Achê
Neo Química
Biosintética/Achê
Teuto
Teuto
Nova Química
Legrand
Actavis
Legrand
Cimed
Accord
Cimed
OneFarma
Pharmascience
Nutracom
NeoQuímica
Globo
Sandoz
Biosintética/Achê
Sandoz
Eurofarma
Eurofarma
Neo Química
Sandoz
EMS
Neo Química
Actavis
Cimed
Eurofarma
EMS
Cimed
Unichem
Biosintética/Achê
Prati
Merck
Nova Química

Aceitamos todos os Cartões de Crédito, inclusive nas entregas. Convênio com rede Aceito (IPSEMG)

Rua Boaventura 1627 - Jaraguá
(em frente à Mixpão)

3403-1977

Av Sebastião de Brito 299 - Dona Clara
(ao lado do Clube dos Pescadores)

3497-8099

Fevereiro de 2015

9

Aquele Obter
que mora (inglês)
ao lado
Enxergar
Atmosfera

Nem
(inglês)
Astro Rei
Não ímpar

Inala

Local
apropriado
para se assar

Poeira
102
(alg.
romano)

Fazer
Frequentemente
Qualidade do
ar do ambiente
em chamas

Área
urbana

Lugar
correto
para se
desfazer
da sujeira

Ceder

Enérgico,
Vigoroso

Diminutivo
de �avô�

PERFIL DA SAÚDE NO
AMBIENTE DE TRABALHO

Varizes
4%
Tabagismo
7%
Sedentarismo
26%

Pressão alta
11%
Insônia
4%

Afastamento por
mais de 15 dias

15%

Dores
articulares

7%

Dores nas
costas
19%

EMFOCOMÍDIA

Cola: Aglutinar, Cat, Cateter. Gasoso, Get, Nor, Vinil

Estresse
7%

G A

Deixe
este
recinto!

P R
F

Artifício cirúrgico
utilizado para dilatar
as veias e facilitar
a passagem do sangue

R E

Situação
crítica
causada
por
incêndio

Inocular medicamento
fazendo uso de
agulha

P
V
E
R C
O T E V A G O
B
CA T E T E R
L U T I N AR
ME R GE N C I A
AS
A I A S
RE V
R O N
S P I RA
S O L
IR Z
P O AT
AT I C AR
A
C I DA DE
OR N O
IO H
V I R IL
XO
S O S O

Colar,
Unir

Não
cozido

F
U
L
I
A G
E
M

Terreno
Baldio
muito
usado
para fazer
Queimadas

Qualidade
daquele
que
cuida do
Bem Estar
Urbano

que
Males provocados pela emissão Aquele
não come
de Gás Carbônico
carne

G I V V O I MF S S MD T J J L O S
RNKST RE SS QOQNKV L U E
Á S P F C I L RÉ RS S F U F UO D
NDOR ESAR T I C UL AR E S E
B C Ó I G D GM E ME V F D D B E N
L S E F T AB A G I S M OD L J H T
E E P P F UG V P F P R A M E J O A
MZ ÃKL YF F UF AT F ORUUR
U I N S Ô N I AE F Ã E GOOE F I
AR E I P MF I E N F E QÇ O N A S
U A Á F F I A F A S T A ME N T OM
N V F L A BF G Q F D U MH H E I O
E T GF F BÓ I UN I F GF KE S U
F F F ÓS MF F A F S O F K A Ç A F
E S S ÃOAL T ANF I HF ÁV J F

G I V V O I MF S S MD T J J L O S
RNKST RE SS QOQNKV L U E
Á S P F C I L RÉ RS S F U F UO D
ND OR ESAR T I C UL AR E S E
B C Ó I G D GM E ME V F D D B E N
L S E F T AB A G I S M OD L J H T
E E P P F UG V P F P R A M E J O A
MZ ÃKL YF F UF AT F ORUUR
U I N S Ô N I AE F Ã E GOOE F I
AR E I P MF I E N F E QÇ O N A S
U A Á F F I A F A S T A ME N T OM
N V F L A BF G Q F D U MH H E I O
E T GF F BÓ I UN I F GF KE S U
F F F ÓS MF F A F S O F K A Ç A F
E S S ÃOAL T ANF I HF ÁV J F

Resíduo
de Fumaça

I D
L O
F R
F E
F S
F N
F A
É S
I C
J O
HS
F T
GA
F S
PR

I D
LO
F R
F E
F S
F N
F A
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HS
F T
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F S
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No caça-palavras ao lado você encontrará respostas relacionadas à
saúde e bem-estar. Encontre as palavras destacadas no grá�co. Na palavracruzada encontre respostas para o tema queimada de lixo, assunto abordado
nesta edição. Aprenda mais e divirta-se!

EMFOCOMÍDIA

PASSATEMPO

Mais perto de você!

Termogênicos e
Sucos Detox

Castanhas e
Sementes
Produtos
sem glúten
Farinhas
Chás e
Fitoterápicos
Snacks e
barrinhas

Delivery

Contamos com atendimento personalizado
com nutricionista. Seja saudável, seja Empório Fit!

3582-2749

Avenida Sebastião de Brito, 218 - Dona Clara | www.emporioot.com | vendas@emporioot.com
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Dengue ainda é preocupação na Pampulha
Considerada um dos piores problemas
de saúde pública do mundo, a dengue é
uma doença de grande conhecimento da
população, porém que não tem a devida
preocupação pela mesma. Segundo a OMS
(Organização Mundial da Saúde), entre 50
e 100 milhões de pessoas são anualmente infectadas pelo vírus da dengue pelo
mundo. Muito se conhece sobre a dengue
“normal” e a dengue hemorrágica, mas o
que poucos sabem é sobre a existência dos
quatro tipos de dengue, devido ao fato do
vírus responsável possuir quatro sorotipos,
sendo eles: DEN-1, DEN-2, DEN-3 e DEN-4.
Todos causam os mesmos sintomas, de formas e intensidades diferentes. Sendo assim, somente é possível contrair a doença
por quatro vezes.
O Aedes aegypti é o mosquito responsável pela transmissão da dengue e também da febre amarela e da Chikungunya.
Uma das principais dificuldades na erradicação do mosquito é o fato de que os ovos
são resistentes, são capazes de suportar
um ambiente seco por um ano, além de
se procriarem rapidamente. Atualmente, o
combate dos focos do mosquito transmissor tem sido a melhor e a única maneira de
se prevenir a transmissão da doença.
O período entre os meses de dezembro
a março é o de maior preocupação com a
proliferação do mosquito, devido às altas
temperaturas e às chuvas praticamente
diárias. A conscientização da população,

as práticas de incentivo e a determinação
das medidas de combate e prevenção dos
focos são temas de projetos de lei que
tramitam na Câmara de BH. De acordo a
Gerência Regional de Controle de Zoonoses Pampulha, na região os bairros com
o maior número de casos notificados são
o Santa Terezinha e o Manacás. Para lidar
com o problema em toda a capital, em janeiro houve a capacitação de médicos e
enfermeiros na abordagem dos casos suspeitos. Todas as unidades de saúde foram
visitadas para discussão do planejamento
das ações e do fluxo de atendimento dos
casos.
De acordo com o Ministério da Saúde,
o número de casos de dengue em janeiro de 2015 contabilizou em torno de 40
mil contra 26 mil no mesmo período do
ano anterior em todo país. Em 2014 foram 3.052 casos confirmados na capital
mineira, de acordo com informação da
Secretária Municipal de Saúde. Ainda há
casos suspeitos do ano de 2014, que estão sob investigação, o que pode alterar
o número total de casos confirmados. Só
no período entre 15 a 21 de dezembro do
último ano foram notificados 65 casos da
doença. Destes foram confirmados quatro,
25 foram descartados e 36 aguardam resultado de exames. Na Regional Pampulha,
até o presente momento não existem casos
confirmados, somente 24 suspeitas sem
confirmação ainda.

Socila Prime Jaraguá
passa por mudanças

“Estamos intensificando as ações
com as Comissões Locais de Saúde para
maior participação popular no controle dos
criadouros residenciais”, relata a gerente
de Saúde da Regional Pampulha, Cláudia
Capistrano. As ações para o combate do
vetor na regional se baseiam em mutirões
pontuais com retiradas de acumuladores de água parada em imóveis, realizada
toda segunda e quarta-feira. Também são
feitos mutirões em parceria com a Gerlu-P
(Gerência Regional de Limpeza Urbana da
Pampulha), vistorias mais frequentes e minuciosas nas áreas com mais casos, além
das ações educativas em escolas e locais
públicos, nos limites da Regional Pampulha.
As instituições de saúde devem fiscalizar e promover meios de diminuir os casos
de dengue, mas cada morador também
deve cuidar de sua residência para que
não haja locais com água parada para o
mosquito se reproduzir. Faça a sua parte!
(Thais Verhaaf)

O Socila Prime Jaraguá está sob nova
administração e traz novidades para os seus
clientes. A diretora de marketing do salão,
Jaqueline Romero, explica que a mudança
foi necessária para aprimorar os trabalhos do
estabelecimento. “Com a nova administração,
tomamos decisões que vão ampliar nossa
atuação no mercado”, comenta. As primeiras
ações já podem ser acompanhadas pelos clientes com a abertura do salão em mais um
dia da semana e a contratação de um novo
profissional.
Desde o dia 9 de março o espaço passou
a funcionar normalmente também na segunda-feira, de 9h às 19h, com todos os serviços
já disponíveis nos demais dias da semana. A
mudança acontece para atender a um público específico por atendimento nesse dia, que
tradicionalmente não conta com salões abertos. Além de ampliar o atendimento, o Socila
Prime ganha também mais um profissional,
especializado em corte e barbearia. O cabeleireiro Rodrigo Oliveira, conhecido como especialista em cortes para diversas duplas sertanejas, passa a integrar a equipe do salão,
atendendo na segunda-feira durante todo o
dia, e às terças e quartas-feiras, de 9h às
13h. Apesar da fama com o corte masculino,
Rodrigo trabalha também com corte feminino
e promete trazer novidades para o público do
salão. Mais informações: 3568-0770.

A gordura localizada está com os dias contados

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

,00

0

R$39ESSÃO
POR S

Rua Izabel Bueno, 693 - Jaraguá

www.coreﬁsio.net
PILATES | FISIOTERAPIA | ACUPUNTURA

4141-6634 | 9863-7961

RIEDADES DE
BUFFET COM VA
OS QUENTES
AT
PR
E
SALADAS

CA
SINU
ZANINO
NO ME

-SERVICE
ALMOÇO SELF
O
COM CHURRASC
ALMOÇO: Seg. a sex: 11h às 15h / Sab, dom, feriados: 11h às 16h | NOITE: Seg. a quinta: 17h às 0h / Sexta: 17h às 2h / Sábado: 16h às 2h / Domingo: 16h às 0h

Av. Sebastião de Brito, 400 - Dona Clara

3447-4839
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Casa da Gente chega ao bairro para
amparar pessoas com doenças mentais
tal. “Atendemos a pessoas especiais, com
deficiência mental e física, com o objetivo
de incluí-las na sociedade. Temos duas
casas, uma perto da outra, e com aspecto
bem familiar e não de uma clínica”, ressalta. Ela explica ainda que muitos atendidos
são de famílias com baixa renda e sem
estrutura para o tratamento. Na casa, eles
têm o suporte de terapeutas ocupacionais,
psicólogos e assistentes sociais e, assim,
conseguem realizar tarefas comuns que
promovem qualidade de vida, cidadania e
bem-estar.
Segundo Dalva, muitos ainda não sabe
da mudança. “Algumas pessoas acham que
somos uma casa de outro perfil, mas temos
um relacionamento ótimo com a vizinhança. Nossos hóspedes são tranquilos. É só
observar que não temos grades ou muros
altos”, explica. A fundação tem uma boa
parceria com a Prefeitura, mas que ainda
não é o suficiente. “Temos inscrição no posto de saúde da Regional Pampulha para
atender à nossa demanda. Além disso, recebemos semanalmente legumes, frutas,
ovos e carne. Vamos nos mantendo com os
recursos da PBH e de doações. Mas ainda
temos uma grande necessidade de fraudas
geriátricas, luvas higiênicas e materiais de
limpeza”, destaca Dalva Sales. Para fazer a
sua doação e obter mais informações, entre em contato pelo telefone 2127-3421.
(João Paulo Dornas)
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Portões, Pivotantes, Deslizantes,
Fuso, Basculante, Social
e Blindex

MANUTENÇÃO

Conheça nossos pacotes
para condomínios,
casas e prédios!

SEGURANÇA
Câmera, Alarme e
Convencionais de
Incêndio

TELECOM

Interfones,
Telefones e
Antenas Coletivas

2523-8812
Rua Garumá, 436 - Jaraguá
comercial@primeautomacaopredial.com
www.primecabeamentos.com.br
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e padaria
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EMFOCOMÍDIA

Nos últimos anos o jornal Jaraguá em
Foco abordou problemas relacionados a
uma antiga casa para tratamento de menores infratores, no bairro Indaiá. Em outubro
de 2011 apresentamos uma reportagem
em que vizinhos questionavam a segurança do local e denunciavam fugas e outros
transtornos. O Jornal pesquisou a demanda,
conversou com administradores da casa,
mobilizou uma visita com o Deputado Federal Eros Biondini e por fim a instituição
foi para outro local, como mencionado na
edição de julho de 2013. Agora uma nova
entidade se instalou no local e um trabalho
diferenciado está sendo realizado.
A Casa da Gente está localizada na Rua
Barra Grande, 180, próximo ao começo da
Rua Boaventura, e é uma associação não
governamental sem fins lucrativos, que trata da reabilitação psicossocial de pessoas
com doença/deficiência mental severa e
persistente, de baixo poder aquisitivo e
com laços sociofamiliares fragilizados ou
rompidos. Fundada por Dayse Belisário, a
organização tem o propósito de ser um local seguro, confortável e humanizado para
acolher essas pessoas.
A responsável pela comunicação da
entidade, Dalva Sales, afirma que os atendidos participam de uma rotina diária de
atividades domésticas, caminhadas, além
de participar de terapias orientadas por
profissionais capacitados em saúde men-

Aberto de 6h às 22h

Fevereiro de 2015
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Registro M.S.

Medicamento
Alopurinol 100 mg c/ 30 cp
Alopurinol 300 mg c/ 30 cp
Anlodipino 5 mg c/ 30 cp.
Atenolol 25 mg c/ 30 cp.
Atorvastatina 10 mg
Candesartana 16 mg c/ 30 cp
Carvedilol 25 mg c/ 30 cp
Carvedilol 6,25 mg c/ 30 cp
Ciclobenzaprina 5 mg c/ 15 cp
Clopidogrel 75 mg c/ 28 cp
Enalapril 10 mg c/ 30 cp
Glimepirida 2 mg c/ 30 cp
Glimepirida 4 mg c/ 30 cp
Hidroclorotiazida 25mg c/ 30 cp.
Ibuprofeno 600 mg c/ 20cp
Loratadina 10 mg 12 cp
Losartana pot. 50 mg c/ 30 cp.
Meloxicam 15 mg c/ 10 cp
Metformina 850 mg c/ 30 cp
Nimesulida 100 mg c/ 12 cp
Omeprazol 20 mg c/ 30 cp
Omeprazol 20 mg c/ 60 cp
Orlistate 120 mg 42 cp
Pantoprazol 20 mg c/ 28 cp
Pantoprazol 40 mg c/ 28 cp
Paracetamol 750 mg c/20
Prednisona 20 mg c/ 10
Rosuvastatina 10 c/ 30 cp
Sildenafila 50 mg c/ 2 cp
Sildenafila 50mg c/ 4 cp
Simeticona 15 ml
Sinvastatina 20mg c/30 cp
Tadalafila c/ 2 cp

1.2568.0191.001-7
1.2568.0191.004-1
1.0298.0341.002-1
1.0047.0363.003-0
1.0043.1075.002-2
1.0583.0766.007-6
1.1213.0342.005-1
1.1213.0342.007-8
1.0043.0945.012-6
1.0047.0424.008-2
1.1213.0011.003-5
1.0043.0042.002-1
1.0043.0042.003-8
1.0583.0491.013-6
1.2568.0161.001-3
1.7287.0478.003-8
1.2568.0202.002-3
1.5584.0065.001-1
1.2568.0151.001-9
1.1213.0390.001-0
1.2568.0169.004-1
1.2568.0169.016-5
1.5584.0388.003-2
1.1213.0435.003-0
1.1213.0435.008-1
1.1213.0370.002-1
1.0583.0288.003-5
1.0047.0499.002-2
1.5584.0145.009-1
1.0043.1034.008-8
1.5584.0310.001-0
1.0047.0472.011-4
1.0043.1103.009-0

PROMOÇÃO VÁLIDA ATÉ 30 DE MARÇO DE 2015 OU ENQUANTO DURAR O ESTOQUE

Preço Venda
R$
R$
R$
R$
R$
R$
R$
R$
R$
R$
R$
R$
R$
R$
R$
R$
R$
R$
R$
R$
R$
R$
R$
R$
R$
R$
R$
R$
R$
R$
R$
R$
R$

3,99
6,40
4,40
1,80
18,99
24,90
14,45
10,80
7,99
18,99
3,80
7,70
21,90
1,99
7,35
7,90
3,80
9,90
3,90
4,40
7,99
8,50
74,80
7,80
14,80
5,99
3,90
18,99
2,50
3,75
4,40
6,99
34,90

