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Jornal de circulação na
região da Pampulha

Em um mundo com total tendência para
o digital, nos sentimos grandes vitoriosos
por chegar à marca de 100 edições impressas. Um jornal local chegar a esse número,
circulando há mais de nove anos ininterruptamente, com total apoio de moradores, comerciantes e demais empresas, é motivo de
se comemorar e sentir muito orgulho.
Trabalhamos incansavelmente para oferecer uma leitura positiva, com temas de interesse da região, numa diagramação de total

BANCO DE IMAGENS

Alcance suas metas de maneira prática e positiva.
Página 3

qualidade e em papel diferenciado. E para
completar, nossa equipe de distribuição segue
um plano para que nenhum exemplar deixe de
ser entregue. Isso se chama compromisso e
amor pelo que fazemos. E é dessa maneira que
pretendemos continuar por muitos anos, contando sempre com o seu apoio e a sua parceria em todos os sentidos. Seja na sugestão de
pautas e matérias, nas críticas e nos comentários, na publicidade e na divulgação.
E vem mais por aí! Em outubro de 2018,

comemoraremos 10 anos de Em Foco Mídia
e 10 anos do Jornal Jaraguá em Foco e, por
esse motivo, teremos muitas novidades
no decorrer do ano com trabalhos e ideias
muito além dos nossos impressos. Vamos
mostrar que com boas parcerias e união podemos superar qualquer crise e buscar os
melhores resultados.
Que venham mais 100 edições!
Leia mais nas páginas 12, 13, 14 e 15

RAYSSA LOBATO

Valorização dos espaços gourmets na Pampulha.
Páginas 8 e 9
(31)
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Belo Horizonte comemora 120 anos com muitos eventos.
Página 17
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EDITORIAL
Paradoxo da vida atual
É interessante perceber
como as pessoas ficam mais
sensíveis no final do ano e começam a fazer planos, definir
compromissos, serem mais
organizadas, entre outras várias metas. Válido isso? Com
toda certeza, embora o ideal
é que não acontecesse somente nessa época, pois com
esses objetivos idealizados
frequentemente, certamente haveria uma melhor qualidade de vida e melhores resultados no campo pessoal, nas
finanças, no trabalho e na saúde. A grande maioria não
para a fim de analisar a vida de vez em quando e definir
focos para organizar melhor a rotina, o dia a dia.
Reli recentemente um texto que o humorista e autor
americano George Carlin, famoso pela irreverência e críticas
à sociedade, fez quando perdeu sua esposa e tem muito a
ver com esse tipo de pensamento que tenho e em como,
muitas vezes, vivemos de maneira tão incoerente com o que
queremos e precisamos. É o tal paradoxo do nosso tempo,
onde todos têm sempre muita pressa, querem de tudo ao
mesmo tempo e acabam não aproveitando nada direito.
Aprendemos a nos apressar e não a esperar. Comemos e bebemos muito e rapidamente, gastamos mais do que podemos, dirigimos rápido e imprudentemente, dormimos tarde
e acordamos cansados. Lemos pouco, quase não rezamos,
mas sempre há tempo para ver televisão, onde, por muitas
vezes, o programa é de péssima qualidade.

A cada dia, novas tecnologias são atualizadas e
lançadas. Armazenamos cada vez mais dados e nos comunicamos menos com as pessoas. Tiramos mais fotos
nos modernos celulares (nem câmeras digitais são mais
utilizadas), mas as visualizamos menos e as compartilhamos cada vez menos com a família. Ainda há pessoas
que gostam de muito espaço, constroem casas imensas, mas ainda mantêm seus pontos de vista estreitos.
Pessoas que multiplicam seus bens, mas reduzem cada
vez mais seus valores morais. O tempo acaba não tendo
tanto valor, pois tudo pode ser feito depois, outro dia...
um dia... As pessoas fazem planos de longas viagens,
mas muitas vezes são incapazes de “perder” três minutos para conhecer seu vizinho de porta num prédio ou
mesmo atravessar a rua para dar um bom dia.
Hoje, não se fabricam mais produtos com a mesma
qualidade. Os acabamentos são mais econômicos e, consequentemente, mais fracos. E isso vale para tudo: brinquedos, celulares, carros, prédios, equipamentos, entre
muitos outros. No texto citado, o autor ainda diz: “Limpamos o ar, mas poluímos a alma; dominamos o átomo, mas
não nosso preconceito; escrevemos mais, mas aprendemos menos; planejamos mais, mas realizamos menos”.
Não é assim? Não é um fato real em nosso cotidiano?
E aquelas pessoas que trabalham o dia todo e não conseguem ter qualidade de vida, estão sempre reclamando de
cansaço e mal saem de casa. Trabalham para que então?
Os lucros são altos, mas as relações vazias, sem qualidade.
O autor ainda diz que vivemos na “era de dois empregos, vários divórcios, casas chiques e lares despedaçados.

A era das viagens rápidas, fraldas e moral descartáveis,
das rapidinhas, dos cérebros ocos e das pílulas mágicas”.
Gosto de refletir sobre esses assuntos para nunca
deixar de enaltecer a importância de estar sempre com
a família, com as pessoas que você ama. São pessoas
que, muitas vezes, podem não falar nada, mas sentem
sua falta e gostariam de estar mais próximas. A época é propícia para dar mais atenção a quem merece,
para reforçar os laços fraternais, de reconciliação, de
abraços, de elogios e de palavras doces e boas de ouvir. Para reforçar o amor aos filhos, aos pais e ao companheiro(a). Para conhecer pessoas diferentes, dar
oportunidade ao novo. Conhecer a história de vida de
alguém que te dá um oi em um evento ou nas redes sociais, por exemplo. Para amar ao próximo acima de tudo
e agradecer a Deus pela vida, por mais um dia vivido.
Pequenos gestos são capazes de mudar, senão a
vida, o dia de uma pessoa. Às vezes, é justamente hoje
o dia que ela mais precisava de um abraço, um elogio,
um beijo carinhoso para se sentir melhor, para ter força
e determinação de tomar uma decisão. Pequenos gestos mudam situações, reconciliam pessoas e fazem a
vida mudar por completo. Para isso, basta o primeiro
passo e não custa nada. É possível fazer agora, neste
exato momento, no final desta leitura. Deus te abençoe
sempre e muito! Feliz Natal e um próximo ano maravilhoso e abençoado para você e sua família.
Fabily Rodrigues (Diretor / Editor da Em Foco Mídia)
emfocomidia@emfocomidia.com.br

O Jornal Jaraguá em Foco é uma publicação mensal da Em Foco Mídia voltada
aos moradores e comerciantes dos bairros Jaraguá, Dona Clara, Aeroporto, Indaiá,
Santa Rosa, Liberdade, São José, Ouro Preto, Castelo, Planalto, Itapoã e em parte do
Universitário, São Luiz e Santa Amélia. Independente e imparcial,
o principal objetivo do Jornal é informar, esclarecer, debater
por meio de matérias, temáticas úteis e demais notícias. O
Jornal é entregue gratuitamente (25 mil exemplares) em residências, comércios, clubes, empresas, dentre outros locais
de grande circulação.
Direção / Jornalista Responsável

Edição / Revisão

Fabily Rodrigues MG 09127 JP
(redação e edição)

Cláudia Duarte e
Rodrigo Castelo

Jornalismo / Marketing

Diagramação e Design

Estagiários

Fabily Rodrigues, Pedro Henrique
Dias, Rayssa Lobato e
Rodrigo Castelo

Danilo Jacques e
Alexandre Ferreira

Fabiano Lana
e Letícia Polito

Fotos

Administrativo

Contato / Publicidade

Equipe Em Foco Mídia
e Banco de Imagens

Maria Cecília Burgarelli e
Matheus Augusto

(31) 3441-2725 / 2552-2525
99991-0125
99998-8686

Em Foco Mídia

Endereço

Informações

www.emfocomidia.com.br
emfocomidia@emfocomidia.com.br

Rua Conselheiro Galvão, 68
Jaraguá / CEP 31.255-750
Belo Horizonte - MG

Tiragem: 25 mil exemplares
Periodicidade: Mensal
Impressão: Gráfica Pampulha

Em Foco Midia

@emfocomidia

DEZEMBRO 2017

3

Alcance suas metas em 2018!
Na virada do ano é comum que as pessoas tracem
planos e metas para o ano que se anuncia. Tão recorrente quanto, é o grande número de queixas sobre a
não realização ou a impossibilidade de se alcançar os
objetivos projetados.
Todos nós temos sonhos e projetos. Mas é preciso
agir, estabelecer objetivos e metas. Objetivo compreende aquilo que você deseja alcançar. Por exemplo: uma
promoção, viagem internacional, mudança de emprego.
Meta, por sua vez, tanto é o tempo estipulado como os
meios para atingir o objetivo. O próximo passo é planejar.
O objetivo é fundamental para a motivação e a superação dos obstáculos que aparecerão frequentemente. O que
define o sonho de uma meta é o prazo para sua concretização. Com ação, disciplina e foco é possível alcançá-la.
Como você avalia seu ano? O que você conquistou? O que você adiou? Já reparou quantas pessoas
desistem anualmente de suas metas? A sensação de
impotência nestas situações é muito incômoda, por
isso, o Jornal Jaraguá em Foco listou dicas para que
todos possam realizar seus sonhos e desenvolver seus
planos e projetos.
Tenha total controle de seus planos, sabendo se está
no caminho certo. Seja determinado, pois o resultado final será surpreendente e todo esforço será válido e muito
comemorado. Com foco, disciplina, entusiasmo e motivação seu caminho será bem mais tranquilo! E aí? Quais
são suas metas para 2018? (Fabily Rodrigues)
11 passos para conquistar seus objetivos

1) Seja direto e tenha foco! Defina sua meta com
clareza e em detalhes. O que quer alcançar? Ex.: se

INTERNET

5) Comece hoje! É incrível como temos a tendência de
deixar tudo para depois. E, às vezes, esse depois nunca chega;
6) Aproveite as oportunidades! Fique atento! Quando elas chegarem, esteja preparado para agarrá-las;
7) Fortaleça pontos fortes! Descubra-os,
além de suas habilidades e competências e busque
aperfeiçoá-las a cada dia;

você quer emagrecer, defina quantos quilos você quer
perder para se sentir melhor;

2) Escreva sua meta! Ao fazer isso, você utiliza outra

parte do seu cérebro, facilitando a memorização e o foco;

3) Priorize! Após definir seus planos e porque alcançá-los, dê prioridade àqueles que possuem mais possibilidade de concretização no momento. Trabalhe neles
por partes, dividindo a ação e projetando expectativas por
semana ou por mês. Procure terminar cada tarefa iniciada
e lembre-se sempre porque cada ação é importante para
alcançar seu resultado;
4)

Defina prazos! Com as metas fragmentadas, estabeleça um prazo real para cada uma delas, prevendo
imprevistos e gastos, dando um passo de cada vez;

8) Mantenha a determinação! Se ontem você não
seguiu sua dieta, não adianta hoje você passar o dia com
apenas duas folhas de alface. O melhor que você faz é
reconhecer que nem sempre as coisas vão sair como o
planejado. Lembre-se de que a consistência é como tomar banho. Se ontem você não tomou banho, não adianta
hoje tomar dois para compensar;
9) Seja flexível! Se suas ações não estiverem surtindo efeito, tente ser mais flexível e, se necessário, mude de
estratégia, mesmo que tenha investido tempo e dinheiro.
Reprograme-se a cada imprevisto ou atraso;
10) Seja positivo e otimista! Procure eliminar crenças limitantes e comportamentos sabotadores como adiar
tarefas e perder o foco. Acredite que é possível alcançar
seu objetivo no tempo proposto. E cuidado com conselhos
de pessoas pessimistas e negativas;
11) Seja determinado e motivado! Deposite todo seu
empenho naquilo que é necessário fazer para alcançar seu sonho e obter suas realizações. Jamais desista de alcançar seus
resultados. Comemore as conquistas!
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JARAGUÁ INFORMA

Sanduba novo na região
A região da Pampulha ganhou uma
novidade para quem gosta de sanduíches. Inaugurado no dia 4 de dezembro, o
Jaraguá Sanduíches trabalha com um novo
conceito, agregando qualidade e muito sabor aos lanches da casa. Para elaborar um
cardápio gourmet, o chef Marcos Mendonça
Torres seleciona ingredientes de qualidade
para agradar aos clientes mais exigentes e
realiza o preparo dos sanduíches de forma
artesanal. Além dele, os amigos Francisco
Mateus, Tiago Assis e Robert Elinfer também
fazem parte da parceria que concretizou
o novo empreendimento. Segundo Tiago
Assis, “o foco dessa união é oferecer sanduíches de verdade, um novo conceito para
quem curte um bom sanduba e que preza a
qualidade do que come”, ressalta. Francisco
Mateus destaca ainda que, além de produtos de qualidade, a empresa preocupa-se
em atender à população com bons preços,
mantendo o carinho com o cliente. “Nossa
proposta é proporcionar uma fantástica ex-

Ex-Combatentes preservam sua história
fotos: divulgação

No dia 18 de novembro ocorreu o 1º
Evento de Cultura, Lazer e Informação da
Pampulha, organizado pela Associação dos
Ex-Combatentes do Brasil (AECB). A entidade, fundada há 71 anos, procura reunir,
agregar e preservar a história dos ex-combatentes e a memória nacional. Durante o
evento, os presentes puderam conhecer a

participação do Brasil na Segunda Guerra
Mundial. Nossos parceiros Casa do Chef,
Academia Monte Olympo, Sorveteria Sol e
Neve e NutriSaúde estiveram presentes e
deixaram o evento ainda mais animado e
interessante. A Associação funciona na Rua
Professor Magalhães Penido, 680, bairro
Aeroporto. Mais informações: 3441-1801.

periência gastronômica a um preço justo e
acessível. E o melhor de tudo, no conforto
da sua casa”, finaliza.
Com foco exclusivo no delivery, o
atendimento contemplará inicialmente
os bairros Jaraguá, Dona Clara, Santa
Rosa, Universitário, Aeroporto, Itapoã, São
Luiz, São José, Ouro Preto e o Campus
UFMG. O Jaraguá Sanduíches funciona
de terça a domingo, das 13h às 0h, com
frete grátis para as regiões atendidas.
Mais informações: 3324-9954 ou via
WhatsApp 99572-0784.

Matrículas Abertas 2018

Há mais de 10 anos oferecendo um espaço acolhedor com segurança, carinho e respeito pela infância!

Berçário e educação infantil

Av. Santa Rosa, 756, Bairro São Luiz - BH/MG | (31) 3403-2349 ou 99390 -2200

@CanguruEscolaparaInfancia |

@canguruescolaparainfancia |

@Escolacangurubh
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A valorização do a
Os espaços gourmets são uma realidade em Belo
Horizonte. Sorveterias, açaiterias e cafeterias têm aderido a esse novo estilo de ambiente, que se tornou um
sucesso. Os sorvetes, açaí e cafés tradicionais continuam, mas ganharam novas formas para serem servidos.
Pensando em melhor atender os seus clientes,
as sorveterias da região da Pampulha sofisticaramse e trouxeram variadas opções para suas lojas. O
sócio-proprietário da Sol e Neve, Daniel Nascimento,
destaca que com a gourmetização trouxe produtos diferenciados para sua loja. “Temos um mix variado de sorvetes, açaís, paletas e picolés. E, para isso, trabalhamos
com taças, produtos diets e sem lactose. Um dos nossos diferenciais são as sobremesas mais sofisticadas e
o self-service de açaí. Assim, o cliente pode montar da
maneira que quiser, seja ele o açaí natural, o tradicional,
com leite condensado ou sem adição de açúcar”, conta.
O açaí, uma das paixões nacionais, também está mais
gourmetizado. Em algumas lojas, já é possível encontrar a
fruta batida e servida com opções que vão muito além dos
pedaços de frutas e granola. Segundo Rosaura Goulart,
sócia-proprietária do Polo do Açaí, houve um aumento na
procura do açaí gourmet e esse público específico tem
crescido bastante. “O açaí gourmet tem sido muito solicitado pelo fato das pessoas primeiro ‘comerem com os olhos’,
já que é bastante elaborado, deixando-o bem tentador”.
Cafeterias
Existem cafés para todos os gostos. A bebida possui
tantos apreciadores que acabou trazendo diversas variações, sendo servida nas residências, bares e restaurantes.
O café gourmet é a nova tendência nas cafeterias do Brasil.

DIVULGAÇÃO

Sol e Neve
Enquanto o café normal pode apresentar uma mistura de
vários grãos diferentes ou de melhor nível, o gourmet é,
geralmente, feito com o puro café arábica, o qual é considerado mais rico e apurado do que os demais.
Segundo a sócia-proprietária da A Nata do Café,
Viviane Regina Favato Bárbara, as cafeterias começaram
a se atentar para um café melhor, em um espaço mais
aconchegante e que proporciona bem-estar aos clientes.
“Trouxemos o conceito de fazer as pessoas conhecerem o
que é café de qualidade. Na cafeteria, trabalhamos apenas com o café de torra média, que é mais claro. Até
mesmo o nosso café coado, com o tradicional coador de
pano, também é feito com o café especial. Temos como

diferencial o café moído na hora, já que trabalhamos apenas com grãos e não com o pó”, esclarece.
Ela ainda ressalta que as pessoas estão se adaptando ao café mais gourmetizado. “Algumas pessoas
ainda estranham o gosto do café gourmet, pois estão
acostumadas com o café muito torrado, porém, a grande parte está aceitando, degustando e entendendo o
diferencial do café especial”.
Seguindo a mesma linha, a sócia-proprietária da
Kaffe Chez Margrethe, Simone Roncada Chaves, conta
que a cafeteria tem uma concepção dinamarquesa, país
no qual ela e o marido Silvio José Zulato Chaves moraram
por três anos, e foi decisiva na hora de abrir o negócio.
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ambiente gourmet
FOTOS: Rayssa Lobato

A Nata do Café
“Sempre prezamos a qualidade dos produtos, assim
como na Dinamarca, e contamos com um espaço diferenciado do que se encontra no mercado, até mesmo
pelo design. Estamos em um espaço intencionalmente
pequeno, pois queríamos um lugar aconchegante, como
os cafés da Dinamarca, uma espécie de slow food, onde
tudo é feito na hora. O nosso objetivo é trazer ingredien-

tes finais com uma boa qualidade. O nosso café é moído
na hora e temos variadas sobremesas, como tortas doces”, conta. Simone ainda reforça a diferenciação entre
o café especial e o tradicional. “Hoje em dia, os cafés
especiais estão tendo um ‘boom’, com um preparo com
maior carinho. Mas existe a diferença no produto e que,
ainda, não é totalmente reconhecido”, finaliza.

Chez Margrethe
Os espaços gourmets estão, cada vez mais, em alta
no Brasil e as comidas e bebidas estão mais sofisticadas. Com a chegada do verão e as altas temperaturas da estação, aproveitem para conhecer as variadas
opções de sorvetes e açaís e, para os amantes de um
bom café, degustem diferentes tipos de uma das bebidas mais consumidas do mundo. (Rayssa Lobato)
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Comunidades de dependentes químicos recebem vans
O Jaraguá em Foco esteve, no dia 4 de
dezembro, na comunidade católica Mundo
Novo e participou da entrega de vans para
comunidades de recuperação de dependentes químicos de Minas Gerais. A solenidade aconteceu durante o momento de
oração e louvor, que é realizado todas as
segundas-feiras, às 19h. Os veículos são
fruto de uma emenda parlamentar enviada em 2013 pelo deputado federal Eros
Biondini. Na ocasião, estiveram presentes
o governador de Minas Gerais, Fernando
Pimentel, além de outros integrantes do
governo e de secretarias de Estado.
“Outras tantas ações semelhantes já
foram realizadas em favor dessas comunidades. Essa contemplará 20 dessas instituições, que
sempre precisam se locomover para as ações com os
recuperandos. Apesar de o Mundo Novo ser uma asso-

DIVULGAÇÃO

ciação, a comunidade não recebe verbas públicas. Foi
um discernimento e decisão que tomei logo que aceitei a
indicação para a política”, explicou Eros, que também é

fundador do Mundo Novo.
Transformando as orações em gestos
concretos, a Comunidade Mundo Novo
acolhe e ajuda os jovens dependentes
de crack e outras drogas. São diversas
pessoas que já se recuperaram e hoje
estão de volta à sociedade, à família, ao
estudo e ao trabalho.
A missão da instituição é a restauração de vidas através da força do evangelho! “Pela força da oração, acreditamos
que Deus nos alcança com bênçãos em
nossas realidades e necessidades. Pedimos que aqueles que estão tristes recebam alegria em seus corações; se estiverem angustiados, que recebam a paz; se
cansados e desanimados, recebam a força de Deus; e se
estiverem magoados, recebam o dom de perdoar”, conclui
Eros Biondini. Mais informações: 3658-5788.

DEDICANDO MEU MANDATO
Santa Casa
Mário Penna
Hospital da Baleia
Hospital Evangélico
Hospital São Francisco
Hospital Madre Teresa
Sarah Kubitscheck

R$ 1.369.538,00
R$ 1.230.544,00
R$ 1.820.000,00
R$ 726.950,00
R$ 630.000,00
R$ 900.000,00
R$ 150.000,00

Recursos destinados pelo deputado federal Eros Biondini

erosbiondini
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Jornal Jaraguá em Foco c
Atingimos uma marca de muito orgulho para todos
nós. É uma marca especial para a Em Foco Mídia, para o
idealizador do Jornal Jaraguá em Foco, Fabily Rodrigues.
Mas pensamos que é especial também para toda a população da região do Jaraguá e, há quase dois anos,
também para os moradores da Pampulha em geral, já
que o Jornal foi unificado com o Ouro Preto em Foco e o
Planalto em Foco desde janeiro de 2016 e hoje tem uma
significativa tiragem de 25 mil exemplares, sendo distribuído diretamente em 20 bairros da Pampulha.
Orgulho imenso para um empreendimento que começou de maneira tão simples, dentro de um quarto
e com o apoio publicitário de amigos e pessoas que
acreditaram num trabalho que nem existia ainda. A
confiança e o prazer de fazer este trabalho permitiram
que ele chegasse aonde chegou.
10 anos
Comemoraremos no ano que vem 10 anos de Em
Foco Mídia e 10 anos do Jornal Jaraguá em Foco. Por
essas e outras, estamos traçando vários planos e ideias
para 2018, quando faremos um trabalho muito além dos
nossos impressos: ações sociais, palestras, parcerias,
encontros de empresas e por aí vai. Queremos mostrar
que com boas parcerias e união podemos superar qualquer crise e buscar os melhores resultados.
Nesse meio tempo, manteremos com total qualidade os jornais Cidade Nova em Foco e Em Foco Turismo,
assim como a revista Pet em Foco. Todos são muito bem
aceitos pela população em geral, com redes sociais bastante movimentadas e servem de inspiração para tantas
pessoas, não só em BH, mas em outros estados e ci-

“Nosso saudoso Chacrinha dizia: ‘Quem
não se comunica se trumbica!’. Quando
nós nos voltamos para a Bíblia, esta diz
que o verbo era Deus e o verbo estava
em Deus e, pela força do verbo, tudo foi
feito. Daí, a importância de exaltarmos
e agradecermos pela 100ª edição do
Jaraguá em Foco!”

---

Padre Gilson, Presidente da Comunidade CRESAP

dades, onde conseguimos também formar maravilhosas
parcerias. E iremos reforçar ainda nosso trabalho com
comunicação integrada, marketing e gestão de redes sociais, com uma equipe bem preparada para buscar os
melhores resultados e, principalmente, visibilidade para
as empresas que apostam em nossas ferramentas.
Poder da mídia local
Vivemos em um mundo no qual a informação está
presente por todos os lados, em todos os locais e a
qualquer hora. A comunicação é uma das maiores necessidades do ser humano. Ela é recebida pelo usuário
por diversos canais: TV, revista, jornal, rádio, internet
e, atualmente, pelas redes sociais. Mas não é somente
dos grandes veículos da imprensa que vive a notícia. O

poder da mídia local é maior do que se imagina. Sem
dúvida, a internet tornou-se uma importante e imediata
fonte de informações. Porém, para muitos, essas informações com a foto estampada em um jornal ou em uma
revista impressos têm mais repercussão, visibilidade e
credibilidade. Jornais de bairro não foram e nem serão
extintos pelo crescimento do on-line porque as pessoas
querem saber o que acontece no entorno delas.
O ponto principal de um jornal como o Jaraguá em
Foco é a comunicação direta com a sua comunidade.
Por isso, ele torna-se uma ótima opção para a divulgação de eventos, acontecimentos, notícias, além de
anúncios publicitários. Trata-se de uma mídia inteligente, que procura a comunicação emocional e afetiva.
O resultado é sempre positivo e o custo-benefício
bastante reduzido quando comparado a qualquer outra
mídia que abranja a cidade inteira. Sem contar ainda com a entrega direta em residências, comércios e
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chega à sua 100ª edição
“Eu já vi muitos jornais pararem a sua
circulação por causa das crises, falta de
apoio e mesmo devido à atual força da
internet e redes sociais. Mas o Jaraguá
em Foco nunca parou a sua missão de
formar e informar os moradores de toda
a nossa região! ”

“Considero um privilégio nosso bairro
compor a região abrangida pelo
Jaraguá em Foco, que cumpre, com
extremo louvor, seu valioso papel social
de instrumento informativo leve, de
agregação comunitária, de promoção do
comércio e serviços locais. O Jornal se
perpetuará muito além dessa marcante
100ª edição. Parabéns!”

---

Eros Biondini, Deputado Federal
pontos de grande circulação nos bairros, fazendo com
que a maioria dos moradores tenha acesso. Por ser distribuído gratuitamente, o jornal de bairro chega, muitas vezes, aonde nenhum outro alcança. Geralmente, é
o único jornal lido pela família.
Acrescenta-se, ainda, o fato de que é um veículo
respeitado pela comunidade porque está sempre à
frente nas reivindicações das lideranças locais, além
de noticiar fatos importantes e informações pertinentes ao interesse geral. A comunicação é rápida e efetiva com os formadores de opinião.
Vantagens
Muitas vezes, o Jaraguá em Foco chega às mãos de
quem não pode ou não tem o costume de ler um periódico
de maior circulação, criando, portanto, o hábito da leitura.
As pessoas que o recebem já se acostumaram e gostam
de receber o impresso em suas casas. Muitos gostam de
realizar a leitura tocando no papel, sentindo seu cheiro,

---

Marcus Soares Nunes, Engenheiro e Professor

guardando para ler depois, até porque no dia a dia nem
sempre sobra tempo para ler um jornal por completo.
Você pode levá-lo para onde for e ler no tempo que quiser.
Pode estar em um ônibus, num clube, num consultório,
por exemplo, sem depender de um aparelho móvel e de
internet. Na web, a pessoa normalmente procura apenas
aquilo que a interessa. No papel, o leitor é forçado a saber
um pouco mais de tudo e não costuma ler apenas a capa,
como normalmente acontece na versão eletrônica.
Bons leitores, em geral, gostam de virar as páginas,
mesmo que apenas para visualizá-las ou ler os títulos, os
anúncios e as fotos. Além disso, enquanto alguns sites
têm um nível duvidoso de confiabilidade em suas notícias, os artigos e as matérias dos jornais impressos são,
geralmente, escritos e revisados por profissionais que

têm como única função garantir a precisão profissional,
acompanhando de perto notícias do cotidiano, cobrando sempre soluções.
Outra grande vantagem dos veículos impressos que
circulam em bairros é o destaque dado ao comércio local
e aos prestadores de serviço da região. Os anunciantes
têm grande destaque, de forma que os leitores podem
conhecer diversos pontos de consumo na região, fomentando o desenvolvimento da economia local.
Bem mais do que informar, o jornal tem o papel de
tornar os cidadãos conscientes de tudo o que acontece
ao seu redor, capazes de pensar, julgar e de decidir. Aliás,
ao longo da história da humanidade, o hábito de ler representa um sinal distintivo, de dignidade e saber. Leitura é
alimento, é fonte de vida! Desfrute-a! (Fabily Rodrigues)
CONTINUA NAS PÁGINAS 14 e 15
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ENQUETE

Parceiros e moradores falam sobre a 100ª edição do Jaraguá em Foco
“A palavra e a comunicação estabelecem verdadeiramente uma sociedade nova. E o Jornal Jaraguá em Foco, que
começou de forma muito simples e hoje se tornou uma
grande referência em nossa região, tem proporcionado a
todos os segmentos da nossa sociedade comunicar-se.
Com isso, fazer acontecer uma sociedade nova e gerar, verdadeiramente, uma fraternidade através da comunicação.”
Padre Gilson, Presidente da Comunidade CRESAP

“Gostaria de enfatizar a importância do Jornal Jaraguá em
Foco para a sociedade da Pampulha, onde podemos sentir a vida social, comercial, empresarial, além da economia
da nossa região. Parabenizo o trabalho de toda equipe envolvida, em especial nesta edição comemorativa das 100
edições, pois consegue demonstrar a capacidade de comunicação e informação para com todo o público da região.”
Carlos Tôrres, Presidente do Jaraguá Country Club

“Acompanho o Jaraguá em Foco desde a sua fundação!
Além de ser um veículo de comunicação diferenciado em
sua qualidade, o Jornal, assim como os demais trabalhos
da empresa, são merecedores de todos os elogios por circular há tantos anos e hoje completar a sua centésima
edição! Parabéns a toda equipe e ao meu amigo Fabily!”
Eros Biondini, Deputado Federal e ex-morador do Jaraguá

“Quando um veículo de comunicação se torna ‘centenário’, é sinônimo de credibilidade. A edição 100 do Jornal
Jaraguá em Foco é a prova material inquestionável de
que trabalho e esforço aliados à muita paciência e
perseverança dão efetivamente resultado. Que venham
mais 100 edições!”
Jaqueline Barros, Equilibrium Yoga

“Parabéns, Fabily e equipe, pelo sucesso do Jaraguá em
Foco! Parabéns pela 100ª edição! Fruto de um trabalho
feito com muita seriedade e dedicação. Este é, de fato,
um trabalho bem elaborado e divulgado. Nos alegramos e
brindamos com vocês por fazermos, também, parte dessa
história! Que Deus os abençoe!”
Marília Abramo, Lipy Livraria e Papelaria

“Sou leitor assíduo e fiel do Jaraguá em Foco desde o seu
início, levando-me a ser grande admirador do trabalho da
competente equipe liderada pelo jornalista Fabily. Leio tudo,
em especial os editoriais e as crônicas, sempre muito bem
escritos e edificantes. Considero um privilégio nosso bairro
compor a região abrangida pela referida publicação, que
se perpetuará muito além dessa marcante 100ª edição.”
Marcus Soares Nunes, Engenheiro e Professor

“Moro no Jaraguá desde 1960 e fico por dentro de tudo
que acontece no bairro por meio do Jornal. Minha filha
Simone tem a coleção completa do Jaraguá em Foco. Meus
parabéns pelo belo trabalho, pela 100ª edição, que vocês
continuem por muitos e muitos anos e que eu viva para
acompanhar tudo de perto. Adoro o Jornal!”
Arthur Pelegrino, Aposentado

“O Jornal Jaraguá em Foco é muito bem feito, organizado, com fotos maravilhosas. É bastante informativo,
abrangente, além de bem impresso e diagramado. O
Sr. Fabily Rodrigues é um cronista da melhor qualidade
e nos faz refletir bastante em seus textos. Merece ser
sempre lido. Parabéns pela 100ª edição!”
Osvaldo Dias da Silva, Aposentado
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“Se hoje tenho motivos para comemorar a 100ª edição
desta grande parceria é porque também me sinto vitoriosa trabalhando ao lado dessa equipe. Parabéns a
todos os profissionais que fazem parte deste sucesso.
Que o empenho de todos continue trazendo bons resultados a todos nós!”
Márcia Amaral, Colégio Dona Clara

“Nosso primeiro contato com o Jaraguá em Foco surgiu da
necessidade de divulgar o nosso nome e a nossa missão,
que vai muito além de ensinar português e matemática, por
exemplo. Os jornais da Em Foco Mídia são práticos por serem
locais, de maneira que várias pessoas comentam e se reconhecem naquele trabalho. É uma boa parceria e, ao longo dos
anos, sempre tivemos um ótimo relacionamento! Parabéns!”
Irmã Roseli Hart, Diretora do Colégio Santa Marcelina

“O Jornal Jaraguá em Foco sempre demonstrou bastante compromisso com a nossa região, e esse é mais um dos motivos
que nos leva sempre a participar das suas edições desde
2008. Ele é impecável e com uma visibilidade limpa, que retrata bem a realidade da região. Como tenho uma presença
maior no Jaraguá, sempre escuto o feedback dos clientes que
elogiam muito o trabalho. Parabéns pela 100ª edição!”
Vinícius Dantas, Padaria Ping Pão

“Nos sentimos honrados com essa parceria desde nossa inauguração em 2011, pois o Jaraguá em Foco inspira confiança
e traz credibilidade à nossa marca. Temos sempre um retorno muito positivo, pois as pessoas confiam no Jornal e isso,
consequentemente, agrega valor à nossa escola. Seu sucesso
não veio por acaso. Passa pela qualidade, eficiência e pela
cordialidade com que trata seus parceiros. Parabéns, Fabily!”
Kênya Lopes, Luziana Lanna Idiomas – Unidade Jaraguá

“Parabenizo toda a equipe do Jornal Jaraguá em Foco,
sob o comando do Fabily, por sua 100ª edição. Um jornal
comprometido com a comunidade, trazendo informações,
dando apoio às empresas locais, sempre com ética e
muito profissionalismo. Uma marca merecida e que traz
orgulho para toda a região da Pampulha.”
Margareth Pantoja, Restaurante Sapão Taioba

“O Jornal Jaraguá em Foco é muito importante para a
região. Valoriza o comércio local, dando uma grande
visibilidade para as lojas e empresas de bairro. Tenho
um retorno muito válido desde que inaugurei a loja em
2013. A Em Foco Mídia me ajudou no objetivo de fixar
o nome da loja na região. Desde então, não parei de
divulgar. Parabéns pela 100ª edição!”
Carla Renata Alves, Essencial Moda Íntima

“Fui comerciante no Dona Clara por 32 anos. Neste período,
surgiram muitas coisas boas, dentre elas o Jaraguá em Foco,
com uma seriedade enorme em todas as matérias e passando credibilidade para todos nós, leitores. Sempre fui leitor e
reconheço sua importância, principalmente nas cobranças
frente aos órgãos competentes. Muito obrigado por existir e
que venham mais anos de muito sucesso ao Jornal.”
Valcir Aguiar, Casa de Carnes Aguiar

“Esses quase 10 anos de Jaraguá em Foco foram marcados
pelo profissionalismo e dedicação da Em Foco Mídia. Sempre
ficamos admirados por ver que os exemplares estão sempre
em diversos pontos da região e na residência de amigos e familiares. A cada edição acompanhamos o dia a dia de nossa
região. Crescemos juntos, e hoje temos a satisfação em ver
as empresas mais fortes. Desejamos sucesso cada vez mais!”
Juliana Capanema e Gilber Siqueira, Sonho de Criança
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Se liga no Natal
Aqui suas compras podem fazer
´
o seu Natal inesquecivel.
Concorra a

COMPRAS ACIMA DE

R$150,00

1 cupom
para participar
do sorteio

PERÍODO DA PROMOÇÃO: 28/11 A 28/12 ATÉ ÀS 16H
DATA DO SORTEIO: 28/12, ÀS 17H
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Belo Horizonte: 120 anos de encantos e sabores
Alberto Andrich

Loja do bairro Dona Clara
recebe prêmio de moda
A loja Guaxinim, localizada na Rua Bolívar Mineiro,
436, foi indicada por clientes ao Prêmio Fashion
Business - enquete moda infantil -, que acontece
anualmente e reconhece os principais lojistas de
moda. A premiação foi entregue no dia 17 de dezembro de 2017, no Ouro Minas Palace Hotel, e teve como
atração um desfile de 15 looks das homenageadas
participantes e a presença de vários blogueiros. “Ficamos muito felizes com a indicação de nossos clientes. Isso valoriza as lojas e o comércio do bairro Dona
Clara”, acrescenta a proprietária da Guaxinim, Tércia
Cristina Tavares. O evento teve cobertura jornalística do programa Paulo Navarro, da Band, do Jornal O
Tempo e também do Jaraguá em Foco.
DIVULGAÇÃO

Há 120 anos nascia Belo Horizonte, ou BH para
os mais íntimos. A mistura entre cidade interiorana e
capital funde-se e faz daqui um lugar único. Inconfundíveis são os cheiros e os sabores desta terra tão amada... Sentir-se em casa é missão fácil por aqui, ainda
melhor se vier acompanhado de um “cafezin” com pão
de queijo quentinho ou de uma cerveja bem gelada
pelos bares locais... Garantimos que, em pouco tempo, já falará com sotaque “mineirês” e encantará quem
passa pelas ruas da capital mineira.
Como disse Felipe Peixoto Braga Netto em um de
seus textos: “O sotaque das mineiras deveria ser ilegal, imoral ou engordar (...) Mineira devia nascer com
tarja preta avisando: ouvi-la faz mal à saúde. Se uma
mineira, falando mansinho, me pedir para assinar um
contrato doando tudo que tenho, sou capaz de perguntar: só isso? Assino achando que ela me faz um favor.”
Cercada pela Serra do Curral, que é referência histórica, Belo Horizonte ganha de presente uma extensa
programação cultural, além de inaugurações muito importantes para a população belo-horizontina.
Entrega do funcionamento de 100% dos leitos do
Hospital do Barreiro; shows de grandes bandas; city

tour nos pontos turísticos; cantata de Natal; exposições; prática de atividades físicas; soluções de desafios tecnológicos; oficinas de empreendedorismo, feira
de adoção de animais e outras ações que completam,
no total, 170 eventos. “A cidade é do cidadão. A melhor
maneira que encontramos para participar da festa que
comemora os 120 anos de Belo Horizonte foi buscar
sintonia com os movimentos culturais que nos rodeiam,
valorizando formas democráticas de convivência, potencializando manifestações artísticas existentes”, afirma Juca Ferreira, secretário Municipal de Cultura.
O presidente da Belotur, Aluizer Malab, completa:
“Belo Horizonte comemora seus 120 anos em estado
de efervescência. É uma cidade criativa, um centro
onde a cultura, as artes, a gastronomia, o conhecimento científico e a tecnologia movimentam o cotidiano da cidade, estimulando sua permanente renovação.
Parabéns, BH!”, comemora.
É um prazer para nós da Em Foco Mídia comemorarmos os 120 anos da nossa tão querida cidade. Desejamos que Belo Horizonte continue crescendo e seja
palco de grandes transformações cidadãs. Avante, BH!
Feliz aniversário! (Letícia Polito)

rayssa lobato
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DIÁLOGO

EQUILÍBRIO

TRABALHO

pl a n ej a m ento . m g. gov. b r

É ASSIM QUE O GOVERNO DO ESTADO
MANTÉM MINAS GERAIS FUNCIONANDO.
Apesar da crise, Minas está trabalhando e se preparando para um futuro melhor.
Com planejamento, temos priorizado o que é importante. Contratamos 50 mil novos
educadores, distribuímos 1 milhão de kits escolares, mais policiais estão nas ruas,
a frota da PM foi renovada e o salário dos servidores está sendo pago.
Em Minas Gerais, crise a gente enfrenta é com diálogo, equilíbrio e trabalho.
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JARAGUÁ CONTA SUA HISTÓRIA

Meio século vivendo na região
Wilma Diniz da Silva, 78 anos, Aposentada
Um exemplo de fé, humildade e doação pela família.
Essa é dona Wilma Diniz da Silva – também conhecida
pelos mais próximos como “Me chama que eu vou”. O
motivo do apelido? A disposição dela em ajudar. Seja
para fazer companhia em hospitais, uma comida especial
para os netos ou viajar. Aliás, “colocar o pé na estrada”
tem sido um dos divertimentos da vida de dona Wilma.
“Deixo minhas coisas prontas para já estar disponível
quando o telefone tocar”, conta, com um sorriso no rosto.
Nascida em 4 de janeiro de 1939, dona Wilma começou sua história na região da Pampulha em 1958,
quando veio morar com a irmã. Logo depois, casou-se
e mudou-se em definitivo para o Jaraguá. Nessa época,
segundo ela, não havia muitas residências. “Não tinha o
Clube Jaraguá. Onde hoje é o Colégio Pampulha era apenas mato e um campinho de futebol. Além disso, havia
uma estrada que saía perto do Cemitério Judeu”, lembra.
Família e carinho pelo bairro
A família foi surgindo nos arredores da Praça Santo
Antônio. São três filhos, nove netos – quase todos se formaram na Escola Estadual Kennedy, atual Escola Anita Brina
Brandão -, um bisneto e muitas histórias. Boa parte da vivên-

RAYSSA LOBATO

cia no bairro foi na casa em frente à Praça. A residência passou por reformas e foi um presente de dona Wilma para as
filhas. Há quatro anos, em 2013, ela foi presenteada por um
filho com um apartamento na Rua Noraldino de Lima. “Gosto
de casa cheia. E mesmo mudando para um lugar menor, os
filhos e netos continuaram lotando a casa. Tenho muito prazer
em reunir a família”, acrescenta Wilma.
A cozinha é um dos lugares preferidos. Foi com um sorriso no rosto, mesa posta e o tradicional cafezinho acompanhado de biscoito frito que ela recebeu a equipe do Jornal

Jaraguá em Foco. As histórias da família no bairro são muitas. A filha Kátia Diniz ressalta que a família foi referência
no bairro nos anos 80, quando ainda não existia água encanada. “Havia uma cisterna na casa da minha avó que era
comunitária. Todas as pessoas pegavam água lá. E não era
por caridade, mas para nós era uma coisa normal. A referência do bairro era a casa da dona Conceição, sogra de
dona Wilma”. Essa é apenas uma das histórias. “Na época
das feiras livres que aconteciam na praça, minha mãe servia café da manhã para todos os feirantes. “A nossa família
ajudou a construir a história do bairro”, conta, orgulhosa.
A disposição de dona Wilma chega a dar inveja em
muitos jovens. Sempre em movimento, ela viaja muito e caminha todos os dias. E possui um lema de vida:
Graças a Deus, independente da situação. “Só tenho
motivos para agradecer. É tanta benção que não ouso
reclamar. Graças a Deus!”, ressalta a moradora.
São das pequenas coisas que tiramos grandes lições. Se todas as pessoas tivessem um terço da bondade e da simpatia de dona Wilma, com certeza, teríamos
um mundo bem melhor. Em quase uma hora de conversa,
aprendemos muito. Graças a Deus que existem pessoas
como ela. Graças a Deus! (Rayssa Lobato)
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Câmara aprova duro pacote de segurança
Projetos que endurecem leis e penas devem
ser votados pelo Senado ainda este ano
Em meio à crise de violência que afeta
o país, a Câmara dos Deputados aprovou,
em novembro, o chamado “pacote de
segurança”, sugerido pelo deputado federal Delegado Edson Moreira (PR/MG)
junto à bancada de segurança pública.
Um dos projetos impede a progressão de regime no caso de crimes contra
a vida de policiais. Há ainda a proposta
que restringe a saída temporária de presos em regime semiaberto. Hoje o “saidão” é de sete dias e pode acontecer até
cinco vezes por ano. O PL limita a quatro
dias, duas vezes por ano, e aumenta o
tempo mínimo do benefício para reincidentes e presos por crimes graves.
Penas mais duras para menores infratores também podem se tornar lei. Em
casos de assassinato, o tempo de inter-

nação pode aumentar para até 10 anos,
e o projeto prevê punições para os gestores que deixarem de investir corretamente o dinheiro público em segurança.
Para impedir que os detentos usem
celulares para aplicar golpes, foi aprovado o texto que obriga as operadoras
a instalarem bloqueadores de sinal em
áreas próximas a presídios. O Delegado
Edson Moreira afirma que toda iniciativa
para conter a ação dos detentos é de extrema valia e que apresentou proposta,
ainda em tramitação, pelo fim das visitas íntimas que, para ele, “são grandes
facilitadoras do leva e traz de dentro
para fora das cadeias”.
As propostas aprovadas na Câmara
estão no Senado, onde a promessa é de
votação ainda no mês de dezembro.

DEZEMBRO 2017

23

