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Os ideais de beleza sempre fizeram parte da existência 
humana. O culto ao corpo e à estética é uma prática cada vez 
mais valorizada, enquanto novas técnicas e novos padrões 
são adotados. As pessoas estão mais exigentes com esses 
padrões de beleza e a procura pelos salões e espaços de 
estética são cada vez maiores. A procura do público feminino 
sempre foi constante e agora o masculino também aderiu 
de vez, deixando de lado a vergonha e se preocupando mais 
com a vaidade. Nos finais de ano as demandas aumentam 
significativamente e esses espaços precisam se adequar 
para atender a uma grande procura, reforçando os estoques 
e fazendo contratos pontuais para aprimorar o atendimento. 

O número de salões de beleza cresce consideravelmente 
nos bairros de Belo Horizonte, principalmente na região do 
Jaraguá. É um segmento que não para de crescer e quem 
sabe trabalhar bem conquista o devido espaço. Como em 
qualquer segmento do mercado, destacam-se na profissão 
aqueles que fazem a diferença ou que atendem de maneira 
profissional, personalizada e com qualidade. Parece óbvio, 
mas não é. Segmentos como o de beleza trabalham com a 
vaidade das pessoas que usam os serviços para se sentirem 
melhor e mais bonitas. Um mau atendimento, atrasos no 
horário, falta de bons profissionais e de conhecimento fazem 
com que o cliente não pense duas vezes e procure outro 

local, especialmente quando há diversas opções de escolha.
Com tantas opções, é necessário aprender a fidelizar o 

cliente. Oferecer um bom atendimento e buscar diferenciais 
para atrair e agradar cada pessoa individualmente 
são maneiras de conquistar a clientela. Quem está no 
mercado percebeu que buscar esses diferenciais e 
elaborar estratégias personalizadas para cada cliente são 
fundamentais para o sucesso do negócio e por isso os 
profissionais se aperfeiçoam em diversos tipos de serviços 
e cursos especializados nos mais diversos eventos do setor.

Leia mais nas páginas 10, 11 e 13

PRÓXIMA EDIÇÃO – Em nossa próxima edição falaremos sobre os incômodos com 
BARULHOS incessantes (som alto, latido de cachorro, alarme, etc.) que atrapalham as pes-
soas no dia a dia e sobre as importantes questões para se observar ao contratar o serviço 
de TRANSPORTE ESCOLAR. Nos meses seguintes abordaremos os problemas relacionados 
a QUEIMADAS DE LIXO e folhas secas em residências e calçadas, os direitos e garantias 
de quem compra ou aluga um imóvel novo e se depara com problemas estruturais, além de 
insistirmos nos problemas da VIOLÊNCIA e da falta de SEGURANÇA PÚBLICA.
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 li-
gados à saúde e à qualidade de vida. Quer dar a sua opinião sobre algum assunto? Participe!

CONFIRA NESTA EDIÇÃO
Crônica sobre renovação para dias melhores – 
Página 2

Dicas para economizar água – Página 3

Opções de réveillon – Página 3

Famílias da Vila da Paz são retiradas das 
áreas de risco – Páginas 6 e 7

Espaços de beleza preparados
para o final do ano

Quadro de empregos com novas vagas – 
Página 19
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CRÔNICA

Mais um final de ano 
chega e, com ele, muitos 
planos e sonhos de mudar 
algumas coisas em nossas 
vidas, realizar as limpezas 
necessárias na alma e na 
mente ou mesmo nos armá-
rios e guarda-roupas. Mudan-
ças são sempre necessárias 
e fazem bem. Ter atitude 
para mudar nossas vidas 
para melhor é algo que deve-

ria fazer parte dos nossos planos diários. Ouvimos muitos 
discursos, mensagens bonitas, mas nem sempre com o 
conteúdo reflexivo do que realmente comemoramos nes-
ta data. Por falar nisso, você realmente se lembra o que 
celebramos no Natal?

É preciso renovar. Se acalmar e buscar o melhor que 
você possa ser. Dizer sim à vida e aos seus objetivos. 
“Levanta-te e anda”. Lute pelos seus sonhos e por aquilo 
que você mais quer, mesmo sabendo as barreiras e di-
ficuldades para um resultado difícil. Creia que, mesmo 
que pareça palavra de consolo, Deus sempre intercede 
por aquilo que parece improvável. Podemos questionar, 
duvidar e perder a fé, mas quando se quer muito alguma 
coisa são muitas as possibilidades de fazer acontecer. O 
risco faz parte da vida e o resultado final pode ser extre-
mamente sensacional. Acredite! 

Perdemos muito tempo pensando no que fazer. Cal-
culamos demais os riscos, pesamos as consequências 
e tememos a dor e o medo. O que escolher? Para onde 
ir? O que fazer? O que priorizar? Esperar ou não? Muitas 

ideias e teorias, mas pouca prática. Não dá para ficar 
pensando no que já aconteceu. Sempre é tempo para 
ser a criança que você não foi; ser jovem quando quiser; 
aprender algum ofício; entrar para cursos, escolas e fa-
culdades; aprender todos os dias e realizar o melhor que 
puder fazer a si mesmo e a alguém. Não perca de vista 
a primavera que o outono prepara e administre bem os 
problemas que você tem, não permitindo que o contrário 
aconteça. Já começou a vencer aquele que se levantou 
para recomeçar o caminho.

Sofremos por pessoas que se foram, diversões que 
não tivemos, amores que não deram certo, decepções, 
mágoas, sonhos não realizados, passados que machu-
cam e medos quanto ao futuro. Só quem passa por isso 
deve reconhecer que não é fácil. E nem sempre pala-
vras de consolo ajudam, mas vai chegar uma hora em 
que é preciso escolher novos amigos e se divertir com 
as inúmeras possibilidades da vida, amar e ser amado, 
buscar ser mais confiante, estabelecer metas concretas 
e possíveis para serem cumpridas, buscar o que está a 
seu alcance, fazer o seu melhor, vivendo o presente agora 
sem medo do amanhã, pois esse futuro está nas mãos 
de Deus. Reúna forças, prossiga e mude o caminho se 
preciso for. Às vezes são essas mudanças que te levarão 
aonde você não esperava chegar. É a hora de dar um pas-
so à frente. Mudar não é fácil, mas é necessário e pode te 
trazer uma recompensa especial no final. Mas, para isso, 
é preciso ter fé e coragem.

A recompensa pode ser ganhar aventuras que você 
nunca imaginou, desejos e sonhos próximos a se realizar 
de maneiras inesperadas ou que chegam de uma forma 
que não é possível compreender. Pessoas novas podem 

tirar você das suas rotinas e é possível aprender e lem-
brar que a vida oferece muitas opções e é dessa maneira 
que crescemos. Conheça o desconhecido, mude o ca-
minho, pegue atalhos, admire o que você nunca prestou 
atenção; enfim, ganhe o mundo. Há um tempo certo para 
tudo... talvez o seu seja agora. Se não for ainda, respeite-
se e espere. Deus sabe o tempo certo de agir e de curar.

Aproveite o final do ano ou início do próximo para 
desacelerar, descansar a mente e o corpo, relaxar, se per-
mitir, viajar, dormir um pouco mais, visitar e curtir a famí-
lia, ler, assistir a bons filmes, ouvir música, dançar, rezar, 
passear com as pessoas que você ama, ou simplesmente 
não fazer nada. Faça algo, mesmo que seja algo simples, 
que você sempre tenha tido vontade de fazer. Tenha como 
objetivo diminuir o ritmo em meio às confusões e corre-
rias do dia a dia. 

Sinta o prazer de ser útil a alguém. Valorize todos os 
abraços que receber, principalmente nesta época; agra-
deça pelas mensagens recebidas. Dê sua contribuição 
para contagiar os ambientes em que você frequenta com 
atitudes, gestos e palavras otimistas. Faça destes próxi-
mos dias os melhores de sua vida. Que este Natal seja 
o início de novos tempos para você e para as pessoas 
que te cercam. Acredite que o próximo ano será o melhor 
da sua vida, com muitas transformações e realizações. 
Feliz Natal e um maravilhoso Ano Novo, com muita fé, 
saúde, respeito, harmonia, sucesso, compreensão, paz 
no coração, amor, felicidade, esperança e atitude. Fique 
com Deus!

Fabily Rodrigues (Editor)
emfocomidia@emfocomidia.com.br

Renovação para dias melhores

Jornal Jaraguá em Foco é uma publicação informativa mensal da Em Foco Mídia, voltada aos moradores, 
comerciantes e demais interessados dos bairros Jaraguá, Dona Clara, Liberdade, Aeroporto, Universitário, In-
daiá, Santa Rosa e parte do São Luís e São José. Independente e imparcial, não temos comprometimento ou 
vínculo com nenhuma associação, empresa ou empresário, político ou entidade. Nosso objetivo é informar, 
esclarecer, debater, criticar e melhorar a qualidade de vida da região, por meio de matérias informativas, 
dicas, informações úteis e notícias voltadas para os envolvidos com os bairros locais. O Jornal é distribuído 
gratuitamente (10 mil exemplares) nas residências, comércios, clubes, empresas, centros comerciais e de-
mais locais de grande circulação. 

O Jornal Jaraguá em Foco é uma publicação da Em Foco Mídia
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EXPEDIENTE

Comece seu 2015 de casa nova e
venha fazer o projeto dos seus sonhos.

Agora você terá mais facilidade para pagar seus anúncios através de cheques 
pré-datados, boleto e depósito bancário.

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

ANUNCIE AQUI

Destaque o nome de sua empresa nos jornais da “Em Foco Mídia”! É uma maneira segura e 
com maior possibilidade de retorno para divulgar os serviços e produtos que ela oferece. 
Os 10 mil exemplares de cada um dos quatro jornais são distribuídos gratuitamente nas 
residências, comércios e instituições, além de demais locais estratégicos e de grande cir-
culação dos bairros em que atuamos. São distribuídos ainda em clubes (Jaraguá, Iate, 
PIC, Labareda, Vila Olímpica, Cruzeiro e XV Veranista), academias, restaurantes, padarias, 
farmácias, supermercados, associações e demais organizações de cunho comunitário 
e social. É a garantia de ser visto num meio de comunicação com credibilidade, sede 
própria, alta visibilidade, qualidade gráfica e editorial, com papel diferenciado e uma 
distribuição impecável.

JARAGUÁ EM FOCO: Distribuído gratuita-
mente nos bairros Jaraguá (Liberdade/ 
Santa Rosa), Dona Clara, Aeroporto, 
Universitário, Indaiá e São Luiz.

CIDADE NOVA EM FOCO: Cidade Nova, 
União, Silveira,  Palmares e parte do Ipiranga, 
Sagrada Família e Nova Floresta.

OURO PRETO EM FOCO: Ouro Preto, 
Castelo, São José, São Luiz e parte do 
Engenho Nogueira, Paquetá, Alípio de 
Melo e Bandeirantes.

PLANALTO EM FOCO: Planalto, Itapoã e 
parte do Campo Alegre, Vila Clóris, Santa 
Amélia e Santa Branca.

emfocomidia@emfocomidia.com.br | www.emfocomidia.com.br
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 CRISTINA
TEM TUDO QUE VOCÊ PRECISA

Medicamentos    |    Perfumaria    |     Presentes    |     Entrega em Domicílio

A CRISTINA CUIDA MAIS DE VOCÊ.

D R O G A R I A  -  D R U G S T O R E

A CRISTINA CUIDA MAIS DE VOCÊ.

D R O G A R I A  -  D R U G S T O R E
LOJA BAIRRO AEROPORTO
Rua General Aranha, 315 
Belo Horizonte - MG
CEP 31.270-400
Telefone: (31) 3491-9660

LOJA DONA CLARA
Avenida Sebastião de Brito, 371
Belo Horizonte - MG
CEP 31260-000
Telefone: (31) 3567-7771

A CRISTINA CUIDA MAIS DE VOCÊ.

DRUGSTOREDRUGSTORE

Uma drogaria-drugstore completa com grande variedade para sua conveniência, 
atendimento especial, ofertas imperdíveis e bem perto de você.

Na edição anterior abordamos a ques-
tão da escassez de água no planeta e como 
ainda é alto o desperdício e a falta de cons-
cientização das pessoas em geral. O PDF da 
edição com a matéria pode ser vista em nos-
so site www.emfocomidia.com.br/ouropreto. 
Usar a água com consciência é a maneira 
mais sustentável para superar a crise da fal-
ta de água no mundo, pois garante recursos 
suficientes para o futuro. Evitar o desperdício 
é uma atitude que deve ser adotada o tempo 
todo, não só em períodos de seca. Somos 
nós que devemos nos adaptar às condições 
do meio ambiente, e não o contrário. Confira 
abaixo algumas dicas que podemos usar no 
dia a dia para fazer nossa parte nessa luta 
contra o desperdício.

1 – Banho: se molhe, feche o chuveiro, se en-
saboe e depois abra para enxaguar. Não fique 
com o chuveiro aberto o tempo todo. O con-
sumo cairá de 180 para 48 litros, pois cada 
minuto no banho você gasta entre 3 e 9 litros 
de água;

2 – Escovar os dentes: escove os dentes e 
enxágue a boca com a água do copo. Eco-
nomizará 3 litros de água. Caso escove os 
dentes com a torneira aberta o tempo todo 
poderá desperdiçar até 25 litros;

3 – Descarga: verifique se a válvula não está 
com defeito. Aperte-a uma única vez e não 
jogue lixo e papel no vaso sanitário;

4 – Torneira: uma torneira aberta gasta de 12 a 
20 litros/minuto. Se deixar pingando, são des-
perdiçados 46 litros/dia. Isso significa 1.380 
litros por mês. Por isso, feche bem as torneiras;

5 – Vazamentos: um buraco de 2 milímetros 
no encanamento desperdiça cerca de 3 cai-
xas-d’água de mil litros;

6 – Caixa-d’água: não a deixe transbordar e 
mantenha-a tampada;

7 – Louças e máquina de lavar: lavar louças 
com a torneira aberta, o tempo todo, desper-
diça até 105 litros de água. Ensaboe a louça 
com a torneira fechada e depois enxágue 
tudo de uma vez. Na máquina de lavar são 
gastos 40 litros. Utilize-a somente quando 
estiver cheia. A água desta pode ser utilizada 
para lavar calçadas e quintais;

8 – Regar jardins e plantas: no inverno, a 
rega pode ser feita dia sim, dia não, pela ma-
nhã ou à noite. Use mangueira com esguicho- 
revólver ou regador;

9 – Lavar carro: com uma mangueira se gas-
ta cerca de 600 litros de água em mais ou 
menos 30 minutos. Só lave o carro uma vez 
por mês, com balde de 10 litros, para ensa-
boar e enxaguar. Para isso, use a água da so-
bra da máquina de lavar louça, por exemplo;

10 – Limpeza de quintal e calçadas: não 
utilize a mangueira como se fosse vassoura. 
Utilize uma vassoura e depois jogue um bal-
de de água (assim você economiza cerca de 
250 litros de água). Se possível, utilize a água 
que sai do enxágue da máquina de lavar. 

11 – Regar as plantas: regue o gramado ou jar-
dim entre 6h e 8h ou após às 19h. Isso evitará o 
excesso de evaporação, entre outros gastos;

12 – Manutenção: conserte os vazamentos, 
troque ou arrume as torneiras pingando e 
faça o teste do relógio de água: se os pon-
teiros continuarem rodando sem consumo, é 
sinal de vazamento.

Dicas para economizar água e ajudar a salvar o planeta
Mais um ano novo está prestes a se ini-

ciar e várias pessoas ainda não sabem onde 
irão celebrar esse momento. Para quem de-
cidiu ficar em Belo Horizonte, opções para 
comemorar a chegada do novo ano não irão 
faltar, especialmente na região da Pampulha. 
Confira algumas opções para comemorar a 
chegada de 2015.

Réveillon Jaraguá 
Bandas: Expresso e Cia, Tô de Cara e Daniel 
Maestri.
Mesa: R$ 400,00, quatro lugares com 
direito a um espumante e tábua de frios. 
Individual R$ 100; Até 14 anos, R$ 50,00. 
Sócios entram gratuitamente
Informações: 3490-9109 ou 3490-9110 / 
www.jaraguaclub.com.br.

Réveillon AABB
Banda: H FOX. Buffet com  salgados finos, 
prato quente, bombons, mesa de café, 
água, cerveja (Brahma e Skol), refrigerante 
(Coca-Cola e Guaraná Antártica), e frisante. 
Ingressos: sócio: R$ 170,00, não sócio: 
R$ 200,00. Crianças até 8 anos não 
pagam. De 9 a 14 anos pagam metade do 
valor de sócio. Vendas na AABB: terça a 
sexta-feira, de 8h às 16 h; sábado, de 8h às 
13h. Informações: 3490-9900 / 
www.aabbbh.com.br.

Réveillon Iate Tênis Clube
Bandas: Cristiano Araújo, Bartucada, Sunga 
de Pano. 
Informações: 3281-2737 / 
www.reveilloniate.com.br.

Réveillon do PIC 
Bandas: Putz Grilla, Saideira de Diamantina 
e DJ Eduardo Aum. 

Informações: 3516-8282 / 
www.pic-clube.com.br/reveillon2014.

Réveillon Labareda
Bandas: É o Tchan e os Hawaianos. 
Informações: 3491-5222 /
 www.centraldoseventos.com.br.

Réveillon do Clube Belo Horizonte 
Bandas: Luxuria, Mc Delano, Papo Di Bakana, 
Rafael Tchor, Dj Zezinho Morais e Dj Cris. 
Informações: 3491-1323 ou 3491-1285.

25º Show de Fogos da TV Alterosa
Show pirotécnico na Orla da Lagoa da 
Pampulha 
Informações: 3263-5090.

Réveillon Ouro Minas Palace Hotel 
Bandas: Dib Six e DJ Cimar 
Informações: 3429-4000 ou
 www.ourominas.com.br.

Réveillon do APCEF (Associação da Caixa 
Econômica Federal)
Banda Girus. 
Informações: 3439 5000 / 
www.acefmg.org.br.

Opções de Réveillon na região da Pampulha
FOTOS: INTERNET
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Brasil Pneus

3497-8034 9333-7081 (Tim)
9924-2396 (Vivo)

Rua Dom Rodrigo, 339 (esq. c/ Feliciano Negrão) - www.festachicbh.com.br

ALUGUEL DE MATERIAIS E
MOBILIÁRIOS PARA FESTAS
A elegância da sua festa está aqui 

Celular: 9237-3118

Desde 1998

A Em Foco Mídia, empresa res-
ponsável pelos jornais Jaraguá, Ouro 
Preto, Planalto e Cidade Nova em 
Foco lançará entre janeiro e fevereiro 
o Jornal Turismo em Foco, que terá 
objetivos, projeto gráfico, material e 
linha editorial semelhantes aos de-
mais citados. A principal diferença, 
além do assunto, é a distribuição, 
que será trabalhada na região da 
Pampulha e pontos específicos e 
ligados ao turismo em toda cidade 
e via Correios e e-mail e para mais 
de 10 mil contatos em todo o país. 
A primeira edição será online e após 
o Carnaval lançaremos a versão im-
pressa.

Nossa principal meta é discutir 
o turismo de um modo geral, mostrar 
as mais diversas curiosidades dos 
países do mundo e também apre-
sentar roteiros de viagens nacionais 
e internacionais com dicas interes-
santes e curiosas. Vamos debater 
o turismo e mostrar tendências, 

oportunidades, cursos, curiosidades, 
eventos, dentre outros assuntos. O 
Turismo em Foco estará sempre 
aberto para sugestões de temas a 
serem abordados. Com boas parce-
rias, troca de ideias, planejamento, 
uma experiência de mais de 10 anos 
trabalhando com esse tipo de ma-
terial e uma equipe coesa e focada 
em resultados, este não será apenas 
mais um jornal de turismo, mas sim 
uma referência para quem quer ficar 
por dentro do turismo e de assuntos 
relacionados no Brasil e no mundo.

Esperamos que, assim como 
nossos demais jornais, esta seja 
uma ferramenta fundamental e im-
portante para que todos os envolvi-
dos e interessados tenham voz ativa 
e usem mais este canal para progra-
mar uma viagem e conhecer melhor 
o segmento e os assuntos voltados 
ao turismo. Mais informações: (31) 
2552-2525 / 3441-2725 ou pelo 
e-mail turismo@emfocomidia.com.br.

Vem aí o Turismo em Foco...

O mau armazenamento do lixo 
pode contribuir para o surgimento de 
várias doenças como dengue, leptos-
pirose, infecções intestinais, entre ou-
tros, além de atrair insetos e roedores 
e ainda riscos de enchentes, um grave 
problema nos dias atuais. No entanto, 
você pode fazer a sua parte! É só co-
meçar a seguir algumas regras básicas 
no seu dia a dia. Basta apenas boa 
vontade e bom senso para que tenha-
mos um ambiente mais limpo e uma 
coleta mais adequada.

►Não jogue lixo ou entulho nas vias públicas, 
córregos, lotes vagos, bueiros e encostas. Além 
de poluir a cidade, o lixo nas ruas entope as 
bocas de lobo e pode provocar enchentes;

►Respeite os dias e horários de exposição do 
lixo para coleta. Evite deixar seu lixo na rua por 
mais tempo do que o necessário;

►Embale corretamente seu lixo em sacos resis-
tentes, bem fechados e de tamanho adequado 
para evitar que eles se abram e espalhem o lixo 
nas vias públicas. Lixo não embalado, além de 
exalar mau cheiro, atrai animais que podem ser 
portadores de doenças;

►Proteja o vidro e outros materiais perfurocor-

tantes (estiletes, pregos, lâminas) com material 
resistente antes de colocá-los no saco de lixo e 
pressione as tampas das latas para dentro. Es-
ses materiais desprotegidos podem ferir o gari, 
mesmo que ele use as luvas protetoras. O gari 
acidentado pode ter de se afastar do trabalho e 
a coleta em sua região ficará prejudicada.

►Sempre que possível recicle seu lixo. Procure 
não misturar papel, plástico, vidro, metal e ma-
terial orgânico dentro do mesmo saco de lixo. O 
ideal é separar, armazenando individualmente. 
Em alguns bairros acontece a coleta seletiva se-
manalmente. Mesmo que não haja essa coleta 
pela Prefeitura, existem muitos catadores que 
fazem esse trabalho separadamente. 

Como colaborar com a limpeza urbana

GENTILEZA URBANA

O mau acondicionamento do lixo dificulta a coleta e suja 
as ruas da cidade

FABILY RODRIGUES
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Ofertas válidas até 31/12/2014 ou enquanto durarem os estoques.

Av. Gal. Olímpio Mourão Filho, 1592 - Planalto

3495.1440 | 3495.4282
MEDICAMENTO VALOR

PROMOÇÃO VÁLIDA SOMENTE COM A APRESENTAÇÃO DESTE

R$ 5,50

R$ 2,90

R$ 5,90

R$ 3,90

R$ 9,90

R$ 2,90

R$ 11,90

R$ 11,90

R$ 23,90

R$ 14,90

R$ 16,90

R$ 6,90

R$ 16,90

R$ 12,90

R$ 11,90

R$ 6,90

R$ 11,90

R$ 2,90

R$ 4,50

R$ 57,90

R$ 16,90

R$ 15,90

R$ 4,90

R$ 6,90

R$ 9,90

R$ 14,90

R$ 2,90

R$ 6,90

R$ 2,90

R$ 9,90

R$ 4,99

R$ 6,90

R$ 10,90

R$ 14,90

R$ 24,90

R$ 12,90

R$ 4,90

R$ 5,90

R$ 24,90

R$ 3,50

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

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

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

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

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

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

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

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

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

Baclofeno
MS. 10 370 0111 001-7

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

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

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

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

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

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

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

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

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

Esomeprazol 40mg c/28
MS. 12 352 0219 014-6

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

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

Fluoxetina 20mg c/28 (controlado) 
MS. 10 370 0487 002-0

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

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

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

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

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

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

Metildopa 500mg c/30 
MS. 11 213 0271 001-3

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

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

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

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

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

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

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

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

Venlafaxina 75mg c/28 (controlado)
MS. 10 043 0926 003-3

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

MEDICAMENTO VALOR

ENTREGA GRÁTIS
(Consulte valores mínimos para entrega)
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3474-1111 / 3427-7678

JARAGUÁ   RUA DOM RODRIGO, 83

Sete lojas em BH para a sua comodidade.
Procure a mais próxima de você!

Buffet, Confeitaria e Restaurante

OS MELHORES PRATOS E O MELHOR ATENDIMENTO PELO MENOR PREÇO

Cardápio variado e as
melhores saladas da região

Aceitamos encomendas de
salgados e tortas doces

Realizamos eventos e festasde 14h às 18h

LANCHONETE
Sucos Naturais

Rua Izabel Bueno, 579 - Lj 8 e 9
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3443-6
437

Funcionamento: Seg. a Sex. de 8h às 18h / Sáb. de 8h às 14h

Aceitamos cartões de crédito e débito, Ticket refeição e Alelo refeição

Opções de pratos vegetarianos

Na tarde do dia 25 de novembro, apro-
ximadamente 115 famílias que ocupavam 
barracões embaixo do viaduto do Anel 
Rodoviário, na altura do bairro Universitário, 
começaram a deixar suas moradias. A deci-
são judicial foi tomada após a apresentação 
de um projeto de reforma e reestruturação 
do viaduto apresentado pelo Departamento 
Nacional de Infraestrutura de Transportes 
(DNIT), administradora do Anel Rodoviário 
e, por consequência, responsável pela área. 
Espera-se que até o fim do mês de dezembro 
todas as famílias que moram no viaduto mu-
dem para residências alugadas com recursos 
do Governo Federal.

De acordo com o representante da em-
presa responsável pela demolição das mo-
radias e pela retirada dos entulhos, Sérgio 
Alves, eles foram contratados pelo DNIT para 
fazer a operação para que as obras comecem 
o mais rápido possível no local. “A administra-
ção do Anel Rodoviário pretende melhorar as 
estruturas do viaduto, que estão muito precá-
rias, principalmente nessa época de chuvas”, 
afirma. Além do concreto visivelmente danifi-
cado próximo às pilastras de sustentação, a 
estrutura já sofreu com incêndios no passa-
do, e há um desgaste da terra logo abaixo do 
viaduto, que havia sido cavada para a cons-
trução dos barracões.

Os moradores do local, batizado de 
Vila da Paz, não resistiram à desocupação, 
que foi feita de forma pacífica. Segundo 
Alan Barbosa, um dos moradores da Vila, re-
presentantes do DNIT e da justiça foram até 
eles com antecedência e auxiliaram todos a 
encontrarem um novo local para morar, en-
trando em esquema de aluguel, bancado pelo 
Governo Federal. “Já estamos terminando de 
levar toda a mudança para a nova casa. Con-
seguimos um local bom ainda próximo daqui, 
mas a esperança é que depois o governo aju-
de a sair do aluguel para a gente adquirir uma 
casa própria”, revela.

Na primeira semana de remoção saí-
ram apenas os moradores do lado direito 
do viaduto (para quem vem do bairro para o 
Anel). Na semana seguinte foram removidos 
os moradores do lado esquerdo. Dentre eles 
está Francisco Alves dos Santos, que mora na 

Vila da Paz há mais de 20 anos. “Já fomos 
removidos daqui uma vez, mas como não 
forneceram nenhuma moradia definitiva nós 
acabamos voltando”, afirma. Ainda segundo 
ele, enquanto houver o auxílio para pagar o 
aluguel eles ficarão tranquilos, mas caso não 
consigam um local fixo para morar a tendên-
cia é ocupar novamente o viaduto.

Local contradiz o nome
Vila da Paz. O nome indica um local onde 

o bem-estar e a tranquilidade imperam. Mas 
naquele agrupamento das 115 famílias que 
residiam debaixo do viaduto, calamidade era 
a palavra mais apropriada para a situação. 
Lixo, entulho, esgoto a céu aberto, “gato” 
elétrico, criminalidade, risco de acidentes 
de trânsito, incêndios, enfim, desumanidade 
geral e constante contato com a possibilida-
de da morte. Essa é a “paz” que as pessoas 
tinham no local. Semanas antes da retirada 
das famílias o Jornal Jaraguá em Foco esteve 
no local para averiguar as denúncias recebi-
das e constatamos os diversos problemas.

A professora e moradora do bairro Dona 
Clara, Fátima Rezende, passa cotidianamente 
pelo local e relata um retrato fiel: “A degra-
dação humana é visível: crianças descalças 
e sem cuidados andando pela movimentada 
via; adultos e animais se misturam ao lixo, 
ao esgoto e ao depósito de objetos na pas-
sagem estreita; baratas, ratos e até escorpi-
ões nos barracos mal erguidos, entre outros 
problemas. O perigo de incêndio é iminente, 
pois sabemos que há ‘gatos’ na fiação para 
iluminar os barracos.” A quantidade de lixo e 
entulho era realmente gritante. Nos canteiros 
do Anel Rodoviário são depósitos os mais va-
riados tipos de lixos, detritos, peças de ferro 
velho, entre outros, atrapalhando o fluxo de ve-
ículos. “Presenciei um enorme ‘bota-fora’ que 
dificultava a passagem dos carros. Já vi o lixo 
sendo recolhido, mas tem sempre um mau cará-
ter que joga novamente”, reclama a professora.

Não bastasse os moradores sofrerem 
pelo problema social da falta moradia, o peri-
go de acidentes de trânsito afetavam a todos 
que passam por ali. “Há cerca de dois meses 
a mãe de uma amiga foi atropelada no local 
e faleceu. Senhora idosa, apenas costumava 

Famílias da Vila da Paz são retiradas dos locais de risco
FOTOS: CID COSTA NETO
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Neste Natal não se esqueça do
seu amiguinho!

Presenteie seu pet com um dos diversos
produtos da Zero Zero Pet.

Rua Leopoldina Cardoso, 14 - Dona Clara 3244-0708
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levar pão com manteiga para as crianças. O 
tráfego de veículos é grande e, para conseguir 
passar, tem de ter sorte. Sem falar nos viadu-
tos que não têm sequer uma mureta de pro-
teção. É muito fácil um caminhão despencar 
e causar mais uma grande tragédia”, alerta 
Fátima Rezende. 

Vinícius Martins, dono de uma borracha-
ria logo em frente, foi testemunha. “A senhora 
foi fazer caridade pouco depois das 18h e 
acabou morrendo atropelada por um veículo 
em alta velocidade na marginal. Aqui precisa 
de um semáforo urgente. Acidentes são cons-
tantes. A criançada brinca no meio do trân-
sito, entre os carros e caminhões. Já houve 
atropelamento de crianças aqui. O pessoal 
foge do Anel e entra na marginal mantendo a 
alta velocidade. As casas taparam a placa de 
pare e muitos não a visualizam. As pessoas 
que invadiram são culpadas, assim como 
quem deveria colocar a sinalização num local 
mais adequado”, reclama.

Cristiano Isidoro é trabalhador de uma 
mecânica próxima ao local e confirma que 
para fugir da via principal do Anel, os moto-
ristas vão pela marginal irresponsavelmente e 
acima da velocidade permitida. “O trânsito no 
Anel fica intenso e as carretas e caminhões 
descem na marginal a mais de 120 km/h 
com a buzina aberta. Todo dia tem algum 
problema: atropelamento, batida de ônibus 
e carro, e por aí vai. Isso tudo com meninos 
atravessando para ir à escola. As crianças vão 
sozinhas. Nunca vemos policiamento ou ou-
tra ajuda de governo. Vez ou outra aparecem. 
Mesmo assim ficam 10 minutos e vão em-
bora. Esgoto e luz são clandestinos. O esgoto 
desce rua afora. Além disso, jogar entulho é 
uma prática diária”, relata.  

O pintor Arnaldo Benites reclama do 

abandono do poder público. “São vários os 
tipos de acidentes de veículo. Não há sina-
lização e quem é mais ‘cara dura’ atravessa 
primeiro no risco. Não há visibilidade. Os bar-
racos tapam as placas de sinalização e não 

há sinalização no solo. Dias atrás uma se-
nhora morreu atropelada e ninguém faz nada. 
Os caminhões correm muito na marginal, en-
quanto as crianças se arriscam andando de 
bicicleta no mesmo local. É muito perigoso. 

A Polícia Rodoviária só aparece depois que 
ocorre um acidente”, afirma.

Respostas
Com relação aos entulhos e ao lixo que 

“emporcalham” o local e atrapalham a sinali-
zação, a Gerência de Limpeza Urbana afirma 
que são realizadas remoções diárias dos re-
síduos; remoção quinzenal com máquina do 
tipo pá carregadeira, devido ao grande volu-
me de deposições clandestinas que ocorrem 
principalmente no período noturno e finais de 
semana; e limpeza da Vila duas vezes ao mês 
(quinzenalmente, aos sábados). Sobre a má 
sinalização do local, o DNIT é o responsável. 
O assessor de imprensa do DNIT, Bernardo 
Pinto, declarou, na época, que as ações são 
feitas, mas os vândalos sobressaem: “O van-
dalismo na região era a principal causa da 
deficiência de placas, que muitas vezes são 
pichadas, amassadas e roubadas para serem 
usadas como partes de muros e coberturas 
de barracões.”

Há dois meses, quando entrevistamos 
moradores, comerciantes, pedestres, motoris-
tas, além do DNIT e URBEL, o caso parecia 
não ter solução imediata. Deixamos de publi-
car a matéria na época para fazer uma averi-
guação de algumas situações, além de regis-
trar outras denúncias feitas. Mas finalmente 
ficamos satisfeitos em saber que algo será 
feito e aquela cena tão lamentável que so-
mente quem passa pelo local pode testemu-
nhar, finalmente será apenas uma lembrança. 
Esperamos que a situação provisória seja 
resolvida definitivamente e que os órgãos 
envolvidos tenham uma total atenção com 
outros vários pontos da cidade que passam 
pela mesma situação. (João Paulo Dornas e 
Vinícius Brandão)

Famílias da Vila da Paz são retiradas dos locais de risco
FOTOS: CID COSTA NETO
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Rua Izabel Bueno, 710 • lojas 700 e 702 • Jaraguá | 3568.7400 • www.boaprendaarmarinho.com.br

Transmitimos os jogos do Brasileirão séries A e B. | Todas as quintas-feiras música ao vivo

ALMOÇO:
Seg. a sex: 11h às 15h

Sab, dom, feriados: 11h às 16h

NOITE:
Domingo a quinta: 17h às 0h

Sexta e sábado: 17h às 2h

Av. Sebastião de Brito, 400 - Dona Clara    3447-4839

AGORA COM

SINUCA
NO MEZANINO

ESPAÇO RESERVADO

PARA EVENTOS

CARDÁPIOS ESPECIAIS PARA FINAIS DE SEMANA E FERIADOS

ALMOÇO SELF-SERVICE

COM CHURRASCO BUFFET COM VARIEDADES DE

SALADAS E PRATOS QUENTES

CRÔNICA
 “Caro Fabily, sou leitor assíduo do Jaraguá 

em Foco e, desde a primeira leitura, sempre 
admirei suas crônicas. A última foi, sem dúvida, 
a melhor que já li, reli, refleti... Meus parabéns! 
Que o governo tenha em mente os números des-
sa eleição com 54,4 milhões de votos a favor, 
51 milhões contra, 7 milhões de votos nulos e 
brancos e 30 milhões de abstenções, mostran-
do que o país precisa de mudança, de serieda-
de, de honestidade e por aí vai. Como você fala 
na crônica, não torço contra, mas torço pela 
mudança. Abraços!”

Italo Mendicino Júnior, Morador do bairro 
Dona Clara

“Boa tarde, meu amigo Fabily. Parabéns pela 
citação de Rousseau na crônica deste mês, ao 
dizer que seja você a mudança que você espera 
e só Deus mesmo nas causas governamentais 
de nosso país. Forte abraço!”

Zoltan Caputo, Morador de bairro Jaraguá

“Continuamos admiradas com suas pala-
vras e colocações nas crônicas. A última sobre 
as mudanças necessárias do nosso país falou 
tudo o que muitos brasileiros gostariam de falar 
ou ouvir. Foi muito pertinente e muito neutra. Aci-
ma de tudo precisamos de mudanças. Ninguém 
quer governos corruptos e oportunistas usando 
nosso dinheiro e nossa boa vontade. Precisamos 
dar um basta em muitas coisas para não sentir-
mos mais vergonha do governo do nosso país. 
Que Deus nos proteja. Parabéns e obrigada!”

Magali Cunha, Moradora e empresária no 
bairro Cidade Nova

 
ESCASSEZ DE ÁGUA

“É interessante ver como o jornal impresso 
ainda consegue mobilizar pessoas e criar deba-
tes, mesmo que de menor porte como o que pre-
senciei na Feira dos Produtores, onde um grupo 
de quatro pessoas, sendo dois com o jornal nas 
mãos, discutiam sobre o problema de escassez 
de água no planeta, usando a matéria publicada 
no jornal como referência. Isso me faz lembrar 
de tempos mais antigos, quando corríamos 
para as bancas ansiosos pelas notícias do dia 
anterior e a repercussão de alguns fatos. Não 
existia toda essa rapidez de informações com 
a internet. E comento tudo isso, pois com inter-
net ou não eu gosto muito do trabalho de vocês, 

coleciono e sempre leio as edições. E sei que 
outras pessoas fazem o mesmo. Belo trabalho 
e continuem nessa linha realista, sincera e sem 
tendenciosismo.”

Arthur Prates, Advogado 

“Vocês foram muito felizes no tema da úl-
tima edição, destacando o tema que mesmo 
sendo tão falado na mídia ainda precisa de 
mais enfoque: a falta de água. As pessoas pre-
cisam saber mais sobre a realidade e entender 
que cada um pode contribuir muito, mas acima 
de tudo ter consciência e evitar o desperdício. 
Quando o assunto é destacado em âmbito local 
acredito que o retorno pode ser maior, assim 
como a conscientização. Já percebi que vocês 
têm essa preocupação e realizam matérias de 
cunho tanto informativo como de conscientiza-
ção. Parabéns pelo trabalho!”

Dayse Paula Magno, Empresária 
 

PODA DE ÁRVORE
“Caro Fabily, recebemos regularmente o seu 

jornal e muito nos agrada lê-lo.  Escrevo-lhe para 
pedir-lhe uma grande ajuda sobre um assunto 
que venho tentando solucionar há muito tem-
po. Em frente à minha casa, na Rua Intendente 
Câmara, há quatro árvores Sibipiruna, plantadas 
há mais de 40 anos. Sob essas árvores passa a 
fiação de energia em alta-tensão. A Prefeitura, 
Cemig ou sei lá quem, sempre fazem uma poda 
absurda retirando os galhos próximos à rede e 
deixando as árvores crescerem de maneira de-
sordenada a tal ponto que há árvores com altu-
ra absurda (calculo acima de 7 metros) e um só 
tronco. É certo que essas árvores cairão sobre a 
minha casa ou na rua  na primeira ventania forte 
que ocorrer. Se cair para a rua, o risco de causar 
acidente gravíssimo é muito grande.  A Prefeitura 
fala que é com a Cemig e a Cemig fala que é 
com a Prefeitura. É o jogo da incompetência e da 
irresponsabilidade. Quando matar uma pessoa, 
instaurarão inquérito e tudo continuará da mes-
ma forma. Luto com isso há mais de cinco anos! 
Assim, Fabily, peço-lhe encarecidamente (para 
não dizer desesperadamente) que tente interce-
der por nós usando o seu prestígio e, com isto, 
conquistando mais vitórias para a nossa região. 
Agradeço-lhe antecipadamente, certo do seu in-
teresse pelo assunto.”

Tufic Meokarem, Morador do Jaraguá

Resposta da GERCOM-P (Gerência 
Regional de Comunicação Social Pampulha): 
“Realmente a poda em questão foi executada pela 
Cemig, que liberou somente a fiação, mantendo 
os galhos altos e sobre o telhado do prédio. A Re-
gional Pampulha, por meio da Gerência de Jardins 
e Áreas Verdes, fez contato com a Cemig, que fi-
cou de enviar uma equipe ao local para verificar 
o ocorrido. Informamos ainda que, segundo nosso 
engenheiro, não há risco aparente de queda das 
referidas árvores. Assim que obtivermos o retorno 
da Cemig, entraremos em contato novamente.”

Resposta da Gerência de Relacionamento 
com Clientes Especiais do Poder Público da 
Distribuição da CEMIG: “O assunto em questão 
refere-se à supressão das cinco árvores (pau-
ferro) que foi solicitado pela Prefeitura e incluído 
no programa Premiar. No dia 12/11/2014 hou-
ve o desligamento da rede elétrica para a execu-
ção da retirada dos galhos que estavam sobre 
a Média Tensão, por tratar-se de supressão das 
árvores não houve a poda e sim a retirada de ga-
lhos para que as árvores sejam suprimidas sem 
a necessidade de outros desligamentos. Está 
previsto a supressão das árvores menciona-
das. Devido à demanda de atendimento da nos-
sa equipe e as árvores citadas serem de grande 
porte, as supressões serão executadas gradati-
vamente. De acordo com informações da nossa 
equipe de acompanhamento aos serviços de poda 
de árvores, os galhos foram recolhidos dentro da 
normalidade. Colocamo-nos à disposição.”

PROBLEMAS NA REGIÃO
“Prezado Fabily, ao ler a edição 56 do 

Jaraguá em Foco, verifiquei que vários morado-
res e comerciantes apontam os principais pro-
blemas existentes na região dos bairros Jaraguá, 
Dona Clara, Santa Rosa, etc. Todos os problemas 
mencionados já se arrastam por meses. Contu-
do, muito pouco adianta ficar somente ‘atirando 
pedras’ se não houver uma mobilização efetiva 
em prol dos interesses comuns da sociedade. 
Ficar apenas criticando e lamentando sem en-
volver a administração pública responsável não 
terá eficácia alguma. Por exemplo, no caso da 
segurança pública, temos de cobrar efetivamen-
te do comando militar responsável pela região e 
exigir providências efetivas. É fundamental o en-
vio de um ofício devidamente registrado à auto-
ridade militar responsável e cobrar as providên-

cias necessárias. A Avenida Sebastião de Brito 
requer com urgência, o recapeamento em toda 
a sua extensão e melhoria das galerias de águas 
pluviais. Em relação às linhas 9501 e 9503, tor-
na-se necessário solicitar à BHTrans um estudo 
analítico que possibilite alterar o seu itinerário 
com vistas a um melhor atendimento dos usuá-
rios. A linha 5201 é a que trafega saturada pelo 
grande número de usuários, em decorrência de 
circular por vias do bairro e por vias-tronco. São 
situações que devemos repensar e, possivelmen-
te, envolvermos nas solicitações de melhorias. 

A questão dos buracos nas vias dos bairros: 
muitas vezes os próprios moradores ignoram a 
existência dos buracos por mero comodismo e 
sequer são capazes de registrar uma solicitação 
de Tapa-Buraco nos canais disponibilizados pela 
Prefeitura (SAC, Web e 156).  Ressalto que, to-
das as vezes que registrei solicitações na Pre-
feitura, fui prontamente atendido. Outro dia, ao 
passar pela Rua Cyro Vaz de Melo, em frente ao 
número 536 e ao lado da padaria Bonanza, de-
parei-me com dois enormes buracos. Em frente 
tem um centro comercial e é um local onde se 
tem ponto de parada da linha 9503 e com inten-
sa circulação de veículos. Sequer havia algum 
registro de solicitação de Tapa-Buraco. Mesmo 
não sendo morador desta rua, mas preocupado 
com a segurança local, registrei uma solicitação 
e fui atendido a tempo adequado.

Por outro lado, as próprias pessoas dificul-
tam a vida em comunidade, seja estacionando 
veículos em locais proibidos, sobre a faixa de pe-
destre e nos locais reservados às pessoas por-
tadoras de deficiências e com mobilidade redu-
zida. Ocorrem inúmeros casos em que o cidadão 
estaciona seu veículo justamente na esquina e 
dificulta a passagem dos ônibus. Essas são ati-
tudes irresponsáveis e que impedem um melhor 
trânsito na região. Muitas vezes falta cidadania 
e respeito! Na prática, o que se observa, é que 
as pessoas preferem ficar no comodismo de 
suas vidas e ignorar os fatos do que cobrarem, 
efetivamente, ações de melhorias dos órgãos da 
administração pública e exercerem seus direitos 
de cidadão. É necessário haver mais participa-
ção, envolvimento e comprometimento pessoal 
para resolvermos os problemas da região e 
assim, promover o bem-estar e a melhoria da 
qualidade de vida local.”

Joselito Calixto, Engenheiro e Morador do 
bairro Dona Clara

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: jaragua@emfocomidia.com.br. Participe! O Jaraguá em Foco quer melhorar, crescer e informar ainda mais com a ajuda de cada leitor.
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JARAGUÁ INFORMA

O Restaurante Vivace, localizado na Rua 
Conselheiro Galvão, 23, estava fechado há 
mais de dois anos e foi reinaugurado no dia 
5 de dezembro. Agora, sob nova direção, o 
estabelecimento passou por várias reformas 
estruturais que trazem ao público um novo 
conceito de atendimento para happy hour e 
jantar especializado em massas, mas também 
com opções de risotos, carnes, petiscos e uma 
carta de vinhos com marcas variadas de di-
versos países.

Os novos administradores, o casal 
Clarissa Lataro e Leonardo Nazário, dividem 
funções diversas na gestão da casa. Clarissa 
é formada em engenharia de alimentos, mora 
no bairro há seis anos e trabalhava com con-
sultoria alimentar. A ideia de abrir o próprio 
negócio surgiu após se casar com Leonardo, 
que já tinha uma experiência em comércio e 
havia, inclusive, administrado um restaurante 
self-service. “Passei o ponto e já estávamos 

procurando um local para abrir um restaurante 
com a estrutura que a Clarisse queria. Nesta 
mesma época surgiu a oportunidade de com-
prar o Vivace”, revela.

Os novos proprietários ficaram surpresos 
com as inúmeras necessidades de reforma 
que o local apresentava, mas encararam o de-
safio. “Tivemos de trocar todo o forro do teto, 
todo o piso e montamos uma nova estrutura 
dentro dos padrões de higiene, com o am-
biente da cozinha separado da área de lavar 
louça, entre outros detalhes que fazem a di-
ferença em um estabelecimento que trabalha 
com alimentação”, relata Clarissa. Além das 
obras, ela ainda contou que alguns problemas 
pessoais e de saúde na família atrapalharam 
os prazos de término das obras iniciadas em 
janeiro de 2014. Tudo isso fez com que a 
reinauguração do espaço fosse mais do que 
uma vitória pessoal e merecida para o casal.

Agora com tudo pronto, a casa já firma al-

gumas parcerias importantes como a do chef 
de cozinha Alexandre Pavão, que fornece as 
massas recheadas do cardápio. “O Alexandre 
é conhecido no bairro e é um ótimo cozinheiro. 
Além dos seus pratos, trabalhamos com mas-
sas secas italianas, que são um diferencial na 
região”, conta Clarissa. O restaurante Vivace 
fica aberto de segunda a sábado, a partir das 
17h. Mais informações: 2536-2323.

Restaurante é reformado e está sob nova direção

Depois de muitas reclamações e pro-
testos, a Prefeitura de BH promete realocar 
as tradicionais barraquinhas que ficavam 
em torno do Mineirão. A proposta da PBH é 
colocá-las nas ruas intermediárias, diferen-
temente de antes da reforma, quando fica-
vam em torno do anel do estádio, que hoje é 
uma área administrada e usada comercial-
mente pela Minas Arena. Em 2010, cerca de 
150 barraqueiros foram retirados para as 

obras do estádio. Após a reinauguração, a 
administradora do espaço não possibilitou 
o retorno dos comerciantes.  

Em nota a impressa a Prefeitura decla-
rou que “a Regional Pampulha, juntamente 
com a Secretaria Municipal de Serviços 
Urbanos, está preparando uma licitação nos 
termos das disposições legais para o uso do 
espaço público em quatro pontos no entor-
no e proximidades do Mineirão”. Segundo 

a PBH, um edital para bebidas e alimenta-
ção nos dias de jogo foi publicado no dia 
30 de novembro. No documento constarão 
os pontos exatos em que os comerciantes 
deverão ficar.

Para pressionar a Prefeitura e o Governo 
do Estado, o Grupo de Apoiadores dos 
Barraqueiros do Mineirão criou um abaixo
-assinado na internet com quase 15 mil as-
sinaturas. O documento argumenta que os 

comerciantes e seus produtos, entre eles o 
“tropeirão”, são patrimônios históricos e cul-
turais da cidade, além de citar a quantidade 
de empregos que não estão sendo gerados 
com essa proibição. O manifesto é inspirado 
em duas cidades: Salvador e Recife, onde 
as “baianas do acarajé” e as “tapioqueiras”, 
respectivamente, conseguiram a liberação 
para trabalhar por meio dos mesmos argu-
mentos.

Prefeitura promete licitação para a volta dos barraqueiros do Mineirão

FOTOS: DIVULGAÇÃO

Cabelo     Noiva     SPA

Champagne francesa Chandon (Brut/Demisec) 750ml .................................. R$ 65,45
Champagne francesa Chandon (Rosé) 750ml ............................................. R$ 69,25
Champagne francesa Pierlant (Brut/Rosé) 750ml ......................................... R$ 53,90
Espumante nacional Rio Sol (Brut/Rosé/Moscatel) 750ml ............................... R$ 30,90
Espumante nacional Casa Valduga (Brut) 750ml ......................................... R$ 44,90
Espumante nacional Conde Foucauld750ml ............................................. R$ 21,90
Espumante nacional Terra Nova (Brut/Rosé/Moscatel) 750ml ......................... R$ 30,90
Espumante nacional Salton (Brut) 750ml ................................................... R$ 27,45
Espumante nacional Salton (meio doce) 750ml .......................................... R$ 17,90
Vinho espanhol Toro Loco (Premiado) 750ml ................................................ R$ 33,95
Vinho chileno La Chamiza (Malbec) 750ml .................................................. R$ 38,80
Vinho chileno La Chamiza (Carbenet/Merlot) 750ml ....................................... R$ 38,80
Vinho chileno Novíssimo (Cabernet/Merlot) 750ml ........................................ R$ 28,90 
Vinho verde português Artefacto 750ml .................................................... R$ 35,90
Lambrusco Italiano Porta Soprana (Branco/Tinto/Rosé) 750 ml ........................ R$ 23,90
Cerveja dinamarquesa Faxe (1L) ............................................................... R$ 16,40
Cerveja nacional Insana (Gold/Pale Ale/Weiss) 500 ml .................................... R$ 14,10
Cerveja nacional Insana (Chocolate) 500 ml .................................................. R$ 15,10  

Rua Borges, 463, loja 2 - Jaraguá

3441-6215

A primeira adega delikatessen do Jaraguá completa 
3 anos e é você quem ganha o presente. Confira!

Funcionamento: Segunda a Sábado de 9h às 20h

Veja nossa localização:

Rua Borges

Rua Izabel Bueno
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Praça
dos táxis

Whisky Johnnie Walker (1L) ......... R$ 84,95
Whisky Johnnie Walker Black (1L) .. R$ 119,90
Whisky Jack Daniel�s (1L) ............ R$ 99,90
Whisky Jack Daniel�s Lata (1L) .. R$ 112,90
Whisky White Horse (1L) ............. R$ 64,90

Whisky Grant�s .......................... R$ 64,90
Whisky Old Parr (1L) ................. R$ 114,90
Whisky Chivas Regal (1L) .......... R$ 124,90
Whisky Dimple (1L) .................. R$ 124,90

Fazemos cestas de Natal. Monte a sua!
*PREÇOS VÁLIDOS ATÉ 31 DE DEZEMBRO DE 2014 OU ENQUANTO DURAR O ESTOQUE.
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Segmento de beleza movimentado para o fim de ano

Promoção
Depilação a Laser!

Centro de estética

www.martafernandes.com.br

Rua Francisco Proença, 304 - Santa Rosa
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3497-9112 LIGUE E AGENDE SUA SESSÃO

00 55,
R$

Terça a Quinta
Qualquer região do corpo

*Pacote mínimo de 8 sessões

Existe uma máxima que alguns dizem 
ser superstição, mas que os profissionais 
de beleza e estética gostam muito: “É 
preciso virar o ano bem para continuar 
da mesma forma no ano seguinte”, diz o 
consenso popular. E para começar bem o 
ano, muitos pretendem, além da questão 
emocional e do bem-estar, se sentirem me-
lhor com a própria aparência. Some isso 
a uma época repleta de comemorações, 
formaturas e aniversários e você terá como 
consequência salões cheios e as agendas 
de cabeleireiros, esteticistas, manicures e 
pedicures quase sem disponibilidade.

Pensando nesse cenário, o Jornal 
Jaraguá em Foco conversou com profis-
sionais da área de beleza na região para 
saber como eles se preparam para essa 
época do ano. É notável o crescimento nos 
últimos anos da procura pelos serviços 
desses salões, devido a uma maior exigên-
cia das pessoas por padrões de beleza ele-
vados. Além do já fiel público feminino, os 
salões também contaram com o aumento 
significativo da procura dos homens, que 
passaram a deixar de lado a vergonha de 
serem vaidosos. Os profissionais da área 
já conhecem bem as demandas de fim de 
ano e muitos se preparam com antecedên-
cia, reforçando estoque e fazendo contra-
tos pontuais para aprimorar o atendimento.

O Studio Kali é um exemplo de salão 
que tem essa preparação especial para o 
final do ano. “Nós já contamos com parcei-
ros freelancer que todo ano veem compor 
a equipe. Isso é necessário porque o volu-
me de atendimentos aumenta muito de no-

vembro a janeiro”, afirma Delma Pinheiro, 
sócia-proprietária do Studio Kali.

Além do profissional, é preciso inves-
tir também em produtos e novidades para 
satisfazer a clientela. Marta Fernandes, 
proprietária do Centro de Estética Marta 
Fernandes, revela que as novidades fazem 
toda a diferença. “Estou há 18 anos no 
bairro e é preciso sempre reconquistar a 
clientela, que fica cada vez mais exigente. 
Por isso sempre frequento feiras e cursos 
em busca de novidades”, revela.

Com um mercado repleto de concor-
rência, todos os profissionais sentem a ne-
cessidade de aprimorar suas habilidades 
para se destacar na região. A atualização 
constante é característica comum de diver-
sos profissionais, e novos salões também 
pensam em diversificar a gama de serviços 
ofertados, como é o caso do Socila Prime 
Jaraguá, inaugurado há pouco mais de seis 
meses no bairro. A primeira unidade Prime 
da rede de franquia Socila recebeu esse 
título justamente por abrigar em um só es-
paço grande variedade de serviços. “Além 
do atendimento tradicional, agregamos ao 
salão um espaço de saúde e bem-estar, em 
que oferecemos diversos serviços de clíni-
ca estética, massagem, acupuntura, dentre 
outros”, afirma Jaqueline Romero, diretora 
de marketing do Socila Prime Jaraguá.

Mais do que apenas se capacitarem 
para uma exigência grande de novos ser-
viços, os profissionais de beleza estão de 
olho também nos produtos disponíveis 
no mercado. E nessa área, as novida-
des não estão longe. Uma distribuidora 

FOTOS: CID COSTA NETO
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Segmento de beleza movimentado para o fim de ano
especializada em produtos para esse seg-
mento tem firmado boas parcerias na re-
gião. Segundo Alessandra Polito Maia, sócia
-proprietária da Aleliz Distribuidora, além de 
levar novidades aos estabelecimentos de 
beleza, eles fornecem todo o material ne-
cessário para o dia a dia dos salões, desde 
produtos de estética, cosméticos até todos 
os tipos de descartáveis.

Clientes para todos
Ao analisar o mercado de salões de 

beleza na região é notório perceber que o 
bairro Jaraguá está repleto desses estabe-
lecimentos, muitos já tradicionais e muitos 
novos também. São espaços de todos os 
portes que podem ser encontrados tanto 
em vias mais movimentadas quanto nas 
áreas mais residenciais. Esse mercado agi-
tado da beleza reflete numa demanda cres-
cente e desafia os profissionais a buscarem 
cada vez mais destaques e diferenciais 
para conquistar a clientela.

“O bairro realmente tem muitos salões, 
mas existe sim uma demanda grande dos 
próprios moradores da região, e também 
por estar em local com muitas empresas e 
em um ponto de transição”, revela Delma 
Pinheiro, do Studio Kali. Ela conclui afir-
mando que a principal diferença para que 
um salão se mantenha no bairro é o aten-
dimento e a gestão administrativa, porque 
por falta de demanda ninguém fechará 
suas portas.

A demanda é tanta que mesmo os 
novos salões do bairro encontram seu pú-
blico rapidamente, como é o caso do D’Up 

Estúdio de Beleza, inaugurado no início de 
2014. “Conquistei neste primeiro ano na re-
gião uma clientela que estava em busca de 
serviços especializados”, conta a sócia-pro-
prietária do D’Up, Daniela Costa. Os cursos 
feitos por ela desde 2001 e a experiência 
com um salão que administrava no bairro 
Belvedere foram as credenciais para chegar 
ao Jaraguá buscando um espaço entre as 
muitas opções de salão vizinhos.

O perfil da clientela também é de fi-
delidade aos serviços já tradicionais, que 
buscam sempre evoluir para oferecer me-
lhor atendimento. Esse é o caso do salão 
Primícias Cabeleireiros, que, segundo a pro-
prietária Gildete Rodrigues, mudou de en-
dereço após 30 anos na Rua Izabel Bueno, 
justamente para melhor atender à clientela. 
“Nós precisávamos de um espaço maior e 
buscamos o ambiente mais agradável pos-
sível para nossos clientes”, afirma. Assim 
como ela, vários salões planejam melhorias 
nas dependências, não só para conquistar 
novos clientes, mas também para recon-
quistar a clientela já fiel.

Esse cenário aponta para uma disputa 
saudável entre os concorrentes e credita à 
região do bairro Jaraguá como um polo de 
estabelecimentos de beleza. Com uma de-
manda crescente e um mercado que busca 
sempre inovar, o que se percebe a cada 
ano é uma oferta crescente de serviços de 
qualidade. O morador não precisa ir para 
longe para realizar a missão de finalizar o 
ano com beleza e começar 2015 com o pé 
direito, de bem com a vida e com a aparên-
cia. (Vinícius Brandão)

FOTOS: CID COSTA NETO
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Profissionais de beleza falam sobre os preparativos para o final do ano

ENQUETE

“Geralmente nessa época de fim de ano os salões já estão contratando para re-
forçar equipe e adquirindo produtos para aumentar o estoque. Nós já nos prepa-
ramos nesse sentido, e, por ser uma franquia, estamos sempre respaldados pela 
matriz, que nos fornece profissionais treinados e completos, dentro do perfil Socila. 
Seguimos ainda nosso calendário de promoções e oferecemos pacotes especiais 
para dezembro.”
Emerson Luigi, Diretor Comercial do Socila Prime Jaraguá

 “Os clientes normalmente se programam para terminar o ano se sentindo bem 
arrumados. É época de retocar mechas, cortar, fazer tratamentos. Existe uma 
máxima de que é preciso começar o ano bem para que ele continue bem, por isso 
minha agenda fica lotada nessa época. Além disso, percebo que hoje, em função 
de uma maior presença das mulheres na vida social e no mercado de trabalho, a 
preocupação com a estética tem aumentado.”
Delma Pinheiro, Sócia-proprietária do Studio Kali

“Sempre vivemos uma grande expectativa de aumentar a demanda de trabalho no 
fim do ano. Em dezembro, oferecemos pacotes promocionais mais voltados para o 
segmento de festas, com penteados e maquiagem, por exemplo. Além disso, bus-
camos reforçar o quadro de profissionais, trazendo novidades como o alongamento 
adesivado, um tipo de serviço exclusivo do meu salão.”
Marta Fernandes, Proprietária do Centro de Estética Marta Fernandes

“Este ano estamos vivendo uma situação atípica, em que os salões investiram 
menos em estoque do que no ano passado. Mas, com a proximidade do fim 
de ano, nossa expectativa é recuperar o movimento. Os salões e clínicas criam 
pacotes e atendem uma demanda forte durante o período de festas e a venda 
é maior. Nós também estamos apresentando novidades para os salões, pois é 
preciso sempre reconquistar a clientela.”
Liza Polito Ayub, Sócia-proprietária da Aleliz Distribuidora

“Montamos um esquema de horários especiais para atender à demanda de 
fim de ano. Tem dia que trabalhamos de 7 horas da manhã até 21 horas, por 
exemplo. Como nessa época ficam todos correndo e com horários apertados, essa 
flexibilidade de horários é muito importante. Fora isso, preparamos o estoque com 
antecedência, comprando produtos e fazendo contato com os representantes.”
Gildete Rodrigues Soares Queiroz, Proprietária do Primícias Cabeleireiros 

Rua Amável Costa, 126, Jaraguá | 3567 - 6070

Estúdio de 
Beleza

Chegou ao Jaraguá um novo conceito em Beleza:
Conforto, excelência em atendimento e profissionais altamente qualificados.

Metodologia internacional com 15 anos de experiência

Loiros perfeitos: "ombrê, californiana e mechas"
Cortes: técnicas e tendências atuais
Depilação Expressa
Penteado e Maquiagem (trabalhamos com Mac, Kriolan, Chanel entre outras)
Pés e Mãos: Spa dos pés, esterilização com autoclave, material descartável

“Este é o primeiro ano do salão aqui no bairro e, realmente, desde o início de 
novembro a demanda cresceu muito. Por isso, nós identificamos a necessidade de 
fazer contratações pontuais para o fim de ano, além de aumentar a quantidade 
de produtos em estoque. O número de penteados e maquiagem, por exemplo, tem 
sido muito grande e nossa agenda já está apertada. Estou programando outras 
promoção para Janeiro.”
Daniela Costa, Sócia-proprietária do D’Up Estúdio de Beleza

“Tanto em dezembro quanto em janeiro a procura pelos serviços do salão é noto-
riamente maior. Para isso, preparamos um estoque especial. Temos enfrentado cer-
ta dificuldade para encontrar profissionais de alto nível, por isso nos desdobramos 
para atender a todos com a nossa própria equipe. Trabalhamos com promoções o 
ano inteiro e mantemos o esquema tradicional de atendimento.”
Eduardo S. S. Júnior, Proprietário do Studio Luabe Salão de Beleza

 “A minha clientela é fiel e permanente. Não tenho uma procura maior por conta de 
datas comemorativas ou fim de ano. A demanda que chega para mim está ligada 
mesmo à terapia capilar, então o que eu busco é fazer a cada mês uma promoção 
diferente, com o intuito de apresentar algum produto ou tratamento novo à minha 
clientela. Em dezembro, por exemplo, estou mostrando a Ozonioterapia”.
Maria Cristina Curvellano, Proprietária do Maria Cristina Hair Stylist

Studio Laube
Estética
Cabelo

Maquiagem
Manicure
Pedicure

Rua Izabel Bueno, 1255 - Bairro Jaraguá - 3427-7571
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Em novo endereço para cuidar ainda melhor da sua beleza!

Cabelo, Maquiagem, Química e muito mais.

(Material esterelizado em autoclave)

Rua Sebastião Possada Bravo, 102, Santa Rosa

3497-1359 / 3441-0593 /primiciascabeleireiros 
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e decore a sua festa
com as �ores e arranjos

mais encantadores
do ano.

verdeemfolha.loja@gmail.com

Neste Natal
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JARAGUÁ CONTA SUA HISTÓRIA

Vizinhos que se conhecem e frequentam 
a rua de terra batida para um fim de noite 
acompanhado de cervejas e tira-gostos na 
calçada. Amizades duradouras e crianças 
brincando de bola em frente às suas casas. 
Cenas de um interior qualquer de Minas Ge-
rais? Sim, mas também cenas presentes na 
memória de moradores mais antigos do bair-
ro Jaraguá, como é o caso de Liberato Souza 
Lana, que mora na região desde 1971. Ele se 
recorda dessa época com nostalgia e conta 
ao jornal Jaraguá em Foco como ele e sua 
esposa Lourdes Oliveira Souza Lana constituí-
ram família e criaram os três filhos na região.

“A Lourdes já morava no bairro desde a 
década de 1960, na Rua Mato Verde, próxi-
mo à igreja Canção Nova. No ano de nosso 
casamento fomos morar de aluguel no bairro 
Indaiá, mas logo depois adquirimos o imó-

vel onde moramos até hoje na Rua Pedro 
Dutra”, conta Liberato. Segundo ele, a mu-
dança para o bairro significou o contato com 
uma realidade diferente, já que antes de se 
casar morava em uma república no edifício 
Belo Horizonte, próximo à Praça Raul Soares. 
“Levava uma vida de estudante e o centro da 
cidade já era muito movimentado naquela 
época. Ao me casar conheci o clima de inte-
rior do Jaraguá e me apaixonei”, revela.

A casa em que ele mora, na Rua Pedro 
Dutra, mantém características daquela épo-
ca, apesar da grande evolução que ocorreu 
nos arredores. “Eu vi o bairro crescer ao meu 
redor. A Izabel Bueno era puro cascalho, sem 
asfalto. As ruas tinham outros nomes, eram 
de terra e não havia encanamento. Não havia 
ainda água encanada. Era preciso retirar de 
cisternas. A energia elétrica já era um luxo, 

mas logo um ano depois da nossa mudança, 
em 1975, a urbanização começou e toda a 
estrutura de saneamento e rede de esgoto 
estava pronta”, lembra.

Funcionário público, Liberato trabalhou 
em diversos órgãos de comunicação do Esta-
do, como a Imprensa Oficial, Rede Minas de 
Televisão e Rádio Inconfidência, e teve a fe-
licidade de encontrar na vizinhança pessoas 
que também tinham algum cargo público, o 

que facilitou o início de diversas amizades. 
“Aqui acabou virando uma comunidade de 
funcionários públicos”, brinca. Desses colegas 
alguns nomes ficaram marcados como os de 
Mário, Valmir e Vicente, um grupo que criou o 
hábito de fazer reuniões na rua de casa.

“Me lembro dos amigos que juntavam 
as famílias quase diariamente aqui na porta, 
durante uns quatro anos. Não sei o por quê, 
mas com o tempo esse costume se diluiu. 
Acredito que o progresso, o movimento forte 
de carros na rua e o medo de assalto são 
coisas da modernidade que atrapalham esse 
tipo de convívio”, revela Liberato, deixando 
ainda uma crítica para as novas gerações: 
“Hoje só vejo as pessoas de passagem e 
todas sempre com pressa. O bairro continua 
ótimo, mas a rua infelizmente não é mais um 
ponto de encontro.” (Vinícius Brandão)

Saudades de um Jaraguá menos urbanizado
Liberato Souza Lana, 74, Aposentado pela Imprensa Oficial

VINÍCIUS BRANDÃO
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Horário de funcionamento: segunda a sexta de 9h às 20h e sábado de 9h às 18h
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Sua loja de roupas íntimas e esportivas na região

Rua Bolivar Mineiro, 435, loja 3 - Dona Clara  3497-1343

A loja conta com os últimos lançamentos em moda íntima, artigos esportivos, camisolas, pijamas, cintas, 
modeladores, sex shop e meias em geral. Grandes marcas como Lupo, Tri�l, Du Loren, Del Rio, Alto Giro,

Marilan, além de vários modelos de sandálias Havaianas.

Trabalhamos com feminino, masculino e infantil. Tamanhos especiais!

Leg estampada
R$ 60,95

Camisa polo Elian
R$ 59,95

Calcinha Minie
(kit com 2)

R$ 24,95

Havaianas Aloha
R$ 24,95

Havaianas Animals
R$ 32,95

Top Lupo Azul
R$ 79,95

Blusa térmica
R$ 105,95

Soutien Del Rio
R$ 67,95
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Rua Ciro Vaz de Melo, 581 - Dona Clara
(31) 3493-9102

facebook/guaxinimmodas
www.guaxinimmodas.com.br

infantil, adulto e calçados

MATRÍCULAS ABERTAS

2127.2922
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Rua Furtado de Menezes, 699

TELEFONES ÚTEIS
ATENDIMENTO 24 HORAS
Polícia Militar: 190 (Radiopatrulha, ocorrên-
cia de trânsito e policiamento) /
www.policiamilitar.mg.gov.br
Polícia Rodoviária Estadual: 2123-1926 / 
2123-1903 / 2123-1900 / (Policiamento nas 
rodovias estaduais da região metropolitana de BH)
Polícia Rodoviária Federal: 191 / 3064-
5300 / www.dprf.gov.br
Detran/MG: 155 (Acidente de trânsito, solici-
tação de perícias) - www.detrannet.mg.gov.br
Polícia Civil: 197 /www.pc.mg.gov.br
Disque Denúncia: 181 
Pronto-Socorro / SAMU: 192 (Pronto-socorro 
policial e casos de acidentes ou emergências)
Corpo de Bombeiros / Regate: 193 
Cemig: 116 (Plantão e emergências) / 
www.cemig.com.br
Copasa: 115 (Água e esgoto, falta de água e 
vazamento) / www.copasa.com.br
Defesa Civil: 199 
Receita Federal: 146
Polícia Federal: 194

CIDADANIA
BHTrans: 3277-6500 / www.bhtrans.pbh.gov.br
Belotur: 3277-9777 / 3277-9730
Correios: 3003-0100 (Serviço de infor-
mações: das 8h às 20h, de 2ª a sábado, 
e das 8h às 18h, domingos e feriados) / 
0800-725 0100 (exclusivo para registro de 
sugestões, elogios e reclamações) /
www.correios.com.br
Prefeitura Municipal: 156 / www.pbh.gov.br
Disque Procon: 156 (Procon – BH) / 3277-
4359 / 32774967 (Procon Estadual) 
Disque Tapa-Buracos: 156

Disque Limpeza (SLU): 156
Disque Sossego: 156
Secretaria Municipal de Meio Ambiente: 
3277-5115
Disque Cidadão: 3277-4755
Vigilância Sanitária: 3277-5045
Zoonoses: 3277-7756
SINE/MG (Sistema Nacional de Emprego): 
3271-6153/ 3271-4597
INSS – PrevFone: 135
Agência Nacional de Saúde: 0800-611997
Alô-Trabalho: 158
Defensoria Pública: 3349-9550
Disque Direitos Humanos: 100
Doação de Órgãos / MG Transplantes: 0800 
283 7183 / 3219-9200/ 3219-9201
Anatel: 133
Hemominas: 155
Hora Certa: 130
Alô Educação: 3277-8646
Alô Turismo: 3277-9154 /
www.belohorizonte.mg.gov.br

APOIO
Abraço (Associação Brasileira Comunitária 
para Prevenção do Abuso das Drogas): 
3225-2700
Alcoólicos Anônimos: 3224-7744
Gapa (Grupo de Apoio e Prevenção da 
AIDS): 3271-2126
Neuróticos Anônimos: 3222-2957 (Atendi-
mento de segunda a sexta-feira, de 16h às 
18h. Sábado e domingo, de 10h às 12h.) / 
www.neuroticosanonimos.org.br
Narcóticos Anônimos: 9684-3223 / www.na.org.br
CIAT (Centro de Informações e Assistência 
Toxicológica): 0800 722 6001 (Informações 

de primeiros socorros em casos de envenena-
mento e intoxicação. Atendimento 24h) 
SOS Criança (Instituto de Apoio à Criança): 
116-111 /www.soscrianca.pt
Disque Idoso: 2377-4646
Delegacia Especializada de Proteção ao 
Idoso: 3330-1747
Conselho Tutelar da Pampulha: 3277-7959
Benvinda – Centro de Apoio à Mulher: 
3277-4380
Delegacia de Mulheres: 3291-2931 / 3573-
3552
SOS Racismo: 156
Centro de Valorização da Vida: 3334-4111
Alô Vida – O Telefone para Desabafar: 3444-
1818
Juizado da Infância e Juventude: 3207-8100
Ministério do Trabalho e Emprego – Delega-
cia Regional do Trabalho: 3270-6100

BAIRRO JARAGUÁ
13º Batalhão da Polícia Militar: 2123-1436 
/ 2123-1400
16ª Companhia Especial da Polícia Militar: 
3427-0735
Rede de Vizinhos Protegidos: 3427-0735
Igreja Santo Antônio: 3427-2866
Igreja Nossa Senhora da Aparecida: 3497-7758
Igreja Santa Catarina Labourè: 3491-9824
Igreja Batista Getsêmani: 3448-9898
Associação dos Moradores da Região do 
Jaraguá: 9957-3263 (Walewska)
Associação Comunitária dos Bairros Aero-
porto, Jaraguá e Adjacências: 3491-1272 / 
3222-6182
Jaratáxi: 3491-3967/ 3492-8522 / 0800-
030 6262

Clara Táxi: 3491-3007
Use Táxi: 3063-6915 / 3491-3823 / 0800 
283-3823
Vip Táxi BH 24h: 2533-3737 / 2533-3700
Centro de Saúde Padre Maia: 3277-7874 
Centro de Saúde Santa Rosa: 3277-1578/ 
1579
Regional Pampulha: 3277-7900

TRANSPORTES
Aeroporto de Confins: 3689-2700 / 3689-2701
Aeroporto da Pampulha: 3490-2001
Aeroporto Carlos Prates: 3462-6455
Estação Ferroviária: 3273-5976 
Estação Rodoviária: 3271-3000 
Metrô: 3250-3901 

HOSPITAIS
Baleia: 3489-1500
Clínicas: 3409-9330
Felício Rocho: 3514-7000
Mário Pena: 3489-6600
Mater Dei: 3339-9000
Odilon Behrens: 3277-6199 / Pronto Socor-
ro: 3277-6205
Pronto Socorro João XXIII: 3239-9200
Hospital Risoleta Tolentino Neves (Pronto 
Socorro Venda Nova): 3459-3200
Santa Casa: 3238-8100

CEMITÉRIOS
Saudade: 3277-5711 / 3277- 5712
Consolação: 3277-5505
Bosque da Esperança: 3454-2200
Bonfim: 3277-6040 / 3277-6101
Da Paz: 3277-8304 / 3277-7199
Capela Velório do Barreiro: 3277-5927
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A mais nova loja de conveniência e padaria do Jaraguá 

Rua Izabel Bueno, 20 | 3492-1327
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Café

Cervejas especiais

Doces

Sanduíches

Salgados

Aberto de 6h às 22h
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QUADRO DE EMPREGOS
Novamente divulgamos as vagas de empregos na região através da disponibilidade de nossos anunciantes e demais parceiros. Esperamos contribuir tanto com as empresas que precisam preencher as vagas quanto com os 
moradores e demais interessados. Usaremos este espaço em nossas próximas edições para que nossos parceiros possam oferecer suas vagas. Os dados da empresa, contato, especificações e quantidade de vagas podem 
ser enviados para o e-mail: jaragua@emfocomidia.com.br.

EM FOCO MÍDIA (JORNAL JARAGUÁ EM FOCO)
Função: JORNALISTA QUE MORE NA REGIÃO DO
JARAGUÁ                                                    Vagas: 1
Especificações / Perfil: Disponibilidade de tempo, 
organização, iniciativa, compromisso, bom texto e boa 
fluência para as entrevistas. Dispensamos curiosos e 
pessoas aguardando respostas de outros empregos. 
Horário: 13h30 às 18h30.
Função: MARKETING/PUBLICIDADE            Vagas: 1
Especificações / Perfil: Experiência nas áreas de 
Marketing e Publicidade. Elaboração de peças publici-
tárias, atualização das mídias sociais e mailing, contatos 
e negociações comerciais com clientes, boa fluência 
para entrevistas e contatos externos, disponibilidade de 
tempo, organização, iniciativa, compromisso e bom texto. 
Horário: 9h30 às 18h30. Início: 2 de fevereiro.
Função: DIAGRAMADOR/DESIGNER            Vagas: 1
Especificações / Perfil: Experiência com diagramação 
no Indesign, tratamento de fotos, criação e elaboração 
de anúncios e peças publicitárias. Preferência para o 
profissional que cria ilustrações e/ou tenha experiência 
em fotografia. Fundamental que tenha disponibilidade 
de tempo, organização, iniciativa, pontualidade, compro-
misso e bom relacionamento. Horário: 13h30 às 18h30.
Função: AUXILIAR DE SERVIÇOS GERAIS     Vagas: 2
Especificações / Perfil: Sexo masculino, entre 18 
e 28 anos. Iniciativa, compromisso, seriedade e boa 
vontade para trabalhos internos e externos com a dis-
tribuição dos quatro jornais da empresa na região da 
Pampulha e Cidade Nova. Horário: 13h30 às 18h30. 
Salário: R$ 900,00. Preferencialmente morar na re-
gião do Jaraguá. 
Função: DISTRIBUIÇÃO DE JORNAIS           Vagas: 2
Especificações / Perfil: Sexo masculino, entre 16 
e 28 anos. Iniciativa, compromisso, seriedade e boa 
vontade para a distribuição dos quatro jornais da em-
presa na região da Pampulha e Cidade Nova. Horário: 
tarde e noite. Preferencialmente morar na região do 
Jaraguá. Valor: R$ 8,00 a hora.
Contato: Enviar currículo com foto para o e-mail 
emfocomidia@emfocomidia.com.br.

OFFICINA DAS LETRAS 
Função: BERÇARISTA                                 Vagas: 1
Especificação / Perfil: Sexo feminino, com experiên-
cia, formação mínima de Magistério. Horário integral.
Função: ESTAGIÁRIA DE PEDAGOGIA          Vagas: 1
Especificação / Perfil: Sexo feminino, cursando Pedagogia.
Função: ESTAGIÁRIA DE ADMINISTRAÇÃO   Vagas: 1
Especificação / Perfil: Sexo feminino, a partir do 6° 
período do curso de Administração.  
Função: PROFESSOR DE XADREZ                Vagas: 1
Função: PROFESSOR DE CAPOEIRA             Vagas: 1
Função: COZINHEIRA                                 Vagas: 1
Contato: Enviar currículo para o e-mail 
secretaria@officinadasletras.com ou entrar em conta-
to pelo telefone 3427-6087.

PING PÃO
Função: ATENDENTE                                    Vagas: 5
Especificação / Perfil: Ambos os sexos, acima de 18 
anos. Não é necessário ter experiência. Morar prefe-
rencialmente na região. Oportunidade para o primeiro 
emprego. Turnos da manhã ou da tarde.
Função: AUXILIAR DE GERENTE                   Vagas: 1 
Especificação / Perfil: Experiência em atendimento 
ao público.
Contato: Entregar currículo na Rua Furtado de Mene-
zes, 280, aos cuidados de Mariana. 

SOCILA JARAGUÁ PRIME
Função: MANICURE                                     Vagas: 2
Função: ESCOVISTA                                    Vagas: 1
Função: CABELEIREIRO(A)                           Vagas: 2
Especificações / Perfil: Com experiência na função.
Contato: Entrar em contato pelo telefone 3568-0770 
e falar com Emerson.

SUPERMERCADOS BH 
Função: ATENDENTE DE FRIOS                     Vagas: 2
Especificações / Perfil: Ambos os sexos, entre 20 
e 50 anos. Não é necessário ter experiência. Carga 
horária: 44 horas semanais.

Função: OPERADOR DE CAIXA     Vagas: 6
Especificações / Perfil: Ambos os sexos, 2º grau com-
pleto ou em curso, entre 18 e 50 anos. Não é necessário 
ter experiência. Carga horária: 44 horas semanais.
Função: REPOSITOR                                   Vagas: 6
Função: AUXILIAR DE PADARIA                   Vagas: 2
Função: ORIENTADOR DE ESTACIONAMENTO     Vagas:  2
Especificações / Perfil: Entre 18 e 40 anos. Não é ne-
cessário ter experiência. Carga horária: 44 horas semanais.
Função: AUXILIAR DE AÇOUGUE                  Vagas: 3
Especificações / Perfil: Ambos os sexos, entre 20 
e 55 anos, não é necessário ter experiência. Carga 
horária: 44 horas semanais.
Função: BALCONISTA DE AÇOUGUE            Vagas: 3
Especificações / Perfil: Ambos os sexos, entre 20 e 
55 anos, experiência mínima de seis meses na fun-
ção. Carga horária: 44 horas semanais.
Função: FISCAL DE LOJA                            Vagas: 2
Especificações / Perfil: Ambos os sexos, ter experi-
ência ou curso de vigilância.
Função: FAXINA                                         Vagas: 3
Especificações / Perfil: Sexo feminino, a partir de 21 
anos, 1º grau completo.
Contato: Interessados deverão acessar o site 
www.supermercadosbh.com.br/trabalheconosco 
ou comparecer na Rua Guarani, 559 – Centro, de 
segunda a sexta-feira, das 8h às 11h, munidos de 
documentos pessoais e carteira de trabalho.

FOX IMOBILIÁRIA
Função: CORRETOR DE IMÓVEIS                 Vagas: 4
Especificação / Perfil: Ensino médio completo, necessá-
rio experiência, carro próprio e celular. Ótimas condições.
Contato: Interessados devem enviar currículo para 
marley@foximobiliaria.com.br ou entrar em contato 
pelo telefone 2537-7500. 

CLÍNICA FISIO FIT
Função: INSTRUTURA DE PILATES               Vagas: 1
Especificação / Perfil: Fisioterapeuta com experiên-
cia em pilates clínico.

Contato: Mandar currículo para fisiofit.bh@gmail.com 
ou entrar em contato pelo telefone 3497-4843 e falar 
com Flávia ou Fabiana.

MILA (Liberdade) 
Função: VENDEDOR DE VEÍCULOS SEMINOVOS  Vagas: 1
Função: VENDEDOR DE VEÍCULOS NOVOS   Vagas: 1
Especificações / Perfil: Ambos os sexos, segundo 
grau completo, experiência no ramo de vendas, pos-
suir habilitação categoria B.
Contato: Enviar currículo para rh.mila@grupolider.
com.br, com nome da vaga, ou entrar em contato com 
Carla pelo telefone 3499-4145. 

BITARÃES IMÓVEIS 
Função: RECEPCIONISTA                            Vagas: 1
Especificação: Acima de 18 anos, com conhecimento bá-
sico em informática (Word, Excel, digitação, etc.). Preferen-
cialmente morar no bairro Jaraguá e com disponibilidade 
para trabalhar em horário comercial de segunda a sábado.
Contato: Enviar currículo para aloisiobitaraes@yahoo.com.br.

MARIA CRISTINA TERAPIAS CAPILARES
Função: CABELEIREIRO                              Vagas: 1
Especificação / Perfil: Sexo masculino, com experi-
ência em maquiagem, penteado, coloração e mechas.
Função: MANICURE                                     Vagas: 1
Especificação / Perfil: Manicure com experiência.
Contato: Entrar em contato pelos telefones 3441-
3647, 8503-6147 (Oi) ou 9253-0036 (Tim) ou com-
parecer à Rua Boaventura, 762, bairro Jaraguá.

GOLD IMÓVEIS (São Luiz)
Função: CORRETOR DE IMÓVEIS E CORRETOR 
TRAINEE                                                    Vagas: 2
Especificações / Perfil: Ambos os sexos, acima de 18 
anos, com ou sem experiência e disponibilidade para 
trabalhar em horário comercial de segunda a sábado. 
Contato: Entrar em contato pelos telefones 3419-
0202 ou 8684-9679 ou enviar currículo para o e-mail 
ricardolopes@goldimoveis.com.

Em nossa loja você vai encontrar:

- Suplementos alimentares nacionais e importados

- Alimentos sem glúten e sem lactose;

- Produtos light e diet;

- Fitoterápicos (encapsulados)

- Chás e sementes

Rua Izabel Bueno, 796 - Jaraguá (prox. ao Bradesco)
www.familianatural.net.br | contato@familianatural.net.br

OS MELHORES PREÇOS ESTÃO AQUI
VENHA CONFERIR!

Faça seu orçamento em nosso site ou pelo telefone

2510-3040

Não cobramos taxa de entrega

Família Natural
Ame sua saúde e seu corpo!

Confira as vagas completas no site www.emfocomidia.com.br/empregos
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EXTENSIVO ENEM 2015
NOVA TURMA | INÍCIO 03/FEVEREIRO

PREÇO ESPECIAIS 
ATÉ 20/DEZ

 

EXTENSIVO CEFET-COLTEC 2015

NOVA TURMA | INÍCIO 04/FEVEREIRO

50% DE DESCONTO
ATÉ 20/DEZ

Confira a lista completa de aprovados pelo site chromos.com.br

1em cada 3 aprovados
31 PRIMEIROS LUGARES | 27 SEGUNDOS | 32 TERCEIROS

CEFET 2015
1ª CHAMADA | Técnico Integrado 

UNIDADES DO COLÉGIO
CENTRO RUA DA BAHIA, 1212 - 3224 1314 | ENSINO MÉDIO

PAMPULHA  AV. ABRAHÃO CARAN, 100 - 3492 2123

ELDORADO  AV. JOÃO CÉSAR DE OLIVEIRA, 2477 - 3352 6767

chromos.com.br

UNIDADES DO PRÉ
CENTRO  RUA DA BAHIA, 1200 - 3213 7070

PAMPULHA  AV. ABRAHÃO CARAN, 60 - 3492 2121

ELDORADO  AV. JOÃO CÉSAR DE OLIVEIRA, 2463 - 3394 7030

PAMPULHA MALL  AV. ANTÔNIO CARLOS, 8100/4º ANDAR - 3491 3969

VENDA NOVA  RUA PADRE PEDRO PINTO, 2460 - 3454 1000

BARREIRO  AV. SINFRÔNIO BROCHADO, 975 - 3384-8588

PRÉ-VESTIBULAR PRÉ-TÉCNICO
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