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Sanduíche
A evolução do

Poluição na Lagoa da Pampulha e obras de detenção de 
enchentes do Córrego São Francisco. Página 3

Inaugurações e eventos movimentam comércio e instituições 
da região da Pampulha. Páginas 5, 7 e 15

Nova linha Move que liga as avenidas Cristiano Machado 
e Antônio Carlos já está em operação. Página 19

FAbILy rodrIgueS dIVuLgAÇÃo INterNet

Quem terá sido a primeira pessoa na história 
a cortar o pão e colocar um recheio no meio? Não 
há uma resposta precisa, mas a versão mais pro-
vável é atribuída ao Conde de Sandwich, que viveu 
na Inglaterra durante o século XVIII. 

Com o passar dos anos (e séculos), muitas 
pessoas que querem praticidade, sabor e rapidez 
optam por um bom sanduíche. o formato continua 

o mesmo, mas ele está sempre se reinventando, 
seja na qualidade, no recheio, no preparo ou no 
tipo de pão. 

Nos estados unidos, terra do fast food, as pri-
meiras receitas datam de 1816. Já no brasil, o tra-
dicional hambúrguer entrou na vida das pessoas 
no século XX, e a primeira rede surgiu nos anos 
1950, no rio de Janeiro. 

Seguindo essa história de dar água na boca, a 
equipe do Jornal Jaraguá em Foco foi em busca de 
espaços na região da Pampulha que têm o sandu-
íche como especialidade para verificar como está 
se dando essa evolução. 

Leia mais nas páginas 10, 11 e 13
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CrôNICA
Atitude para mudar

Constantemente nos 
deparamos com pesso-
as insatisfeitas com seu 
modo de viver ou o rumo 
que a vida tomou ou vem 
tomando, bem diferente do 
imaginado por elas um dia. 
todos nós estamos sujeitos 
a essas crises existenciais, 
que causam sofrimento e 
insegurança. Nessa hora, é 

importante reavaliar nossas atitudes, reconhecer que 
algo não está indo bem, fazer uma profunda reflexão e 
procurar novos caminhos e soluções, com tranquilida-
de, fé, disciplina e determinação.

A autoanálise é fundamental. Independentemente 
do tipo de problema, que pode envolver outras pesso-
as (relacionamento com família, no trabalho, namoro, 
casamento, filhos) ou fatores variados comuns no dia 
a dia (falta de dinheiro, emprego e paz interior, até pro-
blemas graves de doença e envolvimento – próprio ou 
de terceiros - com algo que não é legal), há sempre 
uma luz no fim do túnel, e não é um trem na contramão.

bom, a questão não é falar de problemas, mas de 
como procurar essa paz interior e a felicidade, quando 
ambas se perdem ou se distanciam. Como fazer com que 
a vida ganhe um rumo diferente, a partir do momento 
em que tomamos uma atitude? Mesmo com tudo fora 
de ordem, mesmo não estando em paz, é preciso bus-
car, incansavelmente, a felicidade e a paz de espírito. e, 

independentemente do tipo de problema, sabemos que 
apenas nós mesmos podemos mudar para resolver. Fi-
carmos fortes e prontos para encarar as adversidades e 
viver com qualidade.

um bom começo é observar mais seu "eu" interior, 
o modo como administra seu tempo, como está tratan-
do as pessoas que ama ou com quem tem um convívio 
diário. Atitude significa muitas coisas. Podemos mudar 
nosso modo de viver e nosso dia, a partir do momento 
em que abrimos os olhos pela manhã. ter um dia melhor 
só depende de nós mesmos. Atitude é fazer algo me-
lhor, mesmo quando as coisas não fluem e tudo parece 
negativo. É fazer as coisas de maneira diferente e ter a 
consciência de que, em muitos casos, é necessário ser 
determinado. É ver o mundo de outras maneiras e não 
fazer do hábito um novo estilo de vida.

Que tal começar ainda hoje? Agora? Corrija postu-
ras; use palavras e termos diferentes; dê mais importân-
cia à sua alimentação, mude-a se for preciso; mude tam-
bém alguns hábitos; busque a novidade, sem deixar sua 
ética, o respeito e o bom senso de lado. Se há problemas 
no trabalho, no relacionamento ou na vida, procure con-
sertar, e até mudar se for necessário. Há sempre a opção 
de novos caminhos se houver interesse e determinação.

É preciso ter novas visões e perspectivas. Abra os 
olhos e o coração para perceber as coisas boas que 
estão ao seu redor. As possibilidades que a vida nos 
dá e nem sempre percebemos. tenha sempre atitude 
e coragem para fazer diferente, em busca do prazer e 
da felicidade.

Pense em um lugar a que você tem vontade de 
ir e ainda não foi. Pode ser algum bem aí perto. Por 
que não vai agora? No próximo fim de semana? Pen-
se numa coisa que quer fazer há um certo tempo, por 
mais simples que seja. Quantas coisas deixamos para 
depois que poderiam ser feitas logo...

A busca de um novo emprego, uma conversa, um 
passeio, uma atividade física, cursos... É preciso ter ini-
ciativa e determinação. Alternativas para mudar. Cora-
gem para vencer. Atitude para crescer! Só há uma vida 
e ela está acontecendo agora! Ame, viva, mude, faça, 
tente, experimente, encontre, creia, aja, crie, invente, 
ligue, vá e aconteça. este pode ser o seu momento! en-
tão, não perca mais tempo e oportunidades de ir além 
e de fazer diferente. Que deus te abençoe!

Fabily rodrigues (Diretor / Editor da Em Foco Mídia)
emfocomidia@emfocomidia.com.br
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PAMPULHA INFORMA

Nova fase das obras de detenção contra 
enchentes na Pampulha 

Mau cheiro e poluição se intensificam nas 
águas da Lagoa da Pampulha

As obras da bacia de detenção do 
Córrego São Francisco ganharam uma 
nova etapa. retomadas em abril pela 
Superintendência de desenvolvimento 
da Capital (Sudecap), foram iniciadas 
as escavações da bacia e a fundação 
da barragem de concreto, dando, assim, 
continuidade ao projeto que pretende mi-
nimizar enchentes na região da Pampulha. 
A Prefeitura de belo Horizonte (PbH), por 
meio da Sudecap, informou que a ba-
cia, localizada na rua Aimée Semple 
Mcpherson (antiga Assis das Chagas e 
conhecida também como rua do Canal), 
no bairro Liberdade/Vila Indaiá, terá 66 
mil m3 de capacidade. 

Com recursos de r$ 21,3 milhões 
investidos pelo Ministério da Integração 
Nacional, por meio do Programa Cidade 
Sustentável, o projeto atende a uma de-
manda antiga dos moradores e de usuá-
rios do Aeroporto da Pampulha, constan-
temente prejudicados por alagamentos. 
Além da implantação da bacia hidráulica, 
serão construídas uma área de armaze-
namento, uma barragem de seis metros 

de altura e um vertedouro, e a galeria já 
existente será prolongada. 

estão previstos, ainda, a introdução 
de uma nova via – a rua botumirim, entre 
as ruas Antal Shoeber e Aimée Semple 
Mcpherson – e o remanejamento do sis-
tema de esgoto sanitário. Com isso, em 
períodos de chuva intensa, o Córrego São 
Francisco apresentará vazões de saída, 
permitindo que a água acumulada seja 
dispensada aos poucos. 

de acordo com a Secretaria Municipal 
de obras e Infraestrutura (Smobi), a 
previsão é que as obras terminem no 
primeiro semestre de 2019. Apesar do 
pontapé inicial em 2014 e da previsão de 
conclusão no primeiro semestre do ano 
seguinte, as intervenções foram pausa-
das em 2016, já com atraso, por falta de 
repasse do governo Federal. Na ocasião, 
a união informou que não poderia trans-
ferir o dinheiro por falta da documentação 
necessária a ser apresentada pela PbH. 
uma desapropriação pendente também 
atrasou a operação das máquinas. Vamos 
ver se desta vez algo realmente acontece.

o mau cheiro havia desaparecido, e 
a Lagoa da Pampulha, um dos principais 
cartões postais de bH, voltou a dar orgu-
lho à população da cidade. Mas bastou a 
estiagem chegar para velhos problemas 
voltarem à tona. Hoje, quem passa pela 
Lagoa em pontos como as imediações da 
Igrejinha São Francisco, em frente à Aveni-
da Fleming, e próximo à Casa do baile logo 
percebe uma espécie de nata verde toman-
do conta de grande extensão da superfície, 
acompanhada de um odor muito ruim. 

Não há previsão para continuidade do 
tratamento da qualidade da água, encer-
rado em março devido ao fim do contrato. 
Sem os produtos químicos que garantiam 
um aspecto mais limpo, a Prefeitura de 
bH estuda novo contrato, enquanto in-
veste novamente em desassoreamento. 
Com essa finalidade, a represa vai con-
sumir mais r$ 33,7 milhões até 2022. 
No total, chega a mais de r$ 100 mi-
lhões de dinheiro público investido nos 
últimos dois anos na Lagoa. de acordo 
com a Secretaria Municipal de obras e 
Infraestrutura (Smobi), o novo prazo de 

execução dessa etapa das intervenções é 
de 48 meses, contados a partir da ordem 
de serviço.

Segundo a Secretaria, o volume de 
lixo recolhido no local pela Sudecap 
(Superintendência de desenvolvimento 
da Capital) é de cerca de 10 toneladas 
diárias durante o período de estiagem e 
20 toneladas por dia no período chuvoso. 
Além disso, o canal do ressaca/Sarandi é 
limpo anualmente, a fim de evitar que se-
dimentos sejam carregados para a Lagoa.

depois de um ano de tratamento, os 
cinco parâmetros de poluição medidos 
pela administração municipal se encaixa-
ram nos limites da classe 3, estabeleci-
dos em resolução do Conselho Nacional 
do Meio Ambiente (Conama). A categoria 
possibilita o consumo da água por ani-
mais, irrigação, pesca amadora e o cha-
mado contato secundário pelo ser huma-
no, em atividades como canoagem, remo 
ou passeios de barco. Agora é aguardar 
toda a burocracia para confirmar se have-
rá melhorias ou se será apenas mais uma 
das várias promessas de despoluição.

SEGUNDA | TERÇA
ALMOÇO DAS 11h ÀS 15h

QUARTA | QUINTA | SEXTA
ALMOÇO DAS 11h ÀS 15h
NOITE DAS 17h À 0h

SÁBADO
ALMOÇO DAS 11h ÀS 16h
NOITE DAS 16h À 0h

DOMINGO
ALMOÇO DAS 11h ÀS 16h

3443-6299 / 3441-4957 98660-1850

RUA NORALDINO DE LIMA, 581, JARAGUÁ
E-MAIL: EVENTOSJARDIMDEMINAS@YAHOO.COM

Transmissão dos campeonatos 
de futebol às Quartas

HAPPY HOUR
Quarta a Domingo
com música ao vivo
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Alegria para aprender.
Entusiasmo para evoluir e

autonomia para superar.
Nossa paixão é preparar

alunos para que eles
cresçam com autocon�ança

e amor pelo que fazem.
Visite-nos e surpreenda-se!

www.ceir.com.br

@ceizarizzotti

Centro Educacional Iza Rizzotti

Rua Jornalista Waldir Lau
421 - Itapoã - BH/MG

31 3441-5142  |  31 3494-3053

Berçário ao
2º período.

Turnos: 
Manhã/ Tarde/ Integral

*Preços atrativos 
(turno da manhã)*

A educação
mudou!

Matrículas
abertas

Foto: Renata Loyola Fotografia | www.renataloyolafotografia.com | (31) 993409710

FotoS: FAbILy rodrIgueS
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Novidades no comércio da rua Izabel Bueno

uma das principais ruas do bairro 
Jaraguá ganhou duas opções de comér-
cio: a Só beleza e AViva Ideias. de seg-
mentos diferentes – uma voltada para a 
área da estética pessoal e a outra do 
nicho de papelaria e personalizados –, 
as lojas chegam com novidades e pro-
metem diferenciais para os moradores 
da região. 

o proprietário da Só beleza, bruno 
de oliveira Campos, que abriu a loja no 
dia 21 de julho, conta que a vinda para 
o bairro se deu por ser um grande polo 
comercial. “Nossa expectativa é trazer 
para os consumidores da região uma loja 
onde se encontram os melhores produtos 
de beleza, com um preço justo que faz 
com que tenham e mantenham os cuida-
dos feitos no salão e em casa”, destaca. 
ele ainda ressalta que o estabelecimen-
to já conta com duas unidades em belo 
Horizonte, além de sempre se preocupar 

em atender aos consumidores que que-
rem usar um produto de qualidade, com 
maior liberdade de gestão, além de esta-
cionamento gratuito na rua.

Já rodrigo Freire bueno, proprietário 
da AViva Ideias, que foi inaugurada no 
dia 2 de agosto, conta que a expectativa 
da sua loja é atender ao público que ama 
presentes criativos e personalizados, 
papelaria e gráfica em um só lugar. “A 
escolha do bairro veio por esse motivo. 
É excelente, repleto de lojas dos mais 
variados segmentos, mas realmente fal-
tava uma loja em que o cliente pudesse 
resolver vários assuntos em um só lugar. 
temos recebido os mais diversos perfis 
de clientes, e o mais legal é que muitos 
já se tornaram colegas e amigos”, afir-
ma. A Só beleza está situada na rua 
Izabel bueno, 786, e a AViva Ideias no 
número 762.

FotoS: FAbILy rodrIgueS
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“Tenho uma confi ança muito grande na Mister Barbosa. 
Frequento a barbearia por me sentir à vontade, sendo 

bem recebido por todos, mas principalmente pelo 
serviço de qualidade que eles oferecem. ” 

Renan Patrício Teixeira Pimenta – Professor.

Barbearia com foco em excelência e inovação
Foi pensando em resgatar os tem-

pos nostálgicos de barbearias, com 
toalhas quentes, belos penteados e, 
claro, uma barba bem-feita, e que ain-
da ofereça a possibilidade de apreciar 
uma boa prosa entre cavalheiros, que 
surgiu, há dois anos, a Mister Barbosa.

Com 18 anos de profi ssionalismo 
no ramo de barbearia, Eduardo Barbosa 
decidiu inovar e trazer o mercado para 
a região, proporcionando sempre aos 
clientes um serviço de qualidade, higie-
ne e absoluta perfeição. 

Com sete barbeiros em sua estru-
tura, a Mister Barbosa possui uma equi-
pe bem treinada para executar o ser-
viço com excelência. Experiência que 
Eduardo adquiriu com os ensinamentos 

transmitidos por seus pais, Gerson’s e 
Eloiza Cabeleireiros.

Além disso, ele considera a recepti-
vidade como fundamental em qualquer 
negócio. Portanto, na Mister Barbosa o 
cliente poderá contar com toda a sim-
patia e a boa conversa na hora de fazer 
a sua barba. 

Eduardo e equipe esperam a visita 
de todos os cavalheiros que queiram 
desfrutar da elegância de uma barbe-
aria tradicional. 

Agendamentos de horários podem 
ser feitos pelo telefone 3327-0190 
ou pelo app “One Beleza e Bem-
estar”. Veja também no Instagram 
@misterbarbosabarbearia.

Alexandre Robson PauloHerbert Eduardo GuilhermeCarlos
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o restaurante Casa do Chef preparou 
uma tarde muito especial para a criança-
da no dia 27 de julho: a oficina Casa do 
Chef Kids. o evento contou com 17 crian-
ças, entre 7 e 13 anos, e foi um sucesso. 
o chef ozeas gonzaga, proprietário do  
estabelecimento, ressalta que a atividade 
cumpriu o objetivo de despertar o interes-
se das crianças pela gastronomia. “rece-
bi retorno de muitos pais dizendo que os 
filhos chegaram em casa e queriam fazer 

o jantar. Muitos, inclusive, fize-
ram”, conta.

Nessa primeira oficina as 
crianças aprenderam a fazer um 
nhoque e as técnicas utilizadas 
em cozinhas. Ainda de acordo 
com o chef, a ideia de realizar o 
evento veio de uma solicitação 
das próprias crianças, que, ao 
vê-lo cozinhando, ficavam curio-
sas. e a escolha pela data, por 
ser uma época de férias esco-

lares, possibilitou uma tarde de diversão 
para todos. “Foi tudo muito gostoso, valeu 
a pena. Com certeza essa foi a primeira de 
muitas, para todos os períodos de férias”, 
finaliza. 

Além de um cardápio bem elaborado 
e almoço self-service e à la carte, a Casa 
do Chef promove eventos e jantares es-
peciais e está aberta a comemorações.  
Mais informações: 3643-1002.

Nova escola no bairro São Luiz
A região da Pampulha 

ganhou uma nova opção no 
segmento da educação: a es-
cola tempo de Aprender. Inau-
gurada em 2011, no bairro Alípio 
de Melo, a instituição implantou 
uma unidade em maio de 2018, 
desta vez no bairro São Luiz, 
próximo ao estádio Mineirão. Se-
gundo a sócia-proprietária Kênia 
richard, a escola veio atender à 
necessidade de criar um educan-
dário que tivesse maior abertura às famílias, 
estreitando esse relacionamento e fazendo 
da escola uma extensão do lar. “desde o 
início os pais têm a oportunidade de levar e 
buscar as crianças nas salas, proporcionan-
do, tanto para eles quanto para as crianças, 
uma segurança e um enorme aconchego. e 
isso se faz notório no período de adapta-
ção”, conta.

Ainda de acordo com Kênia, o corpo 
docente é composto por pedagogas, berça-
ristas e auxiliares de salas: “As instalações 

são adaptadas para oferecer conforto e se-
gurança aos bebês. A expectativa é de que 
em 2019 sejam implantadas nesta unidade 
a agenda eletrônica – método já utilizado na 
unidade Alípio de Melo –, que é um aplica-
tivo que conecta os pais com a escola, e as 
disciplinas de inglês e educação financeira”.

A nova unidade está situada na rua 
roquete Mendonça, 124, e funciona das 
7h às 18h30, com horários integrais e 
parciais, berçário e turmas pedagógicas.  
Mais informações: 2520-8900.

dIVuLgAÇÃo

restaurante promove oficina de  
culinária para crianças

rAySSA LobAto

PAMPULHA INFORMA
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Av. Alfredo Camarate, 610. São Luiz/Pampulha       Tel: 3586-0310 
www.escolamiguelarcanjo.blogspot.com    fb: miguelarcanjoescolawaldorf

Ensino dedicado à formação de seres
humanos livres, integrados, socialmente
competentes e responsáveis.  

Pedagogia Waldorf na  Pampulha

Currículo formal e aulas de desenho e pintura, música, circo, tricô
e bordados, cerâmica, marcenaria, teatro, euritmia e horta...  
Conteúdos elaborados para o momento biográfico de cada turma! 

22/09, às 8hs - Portas abertas: Evento de apresentação da escola 
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os sanduíches artesanais definitiva-
mente caíram no gosto do belo-horizon-
tino. As casas especializadas, já comuns 
em outras capitais do país, continuam se 
espalhando pela cidade e atraem volume 
expressivo de público. o sucesso mo-
tiva empresários à frente de alguns dos 
principais estabelecimentos a investir na 
consolidação da marca e em planos de 
expansão. 

Mas você sabe como começou a 
história do sanduíche? Como foi a tran-
sição do famoso sanduíche de trailer 
para esses artesanais, mais "gourmeti-
zados"? de acordo com alguns relatos, 
nos estados unidos ele surgiu no século 
XIX, porém foi popularizado em redes de 
lanchonetes especializadas no início do 
século XX. Já no brasil, chegou décadas 
mais tarde de sua descoberta, em 1952, 
no rio de Janeiro. Com a popularização 
através dos anos, veio o surgimento das 
grandes redes mundiais de fast food. 

A concorrência cada vez maior tam-
bém fez aumentar a variedade de recheios 
que poderiam acompanhar o pão com 
hambúrguer. Foram incluídos, posterior-
mente, alface, tomate, picles, mostarda, 
ketchup, bacon e diversos outros ingre-
dientes para satisfazer o gosto de uma 
clientela cada vez mais exigente. 

Do trailer ao gourmet 
A evolução veio com o passar do 

tempo, e hoje é cada vez mais comum 
encontrar casas que servem hambúrgue-
res mais sofisticados. Com dezenas de 
opções, belo Horizonte vem acumulan-
do espaços que vão ganhando fama de 
gourmet, e essas delícias já têm até seu 
próprio dia: 28 de maio. Na região da 
Pampulha não poderia ser diferente. o 
segmento cresceu e vive um momento de 
expansão, com inúmeras hamburguerias 
e deliveries. 

Questionada se houve uma mudança 
em relação a se ter mais cuidado com pre-
paro, ambiente, valorização e investimento 
do espaço físico, Maíra Marcolino, proprie-
tária do Soul Jazz, próximo ao Aeroporto da 
Pampulha, é enfática: “Acredito, sim, que o 
segmento teve uma grande evolução nos 
últimos 10 anos com o desenvolvimento 
do hambúrguer artesanal. os lanches fá-
ceis e rápidos de trailers vieram para den-
tro de restaurantes com um cuidado muito 
maior quanto à entrega de sabores, pães 
artesanais, e a carne não é mais industria-
lizada. o cliente passou a conhecer e gos-
tar do produto diferenciado, aquele feito à 
mão, e passou a procurar hamburguerias 
que atendessem a essa demanda. Várias 
casas abriram nesse contexto, cresceram 
e se desenvolveram”. 

o sócio-proprietário do rota 307, no 
dona Clara, Igor Queiroz, reafirma a mudan-
ça nos últimos anos. “Na minha concep-
ção, nos últimos três anos aconteceu um 
‘boom’ na área do hambúrguer gourmet. eu 
conseguia ver em todo bairro, e até mesmo 
em portões de garagem, hamburguerias 
surgindo pela cidade. Hoje a realidade é 
diferente. o empreendimento se tornou 
mais profissional, exigindo cada vez mais 
dos proprietários”. Sobre a preocupação 

de se fazer um sanduíche cada vez mais 
agradável e com inovações, ele ressalta: 
“No geral, estamos acostumados com os 
hambúrgueres de trailers e os fast foods. 
o hambúrguer artesanal quebra esse para-
digma e evolui a criação de uma tendência 
de alimentos cada vez menos congelados 
e, principalmente, o cliente não vai ali por-
que está com pressa, mas sim para relaxar, 
curtir o ambiente e degustar um hambúr-
guer preparado na hora”, finaliza. 

AERO
BURGUER

3498-5155
3789-5155
99110-5155
aeroburguerepizzaria

Rua Boaventura, 1557 - ljs 9 e 10 - Aeroporto

Pizzas, hambúrgueres tradicionais e artesanais, 
espaguetes, omeletes, panquecas, cervejas especiais

 
Baixe nosso aplicativo

Aero Burguer
e faça pedidos com mais comodidade!

Sanduíche: um clássico sempre se reinventando
FotoS: bANCo de IMAgeNS
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Já o sócio-proprietário do Jaraguá 
Sanduíches, Francisco Mateus de 
Vasconcelos gonçalves, ressalta que as 
mudanças acontecem rapidamente no seg-
mento e existe não só uma preocupação, 
mas também uma necessidade de trazer 
um produto novo e original. “estamos em 
um período em que o consumidor busca 
mais qualidade em seus produtos. Alguns 
escolhem os hambúrgueres artesanais 
com molhos diferenciados ou até ingre-
dientes atípicos, para tentar quebrar isso. 
Nós já fomos na contramão e apostamos 
no sanduíche propriamente dito, quando 
colocamos uma proteína que não necessa-
riamente seja o hambúrguer, além do pão 
de qualidade, a salada e o molho para har-
monizar”, conta. 

o chef e sócio-proprietário do Naro 
bar burger & beer, localizado no bairro 
Santa Amélia, ronaldo duarte Malzac, 
destaca que a evolução tem sido cada vez 
maior, não só na preparação do sanduí-
che, mas também na forma como é mon-
tado: “temos essa preocupação e deixa-
mos os clientes ficarem mais à vontade 
para montarem os hambúrgueres. Portan-
to, ao invés de já virem montados, damos 
a opção de o cliente escolher a carne, o 
molho e o acompanhamento e montar do 
seu jeito, com itens à parte, para sempre 
ser uma novidade em sabor”.

Sofisticação dos espaços
A evolução não veio apenas para os 

sanduíches, mas também para os locais 
onde são servidos. Com duas casas sob 
seu comando, uma no Jaraguá e outra no 
dona Clara, o sócio-proprietário do bolha’s 
burguer, Alessandro Velloso, conta que a 
evolução foi grande, com empresas inves-
tindo cada vez mais nesse ramo, valorizan-
do-o ainda mais. “Hoje o cliente está bem 
mais criterioso. um lugar bem estruturado, 
limpo e seguro se torna diferencial. Nós 
procuramos sempre investir no nosso es-
paço físico para atender às necessidades 
do cliente. e apesar das tendências do 
mercado para sanduíches artesanais, o 
bom e velho sanduíche 'raiz 'ainda é muito 
querido pelos amantes dos sanduíches. 
então, nossa preocupação é manter a qua-
lidade e a agilidade”, conclui. 

A proprietária da Wanted Hamburgueria 
Artesanal, no Palmares, Alessandra tavares, 
destaca que a evolução trouxe uma preo-
cupação geral: “Com esse crescimento 
houve um cuidado maior em todos os as-
pectos, como estético, apelo da moda, por 
ser uma coisa mais deslocada e antenada, 
no cuidado com os ingredientes e na so-
fisticação dos espaços, já que os lugares 
recebem um certo conforto. A demanda 
aumentou muito, o cliente ficou mais exi-
gente, conhece mais a respeito do produto, 
sabe comparar e exige isso dos locais”.

Localizado na região do aeroporto da 
Pampulha, o Aero burguer tem a proposta 
de  levar ao cliente uma experiência agra-
dável, além de servir um belo hambúrguer. 
o sócio-proprietário Henrique Martins res-
salta:  “Queremos que o momento não 
seja simplesmente um lanche, mas uma 
percepção de sabores como em qualquer 
outra refeição. um exemplo são as casas 
temáticas, como o próprio Aero burguer, 
onde tentamos remeter à aviação, com 
todos os nossos hambúrgueres com nome 
de aviões. Alguns sugeridos por nossos 
clientes, inclusive. e pretendemos temati-
zar e ampliar ainda mais a casa”.

e o sanduíche ganhou espaço tam-
bém em estabelecimentos famosos por 

outra especialidade, como é o caso da 
domino’s Pizza. Segundo os  sócio-pro-
prietários da unidade Jaraguá, Sérgio 
Pereira de rezende e orestes Miraglia 
Neto, o mercado de sanduíches teve uma 
evolução grande nos últimos cinco anos 
no brasil e no mundo. “os sanduíches da 
domino’s seguem o padrão artesanal das 
pizzas e hoje representam quase 10% das 
vendas, com uma ótima saída nos horá-
rios de almoço e lanche, o que comprova 
a consolidação desse nicho de mercado”, 
completam.

Você que é fã de sanduíche e ficou 
curioso para conhecer um pouco mais, 
visite os espaços que apresentamos aqui 
e compare os sabores. bom apetite!  
(rayssa Lobato)

20/09/2018

Sanduíche: um clássico sempre se reinventando
dIVuLgAÇÃo
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ARTESANAIS, GENUÍNOS, AUTêNTiCOS 
E INCRIVELMENTE SABOROSOS

Somos 100

BURGErS COM CARNE DE BLACK ANGUS CERTIFICADA.

Rua Jorge Angel Livraga, 35   Palmaresi 2555  7505ii

15
BAIXE O NOSSO APP WANTED  

E TENHA     DE DESCONTO.

UTILIZE O CUPOM DE DESCONTo

NA SUA PRIMEIRA COMPRA 

wantedhamburgueria.com.br wantedhamburgueria Wanted Hamburgueria Artesanal
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Monte seu próprio hambúrguer 
Também temos petiscos e cervejas artesanais

Rua das Canárias, 1040
Santa Amélia, BH

(31) 2528-1185
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@narobh

NARO Bar, 
Burger & Beer

98794-8680

Empresários do segmento avaliam a evolução do sanduíche

“Cada vez mais vemos espaços físicos mais elabora-
dos e seguindo alguma temática. uma busca cons-
tante de qualidade, custo e benefício. o estabeleci-
mento que consegue harmonizar esses três aspectos 
tem grande vantagem, e um local bem trabalhado e 
higienizado é um chamativo em potencial desse novo 
mercado exigente.”
Francisco Mateus de Vasconcelos Gonçalves, Só-
cio-proprietário do Jaraguá Sanduíches

“Inicialmente eles eram artesanais, até chegarem os 
fast foods. Porém, o sabor não era o mesmo. Houve 
uma nova busca pelos artesanais, em que se procu-
rou agregar qualidade e sabor, não só rapidez. Isso de 
modo especial para o segmento dos hambúrgueres, 
fazendo com que as pessoas saíssem especificamente 
para comer esse tipo de sanduíche.”
ronaldo Duarte Malzac, Chef do Naro Bar Burger & Beer

“Com essa grande evolução, as empresas estão investin-
do cada vez mais nesse ramo, valorizando o segmento. 
o cliente hoje está bem mais criterioso, e os locais bem 
estruturados, limpos e seguros se tornam diferenciais. 
Procuramos sempre investir em nosso espaço físico para 
melhor atender às necessidades do cliente.”
Alessandro Velloso, Proprietário do Bolha's Burguer

“o mercado está em constante mudança, e é sempre 
necessário nos adaptarmos para atendê-lo. os ham-
búrgueres artesanais não são inovação, e sim um res-
gate às origens. e isso se deu pelo fato de as pessoas 
estarem dispostas a pagar por um produto mais sin-
gular, cujas receitas são de cada casa, com temperos 
distintos e produtos mais frescos.”
Henrique Martins, Sócio-proprietário do Aero Burguer

ENQUETE

“o hambúrguer artesanal quebra o paradigma de fast 
food e trailers, e evolui a criação de uma tendência de 
alimentos cada vez mais bem elaborados e prepara-
dos. Com o investimento em espaços físicos, o cliente 
não procura mais esses produtos só porque está com 
pressa. É justamente ir na contramão da correria do 
dia a dia que fez o segmento evoluir.”
Igor Queiroz, Sócio-proprietário do rota 307

“o mercado de sanduíches teve uma evolução grande 
nos últimos cinco anos no brasil e no mundo. o nosso 
sanduíche segue o padrão artesanal das pizzas e hoje 
representa quase 10% das vendas, o que comprova a 
consolidação desse nicho de mercado. Além disso, o 
cliente pode acrescentar e tirar o que quiser dos três 
modelos de sanduíches que servimos”
Sérgio Pereira de rezende, Sócio-proprietário da 
Domino’s Pizza, Unidade Jaraguá

“o sanduíche artesanal, na minha opinião, não é uma 
inovação, e sim um retorno. tudo começou de for-
ma bem artesanal, em casa, há uns anos. Mas não 
se pode negar que o crescimento trouxe uma maior 
preocupação sobre os espaços. As pessoas conhecem 
mais o produto, por isso houve a necessidade de o 
mercado se aprimorar e profissionalizar.”
Alessandra Tavares, Proprietária do Wanted Burguer

“o cliente passou a conhecer e gostar do produto di-
ferenciado, aquele feito à mão, e passou a procurar 
hamburguerias que atendessem a essa demanda. 
Várias casas abriram nesse contexto, cresceram e se 
desenvolveram. Mas acredito que os aplicativos de 
delivery facilitaram o conhecimento do cliente sobre 
novos estabelecimentos.”
Maíra Marcolino, Sócia-proprietária do Soul Jazz
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A casa de repouso Feliz Idade está 
de endereço novo, agora no bairro Santa 
rosa. Segundo a sócia-proprietária Aline 
França de oliveira, a mudança veio pela 
necessidade de uma melhor estrutura fí-
sica de atendimento e por prezar maior 
conforto para os idosos e seus familiares.
o objetivo da casa continua o mesmo, 
garante: “temos como intuito acolher 
com carinho, amor e dedicação todos os 
idosos que moram conosco, respeitando 
as suas individualidades e autonomias”. 
A Feliz Idade já atua na região há 15 anos e 

funciona 24 horas, com horários de visitas 
das 10h às 18h. o novo endereço é: rua 
Aristóteles ribeiro Vasconcelos, 360, Santa 
rosa. Mais informações: 3496-2370.

Trapinhos

Maria Dante

Rua Conselheiro Galvão, 100 - Jaraguá

desde 1985

Conserto de roupas em geral Botões forrados e de pressão

Bazar beneficente permanente

3443-2417  |  98889-7251

Berçário e 
Educação Infantil

UMA HISTÓRIA DEDICADA  À 
EDUCAÇÃO, AGORA 

TAMBÉM NA PAMPULHA.

Unidade II: 2520.8900
R. Roquete Mendonça, 124 - Pampulhatempodeaprenderbh.com.brSiga-nos

Períodos parcial e integral

Manutenção das faixas de pedestres 
Alguns moradores pediram ao Jornal 

Jaraguá em Foco informações sobre a re-
vitalização e repintura das faixas de pe-
destres dos bairros Jaraguá, Liberdade, 
Santa rosa e dona Clara. entramos em 
contato com a Prefeitura de belo Hori-
zonte e fomos informados de que é pre-
ciso indicar o nome e o número da rua 
em que a faixa está invisível, e o CeP 
do local, além de pontos de referência. 
Após reunir todos os lugares que neces-

sitam da obra, é necessário ligar para o 
156, opção 8, e abrir a solicitação para 
manutenção das faixas. depois de rece-
ber essas informações, a gerência res-
ponsável irá até o local, avaliará e, pos-
sivelmente, autorizará a repintura. essa 
operação pode levar até 60 dias após 
a abertura do requerimento. Acompanhe 
sempre as demandas do seu bairro para 
o bem-estar e a segurança de vizinhos, 
amigos e familiares. 

INterNet

dIVuLgAÇÃo

Feliz Idade está em novo endereço

Camisas
CalçasJalecos

Uniformes

(31) 98808-5679Simone Figueiredo
simone�gue500@gmail.com
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Berçário e Educação Infantil Turno Integral

Lugar de 
criança feliz!

3441-7277

www.nacpiaget.com.br

Rua D. Queridinha, 367 - B. Itapoã
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Caixa de Som | Mesa de Som|
Potência | Subwoofer | Laser | Strobo | Treliças |
 Meia-Bola | Moving Head | Globo de Espelho |

 Máquina de Fumaça | Refletor de LED | Tubos de LED

Cobertura de eventos em geral:
Aniversários, casamentos e confraternizações empresariais

Sonorização | Iluminação

kgdproducoeseventos@gmail.com

facebook.com/kgdbrasil

@kgdproduções

Gustavo Dias 31 99818 6004

• Limpeza e sucção de caixas de gordura e fossas;
• Limpeza de caixa d'água;
• Desentupimentos de: ralos, taques, pias, 
  rede pluvial, esgotos em geral;
• Prevenção da coluna do condomínio com 
  preço de descontos;
• Dedetização contra: 
  Ratos, baratas, pulgas, formigas.

10%

OFF

AGENDE SEU
ORÇAMENTO SEM
COMPROMISSO

24h
Plantão

ATENDEMOS BH E TODA REGIÃO METROPOLITANA

313317.4266
313497.7595
99600.0077

mrvdesentupimentos@hotmail.com
mrvdesentupidora.com.br

SALGADOS SALATOS

• Salgados fritos (cento): R$ 25,00
• Salgados congelados (cento): R$ 22,00

• Bandeja de micropizza com 
3 sabores e 25 unidades: R$ 15,00

salgados_salatos

99640-2216

3075-7922
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VOU PEDIR 
DE NOVO!

A MICROPIZZA 
É UMA DELÍCIA!

SABOR
MARCANTE!

Rua João Magela Luz, 85 - Céu AzulAgende uma degustação.

Temos pronta-entrega, faça sua encomenda *Consulte taxa de entrega. 

RJB Serviços Técnicos
Telefonia • Eletricidade • Instalação e manutenção

Vendas, manutenção e instalação de pabx, 
interfones, CFTV, alarmes e cercas elétricas.

Automatização de portões a partir de R$ 850,00 mediante orçamento.
Instalação de interfones a partir de R$ 380, mediante orçamento.

VIVO: 99609-0168      OI: 98746-2150

Hotel na Pampulha recebe certificação
Presente na hotelaria da região da 

Pampulha desde março de 2017, o Nobile 
Inn Pampulha passou por reformulações. 
essas mudanças levaram o empreen-
dimento a ser reconhecido com o Selo 
de Qualidade da Nobile Hotéis, criado 
para premiar os empreendimentos com 
excelência nos serviços prestados, que 
incluem desde recepção, governança, 
manutenção, tecnologia da informação e 
alimentos até áreas comuns, como lobby, 
apartamentos, dentre outros. 

Para celebrar a premiação, a geren-
te de Qualidade e Processos da Nobile 

Hotéis, renata rocha, esteve presente 
em bH, no dia 11 de julho, para entre-
gar uma placa comemorativa dessa con-
quista. o Jornal Jaraguá em Foco esteve 
presente, mostrando que a capital mi-
neira avança cada vez mais no que diz 
respeito à rede hoteleira. “o programa 
avalia 14 pontos que visam ao bem-estar 
do hóspede e toda a parte administra-
tiva, padronização de serviços etc. Con-
sequentemente, percebemos um maior 
comprometimento e engajamento dos 
hotéis da rede”, explica renata. 

o gerente operacional do Nobile Inn 

Pampulha, Nuno Jesus, complementa 
dizendo que foram ajustados pontos que 
ainda não estavam no padrão, para que, 
em menos de um ano, houvesse essa 
importante conquista. “Com o apoio 
dos nossos diretores e da gerência de 
qualidade, nos adaptamos e pudemos 
perceber o resultado desse trabalho, 
assim como uma excelente aceita-
ção do hóspede”, afirma. o Nobile Inn 
Pampulha está localizado na Avenida 
Professor Magalhães Penido, 378, a 
800 metros do Aeroporto da Pampulha.  
Mais informações: (31) 3888-6100.

dIVuLgAÇÃo

Augusto Ferreira, Diretor regional de Operações, 
Nuno Jesus, Gerente Geral do Nobile Inn Pampulha, 

e renata rocha, Gerente de Qualidade e  
Processos da Nobile Hotéis
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Ampla estrutura para melhor receber o seu idoso com 
carinho, amor e cuidados especiais. Venha nos visitar 
para conhecer todas as nossas atividades!

Rua Aristóteles Ribeiro Vasconcelos, 360 
Bairro Santa Rosa. 

Novo endereço!

98668-2534 3496-2370
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Move que liga a Cristiano Machado à Antônio Carlos já está em operação
desde o dia 21 de julho uma nova li-

nha começou a circular com alternativas 
de rotas para quem utiliza o MoVe em belo 
Horizonte. A bHtrans criou a linha 8551 
(estação São gabriel / estação uFMg - via 
Anel rodoviário) para integrar os corredo-
res Cristiano Machado e Antônio Carlos, 
passando pelo Anel rodoviário. 

Assim,  o usuário pode ir, por exem-
plo, da estação São gabriel até a uFMg 

e também à região do estádio Mineirão. 
Por outro lado, quem está no Move 
Antônio Carlos pode ir até a estação São 
gabriel e também utilizar o Metrô.

o itinerário é este: estação São gabriel 
(ponto final) / Anel rodoviário (margi-
nal) / rua bandeira de Melo / rua Flor 
de Ameixeira / rua Izabel bueno / rua 
boaventura / rua general Aranha / rua 
Noraldino de Lima / Avenida Professor 

Magalhães Penido / Viaduto José de 
Alencar / Avenida Antônio Carlos (pista 
mista) / Avenida Antônio Carlos (pista ex-
clusiva – atendimento às estações uFMg, 
Liberdade e Colégio Militar) / Avenida 
Antônio Carlos (pista mista – saída na 
Avenida Major delfino de Paula) / Viaduto 
São Francisco / Anel rodoviário (pista cen-
tral) / Anel rodoviário (marginal) / estação 
São gabriel (ponto final).

Linha extinta
A linha 9850 (estação José Cândido / 

estação São gabriel) saiu de operação 
no dia 21 de julho. Mas, segundo a 
bHtrans, foi mantida a integração entre 
o sistema Move da Cristiano Machado e 
as estações de metrô São gabriel e José 
Cândido da Silveira, com a mesma tarifa 
de r$ 4,05 no cartão bHbuS.

FotoS: INterNet
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CARNE-SECA COM 
PHILADELPHIA
Mussarela, Philadelphia, 
cebola e carne-seca.

R

R

PEPPERROCK
Mussarela, pepperoni, 
azeitona preta, alho, 
parmesão ralado  e 
Philadelphia.R

R

R

R

R

DE LUXE
Mussarela, pepperoni, 
calabresa, champignon, 
cebola e pimentão verde.

R

EXTRAVAGANZZA
Mussarela, azeitona preta, 
champignon, pepperoni, 
pimentão verde, presunto 
e cebola.

R

EGG & BACON
Mussarela, bacon,
cebola, cream cheese
e ovo de codorna.

CORN & BACON 
Mussarela, bacon
e milho.

MEAT & BACON
Mussarela, bacon,
calabresa, pepperoni
e presunto.

PEÇA ONLINE
dominos.com.br

FRANGO GRELHADO
Frango, azeitona preta, 
manjericão, mussarela, 
requeijão, tomate e azeite.

BAURU
Presunto, mussarela, 
tomate, requeijão e azeite.

TOSCANA
Cebola, calabresa, 
azeitona preta, 
manjericão, mussarela, 
requeijão, tomate e azeite.

CAPRESE
Mussarela de búfala, 
cebola, tomate, azeitona 
preta e manjericão.

SANDUÍCHES
MEAT & BACON
Cream cheese, pepperoni,
presunto, calabresa
e bacon.

CHICKEN & BACON
Cream cheese, bacon,
frango grelhado, tomate,
cebola e parmesão.

FRANGO COM 4 QUEIJOS
Mussarela, cream cheese,
frango grelhado,
gorgonzola e parmesão.

CHURROSBREAD
Massa recheada
com muito doce de leite
e cobertura de açúcar
e canela.

3494-8880


