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É impressionante como a 
Odontologia mudou nos últimos 
anos. A tecnologia tornou-se 
uma poderosa aliada do dentis-
ta, tanto no relacionamento com 
seus pacientes como para a sua 
própria comodidade. Atualmen-
te é possível oferecer tratamen-

tos indolores, rápidos e eficazes 
para situações clínicas que antes 
demandavam tempo, risco e, em 
alguns casos, dores ao pacien-
te. Cadeiras mais confortáveis, 
aparelhos ultrassofisticados, se-
dação confortável e diagnósticos 
em 3D são alguns dos avanços 

presentes hoje nos consultórios.
A tecnologia tem sido de 

grande valia para os dentistas, 
especialmente pelo fato de que 
os tratamentos se tornaram me-
nos invasivos. Para conhecer e 
entender um pouco mais sobre 
essas novidades, o jornal Cidade 

Nova em Foco conversou com al-
guns profissionais da região para 
contar as mudanças e as novas 
tendências para o segmento 
odontológico.

Leia mais nas páginas 4 e 5

@emfocomidiawww.emfocomidia.com.br
Em Foco Midia(31) 2552-2525

O UsO DA TEcNOLOgIA NA sAúDE BUcAL

Vem aí a Revista Café e Motivação, mais um produto 
da Em Foco Mídia. Página 3

Momento instável do País é oportunidade para fazer a 
diferença.  Página 2

Ligação entre regiões Leste e Nordeste da capital ainda 
não tem data para terminar. Página 6

FOtOs: bANCO DE iMAgENs

bANCO DE iMAgENs
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Fazer a diferença em tempos difíceis

cRôNIcA

O Jornal Cidade Nova em Foco é uma publicação informativa bimestral voltada 
aos moradores, comerciantes e demais interessados dos bairros Cidade Nova, União, 
silveira, Palmares e parte do ipiranga, sagrada Família, Nova Floresta 
e demais bairros próximos. independente e imparcial, nosso ob-
jetivo é informar, esclarecer e debater por meio de matérias, 
temáticas úteis entre outras notícias. O Jornal é distribuído 
gratuitamente (10 mil exemplares) em residências, comércios, 
clubes, empresas e outros locais de grande circulação.

@emfocomidiaEm Foco Midia

Estamos vivendo nova-
mente um momento difícil 
e delicado na economia do 
país e isso reflete em vários 
âmbitos de nossas vidas. Hoje 
temos de repensar sempre os 
nossos gastos, os nossos pla-
nos e as nossas prioridades. 
Não é mais tão simples pla-
nejar aquela viagem com a fa-
mília no final do ano ou trocar 

de carro ou se dar ao luxo de fazer compras no shopping 
ou mesmo abrir um novo negócio. tudo tem de ser muito 
bem planejado. Mas isso não quer dizer que não devemos 
fazer nada disso. Muito pelo contrário.

Muitas pessoas estão abaladas pelo momento turbu-
lento da economia e também pela crise política. É comum 
que, em uma fase como essa, haja questionamentos, de-
sânimo e possíveis desistências. Vivemos um dos piores 
períodos da história do brasil republicano. Nosso sistema 
democrático está sendo cada vez mais ameaçado pela 
corrupção e pela impunidade. Com isso, o ciclo fica vi-
cioso e mais pessoas tentam tirar proveito dos recursos 
públicos, sabendo que, mesmo se houver punição, o cri-
me compensará. 

Não faz sentido termos um país tão rico, com tantos 
recursos naturais e a renda ser tão mal distribuída. são 
muitos enriquecendo rapidamente e querendo cada vez 
mais. Por outro lado, a maioria tem de trabalhar muito 
para conseguir o básico e ainda buscar diversas maneiras 
para driblar a falta de recursos para viver com o mínimo 

de dignidade. Esses, sim, são os heróis brasileiros.
O brasileiro que se muda para outro país, ou aquele 

que fica mais tempo fora, ao retornar se choca bastante. 
temos ruas malcuidadas e várias obras inacabadas; falta 
de segurança pública; transporte público em sua maioria 
ineficaz e lotado; impostos altíssimos que faz com que os 
produtos essenciais como vestimentas e até o lazer sejam 
comprometidos e pouco acessíveis; dentre vários outros 
exemplos. É uma triste realidade e acredito que todos nós 
gostaríamos muito que tudo fosse diferente. Mas não é.

Cruzar os braços e reclamar não vai mudar nada. 
Essa é a hora em que alguns se destacam, pois evitam 
a mesmice, evitam o pensamento negativo e produzem 
mais, buscam algo a mais para a sua vida e para a sua 
profissão. Muitos tentam sobreviver e aquecer seu comér-
cio, mas nem sempre é possível devido ao baixo poder de 
compra. Muitos fecham seus estabelecimentos por isso, 
mas outros vários por falta de ação, de planejamento, de 
inovação e até mesmo de ousadia. Fortes e realizados se-
rão aqueles que passarem por este momento atual, mes-
mo sem muito lucro, pois estarão mais bem preparados 
quando essa “tempestade” passar.

Além de se dedicar e buscar o diferencial, é preciso 
ter excelência no atendimento ao cliente. Esse é um fator 
em que muitos pecam. são inúmeras as lojas, os restau-
rantes e demais serviços que reclamam da venda e da 
baixa procura por seus produtos e serviços. Mas como ter 
destaque se no restaurante a comida tem pouca varieda-
de e é fria? Como uma loja de roupas quer vender mais 
se, para compensar a baixa procura, coloca seus preços 
muito altos? 

É preciso acreditar no que você produz e vende. É pre-
ciso ser sincero com seu cliente. É preciso realizar parcerias 
e saber a hora de ceder quando necessário. É preciso ta-
par os ouvidos para o pessimista que diz que seu produto 
não vai dar certo, porque o momento é de crise e com isso 
ninguém vai investir. É preciso acreditar que, com muito tra-
balho e dedicação, podemos chegar pelo menos perto de 
onde queremos. Uma mente cheia de medos não tem es-
paço para sonhos. Viver é ter sonhos, acreditando sempre 
na capacidade de realizá-los. seu tempo pode não ter che-
gado ainda, mas acreditar nisso é o combustível necessário 
para fazer algo a mais e seguir em busca dos seus ideais.

É preciso acreditar em si e empreender, sabendo que 
é possível atingir uma meta, mesmo quando os obstácu-
los parecem intransponíveis. Quem acredita no seu poder 
de realização, na capacidade de engajar os outros a se-
guirem na mesma direção, a entender seus potenciais e 
também as suas fragilidades, terá grandes chances de 
alcançar, com muita dedicação, os seus objetivos. En-
quanto isso, a maioria estará paralisada, esperando que 
as condições do mercado melhorem.

Apenas reclamar não fará nada ser diferente. E em 
nossa atual realidade, precisamos lutar, reivindicar nos-
sos direitos, mas sem lamentar demais ou focar nas im-
punidades, no dólar alto, na corrupção, na falta de segu-
rança e de infraestrutura. Não está fácil para ninguém, 
mas com esforço podemos fazer o mundo mudar de algu-
ma maneira. Que assim seja! Deus lhe abençoe!

Fabily Rodrigues (Diretor/Editor da Em Foco Mídia)
emfocomidia@emfocomidia.com.br
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CIDADE NOVA INFORMA

Vem aí a Revista Café e Motivação Vetvogas comemora aniversário 
e inaugura pet shopNosso amor pelo café e toda a cultura 

que o envolve nos inspirou a falar mais so-
bre o assunto. A Em Foco Mídia, empresa 
responsável pelos jornais Jaraguá em Foco, 
Cidade Nova em Foco, Em Foco Turismo e 
a revista Pet em Foco, lançará, no final de 
outubro, a revista Café e Motivação, que 
terá objetivos, projeto gráfico, material e 
linha editorial semelhantes aos demais ma-
teriais citados. A principal diferença, além 
do tema, é a distribuição, que será realizada 
gratuitamente em eventos, pontos de lazer 
e de grande circulação de pessoas, nos 
mais diversos estabelecimentos ligados ao 
café em belo Horizonte e outras cidades de 
Minas gerais, em especial no sul do estado. 
A versão on-line será amplamente divulgada 
via e-mail para mais de 50 mil contatos, em 
nossos sites e pelas nossas redes sociais  
(@cafeemotivacao). Quem quiser uma as-
sinatura gratuita basta solicitar no e-mail 
cafe@emfocomidia.com.br que receberá a 
revista pelos Correios.

Nosso principal objetivo é informar e 
debater os mais diversos assuntos voltados 
ao café, com notícias do setor e do merca-
do, divulgar cursos e eventos, mostrar os 
ambientes, falar dos tipos da bebida, contar 
histórias, além de apresentar muitas dicas e 
curiosidades.

Com boas parcerias, troca de ideias, 
planejamento, uma experiência de quase 20 
anos trabalhando com esse tipo de material 
e uma equipe coesa e focada no resultado, 
esperamos que esta seja uma ferramenta 
importante para que todos os envolvidos e 
interessados tenham voz ativa e usem este 
novo canal para saber mais e divulgar esse 
incrível universo do café. 

será a única revista de Minas gerais 
especializada em café. Com a participa-
ção efetiva dos principais profissionais e 
espaços do segmento, pretendemos tor-
ná-la uma referência para quem quer fi-
car por dentro da bebida mais amada do 
brasil. seja nosso parceiro e anuncie seus 
produtos e serviços em uma publicação 
de ampla visibilidade. Mais informações:  
(31) 2552-2525 /   99998-8686 ou 
cafe@emfocomidia.com.br.

bANCO DE iMAgENs

ANDRÉ E gisELA FOtOgRAFiA DE PEts

A Vetvogas Hospital Veterinário ago-
ra conta com seu próprio pet shop: o 
Petvogas Estética Animal. O ambiente foi 
inaugurado no dia 29 de setembro, du-
rante a comemoração dos quatro anos do 
hospital. 

De acordo com a veterinária e só-
cia-diretora dos dois estabelecimentos, 
gabriela Vogas, a procura das pessoas por 
cuidados animais é crescente. “Percebe-
mos que o mercado pet está em expan-
são. Hoje em dia o tutor trata o animal de 
estimação de forma um pouco diferente 
do que era há alguns anos. Antes o animal 
vivia fora de casa, não tinha se domiciliado 

completamente. Atualmente o que vemos 
são as famílias trazendo os animais para 
dentro de casa, como parte da família. 
Com isso, surgiu a oportunidade de expan-
são para o Petvogas, que passou a ser o 
nosso anexo para cuidar da estética ani-
mal. trabalhamos com banho e tosa para 
cães e gatos, novidades da área pet, pe-
tiscos, vestimentas, camas e produtos de 
uma forma geral”, conta.

O Petvogas está situado no mesmo 
endereço da Vetvogas:  Rua Doutor Júlio 
Otaviano Ferreira, 1036, no bairro Cidade 
Nova. Mais informações: 2552-8233.
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Os avanços tecnológicos têm trazido inúmeras 
vantagens para a saúde em geral. E a Odontologia está 
entre as mais aperfeiçoadas em seus tratamentos. 
Mas você já se perguntou como foi o início de tudo? 

Até o século XViii, a Odontologia podia ser resumi-
da basicamente pelo processo de extração dentária. 
E isso era realizado sem anestesia ou condições míni-
mas de higiene. O responsável pela retirada de dentes 
era um barbeiro ou um sangrador, que era o nome atri-
buído aos cirurgiões pouco instruídos que realizavam 
pequenas cirurgias, tiravam muito sangue dos pacien-
tes em função dos modos abruptos e usavam apenas 
cáustico para estancar a perda de fluidos.

A profissão de dentista tornou-se uma tendência 
durante o século XX. O brasil seguiu importando tecno-
logia na área da Odontologia, sobretudo dos Estados 
Unidos, e fazendo adaptações à sua realidade. A si-
tuação só mudou com a globalização, especialmente 
a partir da década de 1980. Com um acesso mais 
dinâmico à informação e uma troca de conhecimentos 
facilitada, houve uma difusão maior da informação em 
todo o mundo.

Desenvolvimento 
Com o passar dos anos, novas tendências odon-

tológicas foram sendo descobertas, prezando ainda 
mais o bem-estar dos pacientes. Hoje, a Odontologia 
digital tem ajudado muito o cotidiano do dentista, per-
mitindo maior rapidez e praticidade nos atendimen-
tos. É o que relata a especialista em prótese Cláudia 
Francêsca Leite: “Os avanços tecnológicos trouxeram 

grandes benefícios. A Odontologia digital possibilita 
que o cliente veja como ficará seu tratamento antes 
de iniciá-lo, o que antes não era possível. O tratamen-
to é com tanta precisão que já chega do laboratório 
perfeito, em cor, tamanho e estética adequados, aca-
bando assim com a necessidade de repetidas provas.”

O ortodontista e proprietário da clínica Villa 
Odontologia Avançada, Lucas Marques, ressalta que 
hoje existe um conforto maior no tratamento, além de 
haver novos equipamentos e técnicas. “A Odontologia 
está caminhando para uma questão bem tecnológica. 
Um exemplo positivo é a sedação consciente com uso 
do óxido nitroso e oxigênio (N2O/O2), que pode ser 

uma opção quando as técnicas de controle comporta-
mental não são eficazes, reduzindo o medo e permi-
tindo o atendimento. A técnica deixa o paciente mais 
tranquilo, reduz a ansiedade, permitindo, assim, que 
ele fique totalmente consciente e colaborador. Nos 
Estados Unidos esse método já é utilizado há 20 anos 
e nos possibilitou fazer coisas que não faríamos em 
pessoas que já tem resistência a dor, além de nos 
trazer novos clientes”, enfatiza.

Já a clínico-geral bruna borges Miranda Horiguchi 
garante que novas tecnologias estão sendo  utilizadas 
em todas as áreas da Odontologia: “A confecção de 
próteses dentárias com sistemas de escaneamento 

Avanços tecnológicos influenciam evolução da Odontologia
FOtOs: DiVULgAçãO

cláudia Francêsca LeiteLucas Marques
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em 3D, materiais cada vez mais resistentes e esté-
ticos, exames radiológicos digitais e tridimensionais, 
como no caso da tomografia odontológica, são ape-
nas mais algumas das novidades que surgiram no 
mercado. isso tudo hoje é indispensável  para dar 
mais segurança a procedimentos cirúrgicos.” 

Tendências 
grandes novidades foram surgindo, como a endo-

dontia microscópica, que faz tudo pelo microscópio, e 
a lente de contato dental, que corrige a forma e a es-
tética do paciente. Os avanços tecnológicos possibi-
litaram tratamentos mais rápidos, seguros, indolores 

e menos invasivos, deixando o paciente mais confor-
tável e seguro durante os procedimentos. Para Lucas 
Marques estão surgindo aparelhos ainda mais confor-
táveis e até mesmo invisíveis. “A chegada dos equipa-
mentos invisíveis possibilitou a vinda do 3D. também 
temos o scanner, que tem a imagem tridimensional no 
computador, e a partir dela manda para a impressora, 
que também é 3D. A intenção é que daqui a 10 anos 
todos os dentistas tenham acesso”, salienta.

O cirurgião-dentista especialista em ortodontia, 
Alexandre sartini, acredita que a estética será uma 
das principais demandas para os próximos anos da 
área odontológica. “Há todo momento surgem novas 

tecnologias, e uma das tendências são os materiais 
estéticos, da cor dos dentes. É necessário evoluir 
sempre, sem esquecer, claro, da prevenção, que é 
fundamental.  A ortodontia cuida da harmonia entre 
o sorriso e a face, com auxílio dos aparelhos fixos, 
móveis, estéticos e até os invisíveis”, explica.

Questionada sobre quais são as novas tendên-
cias do mercado odontológico, a avaliadora da Clínica 
sorrisus – Unidade Jaraguá, Ana Paula santos Lara 
Resende Porto, é enfática: “A técnica do DsD (Digital 
smile Design) tem tido um grande retorno, proporcio-
nando otimização no tempo de tratamento e permi-
tindo que o paciente confira e participe de maneira 
ativa do processo de mudança do sorriso. Além dele, 
os aparelhos alinhadores têm tido bastante eficácia. 
A Odontologia atual está bem voltada para a parte 
estética. O que o paciente mais procura é o resultado 
de um dente bonito. E a tecnologia vem ajudando e 
possibilitando novas alternativas.”

A verdade é que vivemos em um tempo no qual os 
avanços tecnológicos são gigantescos e surgem em 
curto espaço de tempo. É bom ficar atento a tudo o 
que acontece ao seu redor para não ficar ultrapassa-
do, mas sem nunca se esquecer do lado humano, pois 
tecnologia nenhuma no mundo substitui um bom e 
cordial atendimento. E, você, consegue imaginar quais 
avanços a Odontologia ainda irá incorporar nos próxi-
mos anos? (Rayssa Lobato, com edição de cígredy 
Neves)

Avanços tecnológicos influenciam evolução da Odontologia

Ana Paula Porto Alexandre sartini
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FOtOs: iNtERNEt

As obras na Via 710 continuam indefinidas. Esse 
tema já foi abordado no jornal Cidade Nova Em Foco em 
abril de 2016, quando a previsão era de que elas seriam 
finalizadas ainda naquele ano, como parte do sistema 
viário que irá conectar os bairros são geraldo, boa Vista, 
sagrada Família, Fernão Dias, santa inês, Cidade Nova, 
Palmares, Dom Joaquim, são Marcos, são Paulo, União 
e outros próximos. 

A obra executada pela Prefeitura de belo Horizonte 
(PbH), por meio da sudecap (superintendência de 
Desenvolvimento da Capital), tem custo aproximado 
de R$ 120 milhões, com recursos do PAC (Programa de 
Aceleração do Crescimento). Além disso, a PbH está in-
vestindo R$ 160 milhões em remoções e desapropriações. 

 segundo o Executivo Municipal, várias etapas do pro-
jeto da via, que terá cinco quilômetros de extensão, estão 
sendo realizadas simultaneamente, como: estrutura do via-
duto bolívar; terraplenagem; pavimentação; obras comple-
mentares (passeio, meio-fio e sarjetas); execução de rede 
de esgoto; pintura dos gradis e plantio de gramas. 

No quarto ano de obras, o trecho que promete ligar 
as regiões Leste e Nordeste, sem passar pelo Centro, se-
gundo a secretaria Municipal de Obras e infraestrutura, 
tem a conclusão prevista para dezembro deste ano. Já 
a entrega das obras completas é estimada para o final 
de 2019. Porém, de acordo com a Prefeitura, os prazos 
dependem do andamento dos processos judiciais de de-
sapropriação, o que pode provocar atrasos no calendário.

O órgão também informou que, das 224 desapropria-
ções previstas pela sudecap, 214 já foram concluídas. O 
restante encontra-se em processo judicial ou negociação. 
Já as remoções são definidas e conduzidas pela Urbel 
(Companhia Urbanizadora de belo Horizonte). A sudecap 
atua apenas no acompanhamento dos casos judicializados.  

Outra etapa
No dia 28 de agosto mais uma etapa das obras 

da Via teve início. Dessa forma, as alças de acesso da 
Avenida José Cândido da silveira para a Rua gustavo da 
silveira, no sentido Centro/bairro, foram interditadas. 
Para acessar o bairro Horto, na Região Leste de belo 
Horizonte, e a estação de metrô José Cândido da silveira, 
devem ser utilizadas as alças do viaduto. Os motoristas 
que seguem no sentido Centro/bairro Horto devem ficar 
atentos à sinalização provisória e aos desvios temporá-
rios. (Rafaela gouvêa)

Via 710: até quando?

Clínica
Odontológica

Odontológia e Ortodontia 
Aparelhos ortodônticos

Clareamento

Dr. Alexandre Sartini

3481-9308 / 97117-2891

sartiniorto@yahoo.com.br rogeriosantos.orto@yahoo.com.br

Cirurgião Dentista Especialista em Ortodontia Cirurgião Dentista Especialista em Ortodontia
CRO - MG 18775 CRO - MG 18167

Dr. Rogério Santos

Restauração estética

Rua Pitangui, 2341 - Sagrada Familía - BH / MG - CEP: 31030-211

@recantodoaconchego144
www.recantodoaconchego.com

Rua Antônio Paulino de Castro, 144, Jaraguá - BH

recantodoaconchego144

• Enfermagem
• Educador Físico

• Fisioterapia
• Médico Geriatra

• Nutricionista
• Terapia Ocupacional

• Atividades lúdicas
• Serviço de monitoramento 24 horas
 • Longa permanência ou Casa Dia

• Equipe multidisciplinar especializada
• Entre outros serviços

Venha conhecer nosso espaço!O Recanto do Aconchego possui 
um ambiente familiar, quartos 

confortáveis e um espaço 
muito aconchegante
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CIDADE NOVA CONTA SUA HISTÓRIA

silvana Maria Morais, Profissional de Marketing, 46 anos

Memória viva de um bairro em evolução

Com seu início marcado por uma fazenda chamada 
Retiro sagrado Coração de Jesus, hoje o bairro Cidade 
Nova é um dos mais movimentados de bH. É aqui que 
a profissional de marketing silvana Maria de Morais re-
side desde o seu nascimento. Nesta edição ela conta 
um pouco da história de sua infância.

O início da existência do bairro se entrelaça com a 
história da família de silvana. “Nossa casa foi a tercei-
ra a ser construída no Cidade Nova. A obra começou 
em 1966 e terminou no dia 4 de fevereiro de 1968”, 
relata a moradora. Foi nessa época que os seus pais, 
Pedro da Rocha Morais e Elza benedicta de Morais, e 
os seus irmãos se mudaram para a residência.

são muitas as lembranças. Como ainda não havia 
uma igreja na região, as missas eram celebradas na 
Escola Estadual Modesta Cravo. Logo depois foi cons-
truída a igreja santa Luzia, que ela e a família sempre 
frequentavam.

Quando criança, ela se divertia pelas ruas do bair-
ro com seus irmãos e amigos sem se preocupar com o 
perigo. “Nós brincávamos muito na rua. Naquela épo-
ca, o movimento de carros era pequeno e a violência 
era praticamente nula. Passávamos quase o fim de se-
mana todo brincando de pega-pega, rouba bandeiras, 
queimada e pique-esconde nos lotes vagos, que ainda 
eram muitos”, conta.

As opções de lazer eram várias. Existia um salão 

sob a igreja santa Luzia, chamado Patinova. “No local 
havia uma pista de patinação a que adorávamos ir. 
Andávamos por muitas horas com os nossos patins. Na 
época de Carnaval, o local se tornava um ótimo espaço 
para a folia. Íamos com nossas fantasias e aproveitá-
vamos a grande festa”, relembra animada.

tempos depois surgiu um evento chamado “Fanta-
sie seu carro”, uma competição em que o carro mais 

criativo e fantasiado vencia. silvana relata com muito 

carinho a lembrança dessa festa: “Uma vez ganhamos 

com o tema ‘Odorico Paraguaçu inaugura seu cemité-

rio’. Foi muito legal! Vários moradores do bairro partici-

param da produção do desfile, que acontecia nas ruas, 

e as pessoas e os carros alegóricos se misturavam.” 

Com o passar dos anos a região cresceu exponen-

cialmente. Atualmente, o Cidade Nova é repleto de co-

mércios de todos os tipos, muitos prédios e um inten-

so movimento. Hoje, silvana, que tem uma filha de 6 

anos, relata que a criança não tem o mesmo privilégio 

de brincar nas ruas. “Não temos a mesma segurança 

de antes. Os únicos locais para levarmos nossas crian-

ças são as pracinhas e o parque ecológico do bairro. 

Mas, mesmo assim, recomendo a região para qualquer 

pessoa que deseja morar em um local bem estrutura-

do”, ressalta.  

Certamente muitas coisas mudaram e muitas ain-

da precisam ser melhoradas, mas o fato é que sempre 

existem histórias especiais, assim como a de silvana, 

para ser contadas sobre o charmoso Cidade Nova. E 

você? tem uma história para contar? Entre em contato 

com o Cidade Nova em Foco! (Rafaela gouvêa)

RAFAELA gOUVêA
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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.

DOMINO'S CIDADE NOVA

3488-8200 RUA ALBERTO CINTRA, 137


