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Jornal de circulação na
região da Pampulha

Neste mês de outubro o jornal Jaraguá em
Foco e a Em Foco Mídia comemoram 10 anos.
Tanto a empresa quanto o jornal se orgulham por
produzir um trabalho que sempre teve retorno
positivo ao longo desse período. Chegar a essa
marca em um mundo com total tendência para
o digital é digno de sentir mesmo orgulho. Não
é fácil manter um trabalho como esse com uma
estrutura de empresa, profissionais capacitados,

distribuição dirigida e gratuita e uma tiragem
de 25 mil exemplares no período mais caro da
comercialização do papel.
Possibilitar que um jornal regional dure esse
tempo, com a impressão de 106 edições, circulando
ininterruptamente, com total apoio de moradores,
comerciantes e empresas, é motivo de se comemorar e se sentir muito vitorioso. A Em Foco Mídia e o
jornal Jaraguá em Foco trabalham incansavelmente,

com muito amor e compromisso, para oferecer uma
leitura positiva, com temas de interesse da região.
Ainda haverá muitas novidades no decorrer
do ano e em 2019 com novos trabalhos, novos
serviços de comunicação e marketing e novas
ideias, além dos demais periódicos da empresa.
Que venham mais 10 anos!
Leia mais nas páginas 2, 14, 15, 16, 17 e 19
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ARTE EM FOCO MÍDIA

Informações sobre acontecimentos na região e ações
de instituições de ensino. Páginas 3, 5 e 7

Saúde e bem-estar: saiba mais sobre os distúrbios do
sono, como o ronco e a apneia. Páginas 10 e 11

Elegemos 22 das palavras mais engraçadas da língua
portuguesa. Confira! Página 21
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EDITORIAL
Uma marca de muito orgulho
Peço licença ao entrar
novamente em sua residência ou comércio e reforçar
meu agradecimento por esta
parceria de 10 anos. Como
você pode ver pela capa, o
Jaraguá em Foco está celebrando, com muito orgulho e
muita felicidade, a marca de
10 anos de publicação ininterrupta do jornal. Não é um
trabalho fácil de ser feito, mas é digno de muita admiração e muito prazeroso produzir e vê-lo concluído e sendo
distribuído. Sempre, desde a primeira edição, a Em Foco
Mídia recebeu os mais diversos comentários, elogios,
sugestões, críticas e agradecimentos. Tanto de leitores
com quem nunca tivemos contatos como de amigos e
familiares, além dos próprios parceiros e anunciantes.
Nesse meio tempo foram centenas de novas amizades e parcerias, pois a Em Foco Mídia, em todos os
seus trabalhos, preza, mais do que tudo, o bom relacionamento. Isso é tudo em qualquer trabalho. É assim que
ela conseguiu manter esse trabalho por tanto tempo e
ampliar seus produtos e serviços.
A Em Foco Mídia faz questão de produzir, com a sua
equipe, um conteúdo 100% original, desenvolvido sempre
na própria empresa e, em toda matéria, traz o depoimento
das principais pessoas e profissionais da região envolvidos com o assunto em questão, o que reforça nossa total
imparcialidade em divulgar com respaldo, e não fazendo

a propaganda para alguma marca ou empresa. Nem por
isso é deixado de divulgar o que merece ser divulgado,
porém de maneira sempre muito imparcial.
Muitas ideias surgiram de contatos com as mais
diversas pessoas. O jornal recebe e-mails, visitas pessoais e até cartas. E pela minha intensa identificação
com toda a região da Pampulha, pois já são mais de 40
anos morando no bairro Jaraguá, não é nada difícil buscar assuntos para ser desenvolvidos e publicados. Mas
sabemos que podemos melhorar e, por isso, buscamos
sempre novas ideias e possibilidades.
O Jaraguá em Foco trabalha incansavelmente para
oferecer uma leitura positiva, com temas de interesse da
região, numa diagramação de total qualidade e em papel
diferenciado. E, para completar, a equipe de distribuição
segue um plano para que nenhum exemplar deixe de ser
entregue. Isso se chama compromisso e amor pelo que
fazemos. E é dessa maneira que pretendemos continuar
contando sempre com o seu apoio e com a sua parceria
em todos os sentidos. Seja na sugestão de pautas e de
matérias, seja nas críticas e nos comentários ou ainda na
publicidade e na divulgação.
E vem mais por aí! A Em Foco Mídia tem muitos projetos em desenvolvimento, muitos planos e muitas ideias
em parceria com empresas de BH e demais cidades do
país. Acompanhe os outros jornais e revistas da Em Foco
Mídia. Solicite se necessário e você receberá em seu
endereço.
Finalizo reforçando a maneira com que a Em Foco
Mídia ampliou, neste ano, o seu trabalho com gestão

eficaz e direcionada de redes sociais (com resultado e
engajamento garantidos); criação de sites e de logos
para empresas; confecção de cartões de visitas, artes
para Instagram e Facebook, folders e cartazes; dentre
vários outros serviços. Além do Clube Jaraguá, cliente já
há quase quatro anos, os parceiros de comunicação integrada, marketing e gestão de redes sociais ampliaram,
e somos gratos a todos que nos proporcionam experiências cada vez mais profissionais. Hoje a Em Foco Mídia
atende, diariamente, aos restaurantes Sapão Taioba
e Jardim de Minas, à Tecsom Segurança Eletrônica,
à CastrapetBH, à escola infantil Jabuti Jabuticaba, à
Cirurtec e à Labcaltec.
Com muito orgulho digo que em breve serão divulgados novos clientes dos bairros Jaraguá/Dona Clara e
da região da Pampulha. Agradeço muito também às empresas que acreditam em nosso trabalho e que investem
na publicidade, cientes de terem uma boa visibilidade e
confiança em nossos objetivos e linha editorial.
Que possamos ter um final de ano maravilhoso, com
mais união e harmonia, amor ao próximo, menos julgamentos e muito otimismo e esperança com os novos
governantes e parlamentares. Nosso país merece mais
justiça, valorização e menos absurdos e desigualdades
sociais. Que Deus nos abençoe sempre! Que assim seja!
E que venham mais 10 anos!
Fabily Rodrigues (Editor/Diretor da Em Foco Mídia)
emfocomidia@emfocomidia.com.br

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

Clube Jaraguá sedia Campeonato
Brasileiro de Natação

Último Café com Oração
para Empresários do ano

fotos: fabily rodrigues

O Clube Jaraguá sediou, entre os dias
1º e 4 de novembro, o 62º Campeonato
Brasileiro de Natação Máster. O evento, organizado pela Federação Aquática Mineira
(FAM) e pela Associação Brasileira de
Masters de Natação (ABMN), recebeu mais
de 650 atletas. O presidente do Clube,
Carlos Tôrres, comemorou o sucesso do
evento e destacou que o Clube estará
sempre preparado para receber os atletas
de natação de todo o país. “Foi um evento
muito importante para a nossa visibilidade e nossa equipe está de parabéns pelos

intensos treinamentos e pelos resultados
conquistados para o Jaraguá”, enfatiza.
O professor de Natação, Webert
Rodrigues, ressaltou a empolgação dos
atletas com a participação e também o
fato de o Clube sediar um grande evento
do calendário da natação brasileira: “A
nossa equipe continuará a sua preparação e seus treinos. O Clube se orgulha de
ter sido um ótimo anfitrião.” Parabéns a
todos os atletas participantes e ao Clube
Jaraguá por receber um evento tão significativo e de nível nacional!

no dia 27 de novembro, às 8h. O evento normalmente acontece de três em
três meses na Cresap (Comunidade
Renovada Santo Antônio de Pádua),
localizada na Rua Dom Rodrigo, 325,
bairro Jaraguá. Como de costume, o
idealizador do projeto, Padre Gilson
Filho, recebe aproximadamente 60 a 70
comerciantes e empresários da região.
O Café com Oração é importante
para edificação espiritual, troca de experiências, conhecimento e bons negócios. Além disso, a região da Pampulha
vem crescendo e, com isso, a discussão sobre assuntos sociais, o relacionamento e a divulgação realizados a
cada encontro fazem a diferença no
bom relacionamento e permitem, comprovadamente, novos negócios e novas
parcerias. Todos podem e devem participar. Mais informações e inscrições:
3497-8207 / 3443-3744.

Com o objetivo de proporcionar encontros entre empresários da região e
propagar a palavra de Deus com fé e otimismo, o último “Café com Oração para
Empresários” de 2018 será realizado
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mudou!

Matrículas
abertas

www.ceir.com.br
@ceizarizzotti
Centro Educacional Iza Rizzotti
31 3441-5142

|
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Rua Izabel Bueno,
1339 - Jaraguá
Alegria para aprender.
Entusiasmo para evoluir e
autonomia para superar.
Nossa paixão é preparar
alunos para que eles
cresçam com autoconfiança
e amor pelo que fazem.
Visite-nos e surpreenda-se!
Berçário ao
2º período.

3494-3646

Turnos:
Manhã/ Tarde/ Integral
*Preços atrativos
(turno da manhã)*

Rua Jornalista Waldir Lau
421 - Itapoã - BH/MG
Foto: Renata Loyola Fotografia | www.renataloyolafotografia.com | (31) 993409710
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CUIDAR

É ESTIMULAR
A CRIATIVIDADE,
A COOPERAÇÃO
E O DIÁLOGO.

NO
SANTA
A GENTE
CUIDA.

Nossa proposta educacional segue
em constante atualização, sem
perder sua essência: cuidar da mente,
do corpo e do espírito dos nossos
estudantes. Venha nos visitar e traga
seu filho para vivenciar experiências
transformadoras.

MATRÍCULAS ABERTAS: 31 3441-4988
ALAMEDA DAS FALCATAS, 505 - BAIRRO SÃO LUÍZ

WWW.SANTAMARCELINA.ORG.BR/EDUCACAO
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BHTrans altera sentido de ruas
em bairros da Pampulha

5

Ônibus terão botão de pânico
para denunciar assédio sexual

BHTrans

A BHTrans alterou o sentido de
circulação do trânsito em duas ruas
do bairro Santa Amélia, na região da
Pampulha. De acordo com a empresa
que gerencia o trânsito da capital mineira, estudos técnicos foram realizados
com a finalidade de reorganizar a circulação com mais segurança e fluidez na utilização das vias. Em portaria publicada
no Diário Oficial do Município (DOM), foi
determinado que as ruas, que antes funcionavam em mão dupla, passassem a
operar em mão única. Rua Prelúdio, entre
Avenida Deputado Anuar Menhen e Rua
Melodia, atualmente mão dupla, passa a
operar em mão única direcional no sentido da Rua Melodia; e Rua Melodia, entre
Rua Prelúdio e Rua Minueto, atualmente
mão dupla, passa a operar em mão única
direcional no sentido da rua Minueto.

Desde o dia 25 de
outubro a circulação dos
bairros Castelo, Manacás
e Santa Terezinha também
foi alterada. A BHTrans mudou o sentido das vias nas
proximidades da Avenida
Presidente Tancredo Neves.
De acordo com a gerente de
ação regional da BHTrans
na Pampulha, Maria Inês de
Oliva Franco, a demanda é
fruto de solicitações da população e foi
aprovada em reunião com a comunidade
durante encontros da Comissão Regional
de Transportes e Trânsito. “Há mais de
dois anos que tentamos dar início às
obras. Recebemos indicações e, assim,
desenvolvemos um projeto de reestruturação do trânsito e do transporte para os
três bairros”, conta.
Serão realizadas obras e implantada
nova sinalização (semáforos, travessias
de pedestres, redutores de velocidade,
placas e pintura de solo) nas avenidas
Tancredo Neves, dos Engenheiros, Miguel
Perrela e Altamiro Avelino Soares. O andamento das intervenções ainda será
informado pela BHTrans. Conheça todas
as intervenções acessando o nosso site
www.emfocomidia.com.br!

Os ônibus da capital mineira agora
também contarão com um botão de pânico para casos de assédio sexual. O dispositivo já existe para situações de assalto ou incêndio e será adaptado para
contemplar também casos de assédio.
O botão deverá ser acionado pelo
motorista do coletivo, emitindo um alerta que será captado, simultaneamente,
pela Transfácil (consórcio das empresas
de ônibus), pela coordenação do Centro
Integrado de Operações de Belo Horizonte
(COP-BH) e pela BHTrans. Caberá a esta
informar a localização exata do veículo em
que a situação estiver ocorrendo. A Guarda Municipal irá interceptar o coletivo e

tomar as providências necessárias para o
encaminhamento do acusado à delegacia
da Polícia Civil, para que seja autuado em
flagrante.
Motoristas e cobradores estão passando por um treinamento, que teve início no dia 24 de outubro, para saberem
como agir no caso específico do assédio.
Os motoristas irão aprender a acionar o
botão a partir de determinadas situações
como a conduta de suspeitos, que eles
mesmos poderão observar pelo retrovisor, não dependendo apenas da denúncia de passageiros ou dos apitos. Mais
uma importante e fundamental medida
contra atos tão absurdos e repugnantes.
internet

AGENDE SUA

AVALIAÇÃO

PEDAGÓGICA

31 3497.6919

31 99755.4313
Unid. I • Rua Orozimbo Nonato, 640
Unid. II • Av. Sebastião de Brito, 780
Unid. III • Rua Hilda de Carvalho Garzon, 463
Dona Clara • Belo Horizonte
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13 anos
S E RV I N D O VO C Ê

MUITO OBRIGADO!

Agradecimento especial à nossa equipe, aos nossos clientes e
amigos, pois sem vocês não teria sido possível caminhar até aqui.
sapaotaiobabh

3427-7777

Rua Conselheiro Galvão, 71 - Jaraguá
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Noite de autógrafo em alto estilo
O Colégio Helena Bicalho promoveu,
no dia 27 de outubro, em sua unidade no
bairro São João Batista, uma noite de autógrafo para seus alunos. Na ocasião os pais
e responsáveis compareceram com seus
amigos e familiares e seus filhos autografaram um livro produzido pelos próprios
alunos do Fundamenal I (1º ao 5º/9º). A
noite foi marcante tanto para os alunos
quanto para os pais presentes.
Para a diretora administrativa, Lisete
Bretas, essa foi apenas uma pequena semente plantada no coração e na cabeça
das crianças. “Esses são nossos pequenos
leitores e grandes escritores. Que elas passem a amar os livros e a ter um maior e
mais profundo acesso ao conhecimento,
que formará valores e princípios. Com isso,
certamente teremos cidadãos melhores e

mais conscientes”, afirma. Ela completa
ressaltando que o Brasil é o sexto país do
mundo em linhas de comunicação móvel e
apenas o 82º país na qualidade de educação e aprendizagem de crianças. “Por isso,
nosso desejo é que essas crianças melhorem esse índice e a qualidade de vida das
pessoas e de sua própria participação em
seu meio”, deseja.
fotos: fabily rodrigues
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Piaget promove Feira de Ciência
O Sistema de Ensino Piaget, localizado no bairro Santa Branca, realizou no
dia 27 de outubro sua Feira de Ciência
com a efetiva participação dos alunos
do Ensino Fundamental II e do Ensino
Médio, orientados pelos professores de
Ciências, Biologia e Química, além da
orientação da supervisora pedagógica,
Simone Novaes.
Os trabalhos foram preparados e produzidos pelos próprios alunos ao longo
do ano. Tudo foi muito bem pesquisado
para ser exposto aos pais e convidados.
“Os estudantes se envolvem completamente e os trabalhos passam a ter ainda
mais valor, pois eles mesmos desenvolvem todo o projeto e, com isso, acabam
se identificando ainda mais. Além disso,
é um momento muito oportuno para de-

senvolver a capacidade de trabalhar em
equipe”, destaca a supervisora. Dentre os
temas abordados, é possível citar as “armadilhas de supermercados” (alimentos
que não devem ser consumidos), telefones práticos, anfíbios, experiências laboratoriais com sabonetes e desinfetantes,
utilidade e experiências com materiais
alternativos, dentre outros.

Mostra Cultural retrata revolução tecnológica
“A revolução tecnológica em uma sociedade líquida”. Esse foi o tema abordado
na Mostra Cultural do Instituto Educacional
Manoel Pinheiro, realizada no dia 22 de setembro. Os trabalhos foram apresentados
por alunos do Maternal II ao 9º ano.
A escolha do tema, segundo a diretora
pedagógica, Viviane Cândido Brandão, tem
muito a ver com o cenário atual da nossa
sociedade. “A liquidez da sociedade se dá

pela sua incapacidade de tomar forma fixa.
Ela se transforma diariamente, toma as
formas que o mercado a obriga tomar, não
propicia a elaboração de projetos de vida.
Diante de um cenário de grandes transformações, descobertas e evoluções, não
podemos perder a oportunidade de refletir
sobre os ganhos e os comprometimentos
desse mundo moderno”, ressalta.
As turmas foram divididas de acordo

com os temas das atividades. A exposição
contou com trabalhos sobre a evolução da
TV, dos brinquedos, do telefone, da escrita, da escola, da comunicação, dos transportes, da Medicina, dentre várias outras
ações.
O Instituto Educacional Manoel
Pinheiro está localizado na Rua Cambuí,
276, no bairro Guarani. Mais informações: 3445-2852.

arquivo iemp

8

outubro 2018

outubro 2018

9

Revista Café e Motivação é lançada em BH
Nosso amor pelo café e toda a cultura que o envolve nos inspirou a falar mais sobre o assunto e, por
isso, a Em Foco Mídia, empresa responsável pelos jornais Jaraguá em Foco, Cidade Nova em Foco, Em Foco
Turismo e pela revista Pet em Foco, lançou no dia 1º de
novembro a revista Café e Motivação.
A distribuição é gratuita em eventos, pontos de
lazer e de grande circulação de pessoas, nos mais
diversos estabelecimentos ligados ao café e ao lazer
em Belo Horizonte e outras cidades de Minas Gerais,
em especial no sul de Minas, por ser polo produtor. A versão on-line será amplamente divulgada no
site www.cafeemotivacao.com.br, nas redes sociais
(@cafeemotivacao), e-mail. Para quem quiser uma assinatura gratuita da versão impressa, basta solicitar pelo

e-mail cafe@emfocomidia.com.br que a revista será enviada pelos Correios.
Nosso principal objetivo é informar e debater os
mais diversos assuntos voltados ao café, com notícias
do setor e do mercado, divulgar cursos e eventos, mostrar as cafeterias, falar dos tipos da bebida, contar histórias, além de apresentar muitas dicas e curiosidades.
Hoje é a única revista especializada em café
em Minas Gerais e a única com distribuição gratuita em todo o Brasil. Com a participação efetiva
dos principais profissionais e espaços do segmento, pretendemos torná-la uma referência para quem
quer ficar por dentro do universo da bebida mais
amada do Brasil. Mais informações: (31) 2552-2525
99998-8686.
ARTE EM FOCO MÍDIA

Nós, da Em Foco Mídia, agradecemos aos parceiros de
comunicação e marketing que conquistamos nesses 10 anos

Segurança Eletrônica

anos
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SAÚDE E B

Distúrbios do sono: uma d
Muitas pessoas acreditam que roncar
não passa de uma situação de grande
constrangimento. Na verdade, o ronco
pode ser considerado normal, dependendo da intensidade e da posição em que
a pessoa dorme, mas também pode ser
um dos sintomas da Síndrome da Apneia
Obstrutiva do Sono (SAOS). Segundo a
Organização Mundial da Saúde (OMS),
45% da população mundial sofrem com
algum dos quase 100 distúrbios do sono
já catalogados pela Medicina. No país,
aproximadamente 40 milhões de brasileiros sofrem com a Síndrome da Apneia.
É possível que a pessoa tenha a síndrome e não saiba. Isso acontece porque, normalmente, as pessoas ignoram
os sintomas da doença. A pneumologista
Cristiane Assis, do Instituto do Pulmão e
do Sono (Inpulso), afirma que o paciente
que ronca não costuma revelar tal hábito.
Além do ronco alto, o cansaço e a hipersonolência durante o dia, o desânimo, a
indisposição ao acordar, os problemas na
concentração e na memória, a sensação
de não ter dormido e o sono não reparador são os principais sintomas de quem
tem a apneia do sono. Muitos pacientes

BANCO DE IMAGENS

revelam que têm facilidade para dormir em
qualquer lugar e, de acordo com ela, talvez esse seja o problema, pois pode ser o
indício da síndrome. Ela destaca ainda a
importância de um acompanhante durante
a consulta médica, para que ele relate tudo
aquilo que o paciente tenta omitir.
A apneia e o ronco podem ser causados pela obstrução nasal ou pela obstrução da garganta, pela obesidade, por
alterações do esqueleto da face, pela
alteração da posição da mandíbula ou
por fatores genéticos. O professor da

Faculdade Ciências Médicas de Minas
Gerais e otorrinolaringologista da Santa
Casa de Belo Horizonte, Marcelo Alves,
alerta que o paciente deve fazer um exame
de laringoscopia para descobrir se existe
alguma obstrução em suas vias aéreas.
“É necessário encontrar a causa antes de
indicar ao paciente um tratamento específico”, afirma. Para ele, as consequências
acarretadas pela síndrome são os fatores que podem gerar maiores problemas
como acidentes de trânsito, diabetes e
problemas cardiovasculares.

Sonorização | Iluminação
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

De acordo com a cardiologista Celsa
Moreira, a apneia relaciona-se à cardiologia,
principalmente pelas consequências que
pode ter no aparelho cardiovascular como,
por exemplo, o aumento da pressão arterial,
a possibilidade de causar arritmia cardíaca
e espasmos de coronária, que provocam o
enfarto. Por essa razão, ela acredita que o
cardiologista seja o especialista que mais
solicita o exame de polissonografia, o método mais eficaz para diagnosticar a apneia
do sono. Por meio de acompanhamento dos
padrões do sono, o procedimento é capaz
de determinar se a pessoa possui algum distúrbio e qual a sua intensidade.
Após o diagnóstico, o médico responsável indica o tratamento adequado a cada
paciente, que varia entre cirurgia, aparelho intraoral ou CPAP (Pressão Positiva
Contínua nas Vias Aéreas). Cada um desses
tratamentos é indicado a partir da intensidade da apneia. O mais eficaz é o CPAP,
mas devido ao desconforto, profissionais
optam pelo aparelho intraoral para pacientes que têm apneia leve ou moderada.
Por ter uma visão privilegiada da
garganta do paciente, os profissionais

Gustavo Dias

31 99818 6004

kgdproducoeseventos@gmail.com
facebook.com/kgdbrasil
@kgdproduções

outubro 2018

11

BEM-ESTAR

doença do mundo moderno
odontológicos acabam ficando mais atentos ao problema. O dentista Lucas Marques
é um dos especialistas que oferece esse
aparelho intraoral, com menor custo e tão
eficiente quanto o CPAP, além de ser mais
confortável. “Os resultados obtidos por meio
do equipamento são positivos. Para o ronco,
a eficácia está em torno de 90% e para a

apneia, geralmente consegue diminuir e se
for leve ou moderada, a eficácia chega a
100%. O CPAP gera desconforto, então o
que oferecemos irá tratar da mesma maneira ou até melhor”, explica. Além do aparelho, o dentista utiliza outros meios para
potencializar o tratamento, como o incentivo
à prática de exercícios físicos, de modo a

fazer com que a pessoa fique mais disposta
e tenha uma noite de sono melhor.
Resumindo, se você ronca, fique alerta, pois o ato pode ter consequências bem
além do constrangimento e dos incômodos e tratar-se de um início da Síndrome
da Apneia. Por atingir hoje uma grande
parcela da população, os especialistas

Causas do ronco

06

Alterações dos ossos da
face e hipoplasia da
mandíbula (retrognatia)

02

Mantenha o
peso ideal

Ganho de peso
e obesidade

07

Adenoides e
amígdalas grandes

03

Pratique exercícios
físicos

01

02

Deposição de gordura
na região cervical (pescoço)

08

Desvio de septo

04

Mantenha um hábito
saudável, inclusive
na alimentação

03

Uso de álcool e
diazepínicos (calmantes)

09

Pólipos nasais

05

Evite o uso de
substâncias nocivas à
saúde como álcool e cigarro

consideram a apneia um distúrbio do
mundo moderno. Afinal, com o dia a dia
agitado da grande maioria das pessoas, os sintomas acabam fazendo parte
de suas vidas. Por não conseguirem se
desligar dos problemas e das questões
da atualidade em geral, acabam tendo a
qualidade do sono prejudicada.
Definições
Apneia do Sono Obstrutiva é
uma desordem respiratória do sono
debilitante definida como uma parada
respiratória durante 10 segundos ou
mais (apneia é uma palavra grega que
significa “sem ar”). Durante o sono, os
músculos do corpo relaxam, permitindo que os tecidos moles do palato e
da garganta e a língua obstruam as
vias aéreas. Essas pequenas pausas
na entrada de ar chegam a diminuir a
concentração de oxigênio no sangue.


Ronco é a obstrução parcial das
vias aéreas superiores, sendo que o
seu som ocorre devido à passagem
do ar com dificuldade, ou seja, a parte
posterior da língua (fundo) encosta no
céu da boca (palato mole), dificultando a passagem do ar, o que provoca
vibração e, consequentemente, ruídos.


04

Obstrução nasal,
rinites, sinusites

05

Aumento do volume
de secreção e muco

Medidas para amenizar
ou prevenir a apneia
01

Mantenha uma rotina de
horário de sono

06

Evite dormir de
barriga para cima

07

Evite o uso de medicamentos
sem prescrição médica
como ansiolíticos

12
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JARAGUÁ CONTA SUA HISTÓRIA

Uma história de transformação e sintonia com o Jaraguá
Elgita Rodrigues Pereira, Pedagoga aposentada
“É um dos melhores bairros de Belo Horizonte para
se viver! Não pretendo me mudar daqui nunca!”. É assim que Elgita Rodrigues evidencia e exalta o bairro
Jaraguá. A pedagoga chegou à região em dezembro de
1973, logo após se casar, e se surpreendeu positivamente com o bairro em que ela escolheu viver até os
dias atuais.
O principal motivo de sua vinda para o Jaraguá foi
para ficar mais próxima de sua família, já que ela tinha duas irmãs casadas já residentes no bairro. Ao
se mudar para a região, ela já tinha um filho pequeno
de pouco mais de um ano de idade, e um ano e meio
depois teve o segundo filho. A boa convivência com a
vizinhança fez com que a adaptação fosse fácil e cada
vez mais natural.
Na época, o bairro não era muito conhecido e
havia poucas opções de lazer, de infraestrutura e de
compras para os moradores. Elgita destaca algumas
transformações grandiosas que foram acontecendo
com o passar dos anos: “Quando cheguei ao Jaraguá
não existia asfalto nas ruas, os postes eram todos de
madeira, havia muitos lotes vagos e pouco movimento.
A mercearia da Dona Zilda (que funciona até hoje) era
um dos poucos e principais comércios da região. Antes
era apenas uma portinha e, com o passar dos anos,
foi se expandindo. Mas tudo que precisávamos era
possível encontrar lá. Quando não tinha algum item,
solicitávamos e recebíamos em questão de pouco tem-

arquivo de família

po.” Ela ainda completa dizendo que o quarteirão onde
mora até hoje, entre as ruas Dom Rodrigo e Intendente
Câmara, era bem movimento. “O deslocamento era
grande para comprar produtos na mercearia e para
comer o famoso pé de porco do Seu Mário e por isso
muitos carros paravam na garagem de sua casa, por
estar localizado bem em frente. Era um problema ter
de achar o dono do carro estacionado para pedir que o
retirasse para entrarmos ou sairmos.”
Mesmo assim, a região era muito tranquila, os
portões das casas ficavam destrancados, as crianças

brincavam, andavam de bicicleta e jogavam bola na
rua e a insegurança não era uma preocupação dos moradores e dos comerciantes.
Antes disso, a estrutura era bem mais precária
e as ruas do bairro não eram nem asfaltadas nem
tinham calçamento. “Lembro de acompanharmos o
asfaltamento da Rua Borges pelo nosso muro. Foi um
momento muito importante para nós, moradores, e
a região com certeza ficou bem mais valorizada”, relembra Elgita.
Hoje é possível descrever o Jaraguá como um local
de ótima infraestrutura, predominantemente residencial, e apesar dos problemas atuais e da correria no
dia a dia, Elgita cita diversas vantagens de viver no
bairro. “A localização é excelente! Além do relaxante Clube Jaraguá, são vários os restaurantes, as drogarias, os salões de beleza, os supermercados e os
comércios em geral, com uma ótima qualidade tanto
no atendimento quanto nos produtos oferecidos. A região é completa, pois diferente de antigamente, você
consegue suprir todas as suas necessidades sem se
deslocar tanto de casa”, ressalta.
Essa é mais uma história de quem se identifica
de maneira significativa com a região em que mora e
nem pensa em trocar de casa ou localidade. Se esse
também é o seu caso, entre em contato com o jornal Jaraguá em Foco para contarmos a sua história!
(Fabiano Lana)

Venha com
ent
emorar c o m a g e
Promoções imperdíveis
durante o mês de novembro

Sua loja de roupas íntimas e esportivas na região
o
Trabalhamos com feminino, masculino e infantil. Tamanhos especiais!
s!

Apresente este anúncio e ganhe 5% de desconto
nas suas compras durante o mês de novembro de 2018

Rua Bolivar Mineiro, 435, loja 3 - Dona Clara

3497-1343

Horário de funcionamento: segunda a sexta de 9h às 20h e sábado de 9h às 18h
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10 anos de compromisso
O jornal Jaraguá em Foco atinge novamente uma
marca de muito orgulho. Há 10 anos surgia de maneira
muito simples, dentro de um quarto residencial, um jornal
com o objetivo de contar a história de um bairro de Belo
Horizonte, além de trazer notícias e informações, mostrar a
atuação de instituições, associações, empresas e órgãos
públicos, divulgar vagas de empregos, falar sobre saúde
e bem-estar, contar histórias de moradores pioneiros na
região, conscientizar por meio de gentilezas urbanas, provocar reflexões em forma de crônicas, divulgar as melhorias e os novos empreendimentos, cobrar o que incomoda
e prejudica a vida da população, dar voz aos moradores,
dentre outras diversas possibilidades.
É uma marca especial para a Em Foco Mídia (empresa idealizadora do jornal e que nasceu praticamente junto
com ele), para o idealizador Fabily Rodrigues, mas também
para toda a população da região do Jaraguá e, há quase
três anos, também para os moradores da Pampulha em
geral, já que o periódico foi unificado com o Ouro Preto em
Foco e o Planalto em Foco desde janeiro de 2016 e hoje
tem uma significativa tiragem de 25 mil exemplares, sendo
distribuído diretamente em 20 bairros.
A aceitação da população, o apoio dos amigos e de
pessoas que investiram na publicidade em um veículo que
nem existia ainda foram fundamentais para este trabalho.
E só resistimos bravamente nesses 10 anos e chegamos a
esta marca, mesmo num mundo totalmente digitalizado,
devido ao zelo, ao carinho, ao profissionalismo, à ética, à
total imparcialidade e ao prazer de produzir este jornal e os
outros que foram lançados.
Planos e ações
Junto a uma marca tão especial, a Em Foco Mídia
está planejando novas ações e ampliando significativamente os seus trabalhos para o final deste ano e para
2019 também. Foi lançada no dia 1º de novembro a revista Café e Motivação, que terá como principal objetivo
informar e debater os mais diversos assuntos voltados ao
café, com notícias do setor e do mercado, divulgação de
cursos e de eventos, ambientes e tipos da bebida, histórias, além de dicas e curiosidades.

A Em Foco Mídia também ampliou os seus serviços de
comunicação integrada, visual, marketing, gestão de redes
sociais, criação de layout e atualização de sites e logos
para empresas. Tudo isso contando com uma equipe bem
preparada para buscar os melhores resultados e, principalmente, visibilidade para as empresas que apostam nos
diferenciais da Em Foco Mídia como, por exemplo, o Clube
Jaraguá, os restaurantes Sapão Taioba e Jardim de Minas,
a Tecsom Segurança Eletrônica, a Castrapet BH, a Cirurtec
e a Labcaltec e a escola infantil Jabuti Jabuticaba, nossos
atuais clientes de redes sociais e sites.
Enquanto isso, a Em Foco Mídia continua mantendo
com total qualidade os jornais Cidade Nova em Foco e Em
Foco Turismo, assim como a revista Pet em Foco. Todos são
muito bem aceitos pelos seus respectivos públicos, com
redes sociais bastante movimentadas.
Poder da mídia local
A sociedade está inserida num mundo hoje em que,
por todos os lados, em todos os locais e a qualquer hora há
acesso à informação. A comunicação é uma das maiores
necessidades do ser humano. Ela é recebida pelo usuário
por diversos canais: TV, revista, jornal, rádio, internet e,

atualmente, pelas redes sociais. Mas não é somente dos
grandes veículos da imprensa que vive a notícia. O poder
da mídia local é muito maior do que se imagina. Sem dúvida, a internet tornou-se uma importante e imediata fonte
de informações. Porém, para muitos, essas informações
com a foto estampada em um jornal ou em uma revista
impressos têm mais repercussão, visibilidade e credibilidade. Jornais de bairro não foram e nem serão extintos pelo
crescimento das mídias on-line porque as pessoas querem
saber o que acontece no entorno delas.
O ponto principal de um jornal como o Jaraguá em Foco
é a comunicação direta com a sua comunidade. Por isso, ele
torna-se ótima opção para a divulgação de eventos, acontecimentos, notícias, além de anúncios publicitários.
Trata-se de uma mídia inteligente, que procura estabelecer a comunicação emocional e afetiva entre o morador
e o fato e/ou anunciante. O resultado é sempre positivo
e o custo-benefício bastante reduzido quando comparado
a qualquer outra mídia que abranja a cidade inteira. Sem
contar ainda com a entrega direta e gratuita em residências, comércios e pontos de grande circulação nos bairros,
fazendo com que a maioria dos moradores tenha acesso.
Por ser distribuído gratuitamente, o jornal de bairro chega,

Camisas
Jalecos
Simone Figueiredo
simonefigue500@gmail.com

(31) 98808-5679

Calças
Uniformes
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o e informações na região
arte em foco mídia

Números do Jaraguá em Foco entre
outubro de 2008 e outubro de 2018:
• 106 edições
• 1.984 páginas
• 581 anunciantes
• 3.255 anúncios, sendo:
- 388 anúncios de página inteira
- 906 de meia página
- 310 de ¼ de página
- 1.265 no formato rodapé
- 360 de meio rodapé
- 26 de ¼ de rodapé
20 empresas que mais destacaram
sua marca em nossas páginas:
muitas vezes, a locais que nenhum outro alcança. Geralmente, é o único jornal lido pela família.
Acrescenta-se, ainda, o fato de que é um veículo respeitado pela comunidade porque está sempre à frente
nas reivindicações das lideranças locais, além de noticiar
fatos importantes e informações pertinentes ao interesse
geral. A comunicação é rápida e efetiva com os formadores de opinião.
Vantagens
Muitas vezes, o Jaraguá em Foco chega às mãos de
quem não pode ou não tem o costume de ler um periódico
de maior circulação, criando, portanto, o hábito da leitura.
As pessoas que o leem já se acostumaram e gostam de
receber o impresso em suas casas. Muitos gostam de realizar a leitura tocando no papel, sentindo seu cheiro, guardando para ler depois, até porque no dia a dia nem sempre
sobra tempo para ler um jornal por completo. Você pode
levá-lo para onde for e ler no tempo que quiser. Pode estar
em um ônibus, num clube, num consultório, por exemplo,
sem depender de um aparelho móvel e de internet. Na web,
a pessoa normalmente procura apenas aquilo que a interessa. No papel, o leitor acaba descobrindo um pouco mais

de tudo e não costuma ler apenas a capa, como normalmente acontece em jornais eletrônicos.
Bons leitores, em geral, gostam de virar as páginas,
mesmo que apenas para visualizá-las ou ler os títulos, os
anúncios e as fotos. Além disso, enquanto alguns sites têm
um nível duvidoso de confiabilidade em suas notícias, os
artigos e as matérias dos jornais impressos são, geralmente, escritos e revisados por profissionais que têm como única função garantir a precisão profissional, acompanhando
de perto notícias do cotidiano, cobrando sempre soluções.
Outra grande vantagem dos veículos impressos que
circulam em bairros é a oportunidade dada ao comércio
local e aos prestadores de serviço da região. Os anunciantes têm grande destaque, de forma que os leitores podem
conhecer diversos pontos de consumo próximos de suas
casas, fomentando o desenvolvimento da economia local.
Bem mais do que informar, o jornal tem o papel de
tornar os cidadãos conscientes de tudo o que acontece
ao seu redor, capazes de pensar, julgar e de decidir. Aliás,
ao longo da história da humanidade, o hábito de ler representa um sinal distintivo, de dignidade e saber. Leitura é
alimento, é fonte de vida! Desfrute-a! (Fabily Rodrigues)

Ganhe mais
visibilidade na
Geramos conteúdo
e administramos
suas redes sociais

web

COM ENGAJAMENTO CONSTANTE
E RESULTADOS GARANTIDOS
@emfocomidia

Em Foco Mídia

(31)

2552-2525 / 99998-8686

emfocomidia.com.br

1º Colégio Dona Clara – 94 anúncios
2º Luziana Lanna Jaraguá – (51)
3º Acompanhar Pampulha e Jaraguá – (50)
4º Algazarra / Griterio – (49)
5º Colégio Santa Marcelina – (48)
6º Academia Cardoso Prata – (45)
7º Fazendinha – (40)
8º Lan Copy – (40)
9º Colégio Batista Getsêmani – (39)
10º Academia Monte Olympo – (37)
11º Sonho de Criança – (34)
12º Fly Idiomas – (33)
13º I. E. Manoel Pinheiro – (32)
14º Officina das Letras – (32)
15º Ping Pão – (32)
16º Xico Dona Clara – (32)
17º Surubim no Espeto – (31)
18º Osmar Tintas – (31)
19º Casa de Carnes Aguiar – (27)
20º Tecsom – (26)
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DEPOIMENTOS
Parceiros e moradores falam sobre os 10 anos do Jaraguá em Foco
“Admiro desde o início a coragem da fundação de um veículo regional com a dedicação e a força de entender o que cada comunidade pensa e refletir isso em uma mídia local, com uma identidade local, privilegiando os anunciantes locais. Acredito muito
na força da comunidade e o jornal fortalece essa relação. Consequentemente, melhoramos a segurança, a qualidade de vida, valorizamos o comerciante local e trabalhamos nossa vizinhança de
maneira positiva. O Jaraguá em Foco sempre foi um instrumento
para isso e sempre apoiei e apoiarei as iniciativas deste trabalho.”
Mark Hastings, Diretor do Colégio Dona Clara

“Gostaria de enfatizar a importância do jornal Jaraguá em Foco
para a sociedade da Pampulha, em que podemos sentir a vida
social, comercial, empresarial, além da economia da nossa
região. Parabenizo o trabalho de toda a equipe envolvida, em
especial nesta edição comemorativa dos 10 anos, pois consegue demonstrar a capacidade de comunicação e informação
para com todo o público da região.”
Carlos Tôrres, Presidente do Jaraguá Country Club

“Acompanho o Jaraguá em Foco desde a sua fundação! Além de ser um veículo de comunicação diferenciado em sua qualidade, o Jornal, assim como os
demais trabalhos da empresa, são merecedores de
todos os elogios por circular há tantos anos e hoje
celebrar esses 10 anos! Parabéns a toda a equipe e
ao meu amigo Fabily!”
Eros Biondini, Deputado Federal e ex-morador do
Jaraguá

“A palavra e a comunicação estabelecem verdadeiramente uma sociedade nova. E o jornal Jaraguá em
Foco, que começou de forma muito simples e hoje se
tornou uma grande referência em nossa região, tem
proporcionado a todos os segmentos da nossa sociedade a oportunidade de comunicar-se. Com isso, fazer
acontecer uma sociedade nova e gerar uma fraternidade por meio da comunicação.”
Padre Gilson, Presidente da Comunidade Cresap

“É uma grande satisfação para nossas escolas ter a Em Foco Mídia
como parceira na divulgação de nosso trabalho. Queríamos agradecer a toda a equipe, em especial ao Fabily Rodrigues, pela atenção
e pela educação dedicada à nossa empresa nesses longos anos de
parceria. Afinal de contas, permanecer atualmente divulgando por
meio da mídia impressa, em um mercado altamente competitivo e
ameaçado pelo mundo virtual, é para os poucos que se propõem a
fazer um trabalho sério, com bom gosto e competência. Desejamos
muito sucesso e que nossa parceria seja duradoura.”
Sérgio Pinheiro Caldas, Diretor do Sistema Piaget de Ensino

“Acho incrível a maneira com que o jornal Jaraguá em Foco é administrado, o jeito com que tratam o nosso bairro, o carinho pelos moradores
antigos, a valorização da nossa memória. A gratidão real de lembrar do
passado, de uma história especial. Parabéns pelos 10 anos! Esse maravilhoso trabalho nos mantém atualizados, valoriza o comércio local e
é a nossa voz junto aos órgãos públicos. O nosso muito obrigado a toda
a equipe e todo o meu respeito e carinho pelo trabalho, pelas atitudes e
pela pessoa do Fabily.”
Consuelo Duarte, Secretária Executiva e moradora do Jaraguá

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

“Um trabalho feito com comprometimento, dedicação, honestidade e seriedade sempre gera bons frutos e faz história. Fazemos
parte dessa história quando direcionamos nossa assessoria de
comunicação e nosso jornal impresso à empresa. Parabéns ao
dirigente Fabily e aos funcionários da Em Foco Mídia e do jornal
Jaraguá em Foco pelos 10 anos de atividades, levando informações, divulgando eventos, notícias e diversas outras ações.”
José Carlos Paranhos de Araújo, Presidente do Iate Tênis
Clube

“Sou morador do Jaraguá e leitor do jornal Jaraguá em Foco e quero parabenizar a todos, em especial ao meu amigo Fabily, pelo maravilhoso trabalho desenvolvido nesses 10 anos. Sabemos da importância do jornal
local para mostrar o que acontece na região e informar sobre eventos,
melhorias, notícias, utilidade pública em geral. Gosto muito dos depoimentos, das enquetes, pois é uma ótima maneira de conhecermos um pouco
mais as pessoas, os empresários e as lideranças Continuem sempre com
esse mesmo profissionalismo, esse caráter e essa ética, além da extrema
qualidade em todos os sentidos.”
Wendel Mesquita, Deputado Estadual eleito e professor

“Parabéns a toda a equipe do jornal Jaraguá em Foco, um informativo que aumenta o brilho e a visibilidade da nossa região e
que permite que as pessoas conheçam mais o nosso trabalho,
por meio de uma leitura agradável e participativa. Além disso, o
jornal valoriza os nossos empreendimentos e comércios. Estamos
na região há mais de 40 anos e nossa parceria com a Em Foco
Mídia se dá desde o início das publicações há 10 anos. Sucesso!”
Pastor Jorge Linhares, Pastor da Igreja Batista Getsêmani e
presidente do Conselho de Pastores do Estado de Minas Gerais

“Comemorar 10 anos é motivo de muita alegria e orgulho. Gostaria de parabenizar o Jaraguá em Foco pelos 10 anos, dentre
os quais estamos juntos em vários (desde a primeira edição do
jornal Planalto em Foco em 2011) por acreditar no seu potencial.
O periódico se diferencia por apresentar reportagens extremamente interessantes e atuais, de maneira ética e comprometida
com o jornalismo sério e limpo. Tenho a certeza de que nenhuma
reportagem passa despercebida ao folhearmos o jornal. Que estejamos juntos, em parceria, executando o que melhor fazemos.”
Denise Campos Duarte, Diretora Pedagógica do Centro
Educacional Iza Rizzotti

“Quando um veículo de comunicação atinge marcas
tão importantes e marcantes, isso é sinônimo de
credibilidade. Os 10 anos do jornal Jaraguá em Foco
e da Em Foco Mídia são provas materiais e inquestionáveis de que trabalho e esforço aliados a muita
paciência e perseverança dão efetivamente resultado. Que venham mais 10 anos!”
Jaqueline Barros, Equilibrium Hatha Yoga
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Ideb elege Coleguium nº1 de MG
Rede de escolas figura na
primeira posição do
estado no último ranking
divulgado pela instituição,
que faz parte do Inep
O ranking divulgado pelo Ideb (Índice de Desenvolvimento

O Ideb pertence ao Inep (Instituto Nacional de Estudos

da Educação Básica), neste mês, destaca que o Coleguium

e Pesquisas Educacionais Anísio Teixeira), órgão

Rede de Ensino é a melhor rede de escolas de Minas Gerais.

vinculado ao Ministério da Educação (MEC), responsável

Com uma média de 8 pontos, a instituição figura no segundo

por “subsidiar a formulação de políticas educacionais

lugar do Sudeste e na quinta colocação nacional.

dos diferentes níveis de governo com intuito de
contribuir para o desenvolvimento econômico e social

De acordo com a diretora pedagógica do Coleguium, Daniele

do país”. O Ideb foi criado em 2007 e reúne, em um só

Passagli, o resultado reforça o compromisso pedagógico do

indicador, os resultados de dois conceitos igualmente

colégio com os alunos, a comunidade escolar e toda a

importantes para a qualidade da educação: o fluxo

sociedade mineira. “A excelência acadêmica é um dos pilares

escolar e as médias de desempenho nas avaliações.

que norteiam a nossa instituição e o ranking expõe todo o

É calculado a partir dos dados sobre aprovação escolar,

trabalho, em longo prazo, que desempenhamos no decorrer

obtidos no Censo Escolar, e das médias de desempenho

de 31 anos de história”, analisa. O Coleguium conta com 17

nas avaliações do Inep, o Sistema de Avaliação da

unidades em Belo Horizonte, Lagoa Santa, Sete Lagoas,

Educação Básica (Saeb) — para as unidades da federação

Nova Lima e Conceição do Mato Dentro.

e para o país — e a Prova Brasil, para os municípios.

Unidade Jaraguá:
RuaaoCoronel
Marcelino,
O Ideb pertence
Inep (Instituto
Nacional 182

jaragua@coleguium.com.br
2510-2399
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DEPOIMENTOS
Parceiros e moradores falam sobre os 10 anos do Jaraguá em Foco
“Parabenizo a toda a equipe do jornal Jaraguá
em Foco, sob o comando do Fabily, pelos seus 10
anos. Um jornal comprometido com a comunidade,
trazendo informações com seriedade, imparcialidade e eficiência, dando apoio às empresas locais,
sempre com ética e muito profissionalismo. Uma
marca merecida e que traz orgulho para toda a
região da Pampulha.”
Margareth Pantoja, Restaurante Sapão Taioba

“Acompanhei toda a evolução do Jaraguá em Foco, que ampliou sua área
de abrangência para outros bairros. Isso é muito importante, pois pessoas
como eu certamente utilizam as informações do jornal para comprar e ficar
por dentro do que acontece ao nosso redor. Gosto muito de acompanhar
também o Jornal do Clube Jaraguá, tão bem produzido pela Em Foco Mídia.
Fechamos recentemente com a empresa um contrato de redes sociais
para divulgar nossos produtos e nossos serviços para uma fatia maior do
mercado de saúde. Estou certo de que teremos ótimos resultados.”
André Loreto, Diretor da Cirurtec

“A partir das publicações dos jornais Jaraguá em Foco/
Planalto em Foco, o IEMP adquiriu maior visibilidade na
região. O trabalho da empresa é realizado com muita
seriedade, oferecendo grande credibilidade e confiança
ao leitor que, por meio dele, tem contato com as mensagens por nós anunciadas. É uma parceria que sempre
rendeu bons frutos e temos orgulho de estarmos presente nesta edição especial de 10 anos.”
Vilce Goulart, Diretora do Instituto Educacional
Manoel Pinheiro

“O jornal Jaraguá em Foco é muito importante para a região. Ele
valoriza o comércio local, dando uma grande visibilidade para
as lojas e para as empresas de bairro. Tenho um retorno muito
válido desde que inaugurei a loja em 2013. A Em Foco Mídia
me ajudou no objetivo de fixar o nome da loja na região. Desde
então não parei de divulgar. Parabéns por esses 10 anos de
ótimas informações e parcerias!”
Carla Renata Alves, Essencial Moda Íntima

“Parabéns ao Jaraguá em Foco pelos seus 10 anos!
Que este periódico continue levando informação, entretenimento, esclarecendo dúvidas e fazendo parcerias de sucesso. Somos parceiros há muitos anos e
destacamos a dedicação, o profissionalismo, a criatividade e a sua proximidade com os leitores. Esperamos que o jornal se fortaleça a cada dia, ampliando a
sua distribuição e as novidades para os leitores!”
Lúcia de Almeida Faria Santos, Diretora da Escola
Infantil Pequetitos, e André Santos

“Antes de morar no bairro Dona Clara, eu já conhecia o Jaraguá em Foco,
por trabalhar com o jornalismo. Quando me mudei para a região foi que
eu percebi a força e a importância desse estilo de jornalismo local, que
conta aquilo que nos impacta diretamente, seja na praça que precisa de
manutenção, num novo serviço no bairro ou nas inundações do período
chuvoso. Eu já sugeri assuntos e o jornal fez ótimas matérias. Quisera
que todos jornais regionais/bairro tivessem a qualidade dos jornais da
Em Foco Mídia. Parabéns!”
Gilvan Marçal, Jornalista da BHTrans e morador do Dona Clara

“Com uma redação perfeita, imparcial, sensata e que traz em seu conteúdo
o que há de melhor de uma linguagem de comunicação, celebro os 10 anos
de sucesso absoluto do Jaraguá em Foco. Textos que te ‘prendem’ na leitura até o seu final, e que nos trazem de forma simples e objetiva à informação completa. Tudo isso graças ao empreendedorismo do seu idealizador,
o Fabily, possuidor de um dom e uma capacidade incrível de escrever textos
inteligentes. Parabéns pela competência e pelo árduo e belo trabalho.”
Paulo Pontello, Presidente do Conselho Deliberativo do Clube Jaraguá,
Engenheiro e Gerente da Caixa Econômica

“Desde que assumimos a gestão do restaurante percebemos a importância de se investir em um marketing
inovador e com credibilidade. Logo veio em mente a Em
Foco Mídia e foi uma decisão acertada, pela competência, pela dedicação e pela excelência na prestação de
seus serviços, além da boa comunicação e da flexibilidade de toda a equipe. Parabéns pelos 10 anos!”
Fabiane Pereira de Souza Moreira, Restaurante
Jardim de Minas

“Como é gratificante ver a evolução de nossos parceiros que se tornam
amigos ao longo dos anos. A Em Foco Mídia é um exemplo disso. Somos
muito gratos pelo esforço e pelo empenho de todos frente aos desafios que
surgem pelo caminho. Estão sempre desempenhando um trabalho de excelência em nossas redes sociais e nos ajudando a ter maior visibilidade junto
ao mercado. Parabéns a toda a equipe por esses 10 anos de conquistas!”
Christiane Ribeiro, Tecsom Segurança Eletrônica

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

“O primeiro sentimento que vem em nosso coração, nesses 10 anos
de celebração e sucesso da Em Foco Mídia, é a gratidão por fazer
parte dessa linda estória de sucesso, transparência e comunicação
sincera. Que juntos possamos representar com a mesma honestidade, cuidado e afinco nossa comunidade que tanto amamos. Parabéns
a toda a equipe pelo belo trabalho com o Jaraguá em Foco!”
Guilherme Ferreira, Casa de Carnes Aguiar

“Parabéns, Fabily e equipe, pelo sucesso do Jaraguá
em Foco! Parabéns pelos 10 anos, fruto de um trabalho feito com muita seriedade e muita dedicação.
Este é, de fato, um trabalho bem elaborado e bem
divulgado. Nos alegramos e brindamos com vocês
por fazermos, também, parte dessa história! Que
Deus os abençoe!”
Marília Abramo, Lipy Livraria e Papelaria
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ASCOBRAS 8 ANOS DE PROTEÇÃO

Som / Acessórios

Escapamento

Alinhamento / Suspensão

Mais garantia ao associado, tendo em vista
é ﬁliada a uma agencia de autorregulamentação

Pneus

Mecânica geral

CARRO
Cobertura contra
ROUBO e FURTO
A partir de:

R$

39, 60

MOTO
Cobertura contra
ROUBO e FURTO
A partir de:

R$

36, 00

Insulfilm:
a partir de

Na troca do filtro e
do óleo ganhe um
alinhamento!

Alinhamento e
balanceamento

R$ 69,90

R$ 79,90

Sensor
de ré

Rádio USB

Anti furto

R$ 99,99

R$ 79,99

R$ 99,99

Uma das maiores
Associações do mercado

Proteção total para:

ROUBO

FURTO

COLISÃO

DANOS DA
NATUREZA

ASSISTÊNCIA
24 HORAS

PROTEÇÃO DE
TERCEIROS

SEM PERFIL
DE CONDUTOR

SEM CONSULTA
SPC/SERASA

PAGAMENTOS MENSAIS
E QUE CABEM NO
SEU BOLSO

31 3497-8034 / 99444-6435

Av. Cristiano Machado, 8801 – Dona Clara

FAÇA SUA COTAÇÃO: (31) 3399-1250
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Palavras engraçadas da língua portuguesa
Existem palavras curiosas, estranhas, feias, bonitas, mas também engraçadíssimas na língua portuguesa. A
repetição de certos sons consonantais
e vocálicos na formação das palavras

1

Ziquizira
Refere-se a uma má sorte ou a uma
doença desconhecida.
• Que ziquizira é essa? Nada está dando
certo!

2

Balacobaco
Pode indicar uma farra bem animada ou alguma coisa que é muito boa, com
caraterísticas excepcionais.
• Essa viagem será do balacobaco!

3

Piripaque
Refere-se a um ataque nervoso ou
indisposição súbita.
• Ele teve um piripaque quando soube da
tragédia.

4

Pindaíba
Condição de falta de dinheiro; pinda
• Estou numa pindaíba danada que mal dá
para almoçar!

5

Mixuruca
Sem valor ou qualidade, ou que não
faz vista; barato, pobre, ruim.
• Seu abraço está muito mixuruca.

faz com que a sua pronúncia seja divertida, principalmente quando usadas
de forma enfática pelos falantes, em
situações cotidianas. Confira abaixo
algumas delas.

arte em foco mídia

Chumbrega
De má qualidade, ordinário, reles
• Que vestido mais chumbrega.

6

Mequetrefe
Indica algo ou alguém sem importância
e valor. Uma pessoa inútil, insignificante.
• Que pessoa tão mequetrefe!

7

Salamaleque
Indica um cumprimento exagerado,
muito afetado.
• Entrou na festa e cumprimentou todos,
cheio de salamaleques.

8

Siricutico
Indica um chilique provocado por
ansiedade.
• Sério que terei de aguentar seus siricuticos?

9

Bugiganga
Indica uma coisa com pouco valor e
utilidade.
• Não entendo como consegue guardar
tanta bugiganga nesse armário!
Borogodó
10 Refere-se
a um atrativo especial, um
charme irresistível.
• Ninguém resiste ao seu borogodó!

Beleléu
Refere-se à morte e ao fim de algo
que desaparece ou não tem sucesso.
• Optei em viajar e mandei tudo pro beleléu!

11

Quinquilharia
Refere-se a objetos com pouca importância, utilidade e valor.
• Vamos jogar fora toda essa quinquilharia.

12 Faniquito

Indica uma crise nervosa.
• Estou ficando cansada de seus faniquitos.

Quiproquó
13 Refere-se
a uma grande confusão ou
desentendimento.
• Menina, foi um quiproquó ontem na reunião de família!

14

Zunzunzum
Indica um mexerico ou boato.
• Chega de tanto zunzunzum!

Geringonça
O que é malfeito, com estrutura
frágil e com funcionamento precário
• Como se faz para essa geringonça funcionar?
Rebuceteio
Situação de desordem; quando se
encontra alguém em uma grande confusão
• Meu Deus! Que rebuceteio é esse?
Serelepe
Refere-se a uma pessoa que é irrequieta, buliçosa, faceira e esperta.
• Lá vai ela, toda serelepe!
Ziguezague
Refere-se a qualquer tipo de sinuosidade, que apresente forma ou movimentos
de z contínuos.
• Esta estrada em ziguezague é muito
perigosa.

APRENDER. VIVENCIAR. TRANSFORMAR

Berçário
Educação Infantil
Horário Integral
Alimentação Completa

A ESCOLA DA PRIMEIRA INFÂNCIA
facebook.com/officinadasletras.1 | @officinadasletras
31 3427-6087 | Rua Amável Costa, 56, Jaraguá

FORMAÇÃO
COMPLETA PARA
UM MUNDO DE
POSSIBILIDADES.
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OPINIÃO

Intolerância eleitoral
apenas a sua vontade de um jeito ou de
outro. À força, se necessário. É mais uma
obrigação social do que afinidade política.
Isso é nítido e bizarro! Ainda mais na política, em que sabemos que, infelizmente, a
maioria é desonesta.
Mas fico feliz pela renovação que já
ocorreu e pela intensa participação popular. Se algo para valer não mudar, como
ter otimismo? Às vezes a mudança é necessária mesmo que de maneira radical. É
ótimo que se debata e se dê importância
à política, mas com tanta intolerância,

mentiras e até agressões físicas e verbais? Um pouco mais de ética, por favor!
Chega de sofrimento e angústia! De
falta de serviços essenciais, e de presenciarmos uma saúde, uma educação e uma
segurança degradantes. De burocracia e
de impostos absurdos, de preços e de tarifas muito acima da normalidade e de uma
moeda superdesvalorizada. Quero trabalhar
e fazer jus ao meu esforço diário! Chega de
assistirmos estupefatos aos privilégios desregrados e absurdos de alguns em detrimento de uma maioria excluída. Quero manter

meu orgulho de viver em um país admirável,
porém quase sempre malgovernado. Chega
de fracasso, ineficácia e incompetência!
Que o novo presidente, os novos governadores e os próximos parlamentares façam jus
à confiança dos eleitores, mesmo com tantas desconfianças e rejeições. Torço muito,
mas muito mesmo para que dê certo. Mas
"peraí"! E você? Vai mesmo fazer sua parte
sem querer dar uma de esperto e levar vantagem em tudo? A mudança também precisa partir de você! Basta de hipocrisia, né!?
Fabily Rodrigues (Editor)

UM NOVO CONCEITO EM SEMIJOIAS
NA REGIÃO DA PAMPULHA

EMFOCOMÍDIA

Eleição mais cansativa. Nunca foi tão
chato passar por esse processo. Parece
uma guerra civil e as pessoas se tornaram
intolerantes e donas da razão. “Ai de você
se não votar no meu candidato!”. A maioria
não aceita o contrário. É absurdo se você
votar no outro. Que chato! Desafio à sanidade mental. Resultado: discussões e rompimento de amizades e laços familiares. E
olha que são muitos os que fazem isso sem
nem conhecer direito as ideias do seu “candidato”. Simplesmente querem ter razão ou
defender um ideal. Querem que seja feita

@rosatellioficial

(31)

98232-4523

cidavitelli@gmail.com

(31)

2511-4102

Ampla estrutura para melhor receber o seu idoso com
carinho, amor e cuidados especiais. Venha nos visitar
para conhecer todas as nossas atividades!

Novo endereço!
Rua Aristóteles Ribeiro Vasconcelos, 360
Bairro Santa Rosa.

3496-2370

98668-2534

Larga experiencia em educacao infantil.
Proporcionar alegria, bons estimulos e
cuidado e a nossa pratica desde 1981.
R. Leopoldina Cardoso, 56 – Dona Clara –

3497-7736 – escoladopimpao.com.br

EMFOCOMÍDIA

Rua Cyro Vaz de Melo, 571 - Dona Clara
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GENTILEZA URBANA

Sua atitude faz a diferença

Atitudes e respeito no cinema
A tecnologia tem nos proporcionado muitos benefícios e tem sido cada
vez mais inserida na vida cotidiana da
sociedade em geral. Mas nem sempre o
uso de aparelhos digitais é bem-vindo.
Usar o celular numa sessão de cinema,
por exemplo, incomoda quem está à sua
volta. Não é à toa que os anúncios pedem, antes do início dos filmes, que os
celulares sejam desligados. Quem opta
por não desligá-lo deve desativar o som,
pois qualquer toque e qualquer emissão
de luz passa a ser o foco em uma sala
escura e silenciosa.
Conversas paralelas, inclusive sobre
o filme, também atrapalham quem está
assistindo e prestando atenção na história. Portanto, deixe os comentários para

depois. Outra dica importante é se planejar. Tente não se atrasar para a sessão, a
fim de evitar a dificuldade para encontrar
seu lugar e também para não atrapalhar
as pessoas que já estão assistindo ao filme quando você pedir passagem.
Ao se acomodar, não esbarre seu pé
ou seu joelho em quem está sentado à
sua frente. Quem tem crianças pequenas
deve orientar seus filhos e chamar atenção caso isso aconteça, pois é algo bem
desagradável.
Por fim, e não menos importante, leve
a sério os avisos que são dados antes de
o filme começar. Ir ao cinema é prazeroso
e muito divertido, mas o respeito ao próximo e a civilidade devem estar sempre em
primeiro lugar.

Centro
Automotivo
26 anos servindo você e sua família
Alinhamento 3D
Balanceamento Computadorizado
Suspensão • Freios • Troca de Óleo
Regulagem de Farol • Escapamento
Limpeza de Bico • Descarbonização
Higienização • Injeção Eletrônica

banco de imagens

Av. Sebastião de Brito, 137 • Dona Clara • CEP: 31.260-000 • 3491-9777 • bg.pneus@ig.com.br
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TURISMO

Circuito Turístico das Grutas
Um ótimo passeio com a família
Minas Gerais é considerada um
dos maiores centros turísticos do
Brasil. O estado apresenta variadas
opções, tais como parques florestais, diversas cachoeiras e muitas
cidades históricas, as quais guardam
riquíssimas esculturas, obras de arte
de séculos passados e cenários da
época do Brasil colonial. Por sua formação geológica, de grande extensão
calcária, é também um dos estados
brasileiros mais ricos em grutas e cavernas. Das 4.030 catalogadas pela
Sociedade Brasileira de Espeleologia
(SBE), nada menos que 1.633 estão
concentradas no estado.
A beleza e os mistérios que envolvem
essas formações rochosas atraem cada
vez mais a atenção dos turistas. Devido
a esse crescente interesse e procura,
a Secretaria de Estado do Turismo de
Minas Gerais oficializou, recentemente,
o Circuito das Grutas, composto por
14 municípios mineiros: Caetanópolis,
Capim Branco, Confins, Cordisburgo,
Funilândia, Inhaúma, Jequitibá, Lagoa
Santa, Matozinhos, Paraopeba, Pedro
Leopoldo, Prudente de Morais, Santana
de Pirapama e Sete Lagoas.
Das centenas de grutas que se
encontram em Minas Gerais, um expressivo número se concentra nesses
municípios, incluindo as três mais
famosas: a Gruta do Maquiné, em
Cordisburgo; a da Lapinha, em Lagoa
Santa; e a do Rei do Mato, em Sete
Lagoas, que correspondem ao Circuito
das Grutas, certificado em janeiro de
2006. O turista que se aventura a visitar esses belos locais descobre que o
mundo subterrâneo também tem seus
rios e cachoeiras a refletir incríveis estalactites e estalagmites, em salões e
galerias que abrigam por 600 milhões
de anos fósseis humanos e de animais
extintos, além de pinturas rupestres.

As grutas foram refúgios de nossos ancestrais, que deixaram em suas
paredes o relato de um tempo muito
distante. A natureza também conta
sua história, desenhada ao longo de
milhares de anos, cuidadosamente. A
região do Circuito das Grutas é berço
da paleontologia brasileira. Foi encontrado e identificado nessa região
o “Homem de Lagoa Santa”, um dos
mais antigos ancestrais humanos nas
Américas. Vale a pena conferir! O passeio é muito tranquilo e pode ser feito
em apenas um dia.
Gruta de Maquiné
No município de Cordisburgo,
destaca-se uma das mais belas e
famosas grutas de Minas Gerais, a
gruta de Maquiné. Ela foi a primeira
gruta iluminada do Brasil. São cerca
de 650 metros de galerias e salões,
que recebem denominações de acordo com as figuras que se divisam em
seu interior. Estão abertos à visitação
os salões do Vestíbulo (que recebe
luz exterior), das Colunas, do Trono,
do Carneiro, do Urso (com enorme
conjunto de estalactites), dos Lagos,
das Fadas e o Salão Dr. Lund. Além
do valor espeleológico, foram encontradas no local ossadas humanas,
material lítico trabalhado com arte
e restos de megatérios, ancestral
pré-histórico do bicho-preguiça, ampliando assim sua importância do
ponto de vista científico.
Distância de Belo Horizonte: 120 km
Horário de visitação: Terça a
domingo, de 9h às 17h
Informações: (31) 3715-1425
Valor do ingresso: R$ 18,00 (inteira) /
R$ 9,00 (meia). Crianças abaixo de 5
anos não pagam o ingresso.

banco de imagens

Gruta Rei do Mato
A 70 quilômetros de Belo Horizonte,
em Sete Lagoas, está a gruta Rei do
Mato. Ela possui quatro salões e uma
extensão de 220 metros, com as belezas típicas desse ambiente, como
estalagmites, estalactites, cascatas de
pedras calcárias e outras formações raras e interessantes. Em um desses salões, com 100 metros de comprimento,
encontra-se um admirável conjunto de
colunas esbeltas e perfeitamente cilíndricas. Formações calcárias raríssimas
e inscrições rupestres (grutinha) completam as atrações locais.
Distância de Belo Horizonte: 70 km
Horário de visitação: Diariamente de
8h às 16h30
Informações: (31) 3775-2695
Valor do ingresso: R$ 15,00 (inteira) /
R$ 7,50 (meia). Crianças abaixo de 5
anos não pagam o ingresso.

Gruta da Lapinha
A Gruta da Lapinha conta com
condutores experientes e infraestrutura
pronta para atender ao turista e fornecer as informações e curiosidades do
atrativo, utilizando abordagens lúdicas
e conhecimentos científicos. Toda área,
com sinalização turística, proporciona um agradável passeio, sendo um

sugestivo local para passar o dia com
a família e com os amigos. A gruta atinge uma profundidade de 40 metros e
possui extensão de 511 metros. É bem
iluminada, com escadas que facilitam
o acesso a todas as galerias, em níveis
diferentes. Assim, toda sua extensão
pode ser percorrida com segurança.
Seus salões e galerias, ornamentados
com cristal e calcita, receberam nomes sugeridos pelas formas naturais: o
Véu da Noiva, com formação de cristais de brilho intenso, leva o visitante
a imaginar um véu e um bolo de noiva; a Cascata de Luz, com formações
comparáveis a uma cachoeira; o Salão
da Catedral, com figuras que lembram
imagens de Igreja; e outras que levam
o turista a soltar a imaginação, como a
Sala das Cortinas, das Pirâmides e da
Couve-Flor, além das galerias do Presépio e do Sino.
Matéria publicada no jornal
Em Foco Turismo
Distância de Belo Horizonte: 53 km
Horário de visitação: Terça a
domingo, de 9h às 16h
Informações e agendamentos: (31)
3689-8422 / 3689-8592 / 36898585
Valor do ingresso: R$ 15,00 (inteira) /
R$ 7,50 (meia)
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