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Jornal de circulação na
região da Pampulha

EXPECTATIVA
e OTIMISMO
para o fim
de ano

Com a chegada do fim de ano é natural
que as pessoas já comecem a se programar
e a se mobilizar para as compras de Natal,
para as confraternizações e para as demais
comemorações. Esse é o momento que mais
favorece o comércio da região da Pampulha,
que normalmente oferece um atendimento diferenciado para seus clientes, seja em suas
lojas ou nos estabelecimentos gastronômicos.

Para que os clientes busquem as lojas
locais, os comerciantes apostam em atendimento personalizado, produtos de qualidade,
preços competitivos, além da facilidade de
acesso e estacionamento. Por essas vantagens, o comércio da região se mantém como
uma ótima opção para aqueles que desejam
presentear amigos e familiares neste fim de
ano, sem muito tumulto.

arquivo SIC

Semana Internacional do Café. Página 3

A equipe do jornal Jaraguá em Foco ouviu
comerciantes e moradores de alguns bairros
onde o jornal circula sobre as expectativas e
os preparativos para este período e se realmente há um otimismo para o novo ano que
está chegando.
Leia mais nas páginas 12, 13 e 15

banco de imagens

A importância do filtro solar. Página 9

arquivo clube jaraguá

Opções de Réveillon na Pampulha! Página 21
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CRÔNICA
Resolva seus problemas
Imagine se cada problema que você tivesse
fosse como um animal de
estimação que você carrega debaixo do braço e
tivesse que o alimentar
constantemente? Missão
nada agradável, certo?
Cada problema deve ser
encarado, pra valer, mesmo que não possa ser
resolvido de imediato ou como você gostaria. Mas
é preciso sair da inércia, dar um primeiro passo e
buscar seus objetivos.
Pense em como poderia começar: cuidar melhor
de sua saúde física e mental, praticar alguma atividade física por mais difícil que possa parecer começar, negociar suas pendências financeiras, economizar, resolver problemas de relacionamento, romper
o que for necessário, assumir o que for importante,
planejar a viagem que você tanto sonha, tirar tempo para rever amigos e familiares, não se conformar
em comemorar datas especiais da mesma maneira,
alimentar-se melhor, mudar de emprego ou procurar
um novo, começar um curso importante, buscar sua
independência financeira, realizar um projeto social,
ser mais atencioso com seus pais e seus filhos, livrarse de vícios, levar seu carro logo na oficina, marcar
aquela consulta médica que sempre adia, acordar ou
dormir mais cedo. Muitas dessas coisas podem ser,

para alguns, bem difíceis de resolver, mas só será
possível se houver um primeiro passo.
Assistindo a uma palestra do coaching e mentor, Wendell Carvalho, ouvi duas comparações bem
interessantes. Na primeira ele pergunta se você já
se sentiu como um carro muito potente com o freio
de mão puxado. Você acelera, o carro faz barulho,
mostra toda sua potência, mas você não anda mais
do que 20 km/h. O carro sofre e quase não sai do
lugar. É assim com você, tentando avançar na vida,
mas com o freio de mão puxado? Pendências, coisas
mal resolvidas, ciclos não fechados para os quais
você fecha os olhos para não enfrentar. No entanto,
isso não resolve nada, pois quanto mais pendências
e problemas você tem, menos criativo e mais ansioso
e angustiado você se torna. Já imaginou como seria
seu nível de produtividade se não existissem esses
problemas em sua vida?
Ele diz ainda que um pequeno problema funciona
como um gatinho andando em seu escritório. Você o
manda sair, não dá atenção e quando menos espera
esse gatinho se transformou num leão raivoso. Um
cuidado com a saúde que você negligencia hoje pode
causar uma diabetes, um refluxo, um câncer. Um
relacionamento em que uma das partes pede mais
atenção, mais carinho, mais presença, pode culminar num rompimento inesperado e sofrido.
São muitas as pessoas que, para fugir disso, acabam se anestesiando em relacionamentos fúteis e
vazios, consumindo álcool e drogas, escondendo-se

em festas animadas, contatos via redes sociais, pornografia. Mas não dá para fugir dos problemas. Pessoas de sucesso param e resolvem os problemas da
maneira que for possível e preciso.
Pare de procrastinar! Solte o seu freio de mão!
Pare de ter tantos receios! O tempo não para e a
vida passa rápido demais. Passou da hora de seguir
em frente e com mais qualidade. Está na hora de
encontrar a ponta da linha desse novelo tão longo
e embolado e, assim, “desembolar” sua vida. Tente
compreender melhor os seus sentimentos, as suas
atitudes e os seus comportamentos. Avalie-se e desafie-se! É hora de ser eficiente em suas decisões.
Tantas pendências gera desânimo, falta de criatividade e muita energia negativa, que poderão atrapalhar no seu processo evolutivo e no seu crescimento
pessoal e profissional.
Dói, requer sacrifícios, mas é necessário e trará uma paz e um conforto mental incrível no futuro, ou, dependendo do que for, instantaneamente.
Hora de partir para sacrifícios, sair do lugar, largar
os pesos da vida, deixar o comodismo e a zona de
conforto de lado e buscar atitudes para valer. É preciso parar e resolver! Planejar e realizar! Só assim
as mudanças poderão acontecer. Que Deus abençoe sempre a sua vida!
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
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Edição de 2018 da Semana Internacional do Café aponta evolução no setor
fotos: arquivo sic

Mais de 50 mil doses de cafés
foram degustadas nos três dias, mais
de 250 compradores internacionais,
vindos de 60 países distintos, visitaram os mais de 160 expositores que
marcaram presença na SIC. A gerente
de agronegócios do Sebrae, Priscilla
Lins, ressalta que a feira é uma síntese de tudo o que acontece com o
café no Brasil. “Começamos em 2013
e de lá para cá a feira sofreu uma mudança e um amadurecimento, consolidando-se como o principal evento
que ocorre no mundo do café. Faltava uma exposição reconhecida mundialmente para o setor. E, sem dúvida, este
ano foi um marco na história do evento”, garante.

A revista Café e Motivação,
novo produto da Em Foco Mídia,
esteve presente na Semana Internacional do Café (SIC). Foram
três dias intensos de palestras,
cursos, workshops, campeonatos
mundiais, concurso do melhor
café do ano, estandes de destaque e muitas parcerias produtivas.
O balanço final da sexta edição
supreendeu até a organização,
com números que bateram todos
os recordes! O maior encontro da
cadeia produtiva do setor no Brasil, e um dos principais do mundo, registrou um número histórico de
20 mil visitantes. Foram iniciados R$ 42 milhões em
negócios, o que representa o incremento de 20% em
relação à edição de 2017.
A SIC é uma iniciativa da Federação da Agricultura e
Pecuária de Minas Gerais (Faemg), do Serviço Brasileiro
de Apoio às Micro e Pequenas Empresas (Sebrae) e da
Café Editora.
Segundo a diretora de conteúdo da Café Editora,
Mariana Proença, essa foi uma edição histórica. “Foi
o primeiro ano em que recebemos quatro mundiais de
forma inédita no Brasil. Isso nos trouxe uma grande visitação, muito acima do que tínhamos de expectativa.
O mundo pôde conhecer a força da nossa comunidade

EMFOCOMÍDIA

do café nacional e como avançamos no mercado de
café especial e na relação entre todos os elos da cadeia produtiva do café”, conta.

Campeonatos Mundiais de Café
O clima de final de Copa do Mundo marcou a disputa dos campeonatos mundiais de café, realizados pela
primeira vez no Brasil durante a SIC 2018! Cerca de 150
competidores premiados de mais de 40 países estiveram na capital mineira e apresentaram técnicas incríveis
e talento de sobra! Dividida em quatro mundiais, que
atendem às diversas maneiras de fazer café, a “copa do
mundo do café” foi sucesso de público e mostrou apresentações de tirar o fôlego. Veja mais detalhes na edição
número 2 da revista Café e Motivação. (Rayssa Lobato)

Faça sua confraternização
fechados
de final de ano aqui Pacotes
para eventos
SEGUNDA | TERÇA
ALMOÇO DAS 11h ÀS 15h

Novidade

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

Entrega de marmitex
98957-2628

RUA NORALDINO DE LIMA, 581, JARAGUÁ

E-MAIL: EVENTOSJARDIMDEMINAS@YAHOO.COM

QUARTA | QUINTA | SEXTA
ALMOÇO DAS 11h ÀS 15h
NOITE DAS 17h À 0h
DOMINGO
ALMOÇO DAS 11h ÀS 16h

3443-6299 / 3441-4957

98660-1850
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GENTILEZA URBANA

Sua atitude faz a diferença

Um por todos e todos por um mundo melhor
A quantidade de lixo produzida diariamente pela
população representa um dos maiores desafios enfrentados pelas administrações públicas, pois, além das
questões relacionadas aos lixões e à falta de espaço
para disposição dos resíduos, também deve ser considerada a preservação do meio ambiente. Dentre as principais soluções para o problema estão a coleta seletiva
e a reciclagem de materiais descartados.
Porém, somente 15% dos brasileiros têm acesso a
esse sistema de coleta, segundo dados do IBGE (PNAD
– 2014). O importante, então, é cada um fazer sua parte, separando o lixo em sua própria residência antes de
colocá-lo na rua. É uma tarefa simples, que pode ser
facilmente incorporada à rotina diária. Além de não custar nada, ainda promove uma série de benefícios para a
vizinhança, para a cidade e para o meio ambiente.
INTERNET

Reciclagem
A atitude de reciclar diminui a quantidade de lixo
a ser tratada e eliminada, além de contribuir significativamente para reduzir a extração de matérias-primas
necessárias para a produção de novos bens de consumo. Veja abaixo o que pode e o que não pode ser
reciclado:
- Metais que podem ser reciclados: latas de bebidas e alimentos, tampas de recipientes de vidro, latas
de biscoitos, bandejas, panelas, ferragem, grampos,
fios elétricos, chapas, embalagens do tipo marmitex,
alumínio, cobre, aço e latas de produtos de limpeza.
NÃO podem ser reciclados: latas de aerossóis, latas de
tinta, latas de inseticida e de pesticida e pilhas.
- Papéis: jornais, sacos de papel, papéis de escritório e cadernos podem ser enviados para reciclagem.
NÃO podem ser reciclados: papel engordurado, carbono,
celofane, papel plastificado e papel parafinado (fax).
- Plásticos que podem ser reciclados: embalagem
de alimentos, embalagem de produtos de beleza, embalagem de produtos de limpeza, tampas, brinquedos,
peças plásticas, canetas esferográficas, escovas de
dentes, baldes, artigos de cozinha. NÃO são recicláveis: celofane, embalagens a vácuo, fraldas descartáveis, adesivos, embalagem engordurada e siliconados.

- Vidros recicláveis: copos, frascos de remédio, jarras, garrafas e vidros coloridos. Vidros que NÃO podem
ser reciclados: vidro de automóvel, vidros de janelas,
pirex, espelho, tubo de TV, lâmpadas, óculos, cristal,
ampolas de medicamentos, vidros temperados planos
ou de utensílios domésticos.
- Eletrodomésticos: a Política Nacional de
Resíduos Sólidos estabelece que eles devem ser objeto de logística reversa, ou seja, sua destinação precisa
ser compartilhada com o distribuidor ou comerciante,
importador ou fabricante.
- Pneus: em BH, os pneus podem ser entregues
na Unidade de Recebimento de Pneus, na BR-040,
km 531, no Jardim Filadélfia.
- Medicamentos vencidos: o descarte de medicamentos pode ser feito em qualquer um dos centros de
saúde de Belo Horizonte.

Importante: antes de colocar o lixo na calçada,
verifique o dia exato em que a empresa de coleta
faz o recolhimento na sua rua. Em Belo Horizonte,
esse trabalho é feito pela SLU (Superintendência
de Limpeza Urbana).

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.
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Longevidade de empresas é prova de sucesso e de competência
Assim como a Em Foco Mídia completou 10 anos em
outubro, outras empresas parceiras da região da Pampulha
também atingiram essa marca. Algumas 10 anos, outras
20, 30 e até meio século. Um momento histórico para cada
empreendimento que não poderia passar em branco.
O Ambiente Ciclos, antigo Acompanhar, completou
10 anos e, segundo a coordenadora Vanda Gonçalves
Amâncio Zaccarelli, a trajetória foi cheia de histórias, mas
o principal foi o alcance dos objetivos traçados. “Temos a
missão de promover a melhoria da qualidade de vida e a
satisfação dos indivíduos, oferecendo um serviço de qualidade. O momento hoje é de alegria pela primeira década
conquistada”, ressalta. Assim como o jornal Jaraguá em
Foco, a escola Baby Espaço Encantado também comemorou 10 anos no mês de outubro. “Celebrar uma década
realizando aquilo que se ama é um grande privilégio. É
o casamento entre a satisfação e a responsabilidade por

Ambiente Ciclos

estar à frente de uma instituição que reconhece a educação como um dos principais meios para o alcance do
sucesso”, garante a diretora pedagógica Ângela Regina
Jorge de Castro.
Aberta em outubro de 1998, a Guaxinim Modas celebrou 20 anos. A loja, que começou no bairro Dona Clara,
em um centro comercial recém-construído, consolidou-se
e segue cada vez mais inovadora. “Agradeço aos clientes,
amigos e funcionários, que aqui passaram, pelo carinho
e a parceria que nos possibilitou estarmos aqui até hoje.
Prezamos o bom gosto e a qualidade”, destaca a proprietária, Tércia Tavares.
Há 30 anos no bairro São João Batista, o Colégio
Helena Bicalho tem suas atividades fundamentadas no
amor e na excelência. É o que ressalta a diretora dos
anos iniciais, Cristina Salles. “Foram 30 anos de muitas
renúncias, luta e fé. Educar é expandir afetos, conceitos e

Baby Espaço Encantado

Guaxinim

valores. Comemoramos a existência do nosso Colégio cultivando uma educação para novas conquistas”, enfatiza.
Com 50 anos recém-completados em novembro, a
Cirurtec comemora o meio século com resultados muito
positivos. Segundo o diretor executivo, André Loreto, a
empresa conquistou 75% do mercado mineiro de esterilização ao longo do tempo. “Atendemos clientes de
vários segmentos, sendo o hospitalar o maior foco. A
empresa trabalha com soluções para CMEs completas,
para centros cirúrgicos, lavanderias industriais e soluções para indústrias farmacêuticas, cosméticas e outras”, conta.
A Em Foco Mídia parabeniza as empresas, que são
referência em seus segmentos em toda a nossa região,
pelo tempo dedicado ao trabalho e pela competência
na prestação de serviços. Que venham muitos anos
pela frente!

Colégio Helena Bicalho

Cirurtec

MATRÍCULAS

ABERTAS

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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PAMPULHA INFORMA

A cultura nordestina e a arte do seu
povo. Esse foi o tema da 10ª Semana de
Arte do Colégio Santa Marcelina, que ocorreu entre os dias 5 e 10 de novembro. O
evento, que já é realizado há 20 anos, envolveu toda a escola, da Educação Infantil
ao Ensino Médio, e visa ampliar o repertório
cultural e artístico de toda a comunidade.
O objetivo, segundo o coordenador e
professor de arte, Aloísio Rabelo, é que os
alunos tenham a oportunidade de vivenciar
e estar em contato com outras culturas. “A
Semana de Arte tem como finalidade trazer
a reflexão sobre algum assunto que é tratado na arte. Este ano decidimos propor
uma discussão sobre as contribuições do
povo do Sertão para a estruturação cultural do Brasil, compreendendo suas origens,
os principais nomes de sua difusão e a sua
riqueza por trás de ritmos, traços, letras e
canções”, conta.
O evento contou com múltiplos espaços onde foram apresentados exposições, espetáculos teatrais, concertos
musicais e o tradicional Festival de
Dança. Durante o evento, o colégio re-

cebeu visitas de artistas, como a contadora de história pernambucana Nadja
Calabria, que contou narrativas em torno
do Rio São Francisco; o grupo de dança
Sarandeiros, da Universidade Federal de
Minas Gerais (UFMG) e o pernambucano
residente na capital mineira e professor de Teatro na Escola de Belas Artes,
Fernando Limoeiro.
O Colégio Santa Marcelina está localizado na Alameda das Falcatas, 505,
bairro São Luiz. Mais informações:
3441-4988.

Novo espaço une milk shake
e açaí no Dona Clara
Belo Horizonte vem passando por um
boom nos últimos anos com a abertura de
casas especializadas em açaí e em sorvetes de sabores diferenciados. De olho
nesse mercado, o casal de empresários
Kelly Anuska e Jacques Almeida abriu em
outubro, na Avenida Sebastião de Brito, a
principal do bairro Dona Clara, a Anuska’s
Shakes & Companhia. O objetivo, segundo

fotoS: divulgação

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

Kelly, é oferecer no mesmo local açaí,
milk shake e outras iguarias, como crepes
e sanduíches. “Eu sou ex-franqueada de
uma rede de milk shakes e vinha sentindo
falta de ter outros itens no cardápio para
oferecer aos meus clientes”, revela.
A opção pelo bairro Dona Clara se
deu pelo perfil dos moradores, pelo movimento do público que trabalha na região e
também pela expansão recente do comércio, com a abertura de lojas e de galerias.
Outra aposta da Anuska’s é a chegada do
verão e das férias escolares. Com opções
no cardápio para aliviar o calor e itens que
agradam ao público adolescente, a casa
espera ser o novo point da região durante a época mais quente do ano. E quando vier aquele friozinho após uma tarde
chuvosa, há sanduíches, crepes e waffles
para todos os gostos, além de 12 opções
de chocolate quente.
A Anuska’s está localizada na
avenida Sebastião de Brito, 392, no
bairro Dona Clara. Mais informações e
delivery: 3309-1452.

EMFOCOMÍDIA

Semana de Arte do Colégio Santa
Marcelina retrata a cultura nordestina
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SAÚDE E BEM-ESTAR

A importância do filtro solar
País tropical, o Brasil recebe grande quantidade de
radiação ultravioleta. Mas muitas pessoas não se protegem de maneira adequada, especialmente em relação ao
uso do filtro solar e se esquecem de que, mesmo em dias
nublados, os raios UV atravessam as nuvens, causando
os mesmos danos de dias ensolarados.
Apesar de nossa proteção natural, através da melanina, o não uso do protetor solar traz sérios efeitos,
como afirma Marcelo Grossi, professor da Faculdade de
Medicina da UFMG. “A consequência imediata de uma fotoproteção inadequada pode ser a queimadura solar, com
vermelhidão, ardência e até bolhas na pele, seguidas de
manchas brancas ou escuras. Em longo prazo instala-se o
processo de fotoenvelhecimento, que se caracteriza pela
formação precoce de manchas, rugas e espessamento da
pele e o risco mais temido: o câncer de pele”, ressalta.
Entretanto, os cuidados com a pele não se limitam ao
uso do filtro solar. Várias atitudes garantem uma proteção
adequada, como usar chapéus, bonés, camisetas ou roupas de acordo com a situação (cor da pele, tempo e momento da exposição) e evitar o horário entre 10h e 16h.
No momento da compra, deve-se optar por filtros
com proteção UVA, que protegem contra danos como o
envelhecimento precoce, e UVB, contra queimaduras. O
FPS (Fator de Proteção Solar) é outro ponto importante,
já que indica a proporção de tempo que a pele levaria
para ficar avermelhada. O dermatologista Alexandre Lima
indica um fator para cada tipo de pele. “Quem é mais claro deve usar FPS 30 ou mais. Já os mais morenos podem
usar FPS 15. Por fim, quem tem algum tipo de mancha na
pele deve utilizar um FPS 50 ou 60, pelo menos”, explica.
Na praia ou no clube, aplique o protetor pelo menos 30
minutos antes da exposição ao Sol, reaplicando o produto
uma hora depois e, na sequência, a cada duas horas.
Cuidados para as crianças
Em bebês com menos de seis meses, o uso de protetor solar deve ser feito apenas sob orientação médica.
“Devem ser observados o horário e o tempo de exposição
solar, sob orientação do pediatra ou dermatologista”, in-

banco de imagens

CUIDADOS FUNDAMENTAIS
No dia 21 de dezembro inicia-se o verão e com
ele vem o Sol forte, as praias movimentadas, as atividades ao ar livre e as piscinas de clubes lotadas. Para
que você possa aproveitar essa época do ano da melhor maneira e se proteger do Sol e do calor, listamos
cuidados essenciais para a sua saúde:

Utilize protetor solar regularmente;
Faça uma aplicação abundante e uniforme por

forma o professor Marcelo Grossi. Já para crianças até os
dois anos, deve-se escolher uma loção composta por filtros físicos (está registrado na embalagem), mais segura
para a faixa etária. Acima de dois anos, o protetor deve
levar em consideração a pele da criança, sempre com a
orientação de pediatra ou dermatologista.
A primeira aplicação deve ser feita com a criança sem
roupa, espalhando o produto em todo o corpo, inclusive
nas dobras e nas orelhas. O reforço deve ser feito a cada
duas horas de exposição ou após a saída da água. Como
75% da radiação acumulada durante a vida ocorre até
os 20 anos, é fundamental que crianças e jovens criem o
hábito de usar o protetor solar diariamente.
O Sol é essencial para a saúde, mas deve-se tomar
os cuidados adequados. A dermatologista Hélia Julieta de
Barros lembra que “a produção de vitamina D e o ajuste do
relógio biológico são alguns benefícios da radiação solar”.
Por fim, os especialistas recomendam espalhar pelo
menos 30 ml de protetor no corpo e no rosto, sem esquecer as orelhas, os pés e o pescoço. É importante lembrar
de passar uma nova camada após o contato com a água
e usar um boné, que funciona como fator de proteção 7
para o rosto e 5 para o pescoço. Cuide-se para que assim
sua pele permaneça bonita e saudável.

todo o corpo que deve anteceder, ao menos, 30 minutos antes da exposição ao Sol;
Não se esqueça do protetor labial e do uso de
óculos escuros;
Evite a exposição em horários de maior incidência solar (entre 10h e 16h);
Procure ficar em áreas com sombras em locais
com forte incidência de Sol;
Utilize protetores solares com um fator de proteção mais elevado;
Use chapéu ou boné quando estiver ao Sol,
mesmo ao caminhar na rua normalmente e roupas leves e claras, que absorvem menos o calor;
Priorize alimentos ricos em água, como laranja e abacaxi, que também têm bastante vitamina C e
potássio;
Tenha cautela ao consumir alimentos fora de
casa, uma vez que a elevação das temperaturas nesse
período aumenta o risco de contaminação alimentar
por micro-organismos;
Beba diariamente de dois a três litros de água
ou líquidos não açucarados, como água de coco, sucos naturais ou chá gelado (de preferência os de ervas
ou descafeinados) para evitar a desidratação;
Cuidado com a cervejinha: a bebida é diurética e pode acelerar o processo de desidratação.

Tratamento de ronco e apneia do sono
com aparelhos intra-orais
villaodontologia.com.br
Rua Padre Pedro Pinto, 447 - 3° andar - Venda Nova

3457-8889

997668336

A educação
mudou!

Matrículas
abertas

www.ceir.com.br

Berçário ao
2º período.
Turnos:
Manhã/ Tarde/ Integral
*Preços atrativos
(turno da manhã)*

@ceizarizzotti
Centro Educacional Iza Rizzotti
31 3441-5142

|

31

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!

3494-3646

Rua Jornalista Waldir Lau
421 - Itapoã - BH/MG
Foto: Renata Loyola Fotografia | www.renataloyolafotografia.com | (31) 993409710
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13 palavras que muitas pessoas pronunciam errado
Não resta dúvidas que a língua portuguesa, além de fascinante, é também muito complexa. São muitas as palavras
que, por diversos motivos, são pronunciadas de maneira

1

"Supérfulo"
A forma correta é supérfluo. Refere-se a alguma
coisa que é dispensável e desnecessária. Ex.: Sou
contra a compra desse material porque parece ser um
gasto supérfluo.

2 "Beneficiente"
A forma correta é beneficente. Indica algo ou alguém
que faz caridade e ajuda os mais necessitados. Ex.:
Minha avó está organizando um jantar beneficente.

3 "Metereologia"
A forma correta é meteorologia. Indica o estudo dos
fenômenos atmosféricos, visando a previsão do tempo.
Ex.: A meteorologia prevê dias de Sol e calor.

4 "Bicabornato"
A forma correta

é bicarbonato. Indica o sal
derivado do ácido carbônico. Ex.: Esse bolo é feito com
bicarbonato de sódio?

5 "Losângulo"
A forma correta

é losango. Refere-se a um
quadrilátero com dois ângulos agudos, dois obtusos e os
lados iguais. Ex.: A praça tem o formato de um losango.

equivocada pela maioria dos “falantes”. Mesmo que você
não cometa esses erros e até ache absurdo, certamente
conhece pessoas que os cometem e acaba ouvindo esses

7

banco de imagens

"Reinvindicar"
A forma correta é reivindicar. Indica o ato de exigir
alguma coisa e de assumir algo. Ex.: Iremos reivindicar
nossos direitos até sermos ouvidos.

8 "Poliomelite"
A forma correta é poliomielite. Refere-se a uma
doença infecciosa que causa o enfraquecimento e a
paralisia de alguns músculos. Ex.: Febre, cansaço e
vômitos são sintomas da poliomielite.

9 "Célebro"
13 "Intrevista"
A forma correta é cérebro. Indica o principal órgão
A forma correta é entrevista. Indica um diálogo ou

do sistema nervoso central dos animais. Ex.: O cérebro
humano deve ser frequentemente exercitado.

10 "Previlégio"
A forma correta é privilégio. Refere-se a uma vantagem
ou direito concedido a apenas algumas pessoas. Ex.: O
acesso a uma boa educação é um privilégio de poucos.

11 "Milhonário"
A forma correta

é milionário. Indica uma pessoa
extremamente rica, que possui milhões em dinheiro, ações
e títulos. Ex.: Ele é um dos principais milionários do Brasil.

12 "Impecilho"
6 "Triologia"
A forma correta é empecilho. Refere-se a qualquer
A forma correta é trilogia. Indica o conjunto de três
obras sequenciais que se complementam. Ex.: Minha
trilogia preferida é "O Senhor do Anéis."

erros com frequência. Mas admita! Você acaba falando algumas dessas palavras exatamente assim de vez em quando, não é mesmo? Confira abaixo alguns exemplos:

tipo de obstáculo ou impedimento. Ex.: Está tudo bem,
não tivemos de lidar com nenhum empecilho.

encontro entre várias pessoas, com diferentes propósitos.
Ex.: Amanhã irei a uma entrevista de emprego.
Além das palavras acima apresentadas, existem
várias outras pronunciadas de forma errada pelos
falantes, como:
• Poblema ou pobrema (correto: problema);
• Cabelelero (correto: cabeleireiro);
• Priguiça (correto: preguiça);
• Trabisseiro (correto: travesseiro);
• Frustado (correto: frustrado);
• Pertubar (correto: perturbar);
• Estrupo (correto: estupro);
• Sombrancelha (correto: sobrancelha);
• Iorgute (correto: iogurte);
• Largata (correto: lagarta).
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Expectativas e otimismo do comérc

Fotos: patrick Marques

Rayssa lobato

Guaxinim

RosaTelli Semijoias

Ótica Jaraguá

Chegou a época mais esperada para o comércio local. As semanas que antecedem o Natal aquecem consideravelmente o varejo da cidade e os comerciantes
se preparam para o melhor período de vendas do ano.
A expectativa da Câmara de Dirigentes Lojistas de Belo
Horizonte (CDL/BH) é que R$ 3,3 bilhões sejam injetados no comércio da capital mineira com as vendas do
Natal, uma alta de 3,1% em relação ao mesmo período
do ano anterior. Esse crescimento, no entanto, é menor
do que o registrado em 2017 (4,5%), e é reflexo da lenta
recuperação da economia. Ainda assim, os empresários
estão otimistas e esperam um crescimento ainda mais
considerável no próximo ano com a possibilidade de melhorias na economia do país com os novos governantes.
A CDL/BH realizou uma pesquisa, no período de 15
de outubro a 9 de novembro, com 300 empresários e
a maior parte dos entrevistados (53,6%) acredita que
as vendas irão aumentar neste ano. Dentre os demais,
33,5% estão esperando que as vendas sejam iguais as de
2017, e para 12,9% as vendas devem ser menores. Para
o vice-presidente da entidade, Marcelo de Souza e Silva,
o varejo vem reagindo ao longo do ano e apresentando
resultados positivos. “Porém, o crescimento ainda está
sendo em percentuais pequenos. A economia em 2018
não apresentou o desempenho esperado e que fosse suficiente para alavancar a geração de emprego e renda e
com isso fomentar as vendas”, explica.
Não resta dúvidas de que hoje o consumidor está
mais exigente e, por isso, é fundamental que o lojista esteja preparado para oferecer uma experiência de

compra cada vez melhor e mais completa. “Conforto,
comodidade e produtos diferenciados ajudam bastante.
As pessoas estão buscando diferenciais. Assim como
ter uma loja bem distribuída, equipe simpática e bem
treinada para atender aos consumidores de maneira eficaz e organizada”, avalia o consumidor do bairro Ouro
Preto, Luciano Soutto.

oportunidade para a contratação e para nós, comerciantes, há um cenário favorável nas vendas de fim de
ano. Os clientes estão retornando às lojas e fazendo
suas compras, o que é bem positivo. Tenho expectativas
boas para as vendas no ano que vem. Acredito que será
um ano de mudanças boas”, ressalta.
A expectativa também circula no setor de ótica.
“Queremos que tudo melhore. Temos acreditado em
uma nova etapa econômica, em uma nova evolução comercial e trabalhamos com esse intuito. O Natal sempre
agregou um maior movimento para o comércio, trazendo
bons frutos dentro das vendas. Todo potencial que verificamos no comércio é pensado para trazer novas opções e novos produtos para os moradores”, completa o
sócio-proprietário da Ótica Jaraguá, Reinaldo Valadares.
Para esta época, os comerciantes apostam em variados produtos que possam atingir diferentes públicos.
Dentre as estratégias estão a busca por novos fornecedores, a criação de promoções e a diversificação nos itens
oferecidos. A proprietária da Essencial Moda Íntima,
Carla Renata Alves, afirma seu otimismo com relação ao
Natal deste ano. “A nossa loja já está com muitas opções
para presentes, que agradam a todos os bolsos. Esperamos que 2019 seja um bom ano para o comércio e que
possamos continuar trazendo novidades e produtos da
melhor qualidade para nossos clientes”, salienta.
A proprietária da Lipy Livraria e Papelaria, Marília
Abramo, ressalta que o estabelecimento está se preparando com muito zelo para as vendas de fim de ano,
inovando sempre com produtos de qualidade: “Além das

Boas perspectivas
Ao entrarmos no mês de dezembro, é natural que as
pessoas já comecem a planejar as compras para as festas de fim de ano. E mesmo com as incertezas quanto
à economia, ao desemprego e ao contexto político, os
consumidores ainda estão otimistas. É o que garante a
proprietária da RosaTelli Semijoias, Cida Vitelli Vianna.
“Ainda que timidamente, o mercado de trabalho dá sinais de melhoras, o que ajuda a reforçar a confiança e
o retorno ao consumo. O movimento tem crescido. Nós
esperamos o acréscimo nas vendas de Natal, com lojas
vendendo mais e impactando positivamente na economia, principalmente no comércio local, onde os lojistas
oferecem qualidade e atendimento diferenciado”, destaca. Questionada sobre mudanças para 2019, a comerciante é enfática: “Acredito que elas irão chegar e
isso irá retomar o otimismo tanto para o lojista quanto
para o consumidor.”
Opinião semelhante tem a proprietária da Guaxinim
Moda Infantil, Tércia Tavares, que diz acreditar na
recuperação da economia, apesar de o índice de
desemprego ainda ser grande. “O Natal é uma boa

Show de Natal é na
Guaxinim
(31)3496-6201

VIVA UM NATAL CHEIO DE MAGIA

(31)

(31)

2511-4102

98232-4523

@rosatellioficial
cidavitelli@gmail.com

Rua Cyro Vaz de Melo, 571 - Dona Clara

EMFOCOMÍDIA

WWW.GUAXINIMMODAS.COM.BR
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cio para as vendas de final de ano

arquivo em foco mídia

Street Mall

Lipy Livraria e Papelaria Yunes

Essencial Moda Íntima

diversas opções de presentes de Natal, uma das tradições que mantemos são os caprichados embrulhos que
fazemos para os nossos clientes. Estamos também recebendo mercadorias a fim de atendermos a volta às aulas
das escolas de toda a região e das demais localidades.”
Já Rodrigo Sadala, empreendedor do Street Mall, espaço comercial de salas e lojas na região do Aeroporto,
enfatizou que está com grande confiança no mercado
para o ano que vem: “Acreditamos que vamos superar
todas as expectativas comerciais para a região, que só
tem crescido. Por isso apostamos em um desenvolvimento ainda maior.”

esperado. “As comemorações de final de ano são muito
aguardadas por toda a equipe do Jardim de Minas, desde
a elaboração de um cardápio diferenciado, a decoração
especial à chegada do bom velhinho. Nós nos preparamos ao longo do ano para receber o público infantil, devido às férias escolares e aos turistas, investindo em treinamentos e programações variadas. Nestas datas cada
detalhe faz a diferença”, destaca.
A proprietária do Sapão Taioba, Margareth Pantoja,
também está preparando o restaurante para as confraternizações: “Depois de um ano de muito trabalho, nada
melhor do que confraternizar com os amigos no bar mais
aconchegante do Jaraguá. Estamos prontos para receber
sua turma e realizar o melhor para sua festa de fim de ano.”
Para a gerente do Espaço Gran Maison e do restaurante Munn Meat e Beer, Gláucia Franco Rodrigues, o fim
de ano é uma das épocas mais animadas e prósperas
para um setor de entretenimento em função do clima de
festas. “Em nossos espaços oferecemos pacotes para
confraternizações de grupos de amigos, empresas e reuniões que geralmente são comuns nessa época do ano.

As pessoas estão sempre buscando um espaço bonito,
comidas e bebidas de qualidade e, além disso, temos
como objetivo proporcionar ótimos pacotes em relação a
custo-benefícios para nossos clientes”, garante.

Gastronomia
Com a chegada das festas de fim de ano é grande
a procura por estabelecimentos gastronômicos para a
realização de reuniões e encontros de amigos, e isso
se torna uma ótima oportunidade para os gestores da
área explorarem o seu potencial, além de aumentarem
o faturamento. Fabiane Souza, sócia-proprietária do restaurante Jardim de Minas, assegura que o período é muito

Fortacelendo a Região
Sempre iremos sugerir que, nos próximos anos, o comércio se mobilize em prol de ações que produzam melhores resultados e incentivem ainda mais os moradores
a consumirem em sua própria região. Ações conjuntas
são sempre mais positivas. Por outro lado, para que as
possibilidades de negócios aconteçam, precisamos ter
um comércio mais fortalecido e isso só vai acontecer
se os moradores valorizarem mais os comércios de seus
bairros e conhecerem de fato o que é oferecido, pois muitas vezes as opções são melhores do que as de grandes
centros comerciais. Sem contar com os benefícios da
praticidade, da distância, do atendimento personalizado,
da possibilidade de negociação diretamente com o proprietário, do estacionamento, dentre outros diversos fatores. Pense nisso! (Fabily Rodrigues e Rayssa Lobato)
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Moradores e comerciantes comentam sobre a valorização do comércio local
“Estamos na região há menos de um ano, mas tivemos uma
receptividade muito boa, e o tempo vai nos proporcionar uma
satisfação melhor ainda. Procuramos trazer os melhores produtos, com o intuito de fazer com que os moradores entendam que podemos prestar um bom serviço e um atendimento
de qualidade. O nosso propósito ao vir para o Jaraguá foi
este: abraçar esse leque que achávamos ocioso.”
Reinaldo Valadares, Sócio-proprietário da Ótica Jaraguá

“Ao comprar no comércio local, promovemos o desenvolvimento da região e de quebra gera-se emprego e renda no
bairro. O consumidor tem hoje uma consciência de analisar todas as vertentes que influenciam no preço final e
julgar se o produto ofertado é condizente com a realidade
econômica. Devido a isso o comércio local está proporcionando qualidade e profissionalismo desde o produto até
o atendimento.”
Cida Vitelli Vianna, Proprietária da RosaTelli Semijoias

“Resido nesta região há 37 anos e venho observando um
crescimento surpreendente do comércio. Nesta época de
Natal consigo comprar presente para a família toda, como
roupas, brinquedos, artesanatos, objetaria, sem ter de ir aos
shoppings ou ao centro de BH. Se puder sugerir algo, acho
que os comerciantes poderiam se unir e decorar as ruas,
como acontece em outros bairros da cidade.”
Thais Ferreira, Enfermeira e moradora do bairro Santa Rosa

“A região da Pampulha sempre foi encantadora, tem sinônimo
de qualidade de vida, não só pela beleza da Lagoa, com seu
conjunto arquitetônico, que é patrimônio cultural da humanidade, mas principalmente pela acolhida dos moradores. O
bairro consolidou-se como um ótimo local para a convivência
social e também para a aquisição de produtos e de serviços.
Aqui temos tudo o que precisamos!”
André Guilherme Mayr, Empresário e morador do bairro
Dona Clara

“O nosso comércio local é excelente. Não saio daqui para
nada. Compro tudo no bairro e dificilmente vou a shoppings.
Tanto na área de supermercados quanto de departamentos.
Temos lojas incríveis, em que encontramos um pouco de
cada coisa. Tudo com ótima qualidade. As pessoas te conhecem, você faz uma compra tranquila, já tem uma confiança
e amizade.”
Sandra Mara Grapiuna Lima de Almeida, Moradora do
bairro Liberdade

“Para mim, não faz diferença se eu vou comprar alguma
coisa no comércio do bairro, do centro ou do shopping. O
mais importante é o valor que eu vou gastar com o presente.
Então, eu sempre olho o preço do produto em vários lugares
e depois compro onde eu encontrar mais barato, independente do local do comércio. Inclusive já estou de olho nos
preços para as compras de final de ano.”
Ademir José Fernandes, Morador do bairro São Francisco
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CONTA SUA HISTÓRIA

Educação que transforma gerações
Suely Bretas, Lisete Salles e Cristina Salles, Diretoras do Colégio Helena Bicalho
Um legado que passou de pai para filhas. A história
do Colégio Helena Bicalho começou há 30 anos no bairro
São João Batista, com o saudoso José Salles Bicalho, carinhosamente chamado de professor Salles. Hoje a instituição está sob administração de três filhas do professor:
Cristina Salles, Lisete Salles e Suely Bretas. As herdeiras
dão continuidade ao resultado de um sonho e de muita
batalha do pai, e prosseguem com a história de uma família de educadores.
Durante os 30 anos de trabalho e de muita dedicação, a escola passou por muitas lutas até chegar onde
está. Tudo começou em 1988, quando o professor Salles
se aposentou e resolveu se dedicar ao seu sonho: o de
criar um centro de educação, conta uma de suas filhas,
Cristina Salles, que hoje é a Diretora Pedagógica dos
anos iniciais do colégio. “A escola inicialmente chamava-se Centro Educacional Peter Pan e ficava localizada
na Rua Matriz, 57, atrás da Paróquia Santo Antônio, em
Venda Nova. Na época, nosso pai alugou um espaço com
o pároco e começou ali o seu sonho, com maternal, para
crianças do 1º e 2º período, e assim foi crescendo a cada
ano. Inicialmente era uma escola pequena, e nossa mãe,
Norma Salles, também ajudava”, lembra.
De lá para cá foram muitos desafios até a mudança,
no ano de 2001, para o atual endereço, na Rua Moacyr
Frois, 83, também no bairro São João Batista. Com o
passar dos anos, Cristina, que trabalhou com o pai
desde o início, destaca a evolução da região e afirma
que na época havia uma carência por escolas no bairro.

divulgação

“Não havia muitas instituições de ensino, tudo era muito simples. Venda Nova não tinha a movimentação de
hoje. Era um local mais calmo e tranquilo. As empresas
já existiam em diversas áreas comerciais, porém ainda com estruturas pequenas. Hoje se supervalorizou e
cresceu bastante”, recorda.
Continuidade de uma história
O atual prédio do Colégio Helena Bicalho é resultado
de muito trabalho. “Nosso pai sonhou com esse prédio
e realizou. Começou com turmas pequenas para crianças e hoje atende do Fundamental I ao Ensino Médio. Ele
construiu esse grande jardim que continua florescendo
e frutificando”, enfatiza Suely Bretas. Questionada sobre
como é dar prosseguimento ao legado do pai, Cristina

é enfática. “É uma honra! Temos de agradecer todos os
dias a Deus pela oportunidade de trabalhar em uma área
tão nobre como a educação. Nosso querido pai viveu até
seus 92 anos exatamente porque estava nessa área, relacionando-se com crianças e jovens. Isso faz a gente se
cobrar todos os dias, ser mais consciente, mais educado
e polido. A educação nos cutuca o tempo todo para nos
transformarmos e sermos sempre melhores. E isso ele
nos mostrou. Uma benção esse aprendizado da convivência com ele”, ressalta emocionada.
Já Lisete Salles, Diretora Administrativa da instituição, afirma que os pais não deixaram apenas um legado
material e, sim, um exemplo de vida. “Eles nos mostraram
com a vida que é partilhando que multiplicamos os dons.
Deixaram o exemplo de lutar por um Brasil melhor. E o
único caminho possível para um país crescer e desenvolver é a educação. Herdamos o amor pela educação.
Agora essa é a nossa missão: dar continuidade com o
mesmo empenho e amor pela educação”, finaliza.
Que esse amor e essa vontade de lutar por um futuro melhor continue passando para as próximas gerações. Assim como passou da educadora e poetisa Helena Bicalho para seu filho, professor Salles, e dele para a
Cristina, a Lisete e a Suely, que passe também para os
seis netos e seis bisnetos que ele e dona Norma deixaram. O jornal Jaraguá em Foco deseja que os próximos
desafios e as próximas oportunidades se tornem aprendizados e possibilidades de crescimento. Que venham os
próximos 30 anos! (Rayssa Lobato)
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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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Opções de Réveillon na região da Pampulha
banco de imagens

Chegamos a mais um final de ano e uma pergunta
muito comum nesse período é: onde você irá passar
o réveillon? Para quem vai ficar em BH e ainda não
se decidiu, são várias as opções, especialmente na
região da Pampulha. Confira abaixo alguns locais para
comemorar a chegada de 2019:

 VIRADA FEST (Mansão Pampulha)
Atrações: Felipe Hott, Sem Limite, Davi Ferraz e
Tamiris Quaresma, Cadu e Leão
Informações e vendas: 4141-5151
Outros pontos

 JARAGUÁ COUNTRY CLUB
Atrações: Banda Toque de Classe, Baile da Dri e
Diga Lá
Informações e vendas: 3490-9109 / 9110 /
www.jaraguaclub.com.br

 RÉVEILLON AZUL E BRANCO (Sede Campestre do Cruzeiro)
Atrações: Andson Olliver e Banda, boate e DJ
Informações e vendas: 3348-5500 / 3349-1530

 AABB
Atração: Banda H Fox
Informações e vendas: 3490-9900 /
www.aabbbh.com.br

 LABAREDA
Atrações: Banda Super Som C&A e
Antônio Carlos Show
Informações e vendas: 3499-1313

 RÉVEILLON DISTRITAL (Mercado do Cruzeiro)
Atrações: Pacato Cidadão, Felipe Hott, DJ Siman e
Baile do Kin
Informações e vendas: 99443-7308 /
www.sympla.com.br

 IATE TÊNIS CLUBE
Atrações: Zé Neto e Cristiano, Dilsinho e
Renan e Rafael
Informações e vendas: 3490-8400

 CLUBE BELO HORIZONTE
Atrações: Banda Swing da Lua e boate com DJ
Informações e vendas: 3491-1323 /
98471-1806

 HOTEL OURO MINAS
Atrações: Banda de Baile e DJ
Informações e vendas: 3429-4001 /
www.ourominas.com.br

 PIC
Atrações: Banda Chevette Hatch, Dú Monteiro,
Os Baianeiros e DJ Eduardo Aum
Informações e vendas: 3516-8282

 ALLIA GRAN HOTEL PAMPULHA/ GRAN MAISON
Atração : Música ao vivo
Informações e vendas: 3082-8585 /
99396-0049 / 99970-9131

 ESPAÇO MEET PORCÃO
Atrações: Rick e Ricardo, Mais 80, DJ Lutti e
Rafa Santos
Informações e vendas: 3293-8787

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

 RÉVEILLON CLUBE CHALEZINHO
Atrações: Breno Gontijo, Matheus e Gabriel, DJ
Thales Britto e DJ Biffaum
Informações e vendas: 3286-3155

Gustavo Dias

31 99818 6004

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

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

Cortinas Persianas Tapetes Papéis de parede
Lavagem e manutenção de cortinas e persianas

Pontual Decor

@pontual.decor

www.pontualdecor.com.br

Rua Edna Brandão Ferreira, 10 - Santa Amélia

34419744

984736400

contato@pontualdecor.com.br
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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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TURISMO

Arte e natureza convivem em plena harmonia em Inhotim
fotos: fabily rodrigues

O Instituto Inhotim, um museológico original com
espaço para a criação e a formação cultural, integra
arte e natureza e encanta os visitantes. Localizado em
Brumadinho (60 km de Belo Horizonte), ocupa uma área
de 30 hectares de jardins – criados pelo fundador do
Inhotim, Bernardo Paz, orientado pelo renomado paisagista Roberto Burle Marx – em meio a uma área de mais
de 4 milhões de m² de mata nativa preservada e uma extensa coleção botânica de espécies tropicais raras, além
de cinco lagos ornamentais.
Inhotim foi idealizado na década de 1980. Os acervos são mobilizados para o desenvolvimento de atividades educativas e sociais para públicos de faixas etárias
distintas. O espaço museológico é um lugar exclusivo, em
que a arte convive em relação única com a natureza em
meio a um parque ecológico.
O Parque Ambiental do Inhotim é um local de sobrevivência, alimentação e reprodução das mais variadas
formas de vida. A enorme variedade de plantas faz de
Inhotim um local onde se encontra uma das maiores coleções botânicas do mundo, com espécies tropicais raras
e uma reserva florestal que faz parte do bioma da Mata
Atlântica. Tudo isso fornece base para o desenvolvimento
de pesquisa, inovação científica e educação.
Acervo de obras
Muito além da arquitetura convencional dos museus urbanos e parques de escultura, Inhotim oferece aos artistas a oportunidade para sonhar e produzir
obras de grande escala e complexidade.
Com um acervo de, aproximadamente, 700 obras
de mais de 60 artistas, a coleção vem sendo formada
desde a década de 1980, com foco na arte produzida
internacionalmente nos anos 1960 até os nossos dias.
Pintura, escultura, desenho, fotografia, vídeo e instalações de conceituados artistas brasileiros e de outros
países são exibidos em galerias espalhadas pelo parque botânico.

Aberto ao público em outubro de 2006, Inhotim
é uma entidade privada, sem fins lucrativos e qualificada pelo Governo do Estado de Minas Gerais como
Organização da Sociedade Civil de Interesse Público
(Oscip). É hoje um dos mais expressivos parques tropicais do Brasil, tanto pelo conjunto paisagístico quanto
por sua diversidade de coleções botânicas, manejo e
aplicabilidade desses acervos. Vale a pena conhecer!

Instituto Inhotim
Município: Brumadinho
Endereço: Rua B, Inhotim
Distância de Belo Horizonte: 60 km
Horário de visitação: Terça a sexta-feira, das
9h30 às 16h30. Sábado, domingo e feriado, das
9h30 às 17h30. Segunda-feira: fechado.
Valor do ingresso:
Terça e quinta-feira: R$ 25,00
Quarta-feira (exceto feriado): entrada gratuita
Sexta, sábado, domingo e feriado: R$ 44,00
Informações: (31) 3571 9700 /
www.inhotim.org.br

Camisas
Jalecos
Simone Figueiredo
simonefigue500@gmail.com

(31) 98808-5679

Calças
Uniformes
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FAÇA SUA

CONFRATERNIZAÇÃO

AQUI

sapaotaiobabh

3427-7777

Rua Conselheiro Galvão, 71 - Jaraguá

