
ANO VII - EDIÇÃO 66
OUTUBRO DE 2014

Sempre ouvimos falar sobre o desperdício de água e um pos-
sível risco de escassez desse precioso líquido no planeta. Porém, 
as pessoas em geral nunca deram muita atenção para isso e pare-
cia algo impossível de acontecer. Mas, pela primeira vez, muito se 
falou sobre o assunto nos últimos dias, devido à falta das chuvas 
e ao problema do abastecimento nas grandes represas, reservató-
rios e sistemas de contenção de água. Além disso, muitas regiões, 
como a do Jaraguá, tiveram dias sem água, já sentindo de perto os 
problemas ocasionados pela recente falta de chuva.

No dia a dia, a água é fundamental para a nossa sobrevivência 
e higiene. Quando abrimos uma torneira diariamente, normalmen-
te não pensamos que a água é um recurso natural não renovável. 
Embora três quartos da superfície da Terra sejam compostos por 
água, a maior parte não está disponível para o consumo humano, 
pois mais de 90% são águas salgadas encontradas nos oceanos e 
mares ou da formação de geleiras inacessíveis.

O Brasil conta com 13% do volume fluvial do mundo em seus 
rios, mas se algo não for feito, a partir de 2025, pelo menos um 
terço da população enfrentará a falta de água, segundo o Atlas 
Brasil – Abastecimento Urbano de Água, elaborado pela Agência 
Nacional das Águas (ANA). Outro fato que deve ser levado em 
consideração é que, enquanto a quantidade de água no mundo 
continua igual, a população cresceu significativamente. Em 1950 
éramos 2,5 bilhões; hoje, 7,2 bilhões; e em 2050, a previsão da 
ONU é de que seremos 9,3 bilhões.

Temos de ter consciência, mudar os hábitos e encarar a rea-
lidade, pois a crise da falta de água já chegou e muitos países 
mais pobres já sofrem muitas consequências. Cada um deve fazer 
sua parte, por mais simples que essa ação possa ser. Reduzir o 
desperdício e conscientizar as pessoas já é um ótimo começo.

Leia mais nas páginas 8, 9 e 11

PRÓXIMA EDIÇÃO – Na edição de novembro a matéria principal será sobre a expectativa do 
COMÉRCIO para as vendas de final de ano e em como as lojas da região estão se preparando 
para este período. Teremos o tradicional espaço para as DICAS DE PRESENTES dos nossos anun-
ciantes para orientar as pessoas quem querem presentear e não sabem o que ou onde comprar. 
Em dezembro a matéria principal será sobre os preparativos e o movimento nos ESPAÇOS DE 
BELEZA nessa época de alta procura devido aos eventos de final de ano.
Falaremos ainda sobre os incômodos com BARULHOS incessantes (som alto, latido de cachorro, alarme, 
etc.) que atrapalham as pessoas no dia a dia, direitos e garantias de quem compra ou aluga um imóvel 
novo e se depara com problemas estruturais, além de problemas relacionados a QUEIMADAS DE LIXO 
e folhas secas em residências e calçadas. Quer dar a sua opinião sobre algum assunto? Participe!

CONFIRA NESTA EDIÇÃO
Crônica sobre o futuro político do Brasil – 
Página 2

Polêmicas sobre ponto final do 5201 – 
Página 3
Leitor em Foco: sugestões, reivindicações e 
críticas – Página 6
Quadro de empregos com novas vagas –
Página 15
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Escassez de água
no planeta
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CRÔNICA

Antes de qualquer coisa 
gostaria de deixar claro que 
meu objetivo com este tex-
to não é analisar o resultado 
das eleições presidenciais, os 
candidatos que as disputaram, 
muito menos tomar partido, 
criticar ou elogiar a presiden-
te eleita. Também não sou um 
analista político e não preten-
do entrar em nada que seja 
muito técnico. Assim como a 
maioria da população, fico pre-

ocupado com o futuro da nossa nação e gostaria muito de 
ver mudanças positivas no país, para que meu filho cresça 
pensando que vale a pena ter orgulho do Brasil e que com 
luta e honestidade podemos ter uma vida digna e honrada.

A sociedade se envolveu como nunca nessas eleições 
e com a popularização e o fácil acesso às redes sociais, o 
assunto foi mais discutido do que nunca, mesmo que às ve-
zes de maneira agressiva e partidária demais. Nem sempre 
as pessoas souberam distinguir o bom senso do fanatismo. E 
o pior foi perceber que muitos defendiam certas “bandeiras”, 
candidatos ou partidos, sem mesmo ter uma causa específica 
para lutar. Muitos apenas “entraram na onda”.

Estudos e evidências indicam que a maior parte do elei-
torado, define o destino do voto de maneira emocional, a 
partir dos atributos simbólicos dos candidatos e das imagens 
difusas das competições eleitorais. O eleitor emotivo vota no 
candidato que conhece positivamente e inspira confiança, 
porque o voto é resultado de uma cultura política personalista 
e descrente. Isso sem contar ainda com o voto influenciado 
pelas pesquisas eleitorais, o voto de quem almeja ou quer 
manter benefícios ou cargos políticos e até mesmo daqueles 
que recebem dinheiro, alimento ou programas assistenciais 

em troca. Ou seja, são poucos os que realmente votam por 
acreditarem nas ideias e nos programas de um candidato. 

 “Uma sociedade só é democrática quando ninguém for 
tão rico que possa comprar alguém e ninguém seja tão pobre 
que tenha de se vender a alguém”. Segundo esse critério de 
Rousseau, ainda estamos longe da democracia. Li um texto 
na semana que antecedeu as eleições que analisava o se-
guinte: se as desigualdades sociais continuarem a aumentar 
entre ricos e pobres no mesmo ritmo das últimas décadas, em 
breve, a igualdade jurídico-política entre os cidadãos deixará 
de ser um ideal republicano para se tornar uma hipocrisia so-
cial constitucionalizada. A democracia representativa envolve 
uma cidadania ativa envolvida na política, mas estamos longe 
de constituir mecanismos eficientes de engajamento político. 
Isso se deve, entre outros fatores, à forma e aos tipos de va-
lores políticos que são transmitidos de geração para geração. 
A não compreensão desse processo produz um conhecimento 
meramente reativo e descritivo que segue diretrizes teóricas 
convencionais.

A grande tônica dessas eleições foi a mudança. A maio-
ria quer um país melhor e votou pensando que outro candi-
dato poderia fazer diferente ou que a candidata à reeleição 
poderia dar continuidade em um trabalho de maneira mais 
positiva. Eu mesmo me pronunciei publicamente apenas uma 
vez lembrando que a responsabilidade pela escolha de quem 
governará o nosso país é somente nossa e somos nós que 
elegemos os políticos do país. Eu não acreditava que nenhum 
dos dois candidatos poderia, a médio/curto prazo, fazer algo 
realmente eficiente pelo país, mas preferia acreditar que algo 
pudesse realmente mudar.

O fato é que a principal mudança está na atitude, no 
caráter e no dever social de cada um. A principal mudança 
está em nós, em nossas atitudes e na maneira que conduzi-
mos nossa vida. Se o país está ruim na sua concepção, tente 
mudar algo de alguma maneira, mesmo que na sua região, 

no seu local de trabalho, na escola em que você estuda ou 
até mesmo dentro de sua casa. As pessoas querem mudança, 
protestam, exigem, brigam, mas votam por interesses específi-
cos ou vendem seu voto; tentam tirar proveito de situações por 
ganância, desrespeitam a família ou as regras de trânsito, não 
ajudam e ainda tentam prejudicar o próximo, falam mal dos 
outros por maldade, saem de uma empresa sem reconhecer o 
que foi feito por eles e ainda tentam tirar proveitos financeiros 
após serem influenciados por terceiros, estacionam em vagas 
para idosos ou deficientes por comodismo, entre outras coi-
sas bem piores. Quer mudança? Então “seja a mudança que 
você espera dos outros”.

As eleições, em qualquer nível eleitoral em que ocorram, 
funcionam como dispositivos pedagógicos positivos para os 
cidadãos, pois quanto mais experiências com essa prática 
cívica, maior a probabilidade de internalizar valores demo-
cráticos eleitorais por meio do processo de incorporação e 
institucionalização de crenças que valorizem a mobilização e 
participação políticas, produzindo cidadãos educados a res-
peito de assuntos políticos e com atitudes de tolerância e 
cooperação.

Que Deus ilumine os passos e decisões de nossa gover-
nante e sua equipe para que tomem as melhores decisões 
em prol do Brasil. Não podemos torcer contra. Temos de ter 
esperanças e acreditar que com tantas mobilizações contra 
e a favor, as pessoas estão atentas a cada passo político de 
quem está no poder. Como nunca aconteceu antes, agora o 
povo fiscaliza mais de perto as ações políticas. Que assim seja 
e que Deus abençoe sua vida e o nosso país!

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

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

emfocomidia@emfocomidia.com.br | www.emfocomidia.com.br



Outubro de 2014 3

Moradores do bairro Dona Clara e região 
se mobilizaram, no dia 8 de outubro, em pro-
testo contra a alteração do ponto final da linha 
5201 (Dona Clara/Buritis), localizado na Rua 
Zenita de Souza. Na ocasião, os participantes 
fecharam a Rua Orozimbo Nonato entre as 
ruas Bento Mendes Castanheira e Jair Dutra de 
Morais, entre 17h e 21h, forçando os ônibus e 
demais motoristas a realizarem um desvio por 
dentro do bairro.

A mudança estava em fase de testes 
e, após algumas tentativas mal sucedidas, 
a BHTrans voltou atrás. A linha 5201 já está 
fazendo novamente o mesmo percurso conhe-
cido pelos moradores há mais de 30 anos. 
Segundo Vicentina Tavares Gonçalves, uma das 
responsáveis pela mobilização, a BHTrans alte-
rou seu plano de ação, dando sinais de ter ou-
vido o apelo popular. “Eles ficaram de agendar 
uma reunião de consulta pública para discutir 
melhor a questão e voltaram com a circulação 
normal dos ônibus”, relata.

A mudança, mesmo que provisória, cau-
sou um apelo popular na região e os manifes-
tantes reuniram mais de 200 assinaturas con-
tra a alteração do ponto final. Dois dias após 
a manifestação o ponto final havia retornado 
à Rua Zenita de Souza com saída para a Rua 
Jonas Lins de Oliveira, que agora conta com 
proibição de estacionamento em um dos lados 
da via. A BHTrans informou que será realizado 
um novo estudo, dessa vez com uma prévia 
consulta popular para chegar a uma altera-
ção definitiva, mas ainda sem data marcada. 
(Vinícius Brandão)

BHTrans cancela alteração no ponto
final da linha 5201 Teremos uma edição de novembro 

bem interessante com matérias de interes-
se geral e uma análise de como o comércio 
está se mobilizando para as vendas de final 
de ano, com dicas de presentes dos nossos 
anunciantes. É uma edição interessante 
tanto para quem quer comprar como para 
quem quer vender e não é a toa que é nos-
sa edição com maior volume de anúncios 
no ano. Aproveitem a oportunidade e divul-
guem nos jornais da Em Foco Mídia. Você 
terá não só o retorno comercial, mas a di-
vulgação da sua marca e dos seus serviços 
num jornal distribuído, ininterruptamente, 
há seis anos em toda região do Jaraguá/
Liberdade e Dona Clara, entre outros bair-
ros próximos. A matéria principal da edição 
de dezembro será sobre os preparativos e 
o movimento nos espaços de beleza nessa 
época de alta procura devido aos eventos 
de final de ano.

Na edição de dezembro, que será dis-
tribuída antes do dia 15 de dezembro, 
faremos uma experiência de deixar mais 

jornais em pontos de distribuição como 
bancas de revistas, padarias, restaurantes, 
academias, portarias e dependências do 
clube Jaraguá, drogarias, escolas, salões 
de beleza, pet shops, lojas de roupas, entre 
outros locais que pretendemos divulgar já 
na próxima edição. Essa experiência será 
feita pelo fato de algumas pessoas nos 
relatarem certo desperdício de jornais en-
tregues em prédios e comércios, onde nem 
todos retiram seu exemplar. Mas para nós 
o mais importante é que os principais in-
teressados não fiquem sem um exemplar. 
Por isso, caso não receba o jornal e nem 
consiga retirar em alguns desses pontos 
bastará entrar em contato via e-mail, site 
ou telefone com seus dados e endereço e 
providenciaremos a entrega em sua resi-
dência em até cinco dias úteis.

Edições de novembro e dezembro

VINÍCIUS BRANDÃO

JORNAL JARAgUá EM FOCO
www.emfocomidia.com.br

jaragua@emfocomidia.com.br
3441-2725 / 2552-2525
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JARAGUÁ INFORMA

Uma das maiores vozes católicas do país, 
o Padre Fábio de Melo escolheu Belo Horizonte 
para sediar o primeiro show da turnê de di-
vulgação do seu novo CD, “Solo Sagrado”. No 
dia 8 de novembro ele se apresenta no Teatro 
Topázio do Minascentro, às 21h. Os ingres-
sos para a apresentação já estão à venda na 
Central de Eventos (Rua Fernandes Tourinho, 
470, loja 02 - Savassi), na Loja Mãe da Igre-
ja (Rua Tamoios, 507 – Centro), na bilheteria 
do Minascentro (Rua Curitiba, 1264 – Centro) 

ou pelo site www.centraldoseventos.com.br. O 
show marca o lançamento nacional da obra 
“Solo Sagrado”, que conta com três compo-
sições inéditas do padre: “Oração da Manhã”, 
“Origens” e “Um Coração Igual ao Teu”. O dis-
co conta também com a participação especial 
de Serginho Herval (Roupa Nova) em ver-
são inédita para a música “A Mão de Deus”. 
Além dessas músicas, o repertório do show 
tráz diversos hits católicos acumulados pelo 
padre ao longo de seus 17 anos de carreira. 

Padre Fábio de Melo lança novo CD em show em BH
INFORMAÇÕES

Show de Lançamento Nacional do CD “Solo 
Sagrado” - Padre Fábio de Melo
Data: 08/11/2014
Local: Teatro Topázio – Minascentro
(Av. Augusto de Lima, 785)
Horário: 21h
Abertura da portaria: 19h
Informações adicionais: 3209-0505

No mês de outubro foi inaugurado o Armazém 
Desiderium Gourmet, que traz para a região o mes-
mo conceito dos tradicionais empórios de São 
Paulo, onde se encontram produtos diferenciados 
dos supermercados tradicionais. São congelados, 
queijos importados, massas, carnes, cervejas arte-
sanais, vinhos variados, entre outros itens de mer-
cearia reunidos em um agradável ambiente local-
izado na Rua Dom Rodrigo, 226, loja 03.

A iniciativa de abrir o negócio partiu de 
Rogério Horácio Costa e sua esposa Sheila Maria 
Pereira Souza, que administram juntos a loja de sa-
patos Verbena. Pensando em expandir os negócios 
para outra área, o casal fez uma pesquisa de mer-
cado em que os moradores do bairro foram ques-
tionados sobre o que faltava para eles na região. 
“Escutamos de tudo, desde grandes franquias até 
um espaço com as características que adotamos, 
que é para suprir as carências de mercadorias mais 

sofisticadas que não se encontram nos supermer-
cados da região”, conta Rogério.

A pesquisa se confirmou já na primeira se-
mana de portas abertas, com um feedback pos-
itivo dos primeiros clientes. “As pessoas entram 
aqui e comentam que precisava de lugar assim 
na região e que chegamos em uma boa hora. O 
bairro merece esse tipo de loja”, conclui Rogério.  
Mais informações: 3441-4371.

Empório é inaugurado no Jaraguá

Foi inaugurada no dia 4 de outubro, 
na Rua Dom Rodrigo, 248, loja 4, a Fiore, 
uma loja de roupas voltada ao público 
feminino e especializada em roupas de 
festas e plus size. Administrado por Cida 
Carneiro e sua sobrinha Natália Ferreira 
Valadares, a loja também trabalha com 
o estilo casual e acessórios, sempre 
com opções em tamanhos maiores para 
atender a demanda plus size. “Já tra-
balhei em loja especializada em plus size 
e minha tia me chamou para abrir uma 
loja nossa, casando esse conceito com 
produtos para festas e para o público 
em geral”, conta Natália. Ela revela que 
a escolha do local aconteceu após uma 
pesquisa em diversas regiões, mas que 
a estrutura de comércio próxima à loja 

e as boas indicações as fizeram fixar no 
Jaraguá.  “Acreditamos ter feito a escolha 
certa, pois as pessoas falam muito bem 
aqui da região e há uma fama de ser um 
bairro que tem de tudo. Estamos tendo 
uma procura muito boa e a expectativa 
é a melhor”, conclui. Mais informações:  
2511-7098.

Loja de roupas especializada em festas
é inaugurada

DIVULGAÇÃO

VINÍCIUS BRANDÃO

VINÍCIUS BRANDÃO
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MATÉRIA SOBRE PREPARAÇÃO PARA VESTI-
BULARES E CONCURSOS

“Muito explicativa e didática a matéria 
‘Preparação adequada é fundamental para 
o sucesso nos concursos e vestibulares’, na 
edição 65, de setembro. Assim como eu, creio 
que muitos jovens que se interessam por uma 
boa leitura tiraram muitas dúvidas e souberam 
captar as ótimas dicas feitas pelos educado-
res. Matérias assim interessam a todos. Minha 
mãe mesmo quis ler e me fez várias perguntas 
querendo saber se eu fazia isso ou aquilo que 
falavam no texto. Gosto muito do trabalho de 
vocês. É um trabalho diferenciado, pois atin-
ge todas as pessoas da região, de classes e 
idades diferentes. Aqui em casa mesmo são 
três gerações fãs deste trabalho. Parabéns e 
obrigada.”

Denise Albuquerque, Estudante

“De tanto ouvir comentários do meu filho 
sobre a matéria principal do jornal Jaraguá em 
Foco, aqui da região, e após sua recusa em es-
crever para vocês, resolvi fazer eu mesma para 
dizer o quanto o texto contribuiu positivamente 
para algumas mudanças comportamentais e de 
estudos por aqui. Só estou escrevendo porque 
fiquei impressionada. Praticamente duas horas 
após o Carlos ler o jornal, ele já estava aplican-
do algumas dicas dadas pelos profissionais e 
programando os próximos dias antes do Enem, 
pois ele está numa grande expectativa para 
passar. Gostei muito da maneira que vocês 
abordaram os temas e a leitura é agradável, 

sem dificuldades de compreensão. Parabéns!”
Bárbara Ferreira, Escrivã e moradora

CRUZAMENTO BOAVENTURA
“Sou moradora do Bairro Liberdade e 

desde que aqui moro observo o trânsito tor-
nando-se cada vez mais intenso na minha rua 
e também na Rua Boaventura. A falta de um 
semáforo na esquina dessas ruas prejudica 
a passagem de pedestres e aumenta muito o 
risco de acidentes para veículos. Inclusive no 
dia 06/10 ocorreu um acidente entre um au-
tomóvel e uma moto. Além da visibilidade ser 
ruim, os veículos trafegam em alta velocidade, 
aumentando assim o risco. Tenho um filho pe-
queno que estuda na Escola Carrossel e todos 
os dias o levo até a escola. A dificuldade para 
atravessar a Rua Boaventura é grande e chego 
a ficar 20 minutos aguardando a passagem de 
carros para conseguir atravessar. E isso não é 
somente comigo. Espero contar com o apoio 
de vocês em divulgar essa informação a fim de 
que o problema seja visto por pessoas que pos-
sam nos ajudar a resolver essa questão. Desde 
já agradeço sua atenção.”

Fany Borges, Moradora

NOSSAS RUAS
“Caro Fabily, gostaria de expressar minha 

indignação pelo tratamento que a PBH tem 
dado às nossas ruas. Em toda a região do Ja-
raguá, somente a Rua Boaventura foi recapea-
da. Bairros como Bandeirantes, São Luiz, São 
José, entre outros, estão uma maravilha. Será 

que este secretário usa o nosso IPTU somente 
nesses locais citados? Gostaria de dizer a ele 
que somos moradores do Jaraguá – um ótimo 
bairro – e de bobos não temos nada.”

José Eustáquio Campos, Morador

TRANSPORTE PÚBLICO
“Fabily, bom dia! Em primeiro lugar, quero 

parabenizar pelo alto nível do jornal que rece-
bemos em casa. Sou morador atualmente do 
bairro Dona Clara, mas já morei nos bairros 
Liberdade e Santa Rosa, residindo nesta região 
desde 1990. Continuo NÃO entendendo como 
funciona a ‘cabeça’ do pessoal da BHTrans. 
Eles querem todos os ‘louros’ das mudanças e/
ou alterações no tráfego, trânsito e transporte 
coletivo em nossa cidade, mas não querem ‘ou-
vir’ ninguém. Vejo no retorno que dão ao jornal, 
que as respostas são evasivas, sem sentido 
e que sempre vão estudar o assunto (com o 
tempo que eles ‘gastam’ para ‘pensar’, vão aca-
bar fazendo graduação, mestrado, doutorado e 
pós-doutorado). Faz parte de uma sociedade 
pluralista e democrática discutir as dificulda-
des, diferenças, melhorias, elogiar o que está 
certo, etc. Como este Jornal, ‘atinge’ não só a 
nossa região, mas também outras de nossa 
cidade, entendo que como parte importante 
da mídia, vocês estão sempre interessados na 
melhoria de nossas condições de vida.

Tenho automóvel próprio, mas sempre que 
vejo boas condições no transporte coletivo, 
procuro usá-lo, assim como minha esposa e 
filhas. Acontece que hoje, a pior linha que ser-

ve a nossa região, é a 9503 que NÃO cumpre 
horários, ‘cabula’ viagens e NÃO se utiliza do 
espaço do MOVE. Por que NÃO fazer uma alte-
ração nas linhas 503 e 504, fazendo com que 
elas façam pequenas alterações em seus itine-
rários, passando a atender às diversas pessoas 
que vão para a UFMG e vêm de outros lugares 
pelo metrô? Dentro dessa linha de pensamen-
to, entendo ainda que, o ponto final deveria ser 
na Estação São Gabriel (local que já é acessa-
do por essas linhas, apenas para embarque e 
desembarque de passageiros), pois lá há mais 
condições de segurança para passageiros, 
motoristas e cobradores. Como itinerário a ser 
‘discutido, proponho um amplo debate e vejo 
este jornal como mediador e divulgador através 
de um seminário criado por vocês.

Lembro ainda que a BHTrans já se utiliza 
de ‘tornar como estacionamento proibido’ al-
gumas ruas de Belo Horizonte onde transitam 
ônibus, mas entendo que essa prática deveria 
ser adotada em toda a nossa cidade. Como 
exemplo, cito a rua onde moro, Leopoldina 
Cardoso, que tem estacionamento autorizado 
nos dois lados da via, o que dificulta o tráfego 
dos ônibus, que muitas vezes tem de ‘alterar’ o 
seu itinerário, principalmente quando há cultos 
na Igreja Getsêmani às terças à noite e domin-
gos pela manhã. Fico à disposição. Cordiais 
saudações.”

Francisco José Campos Caldeira, Consul-
tor de micro, pequenas e médias empresas

LEITOR EM FOCO
Este espaço é destinado a você, leitor e morador da região do Jaraguá, que pode elogiar, criticar, sugerir e comentar as matérias do Jaraguá em Foco ou fatos dos bairros locais. Colabore com o Jornal! Mande 
a sua história, conte um caso inusitado que aconteceu na região, um fato, ou mesmo envie uma fotografia antiga ou curiosa para a galeria de fotos do Jornal. Este espaço é todo seu. Entre em contato pelo 
e-mail: jaragua@emfocomidia.com.br. Participe! O Jaraguá em Foco quer melhorar, crescer e informar ainda mais com a ajuda de cada leitor.

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

ALMOÇO:
Seg. a sex: 11h às 15h

Sab, dom, feriados: 11h às 16h

NOITE:
Domingo a quinta: 17h às 0h

Sexta e sábado: 17h às 2h

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

AGORA COM

SINUCA
NO MEZANINO

ESPAÇO RESERVADO

PARA EVENTOS

CARDÁPIOS ESPECIAIS PARA FINAIS DE SEMANA E FERIADOS

ALMOÇO SELF-SERVICE

COM CHURRASCO BUFFET COM VARIEDADES DE

SALADAS E PRATOS QUENTES

 APROVEITE A ANISTIA E REGULARIZE SEU IMÓVEL 

Equipe de arquitetos, altamente qualificados, com experiência
de mais de 10 anos na área. 

 

 

  

Duran e Melo Arquitetura
 

Ilararduran.arq@gmail.com 

3568‐1454Ligue e agende uma visita sem compromisso: 

Adquira o Habite-se
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Pode parecer que não, mas o risco da 
escassez da água no planeta é real. E para 
piorar, diariamente as pessoas desperdiçam 
muita água, sendo que em muitos casos sem 
a menor preocupação ou consciência. Imagine 
se um dia você liga o chuveiro e não tem água 
ou se, pela falta de água em sua casa, você 
chega ao absurdo de procurar água potável em 
um supermercado e ainda ter de pagar caro 
por isso. Pode parecer exagero, mas situações 
como essas podem fazer parte de sua vida, 
pois as previsões são pessimistas: até 2025, 
aproximadamente dois terços da população 
mundial podem ser afetados pela crise de 
escassez de água. Pelo menos um décimo da 
água potável disponível no planeta é usado 
para tarefas cotidianas como os demorados 
banhos de 15 minutos (que jogam pelo ralo 
cerca de 200 litros de água), a escovação de 
dentes ou o ato de fazer a barba com a tor-
neira aberta ou mesmo descargas que jogam 
fora pelo menos 2 litros de água potável por 
segundo.

Está assustado e pensando nos núme-
ros? Então pense ainda que a falta de água 

também pode influenciar sua alimentação, 
pois cerca de 90% dos recursos hídricos são 
alocados para a irrigação agrícola e atividades 
industriais. E para quem acha que o risco da 
falta de água é algo para o futuro, estima-se 
que para uma em cada sete pessoas do pla-
neta, a escassez de água já é uma realidade.

A água está mal distribuída no planeta. A 
ONU estima que 1,3 bilhão de pessoas não 
tem água potável para beber e 2,5 bilhões não 

têm acesso a saneamento básico. Por conta 
disso, o consumo de água não potável e o sa-
neamento precário mata uma criança a cada 
20 segundos nos países subdesenvolvidos. 
São muitas pessoas bebendo água suja. Ou 
seja, a própria saúde fica muito comprometida 
pelo problema. Hoje, pelo menos 60 nações 
estão em conflito por causa de água, sendo 35 
em conflito armado.

Se o agravamento do efeito estufa conti-

nuar, a temperatura média da Terra pode subir 
e isso fará com que as geleiras se derretam. 
As consequências podem realmente ser drás-
ticas num futuro não tão distante: aumento do 
nível do mar com possíveis desaparecimentos 
de cidades litorâneas e até mesmo aumento 
da intensidade de furacões e tornados de-
vido à temperatura mais quente das águas 
dos oceanos. Se quer ter uma ideia de como 
tudo poderia ser e imaginar que um dia a água 
pode valer mais do que o petróleo, assista ao 
filme Waterworld – O Segredo das Águas, de 
1995, dirigido por Kevin Reynolds e protagoni-
zado por Kevin Costner.

Consciência
No bairro Dona Clara o problema da água 

é antigo. Já denunciamos uma estranha água 
que desce das ladeiras de algumas ruas para 
a Avenida Sebastião de Brito. Na ocasião, a 
Regional Pampulha informou que se tratava 
de um volume resultante de lavação de áreas 
internas e calçadas, cujo destino adequado 
seria uma rede pluvial, que futuramente, mas 
indefinidamente, passará por uma expansão. 

Riscos e maior conscientização sobre falta de água mudam, aos poucos, os hábitos dos brasileiros

Medicamentos    |    Perfumaria    |     Presentes    |     Entrega em Domicílio

Uma drogaria-drugstore completa 
com grande variedade para 

sua conveniência, atendimento 
especial, ofertas imperdíveis e 

bem perto de você.

A CRISTINA CUIDA MAIS DE VOCÊ.

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

A CRISTINA CUIDA MAIS DE VOCÊ.

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

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

A CRISTINA CUIDA MAIS DE VOCÊ.

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

INTERNET
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Riscos e maior conscientização sobre falta de água mudam, aos poucos, os hábitos dos brasileiros
Com essa situação da lavação, uma das ruas 
mais prejudicadas é a Cyro Vaz de Melo. Além 
da imundice provocada por poças, a realidade 
da economia hídrica causa discussões entre 
os vizinhos. “Sempre vejo pessoas lavando as 
calçadas. Fico indignado. A consciência é zero. 
Eu e outros vizinhos filmamos e fotografamos 
como forma de intimidação. Apresentamos 
aos síndicos e muitos já pararam. Após cha-
marmos a atenção, creio que muitos pararam 
mais por vergonha do que por consciência e 
olha que estamos em uma região onde, teori-
camente, as pessoas têm um nível de esclare-
cimento maior”, afirma indignado o corretor de 
imóveis José Ricardo Borges. 

Fotografar, filmar e postar nas redes so-
ciais já está se tornando uma forma bem inte-
ressante de protestar e mostrar os maus exem-
plos. Isso tem acontecido frequentemente na 
região do Jaraguá. “Nossos vizinhos comenta-
ram sobre o desperdício de água e fomos com-
provar. Uma senhora na Rua Furtado de Mene-
zes estava lavando a calçada tranquilamente 
sem a menor consciência. Não bastasse isso, 
começou a lavar o asfalto. Isso foi inacreditá-
vel, principalmente porque dois dias antes o 
bairro havia ficado sem água. Muitas pessoas 
‘bateram boca’ com ela. Paramos de discutir, 
filmamos e colocamos nas redes sociais para 
denunciar”, relata a gerente financeira Roberta 
Assis. Apesar de tudo, ela vê esperança nas 
novas gerações: “Fico admirada com a educa-
ção das crianças. Meus três filhos sabem mais 
do que muitos adultos, pois já possuem uma 
consciência aprendida em casa e na escola. 
Sempre fecham a torneira para escovar den-
tes e se eu fizer errado eles me corrigem. Acho 
que a nova geração é mais consciente. Nós, 
adultos, estamos viciados em maus hábitos”, 
compara.  

Com a chegada de muitos empreendi-

mentos imobiliários o descaso é potencializa-
do. “Hoje vi um encarregado de uma constru-
ção, próximo à Praça Santo Antônio, lavando 
o passeio com a mangueira por muito tempo. 
Não resisti e fui falar com ele tentando cons-
cientizar sobre a atual seca que passamos. Ele 
me respondeu que não existe isso e que não 
tem como acabar água. O problema é que os 
próprios patrões não orientam os funcionários. 
O mau exemplo vem de cima. Acho que a igreja 
e as escolas deveriam criar mais campanhas 
e orientar melhor as pessoas”, recomenda a 
técnico-administrativo, Yeda Antônia de Carva-
lho. Ela considera ainda que o poder público 
não dá exemplo: “Perto da minha casa havia 
um vazamento do sistema da Copasa, devido 
ao estouro de um cano na Rua Boaventura. 
Liguei, denunciei, reclamei e nada. O próprio 
aparelho público desperdiça água. Como se 
já não bastasse não fazerem um trabalho de 
conscientização, também não há manutenção 
nessas ocasiões”, reclama.

Assumir e corrigir
O ser humano tende a falar sempre da 

pessoa alheia e se esquece de fazer a au-

torreflexão. Fomos às ruas questionar: Qual 
mudança em sua rotina poderia ser feita para 
contribuir com a economia de água? Tivemos 
certa dificuldade, pois as pessoas relutam em 
assumir os próprios erros, mas houve “mea 
culpas” interessantes. “Tenho de diminuir o 
tempo no banho, mas vou corrigir isso. Já dimi-
nui um pouco e até mesmo o valor da minha 
conta de água caiu bastante. É bom para o 
bolso e para sociedade”, ressalta Odilon Bas-
tos, dono de uma pet shop no Jaraguá. A estu-
dante Jéssica Soares assume o mesmo hábito: 
“Mulher precisa de um banho mais demorado, 
pois tem de lavar o cabelo, mas acho que é 
possível adequar e ter um banho mais econô-
mico. É possível fazer tudo economizando e 
sem perder a vaidade”, recomenda.

Outra pet shop no bairro Dona Clara se 
envolveu tanto com a questão, buscando con-
tribuir com a economia de água, que oferece 
descontos em serviços como o banho dos 
animais, caso a pessoa prove uma economia 
de pelo menos 10% em sua conta de água. 
“Pensei nisso, pois acredito que todos nós po-
demos fazer algo para melhorar essa situação 
preocupante em que vivemos. Com pequenas 

iniciativas e mudanças de hábitos, poderemos 
ter grandes melhorias”, afirma o proprietário 
Eduardo Malta.

O jornalista Fabiano Neves diz sempre 
ter se preocupado em economizar água, mas 
mesmo com essa preocupação tomava banhos 
demorados, fazia a barba debaixo do chuveiro 
e deixava a água da torneira jorrar enquanto la-
vava copos, talheres e demais utensílios. “Hoje 
com tudo que andam falando e os riscos que 
corremos, precisamos fazer nossa parte para 
economizar água, independente se o outro não 
faz o mesmo. Não sabemos como será o dia de 
amanhã. As pessoas de bom senso e inteligên-
cia devem estar antenadas a isso e orientar os 
menos conscientes a fazer o mesmo”, orienta.

Algumas pessoas já estão em fase de 
correção. “Às vezes gosto de tomar um banho 
mais demorado para relaxar. Mas já não faço 
mais”, relata a funcionária do Parque Lagoa do 
Nado, Roselita Vaz da Silva. A aposentada Me-
lícia Rodrigues, confessa que tem um hábito 
frequente, mas que está corrigindo: “Costumo 
lavar meu quintal com água, mas agora estou 
só varrendo. Tomei consciência.” O vigilante 
Antônio Francisco de Paula, opina: “devemos 
ficar ‘de olho’ em torneiras e bebedouros com 
vazamento. É preciso que haja uma manuten-
ção constante”.

O fato é que temos de encarar a realida-
de. A crise da água já chegou e precisamos 
mudar nossos hábitos. A crise pode atingir 
muitas pessoas e por isso é fundamental que 
cada um faça sua parte, por menor que pareça 
ser. Reduzir o desperdício já é um bom come-
ço, já que nem sempre podemos ter o controle 
das mudanças climáticas, da contaminação 
das fontes, do crescimento demográfico e do 
mau gerenciamento dos recursos hídricos, só 
para citar alguns. Faça sua parte! Economize! 
(Fabily Rodrigues e João Paulo Dornas)

A Zero Zero Pet está preocupada
com a falta de água no mundo!

Pensando nisso, daremos 30% de desconto
 no banho do seu pet se você comprovar

uma economia de 10% entre suas
duas últimas contas de água.*

Rua Leopoldina Cardoso, 14 - Dona Clara 3244-0708

E
M
FO

C
O
M
ÍD
IA

*Promoção válida durante o mês de Novembro de 2014

INTERNET
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3quartos
Suíte com ar-condicionado

BAIRRO ITAPOÃ

3 quartos    1 suíte    3 banhos    2 salas    2 vagas livres
Aquecedor solar    Churrasqueira    Tábua corrida    Gás individual

9º andar    2 elevadores    Porteiros 24 horas    Piscina    Sauna    Ótima vista

OPORTUNIDADE

Direto com o proprietário: (31) 9999-5526

Cobertura

R$550 mil
APENAS

ACEITAMOS
FINANCIAMENTO

Ed Burguer
Ed-Kids ........................................................................................... R$ 9,31

Ed-Cheese ...................................................................................... R$ 10,11

Ed-Bacon ...................................................................................... R$ 10,61

Ed-BaconEgg ............................................................................... R$ 10,91

Ed-Classic ...................................................................................... R$ 11,71

Ed-Laçador .................................................................................. R$ 12,01

Ed-Chiken ..................................................................................... R$ 12,01

Ed-Burguer .................................................................................. R$ 12,91

Ed-BigCheddar ............................................................................ R$ 11,81

Ed-Mix .......................................................................................... R$ 12,31

Pão, Hamburguer de boi, Milho, Batata, Alface, Tomate

Pão, Hamburguer de boi, Queijo, Milho, Batata, Alface, Tomate

Pão, Hamburguer de boi, Bacon, Queijo, Milho, Batata, Alface, Tomate

Pão, Hamburguer de boi, Ovo, Bacon, Queijo, Milho, Batata, Alface, Tomate

Pão, Hamburguer de boi, Ovo, Bacon, Presunto, Queijo, Milho, Batata, Alface, Tomate

Pão, Hamburguer de boi, Ovo, Catupiry, Bacon, Presunto, Queijo, Milho, Batata, Alface, Tomate

Pão, Hamburguer de frango, Ovo, Catupiry, Bacon, Presunto, Queijo, Milho, Batata, Alface, Tomate

Pão, Hamburguer de boi, Hamburguer de frango, Ovo, Catupiry, Bacon, Presunto, Queijo, Milho, Batata, Alface, Tomate

Pão, Hamburguer de boi, Ovo, Bacon, Queijo Cheddar, Catupiry, Milho, Batata, Alface, Tomate

Pão, Hamburguer de boi, Ovo, Bacon, Presunto, Queijo Cheddar, Milho, Batata, Alface, Tomate

Ed-Desafio-I ............................ R$ 12,31

Ed-Desafio II ........................... R$ 14,11

Ed-Desafio III ......................... R$ 15,51

Sanduíches Especiais Creme de Açaí

Pão, Hamburguer de boi, Hamburguer de frango, 2 Ovos, Catupiry,
Bacon, Presunto, Queijo, Milho, Batata, Alface, Tomate

Pão, Frango des�ado, Hamburguer de boi, Hamburguer de frango, 2 Ovos,
Catupiry, Bacon, Presunto, Queijo, Milho, Batata, Alface, Tomate

Pão, Frango des�ado, Hamburguer de boi, Hamburguer de frango, 2 Ovos,
Queijo Cheddar, Bacon, Presunto, Queijo, Milho, Batata, Alface, Tomate

Clássico

300 ml ................. R$ 8,00

300 ml ................. R$ 9,00

500 ml ............... R$ 10,00

500 ml ................ R$ 11,00

Especial

Acrescimos ......... R$ 1,00

Banana e Granola

Banana, Granola, Leite Ninho, Leite Condensado

Morango, Banana, Granola, Mel, Ovomaltine,
Canudinhos, Confeti, Leite Condensado,
Leite Ninho, Chantilly, Paçoca e Bis

FUNCIONAMENTO: Terça à Domingo de 18h às 0h 

PREÇOS SUJEITOS A ALTERAÇÕES. CONSULTE TAXA DE ENTREGA.

3566-2817
ACEITAMOS CARTÕES DE CRÉDITO

Fine

@EdBurguer          @EdBurguerFine         /EdBurguerFine



Outubro de 2014 11

Moradores e comerciantes falam sobre mudanças de hábitos e conscientização para economizar água

ENQUETE

“Não adianta criticar os outros e não fazer a nossa parte. É no sofrimento que o ser 
humano aprende. No meu prédio a responsável pela limpeza estava exagerando. 
Os moradores a orientaram e agora ela está economizando mais e só varre com a 
vassoura, jogando pouca água para tirar a poeira. A falta de água está assustando 
as pessoas. Nós em BH ainda estamos mais confortáveis do que em São Paulo e 
em outras cidades onde a falta de água já é real”.
Roberta Assis, gerente financeira

“O brasileiro só toma consciência sobre um problema quando dói no bolso. A 
Copasa devia cobrar mais caro para quem extrapola. Deveriam cobrar uma taxa a 
mais. Se houvesse uma política de aplicação de multas para quem abusa, queria 
só ver se as pessoas iriam continuar lavando calçada indiscriminadamente. Faço 
o que posso. Em casa usamos a água que sai da máquina de lavar roupa e a 
colocamos em baldes para lavarmos o banheiro, por exemplo.”
José Ricardo Borges, Corretor de imóveis

“A Prefeitura não faz nenhum serviço de conscientização. Os bons exemplos vêm 
de cima e o poder público parece não estar preocupado. É muito alarde e pouca 
ação. Perto da minha casa havia um vazamento do sistema da Copasa, devido a 
um estouro de cano durante o recapeamento da Rua Boaventura. Liguei, denunciei, 
reclamei e nada. Além de não orientarem através do próprio equipamento público, 
os gestores ainda dão maus exemplos”.
Yeda Antônia de Carvalho, Técnico-administrativo

“Percebo que as pessoas já estão começando a ter consciência. O pessoal da 
padaria que lavava o passeio, já não lava mais, por exemplo. Na minha pet shop, eu 
lavava com mangueira diariamente todos os locais onde ficavam os animais. Agora 
só lavo uma vez por semana ou durante o dia apenas os locais que ficam sujos 
com urina e fezes. Acho que após esse período de seca, as pessoas terão mais 
consciência sobre a economia de água. Estamos nos reeducando.”
Odilon Bastos, Proprietário de pet shop

“Eu demorava demais no banho e agora passei a dar mais valor à água. Passei 
a escovar os dentes com a torneira fechada, entre outras coisas. Isso tudo eram 
hábitos que não dávamos importância antes e agora estamos mais preocupados 
e conscientes. Às vezes as mulheres precisam de um banho mais demorado para 
lavar o cabelo, por exemplo, mas é possível fazer isso economizando e sem perder 
a vaidade.”
Jéssica Soares, Estudante

“Vejo muitas pessoas abusando, lavando calçadas, sem cooperar. Não há 
conscientização. Em casa já demoro menos no banho, uso o mínimo possível de 
água, entre outras maneiras de economizar. Em minha cidade no sul de Minas – 
Passaquatro –, está tudo seco. A situação está terrível. Passando a época de seca 
acredito que as pessoas devem começar a ter mais consciência. Vamos torcer para 
que isso aconteça.”
 Fátima Ribeiro, Professora

“Acho que essa consciência atual da população é temporária e não vai mudar 
depois que acabar a seca. As pessoas voltarão aos seus hábitos antigos. Ainda 
não percebi uma grande mudança de hábito. Eu mantive alguns hábitos e alterei 
outros. Já não escovo os dentes debaixo do chuveiro, prefiro pagar alguém para 
lavar meu carro, entre outros exemplos. Em casa não gasto muita água nem na 
faxina, pelo fato do piso ser de cerâmica. É só passar um pano molhado.
Marco Antônio Campelo, Taxista

“Eu já estou agoniada de ver as pessoas desperdiçando água e tenho falado com 
vizinhos, moradores e familiares para que todos se conscientizem. Alguns acatam 
e tomam atitude, mas ainda há muito para melhorar. Estou nessa campanha, 
ensinando, inclusive, meu neto de quatro anos a não deixar a torneira ligada, 
porque essa atitude vai refletir na geração dele. As pessoas precisam abrir os 
olhos.”
Márcia de Freitas, Cabeleireira
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Buffet, Confeitaria e Restaurante

OS MELHORES PRATOS E O MELHOR
ATENDIMENTO PELO MENOR PREÇO

As melhores saladas da região

Opções de pratos vegetarianos

Aceitamos encomendas de
tortas doces e salgados

Realizamos eventos e festas
de 14h às 18h

LANCHONETE
Sucos Naturais

Rua Izabel Bueno, 579 - Lj 8 e 9
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3443-6437

Funcionamento: 
Seg. a Sex. de 8h às 18h

Sáb. de 8h às 14h

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

EM FOCO MÍDIA (JORNAL JARAgUá EM FOCO)
Função: JORNALISTA QUE MORE NA REgIÃO DO 
JARAgUá                                                  Vagas: 1
Especificações / Perfil: Disponibilidade de tempo, 
organização, iniciativa, compromisso, bom texto e boa 
fluência para as entrevistas. Dispensamos curiosos e 
pessoas aguardando respostas de outros empregos. 
Horário: 13h30 às 18h30.
Função: AUXILIAR DE SERVIÇOS gERAIS    Vagas: 2
Especificações / Perfil: Sexo masculino, entre 18 e 28 
anos. Iniciativa, compromisso, seriedade e boa vontade 
para trabalhos internos e externos com a distribuição 
dos quatro jornais da empresa na região da Pampulha e 
Cidade Nova. Horário: 13h30 às 18h30. Salário: R$ 900,00. 
Preferencialmente morar na região do Jaraguá. 
Função: DISTRIBUIÇÃO DE JORNAIS           Vagas: 2
Especificações / Perfil: Sexo masculino, entre 16 
e 28 anos. Iniciativa, compromisso, seriedade e boa 
vontade para a distribuição dos quatro jornais da em-
presa na região da Pampulha e Cidade Nova. Horário: 
tarde e noite. Preferencialmente morar na região do 
Jaraguá. Valor: R$ 8,00 a hora.
Contato: Enviar currículo com foto para 
emfocomidia@emfocomidia.com.br.

SOCILA JARAgUá PRIME
Função: MANICURE                                   Vagas: 2
Função: DEPILADORA                                Vagas: 1
Função: ESCOVISTA                                   Vagas: 1
Função: AUXILIAR DE LAVATÓRIO               Vagas: 1
Especificações / Perfil: Com experiência na função. 
Contato: Entrar em contato pelo telefone 3568-0770 
e falar com Emerson.

OFFICINA DAS LETRAS 
Função: BERÇARISTA                                Vagas: 1
Especificação / Perfil: Sexo feminino, com experiên-
cia, formação mínima de Magistério. Horário integral.
Função: ESTAgIáRIO DE PEDAgOgIA          Vagas: 1
Especificação / Perfil: Sexo feminino, cursando 
Pedagogia.

Função : PROFESSOR DE XADREZ              Vagas: 1
Função : PROFESSOR DE BALET                 Vagas: 1
Função : PROFESSOR DE CAPOEIRA           Vagas: 1
Contato: Enviar currículo para o e-mail
secretaria@officinadasletras.com ou entrar em 
contato pelo telefone 3427-6087.

PINg PÃO
Função: ATENDENTE                                  Vagas: 7
Especificação / Perfil: Ambos os sexos, acima de 18 
anos. Não é necessário ter experiência. Morar prefe-
rencialmente na região. Oportunidade para primeiro 
emprego. Turnos da manhã ou tarde.
Função: AUXILIAR DE gERENTE                  Vagas: 1 
Especificação / Perfil: Experiência em atendimento 
ao público.
Função: AUXILIAR DE PRODUÇÃO              Vagas: 2
Especificação / Perfil: Com experiência em assar pães.
Função: SERVIÇOS gERAIS                        Vagas: 1
Especificação / Perfil: Ambos os sexo feminino, 
com experiência. Morar preferencialmente na região. 
De 11h as 19h20.
Contato: Entregar currículo na Rua Furtado de 
Menezes, 280, aos cuidados de Mariana. 

FOX IMOBILIáRIA
Função: ATENDENTE                                  Vagas: 1
Função: AUXILIAR DE LOCAÇÃO                  Vagas: 1
Especificação / Perfil: Ensino médio completa, não 
necessita experiência. Salário: R$900,00.
Contato: Ligar para o número 2537-7500 ou enviar 
currículo para marley@foximobiliaria.com.br.

SUPERMERCADOS BH 
Função: ATENDENTE DE FRIOS                   Vagas: 2
Especificações / Perfil: Ambos os sexos, entre 20 
e 50 anos. Não é necessário ter experiência. Carga 
horária: 44 horas semanais. 
Função: OPERADOR DE CAIXA                   Vagas: 6
Especificações / Perfil: Ambos os sexos, 2º grau com-
pleto ou em curso, entre 18 e 50 anos. Não é necessário 

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

CLÍNICA FISIO FIT
Função: INSTRUTURA DE PILATES              Vagas: 1
Especificação / Perfil: Fisioterapeuta com experiên-
cia em pilates clínico.
Função: FISIOTERAPIA ORTOPÉDICA           Vagas: 1
Especificação / Perfil: Fisioterapeuta com experiên-
cia ortopédica.
Contato: Falar com Flávia ou Fabiana pelo telefone 
3497-4843.

UNIFENAS
Função: ESTágIO PARA ALUNOS DE CURSOS
SUPERIORES                                             Vagas: 2
Especificações / Perfil: Ambos os sexos, estar nos cur-
sos de Enfermagem, Biomedicina, Farmácia ou Química. 
As vagas são para estagiar nas unidades Jaraguá e Itapoã.

Função: ESTágIO PARA ALUNOS DE CURSOS 
TÉCNICOS                                                 Vagas: 2
Especificações / Perfil: Ambos os sexos, estar 
em cursos técnicos em Química, Biotecnologia ou 
Patologia Clínica. As vagas são para estagiar nas 
unidades Jaraguá e Itapoã.
Contato: Enviar currículo para rh.bh@unifenas.br.

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

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

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

Confira as vagas completas no site
www.emfocomidia.com.br/empregos

F. PORTO CORRETORA E ADM DE SEGUROS
Carros    Motos    Caminhões    Residencial

Comercial    Vida    Saúde    Ambiental    Transporte 
COTAÇÃO SEM COMPROMISSO, SOLICITE A SUA 

corretorafporto@gmail.com     3568-8688

Em nossa loja você vai encontrar:

- Suplementos alimentares nacionais e importados

- Alimentos sem glúten e sem lactose;

- Produtos light e diet;

- Fitoterápicos (encapsulados)

- Chás e sementes

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

OS MELHORES PREÇOS ESTÃO AQUI
VENHA CONFERIR!

Faça seu orçamento em nosso site ou pelo telefone

2510-3040

Não cobramos taxa de entrega

Família Natural
Ame sua saúde e seu corpo!



Outubro de 201416

PROVA 22/NOV
Inscrições pelo site chromos.com.br/selecao

PROCESSO SELETIVO 2015
INFANTIL  FUNDAMENTAL  MÉDIO

ÚLTIMAS VAGAS

 

EXTENSIVO ENEM 2015
NOVA TURMA | INÍCIO 18/NOV/2014

NA TAXA DE MATRÍCULA 
NAS PARCELAS DE NOVEMBRO E DEZEMBRO
PROMOÇÃO ATÉ 14/NOV, SEXTA

50%
DE DESCONTO

Janeiro - férias: isenção na parcela
Fevereiro a Outubro: preços especiais para ALUNOS DE ESCOLA PÚBLICA
CONSULTE UNIDADE E TURNO DE INTERESSE.

UNIDADES DO COLÉGIO
NOVO ENSINO MÉDIO | UNIDADE CENTRO RUA DA BAHIA, 1200 - 3213 7070

PAMPULHA  AV. ABRAHÃO CARAN, 100 - 3492 2123

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

chromos.com.br

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

PAMPULHA  AV. ABRAHÃO CARAN, 60 - 3492 2121

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

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

VENDA NOVA  RUA PADRE PEDRO PINTO, 2460 - 3454 1000

BARREIRO  AV. SINFRÔNIO BROCHADO, 975 - 3384-8588

COLÉGIO PRÉ-VESTIBULAR


