
Racismo ainda é latente no mundo
Páginas 8 e 9

Comércios e clínicas são inaugurados na região
Páginas 4, 5 e 6

Saúde e bem-estar: terapias complementares
Página 15

www.emfocomidia.com.br

Jornal Jaraguá em Foco

@jornaljaraguaemfoco
(31) 2552-2525 /      99998-8686

OTIMISMO NA RETOMADA 
DO COMÉRCIO

JURIEN HUGGINSDIVULGAÇÃO ARQUIVO EQUILIBRIUM YOGA

FOTO: MAITÊ LOUZADA

O seu Jornal da região da Pampulha

www.emfocomidia.com.br

Jornal Jaraguá em Foco

@jornaljaraguaemfoco
(31) 2552-2525 /      99998-8686

ANO XII
EDIÇÃO 117
SETEMBRO

2020



2
SETEMBRO 2020

CRÔNICA

Tempos de pausas e temores, evolução e solidariedade
O mundo parou por alguns 

meses! Passamos por muitos 
sustos, temores, angústias e 
incer tezas. Tememos por nos-
sas vidas. Quantas surpresas 
tivemos nesse período. Nunca 
imaginamos passar por algo tão 
devastador e, ao mesmo tempo, 
tão invisível aos nossos olhos. 
Tivemos que nos render a algo 

que não é possível visualizar, mas que pode tirar a sua vida, 
como aconteceu com mais de 140 mil pessoas no Brasil e 
mais de um milhão no mundo. Foram mais de 33 milhões de 
pessoas infectadas. Números assustadores!

Por outro lado, que momento extraordinário passou o 
nosso planeta. Quantas lições aprendidas. Feliz aqueles 
que puderam entender o momento e aproveitar a reclusão 
para se fortalecer, aperfeiçoar, aprender, perceber que nes-
ses momentos somos todos simplesmente humanos e que 
nenhum dinheiro do mundo vale nessas horas, a não ser 
proporcionar conforto para ficar dentro de casa. Contudo, 
definitivamente, ele não pode aplacar o medo que invadiu o 
coração de todos nós. 

Enquanto todas as nações do mundo se ajoelharam e 
se renderam ao invisível, o planeta Terra agradeceu muito 
a ausência do homem para se curar um pouco mais. Rios 
ficaram mais cristalinos, o ar mais puro em todo mundo e as 
estrelas mais visíveis.

Esse foi um momento para perceber como algumas 
pessoas são tão solidárias e agem em prol do outro, 

enquanto outras exacerbam seu egoísmo. O emocional das 
pessoas foi completamente abalado. Alguns passaram a ser 
mais atenciosos e presentes, outros perderam o controle das 
emoções e dos anseios e se afastaram, usaram palavras duras 
e descontaram sua inércia em quem estava tentando amenizar 
suas angústias. Assim é a vida!

Perceberam que alguns seres não foram atingidos de 
nenhuma maneira? Sim, os animais, já que o alvo desse vírus 
maldito ataca apenas a raça humana.

Mas a dor é uma grande professora, meu amigo. Quan-
tas lições você aprendeu ou poderia aprender com tudo o 
que aconteceu? Alguns sairão derrotados e destruídos disso, 
outros fortalecidos, agradecidos e mais humanos. Portanto, 
essa é uma oportunidade única de nos reinventarmos, de 
olharmos as situações de outra maneira. Porém, será que os 
indivíduos terão mesmo consciência de tudo que aconteceu e 
tudo que ainda pode acontecer? Será que não será mais um 
fato que cairá no esquecimento e na mente vaga da maioria 
da sociedade?

Esse afastamento e a falta do contato humano permitirão 
que aprendamos, na dor da solidão, a importância da cura, 
de um abraço, de uma boa companhia. Seus contatos virtuais 
foram suficientes para aquecer o seu coração? Os meus aju-
daram, mas nada como a presença, o olho no olho, o calor 
humano, um bom café, o brinde com uma taça de vinho, o 
embarque para aquela viagem esperada e aquele abraço para 
a troca nítida de energia.

Como serão nossos próximos meses? Ainda sentiremos 
dor, medo, preocupações, angústias. Alguns ainda passarão 
por um médio ou longo período de cura dos traumas que 

todo esse momento de introspecção proporcionou; outros 
vivenciaram esse momento sublime com inteligência. A feli-
cidade mesmo é ver os evoluídos, que acompanharam tudo 
com atenção e amor infinito. A nossa Terra amada não será 
mais a mesma, nem muitos de nós. A mudança vibratória do 
planeta interferirá em nossas vidas. 

Será, então, que já não é hora de você medir sua força, 
colocar à prova o poder da oração e do seu pensamento? 
Perceber que Jesus Cristo está sempre em seu coração? Infe-
lizmente, nem sempre paramos para entender e sentir isso. O 
medo some quando sentimos isso. Mas é por esse motivo que 
há quem passe com tanta tranquilidade e ainda evolua nesses 
momentos. Geralmente, essas pessoas sentem a presença 
desse ser de luz único e eterno! Por isso, seja semeador da 
esperança. Bem-aventurados os que entenderem e aprovei-
tarem esse momento, porque muito pôde e pode ser feito.

É momento de espalhar a esperança, se preparar para 
uma nova era, além de exacerbar e perceber melhor a cons-
ciência de tudo que vivemos e ainda presenciaremos. Seja luz 
para quem se deixou cair e enxerga mais a escuridão, para 
quem não percebe a presença dAquele que nos guia.

Sinta-se infinito nesse universo tão vasto e bonito. Sonhe 
sempre e permita-se viver o melhor para a sua vida. Faça valer 
a pena! Cuide do seu emocional, tenha mais intimidade com 
Deus, viva bem o seu agora, foque em seus ideais e vamos 
juntos. Que Deus abençoe você!

Fabily Rodrigues
(Gestor/Editor da Em Foco Mídia)
emfocomidia@emfocomidia.com.br

O Jornal Jaraguá em Foco é uma publicação mensal da Em Foco Mídia voltada 
aos moradores e comerciantes dos bairros Jaraguá, Dona Clara, Aeroporto, Indaiá, 
Santa Rosa, Liberdade, São José, Ouro Preto, Castelo, Planalto, Itapoã e em parte 
do Universitário, São Luiz e Santa Amélia. Independente e 
imparcial, o principal objetivo do Jornal é informar, esclarecer 
e debater, por meio de matérias, temáticas úteis e demais 
notícias. O Jornal é entregue gratuitamente (15 mil exem-
plares) em residências, comércios, clubes, empresas, entre 
outros locais de grande circulação.
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www.emfocoturismo.com.br

Conheça o misterioso e instigante Stonehenge, na Inglaterra, e 
o indescritível Parque de Torres Del Paine, no Chile. Página 3

Turismo 10: Veja os 10 pratos típicos brasileiros que mais 
agradam aos turistas. De quais você mais gosta?  Página 8

Confira os eventos e as novidades dos nossos parceiros: Hotel 
Dann Inn Campos do Jordão, Avianca, Suzuki e Rede Vert. Página 7

Em Foco Turismo @emfocoturismo 

As maravilhas da Flórida

foToS: bAnCo De ImAgenS

o estado da flórida é conhecido como um 
dos principais destinos turísticos do mundo. os 
brasileiros o amam tanto quanto as possibilida-
des que uma viagem dessas proporciona. É real-
mente encantador, tentador e inesquecível. não 
há como negar que as cidades da flórida são 
conhecidas pela organização, diversificação e 

facilidade com o idioma: é possível se virar facil-
mente falando em espanhol e mesmo em portu-
guês, devido à presença de inúmeros brasileiros 
e latinos que moram e trabalham no estado. 

A flórida é, ainda, mundialmente famosa 
por ser a casa da Disney World e dos incríveis 
parques temáticos de orlando como a Universal 

Studios, o epcot e o magic Kingdom. mas o 
Sunshine State (estado do brilho do sol) possui 
uma beleza que supera os parques, os outlets, 
a agitada vida noturna e a faixa litorânea, que 
percorre mais de 1.700 km.

Leia mais nas páginas 4, 5 e 6

Confira 10 maravilhosos motivos para ter um 
cachorro. Página 16

Gatos: criá-los dentro de casa ou com 
acesso à rua?  Página 13

Animais de estimação em condomínios são 
permitidos? Página 7

@petemfocowww.petemfoco.com.br
Pet em Foco(31) 2552-2525

Os cães são simplesmente maravilhosos e 
já não são considerados apenas animais de 
estimação. Eles têm status de membro da fa-
mília. Mas como escolher a raça mais indicada 
para cada tipo de pessoa, gosto ou moradia? 

O grande segredo é a compatibilidade 
do animal com seu estilo de vida e também 

com o seu ambiente. A escolha de um animal 
requer muita responsabilidade, pois não é 
apenas um presente que pode ser descartado 
depois e certamente trará algumas despesas 
extras.

Após essas reflexões, é chegado o mo-
mento de decidir entre a idade, o tamanho e o 

sexo para, em seguida, escolher um cão com 
pedigree ou um sem raça definida (SRD). As 
raças têm suas particularidades, e é funda-
mental que você as conheça antes de tomar 
a decisão.

Leia mais nas páginas 8, 9, 10, 11 e 12

FOTOS: BANCO DE IMAGENS
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Av. Professor Magalhães Penido, 50 - São Luiz (dentro do estacionamento 24h)

• Lanternagem
• Martelinho de ouro
• Pintura
• Polimento
• Espelhamento

Bateu?

Amassou?

Arranhou?
3427-9346
99565-7597

Vem aí a quarta edição da revista Café e 
Motivação, um informativo impresso repleto 
de conteúdos interessantes sobre o vasto uni-
verso dos cafés. Nesta edição, você poderá 
conferir matérias como: efeitos da cafeína 
em nosso organismo, como guardar seu café, 
alimentos que combinam com café, pinturas 
com a borra do café, dentre muitos outros.

Para a produção desta edição, nossa 
equipe ouviu especialistas, participou de 
vários eventos (antes da pandemia) e se 
aprofundou nos assuntos. Lembrando que a 
Em Foco Mídia, empresa responsável pelos 
jornais Jaraguá em Foco e Cidade Nova em 
Foco, produz também a única revista espe-
cializada apenas em café em Minas Gerais e 
é a única com distribuição gratuita para 
todo o Brasil. 

Nosso principal objetivo é informar e 
debater sobre os mais diversos assuntos 
voltados ao café, com notícias do setor e do 
mercado, divulgar cursos e eventos, mostrar 
as cafeterias, falar das várias versões dessa 
bebida, contar histórias, além de apresentar 
dicas e curiosidades.

Caso se interesse, você também pode 
anunciar o seu produto ou serviço na Café e 
Motivação, que tem uma tiragem de 10 mil 
exemplares. Ademais, a distribuição da revista 
impressa é realizada gratuitamente em pon-
tos estratégicos e de grande circulação, nos 
vários segmentos ligados ao café e ao lazer 
em Belo Horizonte, além de eventos e cidades 
que visitamos. Já a versão on-line é divulgada 
via e-mail, site e em nossas redes sociais.

Quem tiver interesse na nova modali-
dade da assinatura da versão impressa, que 
vem junto com um café especial e brindes, 
basta solicitar pelo e-mail ou pelo Direct do 
Instagram.

Deixe a sua marca registrada em um 
informativo que aborda, exclusivamente, o 
universo do café! 

Mais informações: (31) 99998-8686
cafe@emfocomidia.com.br
@cafeemotivacao

Criada, em 2014, pela Associação 
Brasileira de Psiquiatria (APB), em parceria 
com o Conselho Federal de Medicina 
(CFM), a campanha “Setembro Amarelo” é 
realizada anualmente em todo o Brasil. O 
objetivo é conscientizar a população sobre 
a prevenção contra o suicídio e reduzir o 
número de casos no país.

Atualmente, o Brasil registra cerca de 12 
mil suicídios por ano. Enquanto, no mundo 
todo, esse número passa de 1 milhão. Des-
ses, 96,8% dos casos estão relacionados a 
transtornos mentais, como a depressão e o 
transtorno bipolar. 

Apesar de, oficialmente, o Dia Mundial 
de Prevenção ao Suicídio ser em 10 de 
setembro, as ações da campanha se esten-
dem por todo o ano. E em contribuição à 
essa luta, o Centro de Valorização da Vida 
(CVV) realiza apoio emocional e prevenção 
contra o suicídio por meio de visitas, chat 
on-line, e-mail e telefone. Lembrando que os 
atendimentos são gratuitos e ocorrem sob 
total sigilo. Divulgue a campanha e ajude a 
salvar vidas! 

Mais informações: 188 
www.setembroamarelo.com

Café e Motivação

@cafeemotivacao

M O TI V A Ç Ã

O

ANO I • EDIÇÃO 1 • NOVEMBRO / DEZEMBRO 2018
A revista para quem ama café

www.cafeemotivacao.com.br(31) 2552-2525

o café no cinema – página 16

métodos para preparar café – páginas 6 e 7

notícias do mercado cafeeiro – páginas 3 e 5
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NOVA EDIÇÃO DA REVISTA
CAFÉ E MOTIVAÇÃO

SETEMBRO AMARELO: CONVERSAR É
A MELHOR SOLUÇÃO

BANCO DE IMAGENSEM FOCO MÍDIA
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JARAGUÁ INFORMA

O Rotary Club de Belo Horizonte - Jaraguá 
desenvolve um projeto de doação de com-
putadores para estudantes carentes que 
logo prestarão o Exame Nacional do Ensino 
Médio (Enem). A ideia partiu do associado 
Saulo Augusto Matos da Silva e o projeto já 
arrecadou mais de 300 equipamentos, sendo 
que 50 já estão prontos para serem doados. 
A realização só é possível graças à ajuda 
de voluntários, como a Qualyinf, empresa 
de informática, e o Minas Tênis Clube, que 
fizeram doações expressivas ao projeto. 

O Presidente do Rotary Club BH – Jaraguá, 
Onésimo Ramos, explicou o que o motivou à 

ação solidária. “Isso acontece normalmente 
entre todos nós, voluntários, ao observarmos 
a necessidade da região onde residimos ou 
trabalhamos. O associado teve a ideia de 
ajudar estudantes com a situação econô-
mica não favorável a obter equipamento de 
informática que permita adesão às aulas e 
aos cursos não presenciais.” 

A identificação dos alunos que serão 
beneficiados ocorre por meio de informa-
ções de escolas municipais, estaduais e 
outras associações. Quem tiver interesse 
em doar pode entrar em contato nos números 
9116-0635 / 98726-1583 / 98802-5300.

ESTUDANTES CARENTES 
RECEBEM COMPUTADORES

DIVULGAÇÃO

SEMÁFOROS SÃO INSTALADOS 
NO BAIRRO INDAIÁ

Três semáforos foram implantados na 
esquina das ruas Boaventura e Estoril, 
no bairro Indaiá, em frente ao Condomínio 
Ipê Amarelo. Segundo a Assessoria de 
Comunicação e Marketing da BHTRANS, 
a previsão de ativação dos sinais é para a 
primeira semana de outubro.

O morador da região, Yuri Vieira, disse 
que a situação do trecho sempre foi compli-
cada. “A via acabou virando uma rota para 
quem quer fugir das ruas principais. Sem 
contar que já é difícil, porque a curva é 
fechada para a passagem de ônibus e a 
entrada do condomínio Ipê Amarelo ainda 
atrapalha.” Outra moradora do bairro, Dalva   
Ferreira Carneiro, ressalta o perigo do trecho. 

“O trânsito nesta esquina é bem perigoso e 
demorado, porque ninguém dá a preferência.” 

O motorista da linha 5201 - Dona Clara/ 
Buritis, Vinícius Ferreira, acredita que, com 
os novos semáforos, haverá melhorias para 
todos que passam ali. “Muitas pessoas não 
dão a preferência. Como o ônibus é grande, 
paramos o trânsito por muito tempo. Vai 
ajudar de maneira geral.” 

Outro cruzamento na região que é alvo 
de reclamações de pedestres é o da Rua 
Izabel Bueno com Rua Cacuera, no Jaraguá. 
No entanto, a BHTRANS informou que ainda 
não há previsão para a instalação de semá-
foros no local.

FABIANO LANA
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PAMPULHA INFORMA

Descobrir por meio 
da investigação.
No Santa Marcelina
seu filho aprende 
a protagonizar
sua história. 

Educação Infantil

MATRÍCULAS ABERTAS
www.marcelinas.com.br

Agende sua visita: (31) 9 9321-1025
Educação Infantil / Ensino Fundamental / Ensino Médio

Cuidar e acolher são os fundamentos 
principais do Colégio Santa Marcelina. 
Sabemos bem que para muitas 
crianças essa fase representa o 
primeiro contato escolar e a criação 
dos primeiros laços de amizade que 
são fundamentais para toda a vida.

Aqui, praticamos a pedagogia da 
escuta baseada em Reggio Emilia. Isso 
só é possível graças a uma equipe de 
docentes qualificada, que possui um 
olhar atento para a individualidade de 
cada criança e realiza uma abordagem 
educativa baseada no vínculo afetivo.

Educação bilíngue

Uma nova clínica de psicologia, psi-
canálise e terapia ocupacional infantil foi 
inaugurada no bairro Castelo. O Espaço 
Raízes Desenvolvimento Humano surgiu 
com o objetivo de acolher e fazer um traba-
lho integrado com as mais diversas áreas e 
profissionais, oferecendo uma escuta apri-
morada e um olhar singular ao paciente, 
que, dessa forma, fica bem assistido e 
protegido.

A clínica é formada pelas psicólogas 
Carina de Vasconcelos (atendimento Psico-
diagnóstico e Psicoterapia infantil), Juliana 
Barbosa (Mestre em Psicanálise e especia-
lista em Neuropsicologia), Marcela Gasparini 
(Psicanalista com formação permanente em 

psicanálise), além da terapeuta ocupacio-
nal Elaine Alves (pós-graduada em Autismo 
e Neuropsicologia com certificação interna-
cional de integração sensorial).

“Sabe aquela hora em que as raízes 
começam a crescer tanto que quebram a 
parede? Assim começou a nossa história. 
Espero que todos que passarem por nossas 
portas vejam que um sonho pode começar 
de uma conversa despretensiosa e, com 
certeza, criar raízes. O Espaço Raízes está 
pronto para conhecer você! Sejam bem-
vindos”, convida Marcela. A clínica está 
localizada na Avenida Tancredo Neves, 2640, 
sala 710. 

Mais informações: 3566-2640

Se tem uma coisa que os moradores 
da região do Jaraguá não podem reclamar, 
é da falta de espaços odontológicos. Afinal, 
temos ótimas clínicas e profissionais por 
aqui. O shopping Street Mail Aeroporto, 
localizado entre as ruas Boaventura e 
General Aranha, recebe um novo espaço 
odontológico. A Grand Sorriso Odontologia 
foi inaugurada no dia 31 de agosto com o 
objetivo de ser referência na região pelo 
atendimento, estrutura de seu espaço 
físico e serviço oferecido do início ao fim 
do tratamento.

A responsável técnica, Nayara Bicalho, 
é especialista em Ortodontia com aperfei-
çoamento em Odontologia Estética pela 

ABO/MG e capacitação em Harmonização 
Facial. A equipe será ampliada com outros 
profissionais para abranger também as 
áreas de endodontia, periodontia, implan-
todontia, prótese e clínico geral.

Visando tornar a experiência de ir ao 
dentista mais prática, os pacientes podem 
utilizar as redes sociais para entrar em con-
tato (@grandsorriso) ou agendar a consulta 
enviando uma mensagem no WhatsApp: 
99675-2592. Com o atendimento das 8h 
às 18h, de segunda a sexta, e das 8h às 
12h, aos sábados, a clínica está locali-
zada na Rua Boaventura, 1836, Loja 11, 
no bairro Liberdade. 

Mais informações: 3234-3440

NOVA CLÍNICA MULTIDISCIPLINAR 
NO BAIRRO CASTELO

JARAGUÁ CONTA COM NOVA 
CLÍNICA ODONTOLÓGICA

FOTOS: DIVULGAÇÃO
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Foi inaugurada, recentemente, a nova unidade da pizzaria 
delivery Forno da Pizza. Com uma loja no bairro Santa Inês, 
desde 2017, o objetivo do espaço, localizado na Rua Izabel 
Bueno, 1039, loja 4, é oferecer aos clientes uma extensa 
variedade de sabores de pizza feita com massas finas e “com 
ingredientes de qualidade e entrega rápida”.

Há 30 anos no ramo de pizzas, Deronildo Gomes da Silva, 
um dos proprietários do estabelecimento, comanda a cozinha 

Com o objetivo de aproximar as famílias da escola, o 
Centro Educacional Iza Rizzotti realizou, na manhã do dia 29 
de agosto, o “Drive Thru da Família”, na Rua Jornalista Waldir 
Lau, 421, no bairro Itapoã, onde está localizada a instituição 
de ensino. 

Pais e alunos, em cerca de 30 carros decorados, partici-
param do evento, que também teve a intenção de agradecer 

às famílias que mantêm os contratos com a escola, apesar 
das dificuldades. “Mobilizamos a comunidade em prol de cari-
nho e afeto em um tempo tão difícil. Foi fantástico! Superou 
as expectativas!”, comemorou a Diretora pedagógica, Denise 
Campos Duarte. 

Para não haver aglomeração, horários foram estipulados 
para que as turmas do Drive Thru acontecessem em rodízio.

O metrô de Belo Horizonte tem novo horário de circula-
ção. As composições funcionam de segunda a sexta-feira, 
das 5h40 às 23h, nas 19 estações, sem interrupções. Já 
nos fins de semana, a operação ocorre em dois períodos: o 
primeiro é das 5h40 às 13h e o segundo vai das 16h às 23h. 

A medida foi adotada por causa da ampliação na flexibilização 
do comércio. No entanto, a Companhia Brasileira de Trens 
Urbanos (CBTU) reforça as medidas de prevenção, como o 
uso de máscaras e de álcool em gel, e pede aos passageiros 
que evitem conversas durante as viagens e nas estações.

31/08/2020 Cópia de IMG_5210.HEIC

https://drive.google.com/drive/folders/1QAsyJJyErR9AUZXNZPBg84ag7i35oS-V 1/1

PAMPULHA INFORMA

UNIDADE DE PIZZARIA DELIVERY É INAUGURADA NO JARAGUÁ

ESCOLA PROMOVE DRIVE THRU PARA AGRADECER

METRÔ: NOVOS HORÁRIOS

DIVULGAÇÃO

DIVULGAÇÃO

BANCO DE IMAGENS

junto com os demais pizzaiolos. O cardápio conta com sabo-
res tradicionais e variedades especiais, incluindo bacalhau, 
salmão e camarão. Mas as opções não param por aí, já que há 
também diversas opções para vegetarianos, como berinjela, 
alho poró e abobrinha, além das pizzas doces.

A pizzaria funciona todos os dias, das 18h à 0h. Além do 
iFood, os pedidos podem ser feitos pelo telefone 2512-1325  
ou pelo WhatsApp 3991-9960
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Dona Fabíola Maia de Oliveira, a Vovó Loca, de 91 anos 
e meio, como gosta de dizer, é moradora do Jaraguá e um 
sucesso nas redes sociais com as coxinhas e roscas que 
produz artesanalmente. Ela já tem quase 65 mil seguidores e 
faz pães desde os 15 anos de idade. A empreendedora conta 
que aprendeu com a madrinha, em Morro do Pilar, sua cidade 
natal, na região Central de Minas. Desde então, sempre pro-
duziu para vender. “Fui a primeira padeira da cidade e vendi 
por mais de 50 anos. Eu fazia também chapéu de palha, que 
era um complemento da minha renda.” Ela ainda acrescenta 
que, quando as padarias chegaram ao Morro do Pilar, não 
se intimidou e inovou fazendo salgados e bolos para festas. 

Viúva, mãe de 14 filhos, avó de 20 netos, a Vovó Loca 
foi promovida, recentemente, à bisavó de uma menina. Sua 
história com o bairro Jaraguá começou em 2004, quando 

CONTE SUA HISTÓRIA

SIMPATIA E COXINHAS SABOROSAS SÃO 
MARCAS DE MORADORA DO JARAGUÁ

FOTOS: DIVULGAÇÃO

Fabíola Maia de Oliveira, 91, Empreendedora

uma das filhas se mudou para a região. “Morei com ela alguns 
anos. Tenho amigos da minha cidade aqui e frequento a igreja 
Santa Catarina Labouré, no Dona Clara. Gosto do Jaraguá, 
acho tranquilo.” Em fevereiro deste ano, a Dona Fabíola se 
mudou para outra casa, no Jaraguá mesmo, e permanece 
perto dos filhos e netos. Além da igreja, para onde vai a pé, 
ela também frequenta o Jaraguá Country Club e, se não fosse 
a pandemia, já teria iniciado aulas de Pilates.

INFLUENCER DIGITAL
O perfil do Instagram @coxinhadavovoloca foi criado por 

uma de suas netas, Bárbara Maia, e logo começou a ser 
seguido por milhares de pessoas. É por esse canal de comu-
nicação que as vendas acontecem e “chovem” elogios. Mas 
eles não se resumem apenas nisso, já que, quem curte as 

coxinhas, é automaticamente adicionado à legião dos “netos”. 
“Gosto de receber os novos netos. Adoro ler os comentários, 
recebo muito carinho de todos os cantos, até de outros paí-
ses. Estou me divertindo.” Além disso, a visibilidade da Vovó 
Loca não fica só na Internet. Ela já concedeu entrevistas para 
alguns programas de TV e ainda recebe vários elogios de 
atores e cantores conhecidos.

Aos 91 anos e meio de idade, a Vovó Loca esbanja dis-
posição, bom humor e conta que pretende permanecer firme 
como influencer digital. Ela finaliza deixando um conselho aos 
seguidores. “Acredito que a pessoa precisa ter confiança no 
que faz, ter constância e colocar a mão na massa. Trabalhar 
me faz muito bem e acredito que ocupar a cabeça faz bem 
pra todas as idades”. (Ana Guimarães)
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Tratamento com especialistas:

Av. Doutor Cristiano Guimarães, 1867 - Planalto

PERTINHO DE VOCÊ!

Excelência em qualidade

sorrirodontologiabh@gmail.com

99208-13023441-6727

@sorrirodontologiabh

Odontopediatria • Ortodontia • Periodontia
Implantodontia • Próteses • Clínica Geral • Cirugias

Estética facial: botox, preenchimento e fios

O MAL QUE ACOMPANHA 
A HISTÓRIA

Estamos há mais de 130 anos da assinatura da Lei Áurea, 
mas os resquícios de escravidão e de racismo ainda estão 
presentes no Brasil e no mundo. Em nosso país e em outros 
que utilizaram a mão de obra escrava, o racismo é resultado, 
principalmente, da colonização e da escravidão. 

Mesmo após a promulgação da Lei Áurea, em 1888, não 
foram criadas políticas de inserção dos negros recém-libertos 
na educação e no mercado de trabalho. Por esse motivo, os 
ex-escravos enfrentaram ainda problemas de moradia e fome, 
já que perderam as condições mínimas de subsistência que 
dispunham enquanto eram escravizados, conforme ressal-
tou o músico Dokktor Bhu. “Quando houve a libertação dos 
escravos, não houve um planejamento social. As pessoas 
que estavam libertas não tinham condições de voltar para a 
África, alguns até conseguiram, mas de maneira geral, não 
voltaram. Então a situação se transformou num problema.” 

Apesar de a sociedade, em geral, não distinguir os termos 
relacionados à diminuição do negro, eles possuem signifi-
cados diferentes. O racismo se difere do preconceito, por 

exemplo, que é um julgamento sem conhecimento de causa. 
Também diverge-se de discriminação, que é o ato de tratar 
pessoas de modo diferente por diversos motivos. Na verdade, 
o racismo é uma forma de preconceito ou discriminação moti-
vada pela cor da pele ou pela origem étnica, que pode se 
manifestar de três maneiras:

 » Crime de ódio/discriminação racial direta, que é o 
modo mais evidente. São situações em que pessoas são 
difamadas, violentadas ou têm o acesso a algum tipo de 
serviço ou lugar negado devido à sua cor ou origem étnica;

 » Racismo institucional é o que ocorre por meios for-
mais, mas não explicitamente. São exemplos as abor-
dagens mais violentas da polícia e a desconfiança de 
agentes de segurança e empresas contra pessoas negras, 
sem justificativas coerentes; 

 » Racismo estrutural está cristalizado na cultura de um 
povo. Pode ser percebido na constatação de que poucos 
negros ou indivíduos de origem indígena ocupam cargos 
de chefia em grandes empresas. 

IMPACTOS SOCIAIS E PROFISSIONAIS
O contador e CEO da Rotanog Contabilidade, Rodrigo 

Tadeu Monteiro Nogueira, afirma que, ainda hoje, o negro 
enfrenta desconfianças quanto ao seu desempenho: “Somos 
diariamente influenciados negativamente, voluntária ou invo-
luntariamente, por terceiros no universo social, no sentido de 
duvidar de nossa capacidade de atuação pessoal ou profis-
sional. Sentimos que as pessoas, muitas vezes, ficam com o 
pé atrás no que se refere à confiança, de termos condições 
de atuar em qualquer área como qualquer outra pessoa de 
outra etnia.” 

O gerente comercial, Márcio Santos, concorda. Segundo 
ele, inúmeros casos de discriminação já foram presenciados: 
“Trabalho na área corporativa há muitos anos, como gestor 
de uma multinacional, e já presenciei diversos casos em que 
ficou notório o racismo. Vi as reações de quem sofreu com 
isso. Alguns levam na esportiva, outros rebatem e há quem 
guarde para si. Já vi muitos abandonarem o trabalho e seus 
sonhos por conta disso. O impacto é devastador, realmente 
acaba com sonhos e carreiras."

Sobre o racismo provocar impactos, o Presidente da 
Comissão de Promoção da Igualdade Racial da OAB/MG, 
Gilberto da Silva Pereira, reforça que não há somente prejuízos 
sociais e de trabalho, mas também à saúde, à economia e 
entre outros: “A ideologia do racismo vem recheada do con-
ceito de que as pessoas negras não são capazes de desem-
penhar funções importantes. Sendo assim, essas pessoas 
são consideradas aptas apenas para estar em subempregos 
e, sobretudo, com baixa renda, salários irrisórios ou diferentes 
de pessoas não negras que exercem a mesma função.”

A advogada, economista e perita judicial, Luciana 
Monteiro Nogueira, afirma que existe uma desigualdade 
social e a história explica o porquê de o negro não ocupar 
significativamente espaços de poder, mesmo nos dias de hoje. 
“Apesar de sermos 56% da população, segundo os dados do 
IBGE, a população preta ainda ocupa a margem da sociedade. 
O lugar subalterno é naturalizado para o homem e a mulher 
preta, não desmerecendo as profissões que exigem baixa 
escolaridade. Precisamos de representatividade e política 
de reparação social, investir em educação e saúde. Não há 
possibilidade de se falar em meritocracia em uma sociedade 
que está alicerçada pela desigualdade no âmbito social, 
econômico e, principalmente, do Direito”, explica.

CLAY BANKS
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Rua Campanário, 226
Loja A - Santa Inês

Rua Izabel Bueno, 1.039
Loja 4 - Jaraguá

JARAGUÁ SANTA INÊS

2512-1325 3485-9405

HORÁRIO DE FUNCIONAMENTO
TODOS OS DIAS DAS 18H ÀS 00H 3991-9660

Descontos exclusivos nos
    pedidos pelo site ou aplicativo!

WWW.FORNODAPIZZA.COM.BR
      @_FORNODAPIZZA

60 sabores de pizzas para você escolher!60 sabores de pizzas para você escolher!

MAIS DO QUE NA HORA DE POR FIM A ESTE MAL

LEI ANTIRRACISMO
A lei nº 7716, de janeiro de 1989, torna crime qualquer 

manifestação que exclua ou discrimine pessoas em função de 
sua cor, etnia ou raça. Essa medida jurídica, que representa 
um enorme passo na luta pela igualdade racial no Brasil, 
prevê penas de prisão a quem cometer crimes de ódio ou 
intolerância racial. Segundo o texto, indivíduos não podem 
ser discriminados em contratações de empresas, concursos 
públicos, acesso à lojas, estádios ou quaisquer outros esta-
belecimentos em função de sua cor. Também fica proibida a 
divulgação de mensagens racistas e de símbolos que remetam 
a qualquer teoria supremacista.

Quando o crime de discriminação racial ocorrer por meio 
de veículos de comunicação, a pena pode ser maior, chegando 
a até cinco anos de reclusão. Além dessa lei, tramita no 
Congresso Nacional um projeto de lei de 2015, do senador 
Paulo Paim, que, se aprovado, tornará o racismo e o ódio, por 
conta de raça e cor, agravantes de crimes graves. Assim, nos 
casos de lesão corporal grave e homicídio, quando ocorridos 
por motivação racial, poderão ter penas mais severas.

BLACK LIVES MATTER
Recentemente, milhares de manifestantes foram às ruas 

de cidades da Europa, Austrália, Coreia do Sul, Japão e até 
mesmo no Brasil em apoio aos protestos nos Estados Unidos 
pelo fim da brutalidade policial. Os atos simultâneos realça-
ram a crescente insatisfação com o tratamento dado pela 
polícia às minorias. O estopim do movimento foi o assassinato 
do negro George Floyd, em Mineápolis, no dia 25 de maio. 
Ele morreu ao ter o pescoço pressionado pelo joelho de um 
policial branco durante nove minutos. Apesar de Floyd pedir 
ajuda, os demais agentes de segurança presentes no local 
somente observaram a cena enquanto populares exigiam, em 
vão, que o policial parasse de imobilizá-lo. 

Ainda nos surpreendemos ao perceber o quanto é latente 
o preconceito por questão de pele. Num mundo que se atuali-
zou tanto, com tanto acesso a informações nos mais diversos 
meios, percebemos que grande parte da população ainda 
tem muito a evoluir culturalmente e intelectualmente. (Ana 
Guimarães)

“O racismo institucional é uma ferramenta de opressão. É 
implícito dentro da democracia. É muito usado. É notório o 
impacto nas questões sociais. E se conscientizar do racismo 
é um exercício diário.” Dokktor Bhu, Músico

“Não há mais espaço para o racismo! O preto se descobriu 
como preto, ocupante de espaço na sociedade e poder de 
voz. Não há possibilidade de retroceder porque não mais 
olhamos para trás.” Luciana Monteiro Nogueira, Advogada, 
Economista e Perita Judicial

“Devemos mudar o conceito do negro. Ele não é somente 
uma herança da escravidão, mas a de um povo que construiu 
o Brasil. É preciso mudar, principalmente, a forma como o 
negro é exposto nos museus, sempre atrelado à correntes, 
troncos, senzalas... Isso precisa mudar.” Rodrigo Tadeu 
Monteiro Nogueira, Contador e CEO da Rotanog Contabilidade

“A cor da pele não define capacidade, índole e nem caráter. 
Vemos tantos negros que foram grandes ícones e exemplos 
no mundo todo como Nelson Mandela, Mahatma Gandhi, 
Zumbi e Barack Obama. É inacreditável que o racismo ainda 
exista.” Márcio Santos, Gerente Comercial na multinacional 
Verisure Brasil

“Cada um deve se colocar no lugar do outro e reconhecer que o racismo é um dos crimes mais 
cruéis e repugnantes de todos os tempos. É importante lembrar dos ensinamentos de Angela 
Davis, que diz que, em uma sociedade racista, não basta não ser racista, é necessário ser 
antirracista.” Gilberto da Silva Pereira, Presidente da Comissão de Promoção da Igualdade 
Racial da OAB/MG e da Comissão de Igualdade Racial da Abracrim/MG

CLAY BANKS

Linha completa de selos mecânicos
e peças para manutenção de motores

Rua Cel. Quintiliano Valares, 81
Planalto - (31) 3495-3343

Rua Rio Grande do Sul, 214
Centro - (31) 3309-9413

Av. Pedro I, 2233G
São João Batista - (31) 3889-2210
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Após cinco meses de restrições, a capital mineira retoma 
as atividades comerciais de maneira gradual. Desde março, 
quando foi iniciado o isolamento social, por causa da pande-
mia da Covid-19, setores considerados não essenciais ficaram 
fechados. Alguns comerciantes não conseguiram manter seus 
negócios, outros precisaram reduzir o quadro de funcionários 
ou adotar modalidades alternativas de trabalho e contratação. 
Os que resistiram ao tempo difícil que o Coronavírus trouxe 
tentam, agora, se adaptar à nova realidade. 

No entanto, apesar do cenário inesperado, alguns se 
mostram otimistas para a nova fase que atravessam. O 

franqueado da Orthocrin Jaraguá, Fábio Hélio, está esperan-
çoso e aposta que a clientela da Pampulha corresponderá 
às expectativas. “Esperamos a retomada da economia da 
nossa região. Com o consumidor indo às ruas com segurança, 
a região volta a ser prestigiada. Creio que vamos dar a volta 
por cima após este período tão difícil.” 

Mesmo sem autorização para o retorno das aulas, a 
diretora da Escola Infantil Pequetitos, Lúcia de Almeida Faria 
Santos, acredita que a volta será muito boa, pois as pessoas 
também estão melhores. “Eu enxergo essa retomada do 
comércio como algo muito positivo. Estamos mais cuidadosos, 

mais atenciosos com nossa saúde e com a do próximo, pois 
dependemos dele também. Nos reinventamos na pandemia, 
aprendemos a fazer coisas que nunca imaginávamos que 
iríamos fazer. Estamos voltando pessoas melhores, mais 
maduras e com a certeza de que vamos vencer e dará certo!”

CENÁRIO E AVALIAÇÃO
O economista-chefe da Fecomércio MG, Guilherme 

Almeida, diz que é boa a expectativa do comércio para os 
próximos meses, incluindo o Natal 2020. “O cenário está mais 
favorável, fato constatado no comportamento do Indicador 
de Confiança do Empresário do Comércio, antecedente às 
vendas, que traduz a confiança e as perspectivas do empre-
sário do comércio em relação à economia, ao setor e às suas 
operações. Essa confiança está pautada em alguns fatores: 
primeiro, um aspecto sazonal, haja vista que o segundo 
semestre tende a ser mais aquecido para o setor terciário, 
frente ao primeiro - afinal, neste período, temos datas come-
morativas importantes, como o Natal, o Dia das Crianças e a 
Black Friday, que, devido ao seu apelo emotivo e comercial, 
acabam alavancando as vendas do setor. Segundo, o compor-
tamento dos indicadores conjunturais, que, em suas últimas 
divulgações, apresentaram uma gradativa recuperação. Além 
disso, o processo de flexibilização do comércio, seguindo pro-
tocolos sanitários, contribuiu – e contribui – para a melhoria 
da atividade econômica”, avalia.

MUDANÇAS E ADAPTAÇÕES
Delivery, e-commerce e home office passaram a ser 

adotados com uma frequência muito maior. A população 
se viu inserida por meses no mundo virtual para trabalhar, 

OTIMISMO NA RETOMADA DO COMÉRCIO DE BELO HORIZONTE
MAITÊ LOUZADA
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pouco mais sobre essas novi-

dades, o jornal Cidade Nova em 

Foco conversou com alguns pro-

fissionais da região para contar 

um pouco mais das mudanças e 

das novas tendências para o seg-

mento odontológico.Leia mais nas páginas 4 e 5
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O USO DA TECNOLOGIA NA SAÚDE BUCAL
Confira as informações sobre o lançamento da revista 

Café e Motivação. Página 3

momento instável do País é oportunidade para fazer a di-

ferença.  Página 2

ligação entre regiões leste e Nordeste da capital ainda 

não tem data para terminar. . Página 6
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AMPLIE A VISIBILIDADE DO SEUS PRODUTOS E SERVIÇOS!

www.emfocomidia.com.br

(31) 2552-2525 
     99998-8686

@cidadenovaemfoco

comprar, vender, estudar, rever familiares e amigos e se divertir 
dentro do possível. Diante do panorama, a sócia-proprietária 
do Depatas Petshop, Edilene Messeder, diz que, mesmo 
oferecendo um serviço essencial para os animais, precisou 
fazer alterações em seu negócio. Ela decidiu abrir também 
uma loja on-line. “Nosso trabalho no estabelecimento físico 
não foi paralisado, mas tivemos uma redução no horário de 
atendimento. Isso fez com que as vendas de produtos caíssem 
consideravelmente, uma vez que as pessoas passaram a ficar 
mais em casa."

As adaptações são várias e questões de higiene também 
estão sendo revistas no comércio. Além disso, medidas mais 
rígidas para a segurança sanitária são adotadas, como, por 
exemplo,  a disponibilização de álcool em gel para os clien-
tes utilizarem ao entrar na loja e o uso de termômetros para 
aferição da temperatura corporal. A proprietária do Dona Pet 
Banho e Tosa, Christiane Portugal dos Santos, afirma que a 
rotina do espaço está diferente. “Mudamos alguns hábitos, 
como não dar beijos nos cachorros e não os deixarem soltos 
no ambiente após o banho. Agora, desde que recebemos o 
pet até sua devolução ao tutor, usamos máscaras e sempre 
higienizamos as mãos. Acredito que isso não irá mais mudar.”

Assim, o momento é de adaptação, dedicação e muito 
trabalho para voltarmos a uma possível normalidade. 
Este é o momento de rever processos e se adequar a uma 
nova realidade. (Ana Guimarães)

OTIMISMO NA RETOMADA DO COMÉRCIO DE BELO HORIZONTE

comércio

2mts

DICAS PARA COMERCIANTES PÓS-PANDEMIA

Siga as recomendações de segurança: O uso de máscaras 
e de álcool em gel deve ser mantido, bem como o distancia-
mento social. Novos hábitos surgirão, dentre eles, o não 
compartilhamento de objetos, como canetas, por exemplo;

Limpeza: Fique atento à higiene do estabelecimento comercial e dos produtos vendidos. 
O cuidado deverá ser redobrado no ambiente comum, como banheiros e prateleiras. 
Reserve um espaço para higienização prévia e outro para manipulação de alimentos;

Preços: Diante da queda da economia, as pessoas 
estão mais preocupadas com os preços. Procure 
comercializar produtos que unam qualidade e bom 
custo. Além disso, gere valor com a fidelização, 
foque no atendimento e não apenas na venda;

Busque ser a melhor opção de compras do seu segmento e a referência em seu bairro.
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ANUNCIE na única revista
totalmente exclusiva sobre café

com distribuição também na
região da pampulha.

www.cafeemotivacao.com.br@cafeemotivacao 99991-0125
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“Penso que o home office deixará de ser 
temporário e o mundo on-line ganha ainda 
mais força. Pensando nisso e diante desse 
quadro, resolvemos montar a nossa loja 
virtual, que, em breve, estará em funciona-
mento. Assim, esperamos alavancar as nos-
sas vendas, para oferecer nossos produtos 
de maneira mais dinâmica.”

Edilene Messeder, Sócia-proprietária 
do Depatas Petshop

“Estou muito feliz com esse retorno e 
já preparadíssima para conviver com todos 
quando for possível. Estaremos com muita 
segurança, máscara, álcool em gel, tapete 
sanitizante, roupas adequadas e vamos 
recuperar um pouquinho deste ano. Eu 
enxergo essa retomada do comércio como 
algo muito positivo.”

Lúcia de Almeida Faria Santos, 
Diretora da Escola Infantil Pequetitos 

“Vamos passar por uma nova ordem 
mundial. Agora, a tendência do consumi-
dor é preocupar mais com a saúde e com o 
bem-estar. As lojas estão preparadas para 
recepcionar os clientes com a maior segu-
rança possível. Álcool em gel e máscaras 
viraram itens indispensáveis para evitar a 
transmissão da doença.”

Fábio Hélio,
Orthocrin Unidade Jaraguá

“Vejo muitas pessoas que ainda não 
aderiram ou já relaxaram quanto ao uso da 
máscara e demais medidas de segurança. 
Por isso, é o estabelecimento que irá impor 
suas regras para que ninguém corra risco 
de se contaminar. Tudo tem que ser feito 
pensando na segurança de todos.”

Christiane Portugal dos Santos,
Proprietária do Dona Pet Banho e Tosa

PROFISSIONAIS AVALIAM O MOMENTO 
DA REABERTURA DO COMÉRCIO

“Nos reinventamos durante a quaren-
tena fazendo até mesmo atendimento em 
domicílio. Íamos com máscara e todas as 
precauções. Agora, voltamos para a loja 
com todos os cuidados e algumas restrições. 
Fazemos toda a higienização do material 
usado para medição na presença do cliente 
para que ele se sinta mais seguro.”

Paula Lotti Rocha Giovani, 
Sócia-proprietária da Ótica Pampulha

“A mensagem clara que a pandemia 
passou para todo o comércio é que sempre 
é necessário se reinventar. As empresas de 
telecomunicações conseguiram crescer. 
Com criatividade e empenho ampliamos 
o número de instalações, focando sempre 
em desenvolver novas formas de melhorar 
e facilitar o relacionamento com o cliente.”

Matheus Lopes de Araujo, 
Supervisor de Vendas da BL Fibra

“Independentemente da retomada do 
comércio, é importante lembrar que a Covid-
19 não foi embora. A população precisa ser 
conscientizada dos cuidados pessoais. 
Nossa escola já se preparou para o retorno. 
Não temos data, porém já construímos 
nosso protocolo de higiene. IEMP vivendo 
o futuro!”

Viviane Brandão de Toledo, 
Diretora Pedagógica do Instituto 
Educacional Manoel Pinheiro

“Em geral, esperamos um aumento 
das vendas, comparado ao período da 
pandemia, porém em menor volume, se 
comparado com o mesmo período de anos 
anteriores. Os segmentos que lidam com 
bens de primeira necessidade e os que 
têm elevadas procuras sazonais podem se 
beneficiar no período de fim de ano.”

Guilherme Almeida, 
Economista-chefe da Fecomércio MG

ENQUETE
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Sua atitude faz a diferença

CUIDE-SE E PROTEJA O SEU PRÓXIMO!
A pandemia do Coronavírus exige atenção 

redobrada com a higiene pessoal, dos alimentos, 
das roupas, da casa e também cuidados com 
o nosso próximo. Por isso, algumas medidas 
precisam ser mantidas para prevenir a transmissão 
dessa doença e de outras. Abraços, apertos de 
mão e compartilhamento de objetos não são bem-
vindos na situação mundial atual.

Lavar bem as mãos com água e sabão é uma 
arma eficiente contra os microrganismos. Para 
secar, dê preferência ao papel-toalha descartável. 
Outra atitude muito importante é o uso correto da 
máscara. Enquanto não há uma vacina contra a 
Covid-19, o equipamento de segurança se tornou 
fundamental para evitar a contaminação. Além 

GENTILEZA URBANA

disso, segundo especialistas, quando duas 
pessoas conversam sem máscara e uma delas 
está infectada, a chance de contaminação é 
muito alta. No entanto, essa probabilidade cai 
se uma estiver protegida e reduz ainda mais se 
as duas estiverem. 

Adotar uma espécie de etiqueta respiratória 
também é eficaz. Para não projetar gotículas no 
ar, mesmo de máscara, ao tossir ou espirrar, 
lembre-se de usar o antebraço para proteção 
da boca e do nariz. Como o vírus é invisível, ele 
pode estar sobre qualquer superfície. Assim, ao 
sair de casa, o ideal é higienizar, com álcool 
70%, as mãos e os objetos, principalmente, os 
de uso frequente.
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SAÚDE E BEM-ESTAR

TERAPIAS COMPLEMENTARES: COMO ELAS PODEM AJUDAR?

Em tempos de tantas incertezas, é comum que as 
pessoas fiquem mais estressadas e, até mesmo, desen-
volvam transtornos mentais sérios, como ansiedade e 
depressão. De acordo com um estudo desenvolvido pelo 
Grupo Abril, em parceria com a MindMiners, 54% dos bra-
sileiros estão extremamente apreensivos com o cenário 
de crise sanitária no país. 

São muitas as preocupações que nos assolam neste 
momento: a necessidade do distanciamento social, o retorno 
das atividades comerciais, os números exorbitantes de infec-
tados pela Covid-19 no mundo, entre muitas outras. Mas, 
apesar de toda essa pressão, não podemos deixar nossa 
saúde mental de lado. Sabia que as terapias complementares 
podem ajudar você neste momento?

O QUE SÃO?
Também conhecidas como alternativas, as Práticas 

Integrativas e Complementares (PICS) se referem ao conjunto 
de tratamentos terapêuticos não convencionais baseados em 
conhecimentos tradicionais. Atualmente, o Sistema Único de 
Saúde (SUS) oferece, de forma integral e gratuita, 29 desses 
procedimentos. A Acupuntura, Homeopatia, Meditação e Yoga 
são alguns dos exemplos mais conhecidos. De forma geral, o 
investimento nessas modalidades de tratamentos tem caráter 
preventivo. Ou seja, as práticas são adotadas com o objetivo 
de promover saúde e bem-estar, evitando o surgimento de 
eventuais doenças.

No entanto, as PICS também podem ser utilizadas como 
terapias de apoio aos tratamentos convencionais, aliviando 
determinados sintomas pré-existentes. 

De acordo com Jacqueline Barros, diretora da Equilibrium 
Hatha Yoga, o grande diferencial das terapias complementares 
está na visão do ser humano em sua totalidade, já que seu 
corpo, mente e espírito são considerados igualmente impor-
tantes na busca pela cura. Ela explica que “as características 
emocionais do ser humano influenciam em seus pensamen-
tos, crenças, humor e autoestima. Por isso, terapias voltadas 
para o tratamento interior do ser, como um todo, são cada 
vez mais procuradas."

No tratamento de transtornos mentais, as terapias alter-
nativas têm o papel de fazer com que o indivíduo conheça 
melhor a si mesmo, podendo compreender, assim, a origem 
de suas enfermidades. 

BUSCA CRESCENTE 
Neste momento sem precedentes, muitas pessoas têm 

encontrado nessas práticas uma saída para o estresse do 
"novo normal" no dia a dia. 

De acordo com a terapeuta holística Carol Veiga, no 
entanto, não é indicado procurar terapias alternativas 
apenas por recomendações alheias. Segundo ela, é neces-
sário “estudar bem o que será realmente benéfico, pois o 
que funciona para milhares de pessoas pode não garantir 
os mesmos efeitos para você”. Integrante da Associação 
do Processo Terapêutico Humanista e Outros (APTHO), ela 
defende que o maior benefício das terapias complementares 
é o autoconhecimento. 

“Conheça-te a si mesmo. Todos buscamos nosso pro-
pósito de vida: por que estamos aqui, do que gostamos e 
por que gostamos. E, para entender melhor o que se é, você 
precisa olhar onde todos temos medo, que é para dentro 
de si. Cada um entende seus sentimentos de acordo com 
sua trajetória de vida e suas vivências, cada ser é único. Se 
conhecer é uma aventura”, conclui Carol Veiga.

Assim, que tal aproveitar este momento para se conhecer 
melhor e garantir saúde e bem-estar? (Maitê Louzada)

CONHEÇA AS TERAPIAS MAIS INDICADAS ATUALMENTE

 » Acupuntura: baseada na medicina 
tradicional chinesa, consiste na inser-
ção de agulhas em pontos específicos 
do corpo. A regulação do metabolismo, 
o controle do estresse e o alívio de dores 
são alguns de seus benefícios.

 » Reiki : essa terapia integrativa 
consiste na canalização da energia vital 
universal, por meio das mãos, de modo 
a restaurar o equilíbrio físico, mental e 
emocional do indivíduo. 

 » Yoga: uma antiga ciência espiritual, 
relacionada ao budismo, o Yoga hoje se 
tornou um forte aliado à saúde mental. 
Sua prática permite maior compreen-
são postural do corpo e das formas de 
respiração.

 » Quiropraxia: “praticar com as 
mãos”. Enquanto técnica, ela lida com 
o diagnóstico, tratamento e prevenção 
de doenças relacionadas ao sistema 
neuro-músculo-esquelético. O método 
permite correções posturais e alívio de 
dores.

 » Aromaterapia: por meio do uso de 
óleos essenciais, visa tratar indisposi-
ções mentais ou físicas e restabelecer 
o equilíbrio pessoal.

 » Massoterapia: baseada em um 
conjunto de técnicas de massagens, a 
prática tem o objetivo de aliviar dores e 
o estresse crônico.

TOA HEFTIBA
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O isolamento social dos últimos meses 
trouxe muitas consequências, como, por 
exemplo, o perceptível “abandono” das 
praças da região da Pampulha. Mesmo com 
a considerável frequência dos moradores, 
muita sujeira se acumulou e a falta de 
manutenção em aparelhos e na estrutura, 
em geral, era visível.

A praça Miriam Brandão, localizada no 
bairro Dona Clara, bem próximo à sede da 
Em Foco Mídia, é um exemplo disso. Com 
escolas fechadas e a redução dos servi-
ços da Prefeitura, pouco se podia fazer. 
No entanto, ao levar seu filho para brincar 
no local, a moradora Ingrithe de Oliveira 
Souza se sentiu incomodada com a sujeira 
e, ao invés de reclamar, tomou uma deci-
são exemplar: se programou para fazer, por 
sua conta, a limpeza da praça. “Moro bem 
próxima daqui e não gasto nada para tra-
zer meu filho. É um lugar bonito, que nos 
agrada, e considero fundamental que cada 

um de nós possa cuidar dele para desfrutar”, 
considera.

Ela ainda complementa opinando que a 
Prefeitura realiza seu papel em relação à lim-
peza das praças, mas, como não é frequente, 
muita sujeira fica entulhada durante alguns 
dias. “Por isso, é de extrema importância 
cada um fazer o seu papel para deixá-la mais 
limpa. Ao fazer isso, me sinto realizada, por-
que sei que, amanhã, quando os pais trouxe-
rem os filhos para a praça, ficarão satisfeitos 
por a verem limpa, independentemente de 
quem a tenha limpado”, enfatiza Ingrithe.

Pensando nisso, seria de extremo valor 
se uníssemos moradores e comerciantes 
da região em um mutirão, para que, em 
conjunto, possamos realizar limpezas fre-
quentes e pequenas melhorias das praças 
próximas a cada um de nós. Dessa maneira, 
teremos um local cada vez mais agradável 
para desfrutar com nossos filhos, amigos e 
demais familiares.

AÇÃO SOLIDÁRIA E INDIVIDUAL 
NA PRAÇA MIRIAM BRANDÃO

FABILY RODRIGUES
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CAFÉ E MOTIVAÇÃO

O Brasil é responsável por quase 30% da produção 
mundial de café. Somos o maior produtor e exporta-
dor e o segundo maior consumidor mundial de café, 
bem próximo aos Estados Unidos.

Depois do Brasil, os maiores produtores de café 
são Vietnã, Colômbia e Indonésia.

A produção de café de Minas Gerais é maior que 
a do Vietnã.

Café é a segunda bebida mais consumida no 
mundo, ficando atrás somente da água mineral. É 
também o segundo elemento mais comercializa-
do no mundo, perdendo apenas para o petróleo.

Um brasileiro consome, em média, 1.200 xícaras 
de café ao ano.

Para a maioria das pessoas, de 3 a 5 xícaras de 
café por dia pode ajudar a prevenir algumas 
doenças como: diabetes 2, Alzheimer, Parkinson, 
câncer de cólon, dentre outras (consulte seu 
nutricionista para saber as indicações do café 
para você).

Existem mais de 25 tipos de café, sendo os mais 
populares a Robusta, com teor de cafeína mais 
elevado; e a Arábica, com um sabor mais suave e 
quantidade menor de cafeína.

Dentre os vários métodos de preparo de café, o 
espresso é um dos que contém menor teor de 
cafeína por ter pouco tempo de infusão.

O pó de café usado (borra) é bom para retirar a 
oleosidade. Pode ser utilizado para lavar galhetei-
ros, pias e utensílios com excesso de gordura, e 
até mesmo como adubo.

O tamanho da xícara influencia no sabor do café. 

Uma xícara de 50 ml de café tem menos cafeína 
que uma lata de refrigerante de cola ou uma 
xícara de chá-preto.

A semente de café é, na verdade, o mesmo grão 
que dá origem ao café torrado.

A primeira cafeteria do mundo foi aberta em 
Constantinopla no ano de 1495 e se chamava 
Kiva Han.

O Brasil se tornou o maior exportador de café em 
1860, quando produziu 26 milhões de sacas.

A cafeína é encontrada em outros produtos 
além do café. Enquanto 240 ml de café possui 
de 104 mg a 192 mg de cafeína, a mesma 
dosagem de energético e chá gelado possuem 70 
mg a 85 mg e 9 mg a 50 mg, respectivamente. 
Enquanto que 200 ml de Coca-Cola, por exem-
plo, possui 19 mg de cafeína.

+25tipos

+1.200
p/ ano

25%
do Mundo

BRASIL

Vietnã

Colômbia

Indonésia

CURIOSIDADES SOBRE O CAFÉ
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