
O seu jornal da região da Pampulha

www.emfocomidia.com.br
Jornal Jaraguá em Foco
@jornaljaraguaemfoco

(31) 2552-2525 /      99998-8686

CL
AI

TO
N 

CO
NT

O
APROVEITE MELHOR

A SUA CIDADE

ANO XIV | EDIÇÃO 122
NOVEMBRO 2021

Distribuição Gratuita

Tempo de solidariedade
- PÁGINA 19 -

Importância da saúde ocular
- PÁGINA 9 -

Tendências da harmonização facial
- PÁGINAS 6 E 7 -

PÁGINAS 10,11 E 12



Fabily Rodrigues e Nathália Farnetti

Equipe Em Foco Mídia 
e Banco de Imagens

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

@emfocomidia

Lorena Moura

Rua Orozimbo Nonato, 
595 Dona Clara / 
CEP: 31260-230

Belo Horizonte - MG

Flávio Carvalho e 
Julhyana Veloso

Rodrigo Castelo Fabily Rodrigues MG 09127 JP
(redação e edição)

(31) 2552-2525
99998-8686

Tiragem: 12 mil exemplares
Periodicidade: Mensal

Impressão: Gráfica Pampulha

JORNALISMO / MARKETING DIAGRAMAÇÃO E DESIGN

CONTATO / PUBLICIDADEADMINISTRATIVOFOTOS

INFORMAÇÕESENDEREÇOEM FOCO MÍDIA

EDIÇÃO / REVISÃODIREÇÃO / JORNALISTA RESPONSÁVEL

DISTRIBUIÇÃO GRATUITA@jornaljaraguaemfoco

Expediente

CRÔNICA

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 e em parte do Ouro Preto, Castelo, 
Planalto, Itapoã, Universitário, São Luiz e Santa Amélia. Independente e imparcial, 
o principal objetivo do Jornal é informar, esclarecer e debater, por meio de maté-
rias, temáticas úteis e demais notícias. Seus 12 mil exemplares são entregues 
gratuitamente em residências, comércios, clubes, empresas, entre outros locais 
de grande circulação.

Muitas vezes, 
nos sentimos temo-
rosos, ansiosos, 
inseguros e com 
medo. Às vezes, 
nem entendemos 
o motivo. Pode ser 
que o temor seja 
por algo que está 
somente em sua 
imaginação. Algo 
que você projeta ou 
imagina que possa 

acontecer, quando, na verdade, provavelmente nem vai.  
Com isso, não passamos e nem suportamos a lentidão 
necessária de alguns ciclos. E pior: ainda deixamos de 
apreciar a beleza das coisas básicas, dos bons momen-
tos, da necessidade do descanso e das lições que exis-
tem no ato de soltar e confiar. 

Existem muitas lições únicas e preciosas nos 
momentos em que tudo parece estar travado, estag-
nado. E pode ser que tudo aconteça justamente nesses 
momentos em que a vida parece andar lentamente, sem 
grandes perspectivas, sem muitas emoções. É quando o 
universo prepara o que pode ser a maior e mais neces-
sária mudança da sua vida.

O que de mais preciso posso dizer a você agora é: 
ciclos são aprendizados. Aceite as mudanças! Glória 
Hurtado já dizia: “Tudo o que chega, chega sempre por 
alguma razão. Sempre é preciso saber quando uma 
etapa chega ao final. Se insistirmos em permanecer nela 
mais do que o tempo necessário, perdemos a alegria e o 

sentido das outras etapas que precisamos viver”. Uma 
das maiores verdades que já li na vida. E é fato!  

Quando um ciclo se fecha, é porque necessitamos 
aprender algo naquele contexto para seguirmos para 
a próxima etapa. Os processos transitórios da vida não 
são exatamente efêmeros, mas etapas potencialmente 
criativas e necessárias. Não importa o nome que se 
queira dar − encerrar ciclos, fechar portas, terminar 
capítulos… −, mas, sim, deixar no passado os momentos 
da vida que precisam ser encerrados. Até porque vida 
é fluxo, movimento. Existirão momentos em que será 
necessário aceitar a estagnação das nossas crenças 
e as percepções arcaicas como verdades absolutas. 
Ignorar o que intitulam como “padrões estabelecidos 
pela sociedade”. 

Nada é definitivo, nem nos pertence. Não podemos 
ser donos de pessoas, de momentos, assim como não 
existem garantias e nem datas de validade. Quando você 
passa a entender e a aceitar isso, a vida segue mais 
leve, mesmo que haja dor no começo. A estrada é longa 
e pode ser bem mais bonita e agradável do que você 
imagina. 

Por mais que tentemos ou desejemos, nem sempre é 
possível controlar algumas áreas da nossa vida. É uto-
pia pensar que podemos ter o controle de tudo. Cada 
coisa terá seu tempo e não temos como compreender 
o porquê. São poucas as pessoas que lidam bem com 
mudanças, mas é muito importante ter a consciência de 
que os ciclos são necessários para a nossa evolução. O 
que vai embora sempre dará lugar ao que chega, ao novo.

Assim, se a vida sinalizar que um clico está se 
fechando, aceite e aproveite para rever seus valores, 

renovar suas esperanças, oportunizando-se a gestar 
novos propósitos e projetos de vida. Nunca será fácil, 
mas pode ser pleno depois de reorganizar o “caos 
interno” e se energizar emocionalmente.

Por essas e outras, sempre enfatizo e sou até repe-
titivo em dizer o que parece óbvio, mas nem todos 
conseguem praticar: viver o hoje com plenitude, grati-
dão, resiliência, consciência e respeito à vida que você 
ganhou. Só assim você poderá confiar na colheita e em 
tudo de bom que plantou nesta vida. Se você fez sua 
parte e plantou conforme os bons ensinamentos, é justo 
que colha bons frutos.

Que possamos olhar os problemas como desafios, 
a dor como meio de aprendizado, as mudanças como 
oportunidade de transformação, a insatisfação como 
eterna busca. Todo processo pode ser fácil ou difícil, 
penoso ou desafiador, de possibilidades e aprimora-
mentos. Depende de como você percebe cada aconte-
cimento. O fechamento de ciclos não é diferente, pois 
ele nos oportuniza uma nova vida.

Se você tem fé, mantenha-a! Acredite e ative-a sem-
pre, pois é nos momentos mais desafiadores da vida, 
naqueles em que temos de saber esperar com paciência, 
resignação e confiança, que estão a luz no fim do túnel, a 
passagem secreta e a porta de saída do labirinto da vida. 
Bem-vindo à renovação! O tempo é de Deus e Ele sabe 
tudo. O fluxo do Universo é perfeito, sagrado. E, mesmo 
que demore demais, Deus nunca nos decepcionará.

Fabily Rodrigues
(Gestor/Editor da Em Foco Mídia)

 emfocomidia@emfocomidia.com.br

CICLOS LENTOS E NECESSÁRIOS
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BIBLIOTECA COMUNITÁRIA
EM PRAÇA DO DONA CLARA

Sempre quisemos criar um pro-
jeto para inserir, na porta da sede 
da empresa, uma estrutura onde as 
pessoas pudessem doar e também 
retirar livros para leitura. Acabamos 
não concluindo ainda, mas o Colégio 
Dona Clara concretizou essa ideia 
com maestria desde o dia 29 de 
outubro. A praça Miriam Brandão, 
no bairro Dona Clara, recebeu duas 
“bibliotecas portáteis” para a comu-
nidade, com o intuito de trazer mais 
incentivo e acesso à leitura aos mora-
dores da região. 

Segundo Arthur Fraiha, diretor do 
colégio, a ideia surgiu a partir de uma 
viagem que fez aos Estados Unidos. 
Ele diz ter percebido muitas dessas 
bibliotecas de “troca de livros” nas 
praças que visitou, e que esse era um 
movimento bem respeitado por toda 
a comunidade americana. “Após ver 
essas bibliotecas, pensei que seria 
um ótimo projeto social para trazer 
para o Brasil. Lá fora, as bibliotecas 
comunitárias são um grande movi-
mento, existem em todo o país”, 
afirma.

De acordo com Arthur, logo no dia 
da inauguração, muitos livros foram 
retirados e algumas pessoas trou-
xeram outros para colocar no local: 

“Essa ideia pode ser vista como um 
projeto social e também como expe-
rimento. Queríamos ver qual seria o 
comportamento das pessoas. Que-
remos que essa seja uma biblioteca 
da comunidade, que a própria comu-
nidade a alimente”.

A ideia não é ter apenas essas 
bibliotecas comunitárias. Com o bom 
resultado, a direção espera colocar 
em mais praças da região e locais 
próximos às escolas. Apoiamos total-
mente essa iniciativa e esperamos 
que o projeto seja ampliado.

NOVO ESPAÇO 
PARA PETS

Para as rotinas diárias dos nos-
sos animais de estimação, é sempre 
importante ter um lugar próximo e 
de confiança para todos os proce-
dimentos. No dia 11 de outubro, foi 
inaugurada mais uma unidade da Cão 
Mania em Belo Horizonte. Localizado 
na principal via do Jaraguá, o espaço 
oferece os serviços de banho e tosa, 
consultas veterinárias, internações e 
cirurgias. Além disso, apresenta uma 
loja com produtos variados das prin-
cipais marcas do mercado.

A Cão Mania existe há 20 anos 
na capital mineira, tendo aberto 
no bairro Padre Eustáquio a sua 
primeira unidade. Há também uma 
unidade no bairro Caiçara. A ideia 

de vir para o Jaraguá surgiu quando 
o proprietário acreditou que podia 
acrescentar bastante para a região. 
Rodrigo Amorim, proprietário da 
rede, afirma que a expectativa é 
bastante positiva e também já estão 
sendo muito bem recebidos pelos 
moradores: “Somos uma loja com-
pleta. Também temos uma equipe 
muito bem treinada para receber 
qualquer pet que precisar dos nos-
sos produtos e serviços”.

A clínica não funciona 24 horas, 
mas em caso de internações é acio-
nado um plantonista para acompa-
nhar o pet. A Cão Mania Jaraguá está 
localizada na Rua Izabel Bueno, 893. 
Mais informações: 3568-7074. 
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CONTABILIDADE EM 
NOVO ENDEREÇO

DISTRIBUIDORA É INAUGURADA 
NO DONA CLARA

O escritório CF Contabilidade, 
localizado no bairro Jaraguá, está 
em novo endereço. A franquia de 
contabilidade atua há mais de 40 
anos no mercado e a unidade está 
na região há cinco. Atualmente, a 
rede de escritórios conta com mais 
de 185 unidades no Brasil, dando 
suporte nas diferentes áreas do 
ramo contábil.  

Luciana Miranda, diretora finan-
ceira da empresa e contadora, afirma 
que as expectativas para a nova loca-
lidade são as melhores possíveis. A 
decisão para a mudança de endereço 

foi consequência do momento de 
expansão que a franquia vive atual-
mente, com o intuito de gerar maior 
visibilidade. “O nosso objetivo prin-
cipal é captar cada vez mais parcei-
ros para o escritório. Esperamos 
ajudar mais os empresários, junto 
ao seu crescimento e à redução dos 
impostos, além de realizar a análise 
tributária para oferecer as melhores 
opções”, acrescenta. 

O novo endereço é na Rua Borges, 
483, loja 1, no bairro Jaraguá (parte 
de baixo do Hotel Allia, antigo número 
285). Mais informações: 2528-9999.

Com a retomada cada vez mais 
intensa do comércio, diversas novi-
dades vêm surgindo na região. A 
distribuidora Adega 612 está dentre 
elas. Inaugurada no dia 9 de outubro, 
ela está localizada no novo centro 
comercial da Avenida Sebastião de 
Brito, que é bastante conhecida pela 
sua variedade de bares e demais 
comércios.

O proprietário, Iago Felipe, 
sempre teve o desejo de abrir uma 
distribuidora que oferecesse pro-
dutos que não são encontrados em 
qualquer lugar. A partir disso, estudou 

diferentes regiões até decidir pelo 
bairro Dona Clara. A escolha foi moti-
vada pela boa qualidade de vida da 
região. O retorno dos moradores, de 
acordo com ele, tem sido bastante 
positivo para o primeiro mês e as 
expectativas são as melhores. “Nós 
oferecemos quase todos os tipos de 
bebidas destiladas, que é o nosso 
foco, como energético, whisky, gin, 
vodka, dentre outros. Mas também 
vendemos cervejas e sucos”, afirma. 

A distribuidora fica na Avenida 
Sebastião de Brito, 612. Mais infor-
mações: 99717-4124.
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TENDÊNCIAS DA HARMONIZAÇÃO FACIAL

A harmonização facial é um conjunto de pro-
cedimentos que está se tornando a cada dia mais 
comum para as pessoas. O intuito é utilizar esses 
procedimentos, combinados da maneira correta, 
para melhorar a harmonia do rosto, transformando 
os traços e evitando o envelhecimento facial. A 
harmonização é indicada para homens e mulhe-
res − basta que tenham o desejo de realizar alguma 
melhoria em seu rosto, seja nos dentes, no nariz, no 
queixo, nas bochechas, em rugas de expressões, 
dentre outros.  

O primeiro passo para realizar o procedimento 
é fazer a análise do rosto do paciente, já que cada 
pessoa apresenta um formato facial próprio. A har-
monização pode utilizar várias técnicas e, por isso, 
também envolve diferentes profissionais, como 
dentistas, dermatologistas, cirurgiões plásticos, 
fisioterapeutas, ou biomédicos estetas. As técnicas 

mais utilizadas são: o preenchimento de rosto, a 
aplicação de botox, o lifting facial, o microangu-
lamento, o peeling, o preenchimento labial e de 
olheira, a bichectomia e procedimentos dentários. 

Larissa Anastácio, clínica geral e pós-graduada 
em harmonização facial, é a responsável pelo pro-
cedimento na E&R Odontologia e, de acordo com 
ela, inicialmente é feita a análise avaliando o que o 
paciente quer e observando sempre os princípios 
éticos. A partir disso, é repassado para o paciente 
o passo a passo do tratamento para um resultado 
natural. Ela ainda ressalta as contraindicações para 
a realização da harmonização, como no caso de 
gestantes e mulheres em fase de amamentação. 
Por fim, ela pontua sobre os cuidados e as questões 
que podem interferir no pós-procedimento: “Por 
exemplo, na questão do botox, se a pessoa é muito 
ativa, muito expressiva ou faz muito exercício, o 

tempo de durabilidade é menor. A pessoa também 
não pode dormir depois do procedimento durante 
quatro horas e precisa evitar coçar ou esfregar a 
mão no local aplicado”.

A cirurgiã-dentista com atualizações em harmo-
nização facial da Maxillus Odontologia & Estética, 
Bruna Calazene, também destaca as contraindica-
ções para grávidas e lactantes, devido à ausência 
de estudos que apontem as consequências dos 
produtos para o bebê. Juntamente com esse grupo, 
devem evitar os procedimentos, as pessoas com 
doenças autoimunes e problemas com coagulação 
sanguínea. Além disso, a cirurgiã reforça os cui-
dados que o paciente precisa ter constantemente 
no seu dia a dia para obter resultados positivos no 
processo, como passar protetor solar e cuidar da 
pele antes de dormir. Bruna diz que gosta de tra-
balhar sem exageros, realizando os procedimentos 
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TENDÊNCIAS DA HARMONIZAÇÃO FACIAL
aos poucos e sem extrapolar os produtos utiliza-
dos em cada área. Ao seguir todos esses passos 
e manter um diálogo constante com o paciente, 
ela afirma que o profissional evita uma possível 
“desarmonização” no rosto. “A harmonização facial 
é impactante para as pessoas, é uma renovação 
para a autoestima. Às vezes, com um simples 
botox, a autoestima da pessoa já se eleva, porque 
realmente muda positivamente”, defende. 

INDICAÇÕES
O procedimento vem se tornando mais popular. 

Para Michelle Vieira, implantodontista e proprietá-
ria da Prime Odontologia Especializada, esse fator 
acaba sendo consequência da busca muito grande 
das pessoas por um padrão de beleza atualmente. 
Diante disso, a harmonização orofacial passa a 
ser uma maneira de alcançar esse objetivo de 
forma gradativa, sutil e com procedimentos pouco 

invasivos. A profissional também reforça que a 
harmonização envolve vários procedimentos e 
elege aqueles que, muitas vezes, são indicados 
para um melhor resultado: “Os principais são os 
preenchimentos com ácido hialurônico e a apli-
cação de toxina botulínica. Os pacientes muitas 
vezes confundem a indicação de cada um. O 
preenchimento é realizado em regiões com perda 
de volume ou em rugas estáticas, ou seja, aquelas 
que já existem no rosto mesmo parado, como sul-
cos. A toxina botulínica é indicada para as rugas 
dinâmicas, que são aquelas que aparecem com 
os movimentos do rosto, como no canto dos olhos 
na hora de sorrir e na testa quando levantamos a 
sobrancelha”. 

Além desses aspectos, Nayara Bicalho, espe-
cialista em ortodontia e responsável técnica da 
Clínica Grand Sorriso Odontologia, aponta outros 
motivos para o crescimento desse procedimento 

no mercado. “Acredito que o motivo para a harmo-
nização estar tão em alta é pelo fato de ser um 
tratamento com rápida recuperação, sem corte 
e sem a necessidade de passar por um centro 
cirúrgico, além de se tratar de procedimentos que 
visam aumentar a autoestima e retardar o enve-
lhecimento”, afirma. Ela acrescenta que é preciso 
entender que a harmonização vem para dar à face 
uma proporção mais simétrica. Sendo assim, o 
paciente também deve expor ao profissional suas 
queixas e as expectativas com o resultado. 

A recuperação do procedimento é algo bas-
tante individual, variando de acordo com os 
processos aplicados e a resposta do paciente. 
Muitas pessoas também deixam de realizar a 
harmonização com medo de o resultado ficar 
muito artificial. Porém, contatando o profissional 
certo, o resultado fica bastante natural. (Nathália 
Farnetti)
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A IMPORTÂNCIA DOS CUIDADOS COM OS OLHOS

O hábito de fazer exames de rotina 
é praticado por muitas pessoas para 
verificar a saúde do coração ou do 
pulmão, por exemplo. Porém, muitas 
vezes, a saúde ocular acaba sendo 
esquecida. De acordo com a OMS 
(Organização Mundial da Saúde), 
existem pelo menos 2,2 bilhões 
de casos de deficientes visuais no 
mundo, levando em conta que quase 
a metade desses casos ocorreram 
pela falta de acesso a médicos e 
tratamentos. 

Comumente, os exames oftalmo-
lógicos são diretamente relaciona-
dos à necessidade de utilizar óculos, 
apesar de conterem outras funções 
importantes, como ajudar no diagnós-
tico precoce de doenças que possam 
se desenvolver. 

Os cuidados com a saúde ocular 
devem começar logo cedo. Come-
çam pelos recém-nascidos, que, 
ainda em suas primeiras horas de 
vida, passam pelo “teste do olhinho”. 
Nesse exame, o médico verifica, por 
meio de feixes de luz, os reflexos 
da pupila do bebê. Apesar de ser 
um teste rápido e fácil, é capaz de 
detectar distúrbios como catarata 
congênita, glaucoma, estrabismo, 
hemorragias ou elevados graus de 
miopia. No decorrer da infância e da 
fase adulta, outros exames devem 
ser feitos para avaliar o quanto a 
pessoa enxerga, detectar erros de 
refração, analisar a percepção das 
cores e verificar a saúde das cór-
neas. O ideal é que esses exames 
sejam realizados pelo menos uma 
vez ao ano.

A oftalmologista Sandra Valéria 
afirma que, infelizmente, não existe 
uma cultura de oftalmologia preven-
tiva no Brasil. Para melhorar esse 

quadro, trabalhos de base vêm sendo 
feitos em parceria com pediatras. A 
médica também ressalta o aumento 
de queixas oculares no consultório 
durante o período da pandemia: 
“Muitas pessoas têm trabalhado mais 
tempo em casa do que nas empresas. 
Com as crianças, tem sido pior, pois 
elas utilizam as telas de celulares, TV, 
computador e videogame com maior 
frequência”. 

PROTEÇÃO
Daniel Vítor de Vasconcelos, sub-

chefe do Departamento de Oftalmo-
logia da Faculdade de Medicina da 
UFMG, concorda com Sandra e afirma 
que, frequentemente, as pessoas pro-
curam atendimento médico apenas 
quando sintomas preocupantes apa-
recem. O especialista também reforça 
que hábitos saudáveis que impactam 
doenças sistêmicas também podem 
interferir na saúde ocular. “A exemplo 
da proteção que fazemos da nossa 
pele, utilizando filtros solares, nossos 
olhos também devem ser protegidos 
da radiação ultravioleta, principal-
mente nos dias muito ensolarados 
e nas atividades ao ar livre”, defende. 

Além de todos esses cuidados, 
Daniel traz ainda algumas dicas para 
lidar melhor com a rotina em frente 
as telas: “É importante lembrar de 
piscar com frequência, de modo a 
auxiliar na distribuição da lágrima 
na superfície dos nossos olhos. O 
uso de colírios lubrificantes também 
pode ajudar em alguns casos. Além 
disso, não é incomum sentirmos 
cansaço visual após essas ativida-
des mais prolongadas. Para prevenir 
esse cansaço, recomenda-se inserir 
pausas após cada 20 a 30 minutos 
dessas atividades, além de piscar os 
olhos com frequência.”

Sempre foi um consenso de que 
o uso constante de celulares, tablets 
e computadores pode desenvolver 
problemas de visão, principalmente, 
a miopia. Segundo artigos científi-
cos publicados em junho de 2020 e 
janeiro de 2021, o cenário de viver 
constantemente diante das telas 
pode acelerar os efeitos negativos 
desses dispositivos aos olhos. 

Apesar dos estudos seguirem 
métodos de abordagem diferen-
tes, ambos chegaram ao mesmo 
resultado. Em 2016, a Organização 
Mundial da Saúde (OMS) publicou 
dados de que, até 2050, quase 50% da 
população mundial sofreria com pro-
blemas de miopia. Segundo o estudo 
publicado em janeiro, essa estimativa 
pode ser alcançada antes do previsto 
devido ao uso excessivo das telas no 
cenário atual. 

Lembramos sempre que a melhor 
maneira de prevenir esses danos futu-
ros é traçar uma disciplina dentro da 
rotina dos adultos e das crianças e 
ter consciência do uso excessivo dos 
olhos, realizando pausas constantes. 
(Nathália Farnetti)
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SAIBA APROVEITAR MELHOR A SUA PRÓPRIA CIDADE

Quem disse que só se aproveita as férias via-
jando? Viagens são sempre ótimas maneiras de 
conhecer novos lugares e outras culturas. Seja em 
torno do mundo ou dentro do Brasil, cada cantinho 
guarda surpresas incríveis. Mas tem algo curioso 
que acontece bastante: muitas pessoas não conhe-
cem a própria cidade, a própria cultura ou a pró-
pria história. Nossa BH, por exemplo, tem muito a 
oferecer. São muitas as opções e os lugares para 
visitarmos. O melhor disso tudo é que podemos 
aproveitar todos esses locais constantemente 
e ainda levar amigos e familiares para curtirem 
conosco. 

Por hábito, normalmente conhecemos mais a 
região próxima de onde moramos, ou seja, apenas 
um entre os mais diversos estilos da cidade. É 
necessário e benéfico percorrer caminhos alter-
nativos para perceber a diferença entre os bair-
ros. Em vez de pegar ônibus, metrô ou atalhos, 
busque caminhar com calma, absorvendo os 
lugares, os prédios e os monumentos. Com cer-
teza, você irá ampliar suas experiências e seus 
conhecimentos.

Belo Horizonte tem vários programas e des-
tinos interessantes para se visitar, e nós, mora-
dores, muitas vezes aproveitamos pouco desses 
espaços. Que tal conhecer melhor os pontos 
turísticos da nossa capital? Confira nossas dicas, 
chame os amigos, reúna a família e aproveite! 
(Ana Cláudia Rufino e Nathália Farnetti)

PRAÇA DA LIBERDADE

Núcleo do maior complexo de museus de BH, a 
praça é um excelente lugar para passar parte do 
dia com as crianças, a família e os amigos. Os tra-
çados e os jardins foram inspirados no Palácio de 
Versalhes, um convite para caminhadas e passeios 
de bicicleta. Vale a pena visitar os lugares que ficam 
no seu entorno: Espaço do Conhecimento; Palácio 
da Liberdade;  Prédio da Rainha da Sucata;  Centro 
Cultural Banco do Brasil (CCBB);  Museu das Minas 
e do Metal (MM Gerdau); e ainda o Memorial Minas 
Gerais Vale. Os museus são grandes e o ideal é visi-
tá-los em mais de um dia para poder aproveitá-los 
por completo, principalmente se você estiver com 
crianças.

MUSEU DOS BRINQUEDOS

Espaço da memória e da saudade, o Museu dos 
Brinquedos é um local interessantíssimo para os 
adultos voltarem à sua infância e para as crianças 
conhecerem novas maneiras de brincar. Com um 
acervo superdiverso e um time divertido de media-
dores, a visita pelo museu se torna também uma 
brincadeira. O espaço tem como objetivo preservar 
e valorizar cada dia mais a infância. 
Endereço: Avenida Afonso Pena, 2.564 - Funcionários 
Horário de funcionamento: Segunda a quinta-feira, 
das 9h às 17h, Sábado e feriados, das 10h às 17h
Contato: (31) 97170-1480

MUSEU BRASILEIRO DO FUTEBOL

Instalado dentro do Mineirão, o museu conta um 
pouco da história não só do futebol como do próprio 
estádio. O acervo conta com objetos dos primeiros 
anos do “templo do futebol mineiro”, além do registro 
de todas as partidas realizadas ali e diversas fotogra-
fias. Também mostra parte da construção de Belo 
Horizonte e os campos de futebol que antecederam 
o próprio Mineirão. Depois da visita, é interessante 
aproveitar o espaço para andar de bicicleta ou patins 
na esplanada, como é chamada a área externa. Só 
não esqueça o protetor solar porque o espaço é total-
mente aberto. Ao lado, também temos a característica 
Feira do Mineirinho, com produtos variados, como 
artesanato, decoração, bijuterias, calçados, peças 
de vestuário, além de comidas típicas e atrações 
culturais. 

Museu Brasileiro do Futebol
Endereço: Avenida Coronel Oscar Paschoal, s/nº 
Pampulha
Horário de funcionamento: Sábado e domingo, das 
10h às 17h
Contato: (31) 3499-4300

Mineirão
Endereço: Avenida Antônio Abrahão Caram, 1.001 
São José
Horário de funcionamento: Diariamente, de 7h às 22h 
(sujeito a alterações devido a jogos e eventos)
Contato: (31) 3499-4300

Feira do Mineirinho
Endereço: Avenida Antônio Abrahão Caram, 1.000 
São Luiz
Horário de funcionamento: Quinta-feira, das 17h às 
23h, e Domingo, das 8h às 18h
Contato: (31) 3017-0573
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OUTROS MUSEUS
Belo Horizonte é um 
verdadeiro museu a 
céu aberto. Em suas 
ruas e avenidas é 
possível apreciar 
construções dos 
estilos neoclássi-
cos e neogóticos e 
perceber a influên-
cia da Art Déco e da Belle Époque na Catedral da 
Boa Viagem, na Basílica de Lourdes, na Igreja São 
José e em prédios famosos, como o Edifício Acaiaca 
e o Conjunto Arcângelo Maletta.
Outros museus na região central são: o Museu da 
Moda de Belo Horizonte, na Rua da Bahia; o Museu 
da Imagem e do Som, na Avenida Álvares Cabral; e o 
Museu Inimá de Paula, na Praça Afonso Arinos. Vale 
ainda ressaltar o Museu Histórico Abílio Barreto, 
que sedia um antigo casarão secular, sede da antiga 
Fazenda do Leitão, construído em 1883. Inclua ainda 
no roteiro a Casa Kubitschek, museu e espaço cul-
tural na orla da Lagoa da Pampulha.

MERCADO CENTRAL

Tudo o que há de mais significativo na culinária 
mineira você irá encontrar no Mercado Central, lugar 
essencial para se conhecer os temperos, os aromas 
e os sabores de Minas. Além disso, é possível encon-
trar artesanatos, formas de religiosidade e muitas 
outras manifestações culturais. Há mais de 90 anos, o 
espaço é ponto turístico para os visitantes da cidade, 
e também daqueles que moram em Belo Horizonte. 
Em 2016, foi eleito pela revista “TAM nas Nuvens” o 
terceiro melhor mercado do mundo. São mais de 450 
lojas de pura diversidade!
Endereço: Avenida Augusto de Lima, 744 - Centro 
Horário de funcionamento: Segunda a sábado, das 
8h às 18h, e Domingo, das 8h às 13h
Contato: (31) 3274-9434

FEIRA HIPPIE
A maior feira de artesanato 
da capital existe desde 
1969. Com mais de dois mil 
expositores, encontramos 
um pouco de tudo sobre a 
arte e a cultura de Minas. 
A feira recebe em torno 
de 60 mil pessoas a cada 
domingo e é realmente 
um ponto turístico imper-
dível. Só não se esqueça 
do protetor solar e, impor-
tantíssimo, chegue cedo. A 
feira só funciona das 8h às 
14h. Aproveite para visitar 
o Parque Municipal, que 
fica em frente ao local em 
que a feira é instalada, na 
Avenida Afonso Pena.
Endereço: Av. Afonso Pena, 
entre a rua da Bahia e a Avenida Carandaí – Centro
Horário de funcionamento: Domingo, das 8h às 14h.

MUSEU DE ARTES E OFÍCIOS 

Localizado na Praça da Estação, é o primeiro museu 
do Brasil dedicado integralmente ao tema do trabalho, 
das artes e dos ofícios do país. Seu acervo conta com 
mais de 2.500 peças originais dos séculos XVIII ao 
XX, dentre elas instrumentos, utensílios, ferramentas, 
máquinas e equipamentos, representando setores 
como a mineração, a lapidação, a tecelagem, a ourive-
saria e vários outros. A partir disso, o espaço compar-
tilha a história de dezenas de atividades profissionais 
que deram origem à indústria de transformação em 
Minas Gerais.  
Endereço: Praça Rui Barbosa, 600 – Centro 
(Praça da Estação)
Horário de funcionamento: Quarta a sexta-feira, das 
11h às 16h, e Sábado, das 9h às 17h
Contato: (31) 3248-8600

PARQUE MUNICIPAL

BH é conhecida como cidade-jardim, e seus 27 
parques e cerca de 500 praças justificam a fama. 
O Parque Municipal Américo Renné Giannetti, um 
espaço verde em meio aos arranha-céus, é o mais 
antigo da capital, tendo sido inaugurado em 1897, 
mesmo ano da fundação da cidade. O parque abriga 
o orquidário municipal e o teatro Francisco Nunes, 
e ainda é sede de eventos culturais durante todo o 
ano. Também é uma das áreas de preservação mais 
visitadas da capital, devido à sua localização, beleza 
natural, aos monumentos históricos e às opções de 
caminhada, descanso e lazer. 
Endereço: Avenida Afonso Pena, 1.377 – Centro
Previsão de reabertura: Final de novembro
Contato: (31) 3277-4161

PARQUE DAS MANGABEIRAS

É a maior área verde da cidade e uma opção de pas-
seio para todas as idades, especialmente para as 
crianças. Localizado na zona sul e projetado pelo 
paisagista Burle Marx, o parque conta com cerca de 
2.300 km² repletos de espécies de plantas e animais 
diversos, nascentes de rios, quadras poliesportivas, 
quadras de tênis, pistas de skate, brinquedos, tri-
lhas, dentre outras atrações. Tudo isso a mais de mil 
metros de altitude, na Serra do Curral!
Endereço: Avenida José do Patrocínio Pontes, 580 
Mangabeiras
Horário de funcionamento: Quinta-feira a domingo, 
das 8h às 17h
Contato: (31) 3277-8277
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PARQUE MUNICIPAL FAZENDA LAGOA DO NADO

Localizado na região norte da cidade, entre os bair-
ros Itapõa e Planalto, o Parque Municipal Fazenda 
Lagoa do Nado foi implantado em 1994. O espaço é 
composto por biblioteca, teatros, sala de multimeios, 
quadras poliesportivas, pista de skate, campo de fute-
bol, pista de caminhada e viveiro de mudas. São reali-
zadas ali diversas atividades de educação ambiental, 
cultura e esporte. Todos esses ambientes circundam 
uma lagoa de 22 mil metros quadrados, formada pelo 
represamento de três nascentes. 
Endereço: Rua Desembargador Lincoln Prates, 240 
Itapoã
Horário de funcionamento: Terça-feira a domingo, 
das 7h às 17h45
Contato: (31) 3277-7321

IGREJA SÃO FRANCISCO DE ASSIS

Localizada na margem da Lagoa da Pampulha, e refle-
tida sobre as suas águas, está uma das mais belas e 
reconhecidas obras de Oscar Niemeyer. Trata-se de 
uma atração do complexo arquitetônico da Pampulha, 
com obras-primas tanto do lado de fora – com jardins 
projetados por Burle Marx - quanto no seu interior. 
Por lá, inclusive, estão os 14 painéis da Via Crúcis, de 
Candido Portinari. A igreja é aberta para visitação de 
turistas. Além disso, a Capela foi elevada a Santuário 
recentemente, reforçando ainda mais sua importância 
cultural e religiosa (veja a matéria na edição 121 do 
Jornal Jaraguá em Foco). 
Endereço: Avenida Otacílio Negrão de Lima, 3.000 
Pampulha
Horário de funcionamento: Terça-feira a sábado, das 
9h às 17h, e Domingos, das 11h às 14h
Contato: (31) 3427-1644

CONJUNTO MODERNO DA PAMPULHA

O Conjunto Arquitetônico da Pampulha, projetado 
por Oscar Niemeyer, é um dos mais conhecidos car-
tões-postais de Belo Horizonte. Concebido durante 
o governo do prefeito Juscelino Kubitschek, tinha 
por objetivo promover o desenvolvimento da região 
norte da cidade com a construção de um cassino, 
uma igreja, uma casa de baile, um clube e um hotel 
em torno da Lagoa da Pampulha, que é, na verdade, 
uma represa artificial. Com exceção do hotel, que não 
chegou a ser construído, a inauguração do conjunto 
arquitetônico ocorreu em 1943.
O cassino se tornou o Museu de Arte da Pampulha, 
que tem em seu acervo criações de Guignard, Di 
Cavalcanti e Ceschiatti. Desde 2002, a Casa do 
Baile passou a ser a sede do Centro de Referência 
de Urbanismo, Arquitetura e Design, com eventos e 
exposições diversas. 

PARQUE ECOLÓGICO DA PAMPULHA

O Parque Ecológico Francisco Lins do Rego, mais 
conhecido como Parque Ecológico da Pampulha, foi 
inaugurado em 2004, sendo resultado de uma recu-
peração ambiental. O espaço é ideal para diferen-
tes formas de lazer, como fazer piqueniques, slack 
line, caminhada, andar de bicicleta, soltar pipa e até 
mesmo para aquele momento de descanso. Nele tam-
bém foi construído o Memorial Minas-Japão. 
Endereço: Portaria I - Av. Otacílio Negrão de Lima,  
6.061 (Marco Zero). 
Portaria II - Av. Otacílio Negrão de Lima, nº 7.111
(em frente à Toca da Raposa) – Pampulha
Horário de funcionamento: Terça-feira a domingo e 
feriados, das 8h30 às 17h 
Contato: (31) 3277-7439

PARQUE GUANABARA

O Parque Guanabara existe desde 1951 e é o par-
que de diversões mais tradicional de Minas Gerais. 
Oferecendo brinquedos para todos os gostos e ida-
des, possui mais de 30 atrações únicas, sendo um 
excelente espaço para curtir bons momentos com os 
amigos e a família. Não é necessário agendamento 
prévio para visitar o parque, mas, durante o atual 
período da pandemia, a lotação máxima é de 50% 
da capacidade total do espaço. Também é possível 
organizar eventos, aniversários e excursões. 
Endereço: Rua Expedicionário Benvindo Belém de 
Lima, 15 - São Luiz
Horário de Funcionamento: Quinta e sexta-feira, das 
14h às 22h, Sábado, das 11h às 22h, Domingo e feria-
dos, das 10h às 21h 
Contato: (31) 3439-7300
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ALTA DE CHUVAS CAUSA NOVOS 
FOCOS DE DENGUE

O aedes aegypti continua sendo 
uma grande ameaça à saúde dos 
brasileiros. Durante todo o ano, a 
Prefeitura de Belo Horizonte manteve 
suas ações de vigilância e combate 
às doenças transmitidas pelo mos-
quito. Com a alta das chuvas no mês 
de outubro, e o volume previsto para 
o final do ano, as atividades dos agen-
tes municipais serão intensificadas 
nas áreas de maior risco, de acordo 
com os critérios de infestação e 
concentração de casos suspeitos e 
confirmados. 

Os agentes passarão pelos imó-
veis reforçando as orientações sobre 
o acúmulo de água e os riscos de se 
formar criadouros do mosquito, ensi-
nando sobre como eliminá-los e, caso 
necessário, fazendo a aplicação de 
biolarvicidas. Dentre as orientações, 
estão: a retirada dos pratinhos de 
plantas; o acondicionamento do lixo 
em saco plástico; a manutenção da 
caixa d’água vedada; a limpeza das 
calhas; o tratamento da piscina com 
cloro; e a limpeza periódica do quin-
tal. Neste ano, já foram realizadas 
cerca de três milhões de vistorias 
para orientar sobre os perigos da 
dengue. 

Por meio da Secretaria Municipal 
de Saúde, a prefeitura pede que a 
população colabore com ações 
permanentes para prevenir focos do 
aedes aegypti em todas as épocas 
do ano, dentro e fora de casa. A 
principal atitude é evitar água parada, 
descartando objetos que possam 
servir de criadouro para o mosquito, 
como vasilhames e garrafas. O 
efetivo combate ao mosquito precisa 
da união do poder público com a 
sociedade. É importante que cada um 
faça sua parte, vistoriando sua casa 
e seu local de trabalho, eliminando 
qualquer situação que possa gerar 
acúmulo de água.
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DE PORTUGAL PARA O BAIRRO SANTA ROSA
MARIA DOS PRAZERES, 75 ANOS, COMERCIANTE

Nascida em Portugal, Maria dos Prazeres veio 
para o Brasil em 1953. Em Belo Horizonte, morou, 
inicialmente, no Barro Preto e no Padre Eustáquio, 
mas sempre esteve conectada com a região da 
Pampulha. Ela e o marido eram sócios do Clube 
Jaraguá antes mesmo de se mudarem para o bairro 
Santa Rosa, motivados, também, pela vontade de 
Maria de morar perto da irmã. Chegaram à região 
em 1985 e desde então moram na mesma casa 
que construíram.

Maria conta que, quando se mudaram, a região 
tinha poucas residências e poucos comércios. A 
Avenida Sebastião de Brito era repleta de galpões, 
e não havia supermercado nas proximidades, 
apenas algumas padarias e mercearias peque-
nas. “Eu gostava do bairro, pois se podia viver 
com tranquilidade. As crianças brincavam na rua, 
minha filha mais velha andava sozinha com os 
colegas e eu sempre me reunia de tardezinha, 
após o trabalho, com as vizinhas na calçada para 
uma boa conversa”, relata. Ela lamenta por essa 
rotina não acontecer mais, já que, na correria do 
dia a dia, acaba passando meses sem ter contato 
com a vizinhança.  

A comerciante ainda se lembra nostálgica da 
vista que tinha antigamente da sua casa e com-
para com o que consegue ver hoje, reforçando o 
crescimento rápido da região e de toda a cidade: 
“Eu olhava da janela da minha casa e via três casas. 
Só. Era a única coisa que tinha aqui. De repente, 
eu fui olhar de novo, só vi prédios. Foi uma coisa 
impressionante, de uma hora para outra. Eu via a 

Serra da Piedade. Hoje, eu não vejo nem a Cristiano 
Machado”.

LAZER E CONFORTO
O Clube Jaraguá sempre foi um local marcante 

e atuante na vida dela e de toda a sua família. O 
local traz inúmeras memórias de festas e bons 
encontros entre eles e as amizades que foram sen-
do construídas ao longo dos anos. Para ela, estar 
no clube sempre foi muito prazeroso, tanto que o 
frequenta até hoje.

Mãe de duas filhas e avó de uma neta, Maria 
sente que o bairro preserva aquele clima aconche-
gante de cidade do interior. Isso a agrada muito, 
principalmente por sempre ter gostado de roça. 
“Hoje, eu também tenho um conforto muito maior. 

Tenho supermercados, açougues, sacolões e lojas, 
tudo com fartura para poder escolher. É um bairro 
muito bom de se morar, eu gosto muito de estar 
aqui”, afirma. Ela continua atuando como comer-
ciante e, junto com uma de suas filhas, tem duas 
lojas de roupas na região. Além disso, é dona de 
outra loja no mesmo segmento há 47 anos, locali-
zada no centro da cidade. 

O relato de Maria nos faz recordar todo o cres-
cimento e avanço que aconteceu na região, assim 
como em toda a cidade. Como outros moradores 
que estão repletos de diferentes histórias, ela traz 
um olhar nostálgico e documental sobre o início 
dos bairros Jaraguá, Santa Rosa e Dona Clara, e 
compara o entorno no início com o que se tornou 
atualmente. (Nathália Farnetti)
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A procura por empregos tornou-se ainda maior durante a pandemia. Mas 
aos poucos as empresas estão retomando a normalidade. Abaixo, listamos 
algumas vagas na região. Esperamos contribuir tanto com as empresas que 
precisam preencher estas vagas quanto com os moradores e demais interes-
sados. Os dados da empresa que quer anunciar a vaga, contato e especifica-
ções podem ser enviados para o e-mail emfocomidia@emfocomidia.com.br 
ou repassados para o número 2552-2525.

Função: VENDEDOR DE CONSÓRCIO
Experiência no ramo comercial e 

atendimento ao cliente. Experiência 
com vendas internas e externas.

Função: MECÂNICO DE VEÍCULOS
Experiência como mecânico auto-

motivo em concessionária. 
Interessados devem entrar em con-

tato pelo e-mail:
rh.mila@grupolider.com.br

Função: FISCAL DE LOJA
Necessário experiência com traba-

lho relacionado a segurança. Disponi-
bilidade para trabalhar em turnos e 
lojas diferentes. Interessados deverão 
enviar currículo para o e-mail:
tamires.souza@supernosso.com.br

Função: VENDEDOR(A)
Com/sem experiência para aten-

dimento ao público em loja física e 
on-line. Maior de 18 anos.

Interessados deverão enviar currí-
culo para o e-mail:
caravelaloja@gmail.com

Função: PROSPECÇÃO DE PUBLICI-
DADE/ COMERCIAL 

Estratégias, experiência em captar 
anúncios publicitários e prospectar 
novos clientes. Desejável: boa fluên-
cia, iniciativa e comprometimento. Dis-
pensamos curiosos e pessoas aguar-
dando respostas de outros empregos. 

Função: WEB DESIGNER
Estagiários ou profissionais com 

habilidades na criação e programa-
ção de sites. Preferência para quem 
tiver experiência também em gestão 
de redes sociais ou edição de vídeos.

Função: JORNALISTA COM EXPERIÊN-
CIA EM MARKETING

Profissionais ou estagiários. 
Desejável iniciativa, compromisso, 
bom texto (fundamental) e boa fluên-
cia para as entrevistas. Gestão eficaz 
e criativa em mídias sociais e conhe-
cimento avançado em Face Ads.

 
Preferência para todas as vagas: 

residir na região da Pampulha. Se 
gostar muito de café, melhor ainda! 

Interessados devem enviar currí-
culo e pretensão salarial para:
emfocomidia@emfocomidia.com.br

MILA VEÍCULOS

SUPERNOSSO

CARAVELA

EM FOCO MÍDIA 
JORNAL JARAGUÁ EM FOCO

AÇÕES SOLIDÁRIAS NA 
EM FOCO MÍDIA

BANCO DE IMAGENS

O fim do ano chegou e, com isso, o 
espírito solidário se aflora, ainda mais 
neste momento difícil que o mundo 
enfrenta. Embora o ideal fosse que 
campanhas, ações e conscientiza-
ções como essas acontecessem 
durante todo o ano, nesta época, as 
pessoas sensibilizam-se e mobili-
zam-se para ajudar o próximo. Para 
quem faz uma doação, a sensação 
é de dever cumprido e um coração 
em paz. Já para quem recebe, a 
felicidade de ganhar o que precisa é 
imensurável. 

Por esse motivo é que a Em 
Foco Mídia está de portas abertas 
para receber, desde agora até o dia 
22/12, entre 9h30 e 18h30, alimentos 
não perecíveis, brinquedos, livros, 
roupas e produtos de higiene, que 

serão entregues para a Fraternidade 
Feminina Cruzeiro do Sul e para a 
ONG Amigos de Minas. 

As doações serão destinadas 
para cidades carentes do norte de 
Minas e do Vale do Jequitinhonha, 
além de municípios na Região 
Metropolitana de Belo Horizonte. 
Você pode entregar na Rua Orozimbo 
Nonato, 595, Dona Clara, ou agendar 
a retirada pelo número de WhatsApp 
99991-0125. Buscamos nas regiões 
do Jaraguá e do Dona Clara. 

Além disso, procuramos ainda 
pessoas e empresas parceiras que 
queiram se engajar em outras causas 
que promoveremos durante o ano de 
2022. Contamos com o seu apoio 
para ajudarmos mais pessoas! Mais 
informações: 99998-8686.
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