
PRÓXIMA EDIÇÃO DESMATAMENTO  � Em nossa próxima edição faremos uma análise sobre o na Pampu-
lha, que perde, cada vez mais, suas áreas verdes. Teremos também uma matéria especial com os comerci-
antes locais, com dicas de presente para o . Falaremos ainda sobre o preparo do setor DIA DAS MÃES
HOTELEIRO direitos e garantias de quem compra ou  para os grandes eventos de 2014 e, em breve, os 
aluga um imóvel novo �Quadro de  e se depara com problemas estruturais. Manteremos as colunas 
Empregos� �Leitor em Foco� �Jaraguá Conta sua História�, ,  (onde os moradores mais antigos relatam 
suas histórias curiosas e divertidas sobre o começo do bairro) e , abordando os �Saúde e Bem-Estar�
mais diversos assuntos ligados à saúde e qualidade de vida. Participe se você quiser opinar sobre algum 
desses ou de outros assuntos. 

Antes, para almoçar em bons restaurantes era preciso sair da região e 
procurar alguns poucos na Pampulha ou deslocar-se para a Zona Sul em 
busca de cardápios diferenciados. Hoje a realidade é outra. Temos um 
pouco de tudo: restaurantes tradicionais, self-services, churrascarias, 
pizzarias, estabelecimentos de comida japonesa, tradicionais espetos de 
carnes, pratos dos mais variados peixes, lanchonetes, sorveterias, padari-
as, entre outros.  Mas ainda é preciso mais, pois as pessoas estão cada 
vez mais exigentes e por isso todo cuidado com os mínimos detalhes é 
pouco. Os frequentadores querem ser bem atendidos e estão atentos à 
qualidade do produto, diversidade dos alimentos oferecidos, higiene e, 
principalmente, ao bom atendimento, que é um diferencial determinante. 

Pensando assim muitos investimentos vem sendo feito tanto por 
quem abre um novo ponto como pelos antigos, que estão sempre realizan-
do reformas. Cada um vem se modificando para oferecer um ambiente 
melhor, com conforto e um cardápio mais variado e atrativo.

Visitamos alguns estabelecimentos da região e conversamos com os 
frequentadores para saber o que pensam e quais suas sugestões para as 
melhorias em geral. Fizemos o mesmo com alguns proprietários e o assun-
to foi bem debatido, com questões em comuns, assim como algumas 
particularidades. Percebemos que os entrevistados estão satisfeitos, 
mesmo sabendo que há muito a melhorar, mas sentem falta de espaços 
mais confortáveis, requintados e bonitos e uma culinária diferente como a 
francesa, a chinesa e uma maior variedade da japonesa, por exemplo.

Uma das questões mais abordadas pelos clientes e proprietários é o 
desejo de ver a região se tornar um pólo gastronômico com uma maior 
variedade e quantidade de estabelecimentos gastronômicos concentra-
dos na Izabel Bueno e Sebastião de Brito. Todos são unânimes em dizer 
que existe espaço para outros restaurantes. 

De qualquer maneira o setor gastronômico vem ganhando espaço e 
fortalecendo a economia local e os moradores ficarão satisfeitos com 
novidades e, consequentemente, com o crescimento local e o aumento da 
qualidade e do bom atendimento.

Leia mais nas páginas 10, 11, 12, 13 e 15
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O Jornal Jaraguá em Foco é uma publicação informativa mensal da Em Foco Mídia, voltada aos moradores, 
comerciantes e demais interessados dos bairros Jaraguá, Dona Clara, Liberdade, Aeroporto, Universitário, Indaiá, 
Santa Rosa e parte do São Luiz e São José. Independente e imparcial, não temos comprometimento ou vínculo com 
nenhuma associação, empresa ou empresário, político ou entidade. Nosso objetivo é informar, esclarecer, debater, 
criticar e melhorar a qualidade de vida da região, por meio de matérias informativas, dicas, informações úteis e 
notícias voltadas para os envolvidos com os bairros locais. O Jornal é distribuído gratuitamente (10 mil exemplares) 
nas residências, comércios, clubes, empresas, centros comerciais e demais locais de grande circulação. 
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Cada vez mais temos mo-
tivos para pensar neste tema. 
Qual o valor de uma vida hoje? 
Pense na sua e se pergunte 
Pense ainda no comportamen-
to de grande parte dos seres 
humanos e em como o valor das 
coisas e das pessoas se tornou 
banal. Mata-se por nada. Antes 
a recomendação era não reagir 
durante um assalto, mas hoje 
se você não tem nada de valio-
so, correrá o risco de perder sua 

vida. Como se não bastasse, ainda existe um ódio no coração 
dessas pessoas, que além de tirar a vida de uma criança ou 
de um pai de família, por exemplo, ainda o faz com crueldade. 
É inaceitável! Mas você quer justiça? Muitas vezes vai ficar só 
querendo, pois as leis e atitudes das autoridades do nosso 
país não são levadas a sério. Existem, mas são poucos os que 
as colocam em prática.  

Mas o pior não é só isso. Existem outros tipos de crimes. 
Aqueles que podem não gerar uma violência física, mas sim a 
moral. Aqueles com os quais convivemos diariamente, muitas 
vezes até mesmo dentro de casa. Egoísmo, infidelidade, 
agressão, incompreensão, arrogância, violência, entre outros 
sentimentos que nos deixam temerosos no mundo em que 
vivemos, até mesmo por acontecer no nosso dia a dia.

As pessoas muitas vezes promovem discursos bonitos, 
publicam frases de efeito em redes sociais, se passam por 
amigos, tentam ser o que não são, mas no fundo podem ser 
pessoas julgadoras, críticas e que não praticam nada do que 
tentam proferir. Pessoas que se acham melhores que as 
outras simplesmente por acharem que tem algum tipo de 
valor maior. Aí o tempo passa, reviravoltas estão sempre 
sujeitas a acontecer e a vida sempre surpreende positiva ou 
negativamente. É assim que muitos se tornam mais humildes 

e humanos. Feliz aquele que um dia proferiu: �o mundo dá 
voltas�. E como dá. A pessoa que um dia te desvalorizou ou 
que não te deu a atenção que você merecia pode querer a 
todo custo estar por perto. Isso não é experiência própria. É 
cotidiano. É vida real! Pense numa pessoa que você admirava 
ou que se achava demais no seu tempo de escola, faculdade 
ou mesmo quando era adolescente. Nem sempre, hoje, essa 
pessoa está, de um modo geral, melhor que você. Este parece 
um assunto meio piegas e sem sentido, mas acontece dema-
is. E tem a ver com o valor e a importância que damos para a 
nossa vida e o nosso viver. É seguir na direção certa, gostar e 
cuidar de você, fazer sua parte e certamente terá motivos para 
se orgulhar.

Em muitas situações sua vida será definida de acordo 
com suas escolhas e a maneira que decide agir. São muitos 
os caminhos a percorrer. São muitos os percalços, muitos os 
atalhos, mas em várias situações o caminho é bem longo.

Muitas vezes ao sair de casa me deparo com um senhor 
de idade já avançada sentado numa parte elevada de uma 
calçada, em frente sua casa, lendo, fumando ou não fazendo 
absolutamente nada. Esta não é uma cena difícil de se pre-
senciar. Confesso que isso me choca um pouco e me faz 
pensar no meu próprio futuro. Será que essa foi a escolha 
deste senhor? Será que foi isso que ele planejou para o seu 
futuro? Se não, o que aconteceu para que viva essa rotina 
atualmente no final de sua vida? Talvez nada disso tenha sido 
imaginado ou planejado, mas tudo, muitas vezes, acontece 
por consequência das nossas escolhas.

A vida sempre será cheia de questionamentos e mistéri-
os e estaremos sempre em processo de amadurecimento e 
aprendizagem. Nem sempre desvendaremos ou aceitaremos 
algumas questões se não conseguirmos refletir um pouco. 
Muitas coisas podem mudar seu comportamento e seu 
estado de espírito. Uma frase neste texto é capaz de surtir este 
efeito, mas tudo dependerá da frase, do seu momento, de 
quem fala ou escreve e de quem lê ou ouve. Li uma vez que um 

conhecido astrólogo chamado Omar Cardoso sempre come-
çava seu programa de rádio com uma frase impactante e 
poderosa: �Todos os dias, sob todos os pontos de vista,  eu 
vou ser cada vez melhor!�. Quem acreditar nisso para si 
próprio certamente terá um dia melhor ou pelo menos saberá 
o caminho a trilhar. A fé é o caminho do sucesso para qualquer 
pessoa. Feliz daquele que acredita e luta para realizar seus 
sonhos e seguir suas metas. Isso é fundamental para qual-
quer realização e vitória.

Ao caminharmos dentro deste enfoque existencial 
estaremos sempre integrando o novo no antigo, fazendo uma 
releitura de cada momento vivenciado. A nossa existência é 
uma aventura que deve ser levada a sério, porem de maneira 
criativa, prazerosa e leve. Raramente na vida alguém conse-
guirá ser feliz o tempo todo. Somos imperfeitos, cometemos 
erros e nossa felicidade muitas vezes não depende apenas da 
nossa vontade. A pessoa inteligente saberá viver bem com 
todos os seus momentos. Se não for possível ser ou estar feliz 
em alguns destes, que pelo menos seja possível extrair expe-
riências e sabedoria com o que não pode ser positivo ou 
alegre.

Ninguém prometeu que a vida seria fácil. Dificuldades 
existem na vida de todos. Se quer resultado em qualquer 
coisa na sua vida, faça sua parte. Faça acontecer. Nem tudo 
pode ser concretizado, mas há caminhos que podem ser 
alterados no decorrer da caminhada. Tire os olhos dos proble-
mas e dificuldades e se concentre no que pode ser. O otimis-
mo pode ser milagroso. Fique atento às oportunidades que 
sempre aparecem. Vamos dar qualidade a este mundo. A 
começar por você, independente de como tenha vivido até os 
dias de hoje. Podemos sempre ser uma pessoa melhor e 
recomeçar, independente da idade ou do momento atual de 
nossa vida. A vitória espera por aquele que não desiste.

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

Quanto vale a vida?
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Mudança na Sebastião de Brito confunde e irrita motoristas
Caiu como uma �bomba� a mudança de 

trânsito no encontro das avenidas Sebastião de 
Brito e Cristiano Machado. Agora se o motorista 
seguir em direção no sentido Cidade Administra-
tiva terá que fazer um retorno no viaduto de 
acesso à Estação São Gabriel. Antes era possível 
seguir diretamente da Sebastião de Brito para a 
Cristiano Machado. Moradores estão muito 
irritados com a mudança sem nenhum aviso 
prévio. Recebemos várias reclamações e solicita-
ções de esclarecimento (ler quadro Leitor em 
Foco) provocadas pela alteração. Assim, fomos à 
BHTrans entender os motivos. 

Os usuários terão de se acostumar, pois 
segundo a assessoria de imprensa da BHTrans 
a alteração é definitiva. A mudança visa atender 
todo o complexo de circulação do BRT MOVE, 
mas, de uma maneira geral, também investir no 
transporte coletivo da cidade e fazer com que 
menos pessoas usem seus carros de forma 
sustentável, não congestionando as pistas 
laterais. De acordo com a entidade, os sinais na 
confluência entre Sebastião de Brito e Cristia-
no Machado fazem com que o trânsito trave 
bastante e não dá fluxo rápido aos ônibus. O 
raciocínio da direção da empresa sugere que é 
preferível gastar cerca de 10 minutos com o 
retorno no São Gabriel, do que parado no 
semáforo que converge uma avenida na outra. 

Além disso, quem vier do Centro pela Cristia-
no Machado e quiser entrar na Sebastião de 
Brito não fará mais o �balão� pela direita com 
espera no semáforo para atravessar. Na nova 
adequação o motorista ficará à esquerda na 
Cristiano Machado, aguardará em um semáforo 
e convergirá na Sebastião de Brito, onde serão 
criadas novas faixas de conversão. Além da 
mudança de fluxo, o local está passando por 
uma adequação de equipamento para receber 
a nova estrutura do MOVE.

Muitos motoristas reclamam que esse 
retorno para a Cidade Administrativa demora 
bastante em horários de pico, mas, ainda 

segundo a empresa, a Avenida Cristiano 
Machado está em processo de adequação de 
sinalização, seja na pintura das vias, seja no 
posicionamento de placas. A direção da 
BHTrans considera que, estabilizada a mudan-
ça, o retorno será feito em menos tempo, pois 
toda mudança visa diminuir o tempo da viagem 
dos coletivos sentido Venda Nova/Centro.

Tapa-buraco x recapeamento
A Avenida Sebastião de Brito possui um 

histórico problemático por conta das enchentes 

e da fácil degradação da estrutura urbana por 
conta da geografia do local e da quantidade de 
água em suas imediações. Muito questionada 
pelos nossos leitores pelo seu atual estado, ou 
seja, buracos, surgimento de poças, entre 
outros fatores urbanísticos, fomos à Prefeitura 
conhecer os planos para o local, haja vista que 
a via é de vital importância para quem vem do 
Aeroporto de Confins e dos hotéis da região do 
Cidade Nova para o Mineirão durante a Copa do 
Mundo. Além de ser uma passagem importante 
para quem vem de várias partes da capital e da 

Região Metropolitana. 
Muitos moradores cobram um recapea-

mento, mas a direção da Regional Pampulha 
entende que isso, no momento, seria precipita-
do. �Não faremos um recapeamento agora, pois 
daqui a um ano gastaremos R$ 6 milhões em 
uma obra maior onde será feita a drenagem e 
construção de canalização de várias ruas 
'espinhas' para não deixar o fluxo concentrado 
na Sebastião de Brito. É complicado! Naquelas 
ruas subindo para o Parque Santa Rosa, como a 
Silvério Ribeiro, têm muita água. Será um 
projeto completo com pista de caminhada e 
drenagem entre outras coisas. Temos que fazer 
a drenagem definitiva. Qualquer solução paliati-
va é jogar dinheiro fora. A meta é fazer isso em 
2015. Vamos requalificar a Sebastião de Brito 
como muitas outras avenidas que estavam em 
mau estado e agora são ótimas áreas para 
lazer�, explica o secretário Municipal da Regio-
nal Pampulha, Humberto Pereira.  De acordo 
com a administração, o asfaltamento da referi-
da avenida está incluído no Plano de Obras da 
Pampulha e será licitado em breve. A previsão 
de execução é para o biênio 2015/2016.

O gestor explica que mesmo assim a via 
receberá melhorias: �Faremos um 'tapa buraco' 
mais consistente, consertaremos os meios fios, 
entre outras melhorias. Nós estamos fazendo 
também uma requalificação no encontro com a 
Cristiano Machado por causa do BRT�. Existem 
outras obras que melhorariam a situação, como 
explica Humberto: �Existe também um pedido 
de empréstimo da PBH para se fazer um canal 
margeando a Cristiano Machado que resolveria 
a situação de enchentes, pois dar-se-ia vazão 
após a rodoviária no Córrego do Onça. Essa 
seria uma grande intervenção, com custo de 
cerca de R$ 200 milhões.  O Prefeito está 
lutando para viabilizar essa verba junto ao 
Governo Federal. Essa obra também ajudaria as 
enchentes da Sebastião de Brito�. (João Paulo 
Dornas)

FOTOS: CID COSTA NETO
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Últimas lojas serão
inauguradas no novo centro comercial no Dona Clara 

Nas últimas edições divulgamos as 
inaugurações das lojas do novo centro 
comercial do bairro Dona Clara, localizado 
na Rua Bolivar Mineiro, entre a Rua Leopol-
dina Cardoso e Avenida Sebastião de Brito.  
As últimas inaugurações, das lojas voltadas 
para Avenida Sebastião de Brito, estão 
acontecendo e fortalecendo as opções de 
serviço na região. Destaque para a Drogaria 
Cristina, que foi inaugurada no dia 29 
março, com opções diversas de medica-
mentos, produtos de higiene pessoal, 
cosméticos, produtos de perfumaria e de 
conveniência.  O sócio-proprietário, Ricardo 
de Melo Silva, conta que a escolha da 
região foi motivada pelo crescimento local 
e pela possibilidade do fortalecimento 
comercial na Avenida Sebastião de Brito. 
�Como morador da região percebo a falta 

de uma farmácia que ofereça algo a mais. A 
avenida é uma via de ligação importante da 
região com a Avenida Cristiano Machado, 
que está se revitalizando e se fortalecendo 
com a oferta de lotes sendo comercializa-
dos�. A Drogaria Cristina é uma franquia do 
norte de Minas. �É uma rede de sucesso 
que está chegando à capital e deve se 
expandir para outros bairros�, completa, 
Ricardo. 

Ricardo Melo conta que a expectativa é 
positiva e que os moradores já estão curio-
sos para saber o que será comercializado. 
�Teremos tele-entrega. Vamos entregar o 
produto na residência ou no trabalho do 
nosso cliente e teremos a opção do paga-
mento com cartão de crédito diretamente 
com o motoboy. Vamos trabalhar com 
convênios com os laboratórios nacionais 

e multinacionais. Nossos profissionais 
estão preparados para atender a popula-
ção�, informou. 

No inicio de abril será inaugurada a 
franquia Chicken-in com opções de pratos 
variados e porções a base de frango, além de 
pratos de peixes, cebolas empanadas, 
polenta frita, sanduíches, entre outras. Luiz 
Henrique de Faria e Alexandre Souza, sócios-
proprietários, resolveram abrir a franquia na 
região pelo potencial de crescimento. �Sou 
morador e percebo que existe público para 
nossos produtos, além de um potencial de 
crescimento grande�, comenta Luiz. Não 
temos o perfil de um fast food, porém traba-
lharemos com a velocidade na preparação 
dos pratos e porções. A expectativa é positi-
va�, comenta. Mais informações: Drogaria 
Cristina - 3567-7771. (Ana Izaura Duarte)
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Vem aí o Turismo
em Foco

A Em Foco Mídia, empresa responsável 
pelos jornais Jaraguá, Ouro Preto, Planalto e 
Cidade Nova em Foco, lançará em abril o Jornal 
Turismo em Foco, que terá objetivos, projeto 
gráfico, material e linha editorial semelhantes 
aos demais citados. A principal diferença, além 
do assunto, é a distribuição  que será trabalha-,
da na região da Pampulha e pontos específicos 
e ligados ao turismo em toda cidade e via e-
mail para mais de 10 mil contatos em todo o 
país.

Nosso principal objetivo é discutir o turis-
mo de um modo geral e também apresentar 
roteiros de viagens locais e nacionais com 
dicas interessantes e curiosas. Vamos debater 
o Turismo e mostrar as perspectivas para o 
futuro, oportunidades, cursos, curiosidades, 
eventos, entre outros assuntos. O Turismo em 
Foco estará sempre aberto para sugestões de 
temas a serem abordados. Com boas parceri-
as, troca de idéias, planejamento, uma expe-
riência de mais de 10 anos trabalhando com 
esse tipo de material e uma equipe coesa e 
focada no resultado, este não será apenas 
mais um jornal de turismo, mas sim uma 
referência para quem quer ficar por dentro do 
que acontece pelo Brasil e o mundo.

Esperamos que, assim como nossos dema-
is jornais, este seja uma ferramenta fundamental 
e importante para que todos os envolvidos e 
interessados tenham voz ativa e usem mais este 
canal para programar uma viagem e conhecer 
melhor o segmento e os assuntos voltados ao 
turismo.

Mais informações: 2552-2525 / 3441-
2725 e turismo@emfocomidia.com.br.

CID COSTA NETO

Fachada das últimas lojas a serem inauguradas. À direita os últimos detalhes para a abertura da Drograria Cristina
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Este espaço é destinado a você, leitor e morador da região do Jaraguá, que pode elogiar, criticar, sugerir e comentar as matérias do Jaraguá em Foco ou fatos dos bairros locais. Colabore com o 
Jornal! Mande a sua história, conte um caso inusitado passado na região, um acontecimento, ou mesmo envie uma fotografia antiga ou curiosa para a galeria de fotos que teremos no Jornal. Este 
espaço é todo seu. Entre em contato por e-mail: jaragua@emfocomidia.com.br. Participe! O Jaraguá em Foco quer melhorar, crescer e informar cada vez mais com a ajuda de cada leitor.

BRT
�O BRT de Belo Horizonte, de rápido não vai 

ter nada. Vias estreitas, viadutos restritos, 
pistas centrais para os ônibus, passagens de 
pedestres no mesmo nível dos veículos, inúme-
ros semáforos e várias estações de parada, 
além da ausência de passarelas, compõe uma 
estrutura que irá impedir que esses comboios 
ultrapassem os 20 km / hora. Deve ser por isso 
que mudaram o nome para MOVE (mover). 
Melhor seria DULL (lerdo), pois essa solução 
que funcionou em Curitiba há mais de 20 anos 
e já está para ser substituída, ao que parece, 
não vai funcionar bem por aqui. A topografia 
acidentada e as vias inadequadas para o 
tamanho dos veículos já fez com que esse 
projeto, que custou milhões, fosse feito e 
desfeito várias vezes. Mudou o tráfego da 
capital para pior e a implantação de algumas 
vias para �mão inglesa� ou invertida, já têm 
colocado a vida de pedestres e motoristas em 
risco. Era para esse sistema ser usado somen-
te nas avenidas Cristiano Machado e Antônio 
Carlos, sendo complementado com as esta-
ções nas avenida Santos Dumond e Paraná. 
Agora vai abranger também as regiões Hospi-
talar e Savassi. Daqui a pouco os 'linguições' 
estarão trafegando por toda a cidade e, assim 
como no passado com os trólebus, irão afetar 
todo o tráfego da capital. São lamentáveis os 
projetos para a nossa Capital, mas vamos 
torcer para dar certo, pois as perspectivas não 
são nada boas.�

Carlos Conrado Pinto Coelho, Aviador

�Vi que o MOVE começou a funcionar e 
imagino que fizeram e farão mais alguma 
matéria sobre o assunto. Vejo muitas pessoas 
descrentes, mas ainda tenho esperanças que, 
apesar de todas as limitações e erros de 
planejamento, esse transporte poderá ajudar 
a melhorar o trânsito na região, que está 
impossível. Precisamos acreditar e algo tem 
realmente que ser feito para que haja melhori-
as reais sem enganação à população.�

Antônio Carlos M. Freitas, Estudante

BOTA-FORA ILEGAL
�É lastimável como a falta de educação e 

cidadania das pessoas podem destruir o meio 
ambiente. Um lote vago existente na esquina 
da Rua Conselheiro Galvão (em frente ao 
número 204) com a Rua Francisco Proença 
serve constantemente de bota-fora e o local 
está constantemente com lixo, acúmulos de 
restos de obras, entulhos e móveis velhos. As 
pessoas que fazem isso não merecem ser 

chamadas de cidadãos e deveriam colocar o 
entulho durante o dia para que os demais 
pudessem presenciar tal ato irresponsável e 
mesquinho (pois o fazem somente à noite, na 
calada e escondidos). No dia 22 de março 
havia restos de armários e madeiras velhas 
depositadas no local. Jogar lixo, terra, entulho 
de construção, material de demolição e bota-
fora depositado irregularmente em via pública 
é considerada infração, sendo o infrator 
sujeito à aplicação de penalidade prevista na 
legislação vigente. É de causar indignação a 
tamanha falta de educação, de cidadania e de 
respeito, principalmente, ao meio ambiente.�

Joselito Calixto, Morador

RETORNO SEBASTIÃO DE BRITO
�Não tenho o hábito de escrever para 

jornais e revistas, mas estou tão indignado 
que não resisti. E o faço por saber a influência 
que o jornal tem e por estarem sempre por 
dentro das notícias da região. O que fizeram 
com o retorno da Sebastião de Brito com 
Cristiano Machado? Imagino que alguma obra 
esteja sendo feita e certamente é algo que 
tenha a ver com o MOVE, mas fazer aquela 
lambança sem consultar ou pelo menos 
informar a população? Amigos e familiares 
que vieram para um aniversário em minha 
casa no Jaraguá, e não conhecem muito a 
região, ficaram perdidos e nem eu sabia 
explicar o que fazer. Imagino que farão alguma 
matéria sobre isso e estou ansioso para 
saber.�

Carlos Ribeiro, Administrador

�Sempre leio o Jaraguá em Foco e o acho 
muito útil. Sabendo da grande penetração 
deste jornal, venho perguntar se vocês têm 
conhecimento da interdição do cruzamento 
em direção norte do trevo. Sábado passado 
ao ir a Lagoa Santa, deparei-me com a interdi-
ção. Não havia placas indicativas do novo 
itinerário. Será que vamos ficar sem uma 
importante saída do bairro? Agradeço a 
atenção.�

José Generoso Nunes, Morador do bairro 
Dona Clara

 �Será que a BHTrans consultou a popula-
ção sobre o fechamento da Avenida Sebastião 
de Brito com a Cristiano Machado? Jogaram 
nossa saída toda para o Anel. Esse pessoal 
está de brincadeira conosco né?�

Valmir Pereira, Morador

DESRESPEITO À SINALIZAÇÃO
�Gostaria de fazer uma denúncia do 

desrespeito no trânsito na Avenida Major 
Delfino de Paula, no encontro com a Avenida 
Antônio Carlos, próximo ao Corpo de Bombei-
ros. Quando o semáforo da avenida Major 
Delfino de Paula abre, os veículos saem na 
contra mão de direção. Por alguns dias, no 
final do ano passado, um agente de trânsito 
ficou no local e a situação melhorou um 
pouco, mas apenas por alguns dias! As fotos, 
em anexo, foram registradas por volta das 7h, 
normalmente até às 8h quando tem um maior 
fluxo de carros.�

Flávio Madureira de Carvalho 

�Prezados peço, por gentileza, que não 
divulguem meu nome, por receio de retalia-
ções. Indignação, cujo significado expressa 
com precisão o sentimento que tenho em 
relação aos atos desrespeitosos que a socie-
dade vem praticando. Infelizmente sou produ-
to do meio dessa população e sofro com as 
consequências causadas pela falta de educa-
ção, pelo desrespeito e a falta de humanidade 
que acerca os seres humanos. Moro na rua 
Mascarenhas de Morais, no bairro São Luiz, e 
há tempos observo que a falta de bom senso e 
respeito estão crescendo significativamente. A 
rua é mão única e os 'moradores', que exigem 
respeito, deveriam utilizar do mesmo preceito 
de exigência para com seus atos. Os 'morado-
res' ignoram o fato de que há uma regra de 
trânsito a ser seguida e que essa regra indefe-
re do sujeito, ou seja, conforme a legislação 
vigente, a lei é aplicada pra todos, mas nesses 
casos somente para alguns indivíduos, infeliz-
mente. Constantemente me deparo com um 
carro transitando na contra mão, e algumas 
vezes, pasmem, indivíduos da lei, autoridades 
e até mesmo fardados, praticam esse ato. 

Enfim, estamos em um momento atípico, 
por ser ano de Copa, de eleições, e talvez de 
grandes revoluções. Será que esses seres, que 
vão às ruas gritando socorro, são os mesmos 
que praticam esses feitos? Agradeço a aten-
ção.�

�SENHOR ÁRVORE�
�Em uma caminhada matinal, acabo de 

passar na Rua Izabel Bueno, em frente ao 
açougue do Sr Antônio, esquina com Cacuera. 
Nesse mundo de caos urbano me deparo às 
vezes com um senhor negro, sempre necessi-
tado de banho e outros cuidados. Fala pouco e 

muitas vezes lhe ofereci dinheiro e ele não 
aceitou, ao contrário sempre nos oferece um 
carinho, geralmente representado por uma flor 
ou um ramo arrancado das redondezas. Hoje 
passava logo à minha frente em minha cami-
nhada matinal uma jovem, a qual começou 
seu dia diferente, com um sorriso a mais ou 
apenas um sorriso. Eu vinha pensando logo 
atrás, após ter observado a gentileza: será que 
desta vez terá distinção? Julgamento precipi-
tado! Recebi a minha recompensa: uma linda 
flor que não tem acepção de pessoas, sexo, 
raça, religião. Cheguei em casa e a entreguei à 
minha esposa e minha filha, e vem aquele 
comentário da minha menina: 'O Sr. Árvore?' 
Assim o chamamos por vezes o encontrar em 
meio a disfarce com galhos e floras. Em 
resumo: pessoa simples e sem recursos, 
talvez esquecido em meio a seus devaneios e 
viagens, sabe-se lá quais são, podem nos 
surpreender. Nós, 'normais', devemos amar 
mais o próximo! Obrigado por compartinhar.�

Zoltan Caputo, Morador

SUGESTÃO
�Caro Fabily, faço parte de um grupo que 

faz caminhada na pracinha em frente ao 
Supermercados BH. Temos observado pesso-
as cometendo vários deslizes, principalmente 
em relação à utilização da praça. Sempre leio 
o seu jornal e vejo que o mesmo tem boa 
aceitação junto aos moradores do Jaraguá e 
vizinhança. A nossa sugestão é que o jornal 
pudesse dar uma ajuda chamando a atenção 
dos infratores de modo sutil e educativo. 
Sugiro a criação de um 'tópico' marcado com 
uma bola preta (para os erros) e bola branca 
(para os acertos). Algumas sugestões: bola 
branca para os donos de cachorros que 
recolhem os detritos dos mesmos quando 
defecam na via pública; bola preta para os 
motoristas que estacionam obstruindo a 
rampa de acesso aos cadeirantes.  Coloco-me 
à disposição para passar-lhes a nossa suges-
tão com mais detalhes. Acreditamos que as 
sugestões possam vir  de leitores que estão 
aborrecidos com algo no bairro.�

Miguel Cota, Morador
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Desde o dia 31 de março o Restaurante 
Surubim no Espeto, localizado na Rua Izabel 
Bueno, 670, incluiu mais uma opção de 
almoço para os seus clientes. Agora o restau-
rante oferece, além dos tradicionais pratos à la 
carte, o self service com variedade de pratos 
quentes e frios, atendendo um perfil de clien-

tes que prefere essa modalidade e sempre 
solicitava a opção aos proprietários. À noite a 
novidade são as opções de buffet de massas, 
frios e petiscos. A sócia-proprietária Heloiza 
Cristina Leandro de Deus Gomes, confirmou 
que o restaurante vai continuar com as opções 
do almoço executivo e à la carte. �Acrescenta-

mos essa opção para o público que gosta de 
self service ou não tem muito tempo para 
esperar. É uma cobrança dos próprios clientes. 
As pessoas gostam da comida a quilo porque 
tem mais opções e variedade. A qualidade será 
mantida�, explica. Mais informações: 3443-
5594.

Pensando no conforto dos clientes 
e em oferecer mais opções, o restau-
rante Sapão Taioba aproveitou a sema-
na do carnaval e passou por uma 
revitalização estrutural e no cardápio. 
�Revitalizamos o jardim, mudamos a 
estrutura do telhado, colocamos toldos 

e mudamos a decoração interna e 
externa. Reformulamos o cardápio, que 
agora é bilíngue, e acrescentamos 
novos pratos�, conta a sócia-proprietária. 
Ela completa dizendo que as mudan-
ças foram realizadas visando a quali-
dade e o bom atendimento. �Estamos 

visando a Copa do Mundo e por isso 
compramos novas TVs para oferecer 
aos clientes locais e, possivelmente, 
estrangeiros, a opção de assistir aos 
jogos com conforto. As pessoas já 
estão elogiando as mudanças�.  Mais 
informações: 3427-7777.

Surubim amplia opções no cardápio para clientes 

Restaurante realiza mudanças estruturais

O espetáculo que já atraiu mais de 400 mil 
espectadores está completando 10 anos de 
exibição e quem vai ganhar presente é você. A Em 
Foco Mídia, em parceria com a Marco Produções, 
vai sortear 40 pares de ingressos para a peça Meu 
Tio é Tia. Para participar basta curtir nossa página 
no Facebook e o post da promoção. Acesse 
www.facebook.com/emfocomidia e concorra!

Sinopse: Três amigos convivem em um 

apartamento na cidade grande. Certo dia, 
Alessandro é surpreendido com a notícia de que 
seu sobrinho, um peão aspirante a locutor de 
festas de rodeio, vai se hospedar em sua casa. A 
confusão está formada! A fim de ocultar um 
mistério que envolve o tio do rapaz, os três 
amigos decidem viver uma farsa e, mudam por 
completo a rotina da casa. Para complicar mais 
ainda, entra em cena a estabanada empregada 

que tenta ajudá-los. Com texto e direção de 
Marco Amaral, a peça leva o público a uma 
divertida e prazerosa aventura que trata o 
preconceito com muito bom humor.

Promoção Cultural: Meu Tio é Tia

Informações
Datas: 4, 5, 6, 11, 12, 13, 25, 26 e 27 de abril, 
Sexta a Sábado às 20h30 e Domingo às 19h
Local: Teatro Imaculada (Rua Aimorés 1600)

DIVULGAÇÃO

FABILY RODRIGUES

CID COSTA NETO



A gastronomia é parte essencial da cultura 
de um povo. É o setor que mais cresce, princi-
palmente pela nova rotina das pessoas que 
muitas vezes pela falta de tempo optam por 
comer fora. Em nossas edições anteriores 
abordamos assuntos como a diversidade, 
diferenciais, preparo e acondicionamento dos 
alimentos. Mas como será que o setor gastro-
nômico é visto pelos moradores da região? 
Visitamos alguns estabelecimentos e con-
versamos com clientes para saber a opinião 
deles.

Para uma região que começa a se desta-
car no setor gastronômico, o Jaraguá tem vasta 
variedade no que se refere a restaurantes para 
o almoço e uma grande quantidade dos 
tradicionais �botecos�. Mais de 90% dos 
entrevistados concordam, mas os mesmos 
consideram que ainda falta uma culinária de 
alto padrão na realidade. �Sinto falta de uma 
comida francesa e um bom restaurante de 
massas�, opina o empresário do ramo gastro-
nômico, Alexandre Ardizzoni. O empresário 
Flávio Moreno concorda: �para happy hour a 
região atende bem, porém uma comida 
mais requintada e opções diversificadas de 
culinária estão em falta por aqui�. A admi-
nistradora Débora Gonçalves exemplifica a 
carência: �acho que a qualidade da comida é 
boa, mas falta algo mais requintado. Ficamos 
mais restritos aos bares. Sinto falta de uma 
boa comida japonesa, por exemplo�, reforça a 
opinião vigente. 

Não há como negar que o segmento tem 
crescido, porém para muitos entrevistados 
existe espaço para mais estabelecimentos. 
�Na região há muitos jovens, por isso há espa-
ço para esse setor crescer. Os empresários têm 
que ter visão porque existe público e as pesso-
as querem e privilegiam as novidades. Na 
Avenida Sebastião de Brito há espaço e é um 
ponto bom para fortalecer a gastronomia, pela 
facilidade de acesso�, opina o empresário 
Clayton José Cleto.

Para o autônomo Ricardo Boissou, a Rua 
Izabel Bueno tem o setor de gastronomia mais 
forte que outras ruas e avenidas do bairro. �A 
Rua Boaventura tem espaço para se desenvol-
ver, pois só tem restaurantes mais simples com 
opções somente para almoço. A Sebastião de 
Brito tem espaço e público, sendo um local que 
ainda pode crescer. Já na Izabel Bueno o 
segmento é mais forte e apresenta uma maior 
diversidade e opções�, comenta.

Escolhas
Na hora de escolher um restaurante ou 

bar, além da localização e o tipo de proposta 
do estabelecimento, muitas pessoas olham 
alguns pontos que para muitos é classificató-
rio: atendimento, qualidade e higiene. Muitos 
entrevistados elogiaram o atendimento dos 
estabelecimentos da região, enquanto outros 
reclamaram, como o administrador Maurício 

Borém, que acredita que esse ponto pode ser 
melhorado. Outras observações que ele fez 
foram sobre a higiene e a qualidade. �Muitos 
estabelecimentos da região tem que melhorar 
a higiene, principalmente dos banheiros. Isso 
reflete o espírito do restaurante. A qualidade é 
razoável, mas em alguns casos é positiva 
dentro da proposta do estabelecimento�, 
afirma. 

O sociólogo Fernando Vaz foi um dos 
entrevistados que elogiou o atendimento dos 
estabelecimentos. �Gosto do atendimento 
porque somos tratados de maneira bem 
pessoal. Se o garçom não me cumprimenta e 
não olha na minha cara vou embora na hora�. 
Para ele um dos problemas é o estacionamen-
to. �Estacionar na Rua Izabel Bueno hoje é um 
dos problemas para quem almoça na rua�, 
conta. 

Concentração de estabelecimentos
Hoje na região encontramos diversos tipos 

de segmentos gastronômicos e essa diversida-
de faz com que cada vez mais os moradores 
consumam na mesma. Para o sócio-proprietário 
do Restaurante Surubim no Espeto, Matuzalém 
Gomes Cardoso, há espaço para todos nesse 
segmento. Para ele quanto mais estabeleci-
mentos gastronômicos, melhor. �Se tivéssemos 
vários bares e restaurantes em um só lugar 
esta área ficaria mais fortalecida e viraria um 
point. Isso poderia acontecer nas avenidas da 
região, que a meu ver tem potencial para 
isso�, comenta. Margareth Pantoja, sócia-
proprietária do Restaurante Sapão Taioba, 
também concorda que a criação de um pólo 
gastronômico fortaleceria os estabelecimentos 
da região. �Seria o ideal, ainda mais porque há 
espaço e público, principalmente na Avenida 
Sebastião de Brito�. A sócia-proprietária da 
Pizzaria Jaraguá, Sônia Helena Ramalho de 
Oliveira, também acredita nesse fortalecimen-
to. �Quanto mais opções próximas melhor para 
o morador porque cada dia ele poderá experi-
mentar uma culinária diferente; assim como 
para os estabelecimentos, que se fortaleceri-
am�, afirma. 

Percebemos que essa ideia é sempre 
comentada e parece ser bem aceita pela 
maioria. O sócio-proprietário do Xico Dona 
Clara, Idalmo Assis, defende a tese do pólo 
gastronômico com várias opções de bares e 
restaurantes. �Isso chamaria a atenção para a 
região e fortaleceria os estabelecimentos. Há 
espaço para novos estabelecimentos e a 
tendência é só crescer porque o público exige e 
precisa disso�, opina. Para Rodney Otaviano 
Costa Coimbra, sócio-proprietário do Baboo's 
Burger, a formação de um pólo gastronômico é 
boa para os estabelecimentos, para região e 
para os moradores, que tem a possibilidade de 
ter vários tipos de culinária numa mesma área. 
�Na região do Dona Clara estão chamando o 

Moradores e proprietários avaliam a
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cruzamento das ruas Orozimbo Nonato e 
Bolivar Mineiro de 'praça de alimentação do 
Dona Clara'. E esse rótulo está sendo positivo 
porque está fortalecendo os estabelecimentos 
locais�, comenta. 

Investimentos
Assim como os comerciantes, moradores 

acreditam que a região tem potencial para 
crescer no setor e espaço para novos tipos de 
estabelecimento. Um dos comentários feitos 
pelos entrevistados foi a falta de estabeleci-
mentos voltados para o público mais jovem. 
Afonso de Almeida Costa, sócio-proprietário do 
Restaurante Recanto do Sabor, acredita que 
faltam locais para esse público. �Percebo isso 
pela minha filha porque muitas vezes tenho 
que levá-la a outro bairro�, comenta. O sócio-
proprietário do Açai do Johnny, Rômulo Flores 
Debortoli, discorda. �Na região há estabeleci-
mentos voltados para sanduíches, açaí, sorve-
teria e milkshake, por exemplo, que atendem 
bem esse público�, comenta.

Para Idalmo Assis o investimento em 
novidades como o visual, a qualidade do 
produto e o bom atendimento são pontos 
observados pelos moradores da região. �Para 
acompanhar o crescimento temos que valori-
zar o espaço e por isso estamos preparando 
novidades no visual do restaurante para 
oferecer conforto. A tendência é melhorar�, 
conta. O Surubim no Espeto está fazendo o 
mesmo em sua estrutura e cardápio. �A partir 
de maio estaremos com outra estrutura e 
teremos mais opções de cardápio e modalida-
de de almoço, além do delivery e opções de 
buffet de massas, frios e petiscos à noite�, 
conta Matuzalém Cardoso.

Rodney Otaviano concorda afirmando 
que os estabelecimentos têm que inovar. 
�Temos que proporcionar conforto e bem-estar 
aos nossos clientes. As mudanças valorizam o 

estabelecimento, pois o cliente está sempre 
em busca de inovação�. Sônia Helena Rama-
lho de Oliveira, da Pizzaria Jaraguá, percebe 
que os moradores valorizam quem investe no 
estabelecimento. �Mudanças no visual e 
melhorias fortalecem a relação com o cliente�, 
afirma.

Estacionamento e insegurança
Um ponto comentado por alguns entrevis-

tados é a falta de estacionamento, principal-
mente na Rua Izabel Bueno. Para o sócio-
proprietário do Restaurante Fazendinha, 
Miguel Ângelo Rodrigues Vale, esse problema 
está ligado à falta de segurança. �As pessoas 
se sentem inseguras e por isso, muitas vezes, 
principalmente à noite, vão de carro para um 
lugar próximo de casa e não deixam o mesmo 
longe do estabelecimento�, acredita. Para 
Afonso Costa a segurança e a falta de estacio-

namento estão ligadas. �Com a insegurança as 
pessoas não querem parar longe ou andar à 
pé. Muitos deixam de sair por isso�, comenta.

Para Rodney Otaviano a segurança não 
está ligada diretamente com a falta de estacio-
namento. �Estacionamento é um caso sério. 
Aquele que tem já sai na frente. As pessoas 
usam o carro por comodidade e não por 
insegurança. Podemos ver pessoas indo à 
padaria próxima de casa, durante o dia, de 
carro�, acredita. 

Margareth Pantoja, do restaurante Sapão 
Taioba, também comenta sobre a segurança. 
�A falta de segurança atrapalha muito a manu-
tenção do funcionamento e o aumento de 
público, principalmente à noite. As pessoas 
estão cada vez mais temerosas�, comenta. 
Rômulo Flores completa dizendo que a falta de 
segurança interfere nos negócios. �Afeta 
porque as pessoas ficam inseguras em sair, 
porém hoje na região há opções variadas de 
delivery, que é uma segunda opção�, conta.  

Com tudo isso, atualmente o setor gastro-
nômico vem ganhando espaço e fortalecendo 
a economia local. Esse fortalecimento aconte-
ceu por diversos fatores. Um deles é o aumento 
de pessoas que optam por fazer suas refeições 
fora de casa, seja no café da manhã, no almo-
ço ou no jantar. Com o crescimento dos bairros 
locais podemos dizer que ainda há espaço 
para outros pontos e, como percebemos nas 
entrevistas, os moradores querem novidades e 
culinárias variadas. Uma concentração de 
estabelecimentos gastronômicos é, de fato, 
algo que contribuiria significativamente com a 
região, pois colaboraria com o crescimento 
local, fortaleceria os estabelecimentos atuais e 
traria comodidade para os moradores. (Ana 
Izaura Duarte)
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gastronomia da região e sugerem melhorias
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�Acredito que os moradores valorizam os estabelecimentos voltados para a 
gastronomia na região. Percebo isso comparando com outros bairros. O setor na 
região ia valorizar mais se tivesse um pólo gastronômico como existe na Avenida 
Fleming, no bairro Ouro Preto. Os estabelecimentos se fortaleceriam e os moradores 
teriam mais opções.�
Afonso de Almeida Costa, Sócio-proprietário do Restaurante Recanto do Sabor 

�A região está crescendo e com isso aumenta-se cada vez mais o número de 
moradores. Percebo que, cada vez mais, eles estão dando preferência para os 
estabelecimentos gastronômicos da região. Sempre haverá espaço para novidades. 
O comércio está se fortalecendo cada vez mais no bairro Dona Clara.�
Sônia Helena Ramalho de Oliveira, Sócia-proprietária da Pizzaria Jaraguá   

 �Os moradores da região estão valorizando cada vez mais os estabelecimentos 
gastronômicos da região. Podemos notar isso porque a maioria sempre está cheio. 
É importante estreitar o relacionamento com o cliente, o conhecendo, oferecendo 
qualidade na comida e no atendimento para ter reconhecimento em nosso serviço.�
Miguel Angelo Rodrigues Vale, Sócio-proprietário do Restaurante Fazendinha

�O aumento pela procura dos moradores pelos estabelecimentos gastronômicos da 
região vem crescendo e se fortalecendo cada vez mais. A região tem potencial para 
crescer mais nesse ramo e tem espaço para novas opções. O bairro tem um público 
que aumenta cada vez mais. Porém, os problemas com o trânsito e a segurança 
afetam um pouco.�
Rômulo Flores Debortoli, Sócio-proprietário do Açai do Johnny 

�Os moradores da região estão frequentando mais os restaurantes e bares locais, 
principalmente à noite. Por causa da lei seca estão preferindo ficar no bairro. Isso 
também pode ser observado porque antes recebíamos pessoas de outras regiões e 
hoje os clientes são mais da própria região. Acredito ainda que há espaço e público 
para novas opções gastronômicas.� 
Margareth Pantoja, Sócia-proprietária do Restaurante Sapão Taioba 

�Percebo que ainda há uma parcela de moradores que não frequentam os 
restaurantes da região, principalmente à noite. Ainda assim, temos muitos clientes 
de outras regiões. Há muito espaço para a gastronomia se fortalecer no bairro. Hoje 
a Rua Izabel Bueno está muito deserta e a Avenida Sebastião de Brito tem tudo para 
crescer nesse setor.�
Heloiza Cristina Leandro de Deus Gomes, Sócia-proprietária do Restaurante 
Surubim no Espeto Jaraguá 

�Os moradores da região valorizam os estabelecimentos gastronômicos locais e 
estão cada vez mais exigentes com o ambiente, com a qualidade do produto e o 
atendimento. Há espaço para novos estabelecimentos gastronômicos, 
principalmente aqueles que trabalham com um conceito e uma gastronomia 
diferente das que já existem por aqui.�
Rodney Otaviano Costa Coimbra, Sócio-proprietário da Baboo's Burger

ENQUETE

�Eu percebo o avanço do setor gastronômico na região e a valorização dos 
moradores cada vez mais. As pessoas hoje estão buscando comodidade seja na 
hora do almoço ou à noite. Acredito que a lei seca também ajudou na escolha por 
bares próximos de casa. As pessoas querem se divertir sem se preocupar. E o setor 
na região tem muito a crescer.�
Idalmo Assis, Sócio-proprietário do Xico Dona Clara

Proprietários reconhecem frequência do público
local e acreditam que há espaço para novos estabelecimentos
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�A região tem espaço para novos estabelecimentos do segmento gastronômico. São 
poucos os bons restaurantes com boas ofertas de self service. É preciso melhorar a 
qualidade e aumentar as opções de variedade de saladas. À noite estou satisfeito e 
os bares e restaurantes locais me atendem bem. Não tenho do que reclamar.�
Clayton José Cleto, Empresário

�Tem um restaurante que apelidamos de 'fumacinha'. Quando saímos de lá chei-
ramos a fumaça. Temos boas opções de comida caseira no almoço. Vejo que a 
estrutura de alguns lugares deixa a desejar. Mas temos bons lugares. O que reclamo 
no almoço é a falta de estacionamento. Normalmente paramos longe do local.�
Tatiana Soares Amaral, Economista 

�Eu gosto do segmento gastronômico da região, pois temos opções de restaurantes 
self service, à la carte, bares com tira-gostos e até padarias que tem refeições 
diversas. Também há opções boas de sobremesas como sorveterias, milk shake e os 
doces nos restaurantes. No quesito atendimento não tenho do que reclamar.�
Juliano Dileu, Empresário 

�Gosto das opções gastronômicas da região, porém acredito que há espaço para 
outras, principalmente um estabelecimento com comida natural ou com mais opções 
de salada. Com a lei seca ninguém quer atravessar a cidade para beber e por isso está 
acontecendo a valorização dos estabelecimentos gastronômicos nos bairros.�
Rosimeire Rodrigues Costa, Empresária 

�Acho que os restaurantes e bares na Izabel Bueno e na Sebastião de Brito podem 
aumentar em número. O atendimento nos bares é bem precário. Garçom é um 
problema. De um modo geral o principal ponto negativo é o atendimento. Apesar 
disso, a qualidade da comida é boa. Mas falta algo mais requintado. Sinto falta de 
uma boa comida japonesa, por exemplo.�
Débora Gonçalves, Administradora 

�Na região temos opções diferentes: de restaurantes mais requintados até o self 
service. Tem do peixe ao churrasco, da pizza à comida japonesa, e para todos os 
gostos. Essa variedade também proporciona uma grande variedade de preço, onde 
também existe uma boa variação. Gosto das opções e do atendimento.�
Márcia Ribeiro Machado, Autônoma  

�Gosto das opções gastronômicas da região. Eu almoço e frequento os restaurantes e 
bares da região à noite. Gosto do atendimento e do produto que é oferecido. Sinto falta 
de um estabelecimento com área mais aberta. São poucas as opções ao ar livre. Isso 
me chama a atenção porque o morador da Pampulha gosta e valoriza o 'verde'.� 
Fernando Vaz, Sociólogo 

ENQUETE

 �As opções de estabelecimentos gastronômicos são boas. O que pode melhorar no 
meu ponto de vista é o preço. Temos opções para o almoço e para a noite. Poderia ter 
mais pizzarias, mas no geral avalio positivamente a qualidade e o atendimento. 
Morava na região do Serra e aqui os restaurantes são melhores.�
Arnaldo Mata, Advogado

�A gastronomia na região tem melhorado nos últimos anos. Há uma boa diversidade 
de opções como espetos, peixes, comida mineira, comida japonesa, fast food, 
comida internacional, entre outras. O atendimento ainda tem que melhorar, mas está 
evoluindo. Gosto da gastronomia chinesa e acho que há espaço para essa e outras 
propostas.�
Mauricio Borém, Administrador

Moradores em geral estão satisfeitos com as opções de restaurantes na região

�Temos bares qualificados na região, mas falta no Jaraguá e Dona Clara um restaurante 
francês e boas opções de comida italiana. Não existem aqui! Seria benéfico para o 
bairro se tivéssemos mais pratos e restaurantes de ponta. Agora em se tratando de 
carnes estamos muito bem servidos na região. O Jaraguá ainda tem muito a evoluir.� 
Alexandre Ardizzoni, Empresário do ramo gastronômico

�Para happy hour e uma coisa mais rápida a região atende bem. Mas se você quiser 
uma opção mais completa, acho que fica a desejar. Temos mais opções para tomar 
uma cervejinha nos tradicionais botecos, mas falta uma comida mais requintada e 
diversificada. Em contrapartida, fatores como estacionamento e atendimento são 
cômodos.�
Flávio Moreno, Empresário

�Gosto das opções gastronômicas da região tanto no almoço quanto à noite. Neste 
caso as opções podem aumentar. A Avenida Sebastião de Brito tem muito para 
crescer nesse segmento e a Rua Izabel Bueno é desenvolvida, mas tem espaço para 
mais novidade. No quesito qualidade e atendimento eu vejo como positivo.� 
Carlos Faeda, Empresário
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�Almoço todos os dias e frequento bares à noite aqui no Jaraguá. Temos muitas 
opções que não deixam a desejar para nenhum outro bairro. Está no nível dos 
melhores da cidade. Sou suspeita pra falar, pois gosto muito de barzinhos. O que 
mais exijo em bares é a cerveja gelada e um bom tira-gosto.�
 Bruna Marques, Administradora 

�Na região há espaço para novas casas voltadas para a gastronomia. Alguns bons 
restaurantes fecharam suas portas. Talvez uma gastronomia chinesa seja uma opção 
que falta por aqui e pode dar certo. Algumas ruas e avenidas podem fortalecer esse 
setor como a Boaventura e Sebastião de Brito.�
Ricardo Boissou, Autônomo
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► A escolha do restaurante é um dos primeiros requisitos. Além de higiênico, o local deve ser tranqüilo, 
pois uma boa refeição em um lugar barulhento pode se transformar num prato indigesto. 
► Se o restaurante não inspira muita confiança e não houver alternativas, evite pratos que apresentem 
perigo de provocar intoxicação, como os que contêm ovos, maionese e cremes, as carnes mal passadas, 
os crustáceos (camarão, siri etc.) e as saladas cruas. Um cuidado especial com as iguarias japonesas 
que levam peixe cru: além de rigorosamente frescas, é aconselhável que sejam consumidas 
acompanhadas de raiz forte, o bactericida natural para os microorganismos que frequentemente 
proliferam nessas carnes cruas quando expostas.

A opção mais segura e saudável são os legumes e verduras frescas e as saladas levemente cozidas ► 
(al dente). Evite legumes e verduras muito cozidos, pois nesse estado já perderam praticamente todo o 
seu valor nutritivo. Para temperar as saladas prefira azeite de oliva e sal com moderação e limão para 
substituir o vinagre.

Opte por massas simples (alho e óleo, ao sugo, com verduras, ervas etc.) e evite as cremosas ou ►
acompanhadas de molho com carne. 
►Se for comer carne (especialmente a vermelha), opte pelas grelhadas, assadas ou cozidas, e evite, 
naturalmente, as gordurosas, fritas ou ao molho. Especialmente condenáveis são as carnes preparadas 
com creme de leite, como o estrogonofe, pois, além de indigestas pela inadequada combinação 
alimentar, criam um meio ideal para a proliferação de microorganismos. 

Com nosso atual estilo de vida, 
sempre acelerado, almoçar fora de 
casa se tornou uma opção mais 
conveniente e atrativa. Há quem 
almoce fora todos os dias em função 
do trabalho e assim essa prática 
deixou de ser reservada a ocasiões 
especiais. A até então tradicional 
refeição feita em casa normalmente, 
em alguns casos, fica mesmo para o 
final de semana ou apenas aos 
domingos. No entanto, essa �inocen-
te� conveniência pode ocasionar um 
impacto significativo no aumento dos 
casos de obesidade, colesterol e 
também de uma má alimentação.

Quando se come com frequência 
em restaurantes há uma tendência a 
se repetir os mesmos pratos e o 
organismo aprecia a diversidade. É 
importante variar o cardápio e ampli-
ar as opções de proteínas (carnes, 
peixes, ovos), de amidos, legumes e 
verduras. Pensando assim, os restau-
rantes do tipo self-service podem ser 
uma boa opção. Mas é bom evitar 
uma grande variedade de alimentos 
numa mesma refeição, para não 
confundir e saturar o sistema digesti-
vo. Em síntese, coma de forma sim-
ples, com disciplina, mas diversifique 
no dia a dia.

Comer fora
de forma saudável

VEJA ALGUMAS DICAS PARA COMER BEM FORA DE CASA
1. Informe-se: Muitos restaurantes têm disponível, no seu site, informações nutricionais. Essa é uma 
maneira de optar por pratos menos calóricos e mais ricos em nutrientes.
2. Aperitivos: Enquanto espera pela sua refeição, evite as entradas e os aperitivos. Se estiver com muita 
fome, peça uma sopa, que é mais rica em nutrientes e pobre em calorias, em comparação com os 
tradicionais aperitivos, como manteigas, pão, patês, azeitonas, entre outros.
3. Acompanhamento: As saladas são os pratos mais saudáveis e por isso os melhores 
acompanhamentos. Se privilegiar a salada e comer em grandes quantidades, evite ingerir muita carne, 
por exemplo, e vai ficar com a sensação de satisfação.
4. Molhos: Se a sua comida vem acompanhada de molhos, peça para servirem o molho à parte, dessa 
forma evita a sua ingestão, ou pelo menos, corta na quantidade. Evite os molhos cremosos, como os de 
carne, ou à base de maionese.
5 Sobremesas: Doces após a refeição aumentam o volume de calorias ingeridas, além de acidificar o 
sistema, dificultando a digestão e a assimilação de nutrientes As sobremesas nos restaurantes nem 
sempre são boas opções, especialmente bolos e outros doces com muitos cremes. Opte por frutas, 
gelatinas ou pudim de ovos. Sugerimos dividir com outra pessoa. 
6. Cafézinho: Se gosta, poderá beber um café, em vez de uma sobremesa. Baixo em calorias, o café dá 
uma sensação de satisfação, além de lhe dar energia, que compensa a sensação pesada que uma 
refeição pode provocar.

ESCOLHENDO UM BOM RESTAURANTE E ALIMENTOS SAUDÁVEIS

INTERNET
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JARAGUÁ CONTA SUA HISTÓRIA

Dificuldades ao
se mudar para a região

Muitos moradores antigos 
descrevem o início da região como 
uma roça. A descrição de Roberto 
Fernandes não é diferente. Ele 
chegou ao bairro em 1967  depois ,
de ter se casado com Laura Sacra-
mento Ribeiro Fernandes, e foi 
morar próximo ao Cemitério 
Israelita. �Quando me mudei fui 
morar no barracão que pertencia 
ao Seu Agostinho, pai do Evilásio. 
Morei por nove anos lá. Naquela 
época tudo era muito diferente de 
hoje. O local onde hoje funciona a 
Padaria Ping Pão, na Rua Izabel 
Bueno, era um curral e a rua era de 
terra.�, conta.

Roberto recorda: �Para pegar 
o transporte coletivo nessa época 
tinha que andar até a Avenida 
Antônio Carlos. Na verdade pegá-
vamos o bonde. O ônibus ia só até 
a entrada da UFMG. O bairro era 
pouco habitado e para os morado-
res fazerem as compras tinham 
que se deslocar até o centro da 
cidade ou para o bairro São 
Francisco. Na época eu tinha uma 
mercearia na Avenida Paraná e 

fazia muitas entregas por aqui�. 
Por volta de 1968 o comércio foi 
aparecendo, como o tradicional 
bar e mercearia do Senhor Pimen-
ta. �Esta foi umas das primeiras 
mercearias e ponto de encontro 
entre os amigos para colocar o 
papo em dia. Depois vieram 
outras como a do Misael�, conta. 

O aposentado contou ainda 
que foi um dos primeiros morado-
res a comprar um lote no bairro 
Dona Clara. �Em 1967 o Seu 
Agostinho estava aguardando a 
liberação do loteamento do bairro 
que naquela época não tinha 
nada, mas isso só foi acontecer 
em 1972. As vendas aconteceram 
por volta de 1974/1975 e eu 
comecei a construir em 1976. Na 

época a rua era de terra batida. 
Me mudei no mesmo ano ainda 
com a casa inacabada. Demorei 
12 anos para terminar de constru-
ir�, comenta.

Para que o loteamento acon-
tecesse foi preciso cortar os 
eucaliptos. �O Dona Clara era uma 
fazenda e tinha até brejo onde as 
pessoas pescavam. Os lotes 
naquela época eram vendidos 
sem juros e em cinco anos. Hoje o 
bairro está mais valorizado porque 
a infraestrutura melhorou muito�, 
afirma. 

Roberto finaliza dizendo que 
atualmente toda a família de sua 
esposa, Laura, mora na região. 
�Recordo quando a irmã de Laura 
mudou para cá antes mesmo de 
nós. Ela chorava porque aqui não 
tinha nada. Hoje os seis irmãos 
moram no bairro. O crescimento 
fez a região evoluir com um comér-
cio fortalecido, mas tenho sauda-
de do leite retirado do curral, de 
andar na rua e das conversas com 
os amigos do bairro Santa Rosa�. 
(Ana Izaura Duarte)

Roberto Fernandes, 74 anos, Aposentado 
ANA IZAURA DUARTE

FOTOS: ARQUIVO PESSOAL

Cruzamento entre as ruas Irmã Eufêmia e Sebastião Possada Bravo, em 
1976; Ao fundo, na segunda foto é possível avistar o bairro Dona Clara e 
ruas íngremes como a Bolivar Mineiro e Desembargador Afonso Lages.
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ATENDIMENTO 24 HORAS
Polícia Militar: 190 (Radiopatrulha, 
ocorrência de trânsito e policiamento) / 
www.policiamilitar.mg.gov.br
Polícia Rodoviária Estadual: 2123-1926 / 
2123-1903 / 2123-1900 / (Policiamento 
nas rodovias estaduais da região 
metropolitana de BH)
Polícia Rodoviária Federal: 191 / 3064-
5300 / www.dprf.gov.br
Detran/MG: 155 (Acidente de trânsito, 
solicitação de perícias) - 
www.detrannet.mg.gov.br
Polícia Civil: 197 /www.pc.mg.gov.br
Disque Denúncia: 181 
Pronto-Socorro / SAMU: 192 (Pronto-
socorro policial e casos de acidentes ou 
emergências)
Corpo de Bombeiros / Regate: 193 
Cemig: 116 (Plantão e emergências) / 
www.cemig.com.br
Copasa: 115 (Água e esgoto, falta de água 
e vazamento) / www.copasa.com.br
Defesa Civil: 199 
Receita Federal: 146
Polícia Federal: 194

CIDADANIA
BHTrans: 3277-6500 / 
www.bhtrans.pbh.gov.br
Belotur: 3277-9777 / 3277-9730
Correios: 3003-0100 (Serviço de 
informações: das 8h às 20h, de 2ª a 
sábado, e das 8h às 18h, domingos e 
feriados) / 0800-725 0100 (exclusivo para 
registro de sugestões, elogios e 
reclamações) / www.correios.com.br
Prefeitura Municipal: 156 / www.pbh.gov.br
Disque Procon: 156 (Procon � BH) / 3277-

4359 / 32774967 (Procon Estadual) 
Disque Tapa-Buracos: 156
Disque Limpeza (SLU): 156
Disque Sossego: 156
Secretaria Municipal de Meio Ambiente: 
3277-5115
Disque Cidadão: 3277-4755
Vigilância Sanitária: 3277-5045
Zoonose: 3277-7756
SINE/MG (Sistema Nacional de Emprego): 
3271-6153/ 3271-4597
INSS � PrevFone: 135
Agência Nacional de Saúde: 0800-611997
Alô-Trabalho: 158
Defensoria Pública: 3349-9550
Disque Direitos Humanos: 100
Doação de Órgãos / MG Transplantes: 
0800 283 7183 / 3219-9200/ 3219-
9201 / 3219-9202
Anatel: 133
Hemominas: 155
Hora Certa: 130
Alô Educação: 3277-8646
Alô Turismo: 3277-9154 / 
www.belohorizonte.mg.gov.br

APOIO
Abraço (Associação Brasileira Comunitária 
para Prevenção do Abuso das Drogas): 
3225-2700
Alcoólicos Anônimos: 3224-7744
Gapa (Grupo de Apoio e Prevenção da 
AIDS): 3271-2126
Neuróticos Anônimos: 3222-2957 
(Atendimento de segunda a sexta-feira, de 
16h às 18h. Sábado e domingo, de 10h às 
12h.) / www.neuroticosanonimos.org.br
Narcóticos Anônimos: 9684-3223 / 
www.na.org.br

CIAT (Centro de Informações e Assistência 
Toxicológica): 0800 722 6001 
(Informações de primeiros socorros em 
casos de envenenamento e intoxicação. 
Atendimento 24h) 
SOS Criança (Instituto de Apoio à 
Criança): 116-111 /www.soscrianca.pt
Disque Idoso: 2377-4646
Delegacia Especializada de Proteção ao 
Idoso: 3330-1747
Conselho Tutelar da Pampulha: 3277-7959
Benvinda � Centro de Apoio à Mulher: 
3277-4380
Delegacia de Mulheres: 3291-2931 / 
3573-3552
SOS Racismo: 156
Centro de Valorização da Vida: 3334-4111
Alô Vida � O Telefone para Desabafar: 
3444-1818
Juizado da Infância e Juventude: 3207-
8100
Ministério do Trabalho e Emprego � 
Delegacia Regional do Trabalho: 3270-
6100

BAIRRO JARAGUÁ/LIBERDADE
13º Batalhão da Polícia Militar: 2123-
1436 / 2123-1400
16ª Companhia Especial da Polícia 
Militar: 3427-0735
Rede de Vizinhos Protegidos: 3427-0735
Igreja Santo Antônio: 3427-2866
Igreja Nossa Senhora da Aparecida: 3497-
7758
Igreja Santa Catarina Labourè: 3491-9824
Igreja Batista Getsêmani: 3448-9898
Associação dos Moradores da Região do 
Jaraguá: 9957-3263 (Walewska)
Associação Comunitária dos Bairros 

Aeroporto, Jaraguá e Adjacências: 3491-
1272 / 3222-6182
Jaratáxi: 3491-3967/ 3492-8522 / 0800-
030 6262
Clara Táxi: 3491-3007
Tele Taxi Pampulha: 3441-7150 
Use Taxi Pampulha: 3491-3823
Centro de Saúde Padre Maia: 3277-7874 
Centro de Saúde Santa Rosa: 3277-1578 / 1579
Regional Pampulha: 3277-7900

TRANSPORTES
Aeroporto de Confins: 3689-2700 / 2701
Aeroporto da Pampulha: 3490-2001
Aeroporto Carlos Prates: 3462-6455
Estação Ferroviária: 3273-5976 
Estação Rodoviária: 3271-3000 
Metrô: 3250-3901 

HOSPITAIS
Baleia: 3489-1500
Clínicas: 3409-9330
Felício Rocho: 3514-7000
Mário Pena: 3489-6600
Mater Dei: 3339-9000
Odilon Behrens: 3277-6199 / Pronto 
Socorro: 3277-6205
Pronto Socorro João XXIII: 3239-9200
Hospital Risoleta Tolentino Neves (Pronto 
Socorro Venda Nova): 3459-3200
Santa Casa: 3238-8100

CEMITÉRIOS
Saudade: 3277-5711 / 3277- 5712
Consolação: 3277-5505
Bosque da Esperança: 3454-2200
Bonfim: 3277-6040 / 3277-6101
Da Paz: 3277-8304 / 3277-7199
Capela Velório do Barreiro: 3277-5927

TELEFONES ÚTEIS

SERVIÇOS E INFORMAÇÕES EM FOCO MÍDIA
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DROGARIA CRISTINA (Dona Clara)
Função: VENDEDOR DE COSMÉTICOS 
E PERFUMARIA                                             Vagas: 1
Especificação / Perfil: Ambos os sexos, 2º grau 
completo, experiência na área de vendas. 
Função: ASSISTENTE DE SERVIÇOS GERAIS  Vagas: 1
Especificação / Perfil: Sexo feminino, 2º grau 
completo, com experiência. 
Contato: Enviar currículo para 
ricardo@franquiacristina.com.br.

CARDOSO PRATA ACADEMIA 
Função: RECEPCIONISTA                              Vagas: 1
Especificação / Perfil: Ambos os sexos. Horário de 
14h às 22h segunda a sexta. Escala aos sábados 9h 
às 13h
Contato: Enviar currículo para 
cardosoprataacademia@gmail.com.

PING PÃO 
Função: ATENDENTE                                   Vagas: 10
Especificação / Perfil: Ambos os sexos, acima de 18 
anos. Não é necessária experiência. Preferencialmente 
morar na região. Oportunidade para primeiro emprego.
Disponibilidade para trabalhar nos turnos da manhã e 
da tarde.
Função: EMBALADORA                                 Vagas: 2
Especificação / Perfil: Sexo feminino, acima de 18 
anos. Não é necessária experiência. Preferencialmente 
morar na região. 
Função: AUXILIAR DE PRODUÇÃO                Vagas: 2
Especificação / Perfil: Sexo masculino, acima de 18 
anos. Não é necessária experiência. Preferencialmente 
morar na região. Disponibilidade para trabalhar nos 
turnos da manhã e da tarde.
Contato: Entregar currículo na Rua Furtado de 
Menezes, 280, aos cuidados de Kelly. 

ACADEMIA MASTER 
Função: ESTAGIÁRIO DE EDUCAÇÃO FÍSICA   Vagas: 1
Especificação / Perfil: Ambos os sexos, cursando 
Educação Física a partir do 5º período, com ou sem 
experiência. 
Função: PROFESSOR EDUCAÇÃO FÍSICA       Vagas: 1
Especificação / Perfil: Ambos os sexos, curso 
superior completo, com ou sem experiência. 
Contato: Entrar em contato com Vinicius, a partir das 
19h, pelo telefone 3491-8036.

ACADEMIA MONTE OLYMPO 
Função: PROFESSOR(A) DE MUSCULAÇÃO   Vagas: 1
Função: PROFESSOR(A) DE SPINNING          Vagas: 1
Função: PROFESSOR(A) GINÁSTICA COLETIVA Vagas: 1
Especificação / Perfil: Ambos os sexos, desejável 
experiência, cursando a partir do 3º período ou com 
graduação completa. 
Função: SERVIÇO GERAIS                            Vagas: 1
Especificação / Perfil: Sexo feminino, com 

experiência. 
Contato: Entrar em contato com Carla no telefone 
3491-1858 ou comparecer à Rua Izabel Bueno, 1214 
- Jaraguá. 

OFFICINA DAS LETRAS 
Função: BERÇARISTA                                  Vagas: 1
Especificação / Perfil: Sexo feminino, com experiência, 
formação mínima de Magistério. Horário integral. 
Função: PROFESSOR (A) DE ARTES VISUAIS 
(musicalização e artes plásticas)  Vagas: 2
Especificação / Perfil: Ambos os sexos, possuir 
graduação completa ou estar cursando a partir do 6º 
período. 
Função: ESTAGIÁRIO DE PEDAGOGIA            Vagas: 1 
Especificação / Perfil: Sexo feminino, cursando 
pedagogia. 
Contato: Enviar currículo para 
secretaria@officinadasletras.com ou contato através 
do telefone 3427-6087. 

ACOMPANHAR (Unidade Jaraguá) 
Função: MONITORIA (freelancer) para o ensino das 
seguintes matérias: Português e Inglês ou Espanhol, 
Geografia e História, Matemática e Física e Biologia e 
Química.
Especificações / Perfil: Ambos os sexos, a partir do 
primeiro período. Necessário dominar pelo menos 
duas matérias de cada tópico. Para os turnos da 
manhã e da tarde. 
Contato: Interessados deverão acessar o site 
www.acompanhar.com.br, entrar no link fale conosco / 
trabalhe conosco. 

PATRÍCIA BRAZ IMOVÉIS (Jaraguá)
Função: SECRETÁRIA                                   Vagas: 1
Especificação / Perfil: Sexo feminino, a partir de 18 
anos, não é necessária experiência. Salário R$ 
800,00. Preferencialmente morar na região. 
Função: AUXILIAR ADMINISTRATIVO             Vagas: 1
Especificação / Perfil: Sexo feminino, a partir de 18 
anos, não é necessária experiência, possuir 
habilitação. Salário R$ 1.000,00 + bonificação. 
Preferencialmente morar na região. 
Contato: Enviar currículo para patriciambraz10@gmail.com.

POLLY COUROS (Jaraguá)
Função: AUXILIAR DE ESCRITÓRIO               Vagas: 1
Especificação / Perfil: Ambos os sexos, 2º grau comple-
to, possuir conhecimento em internet, Word e Excel. 
Contato: Enviar currículo para comercial@polycouros.com.br.

REDE BRISTOL 
Função: CAMAREIRA (Pampulha)                  Vagas: 2 
Especificação / Perfil: Sexo feminino. Horário: 8h às 
16h20, escala 6x1. Salário + benefícios.
Função: CUMIM (Pampulha)                        Vagas: 1 
Especificação / Perfil: Sexo masculino, 2º grau comple-
to. Não é necessária experiência. Horário: 15h às 
23h20, escala 6x1. Salário: R$ 1.000,00 + benefícios.

Contato: Enviar currículo para 
recrutamento.mg@redebristol.com.br.

MILA (Liberdade)
Função: AUXILIAR ADMINISTRATIVO - VAGA PARA 
PESSOAS COM DEFICIÊNCIA (PCD)              Vagas: 2
Especificações / Perfil: Ambos os sexos, 
preferencialmente possuir o 2º grau completo, não é 
necessária experiência.  
Função: VENDEDOR DE VEÍCULOS                 Vagas: 1
Especificações / Perfil: Ambos os sexos, 2º grau completo, 
experiência no ramo comercial. Disponibilidade de horário.   
Contato: Enviar currículo para o e-mail 
rh.milapampulha@grupolider.com.br, com nome da 
vaga, ou entrar em contato com Carla através do 
telefone 3499-4145.

CENTRO DE COMPRAS VIABRASIL PAMPULHA (Itapoã) 
Função: SERVENTE DE LIMPEZA                   Vagas: 3
Especificações / Perfil: Ambos os sexos. Salário: R$ 
825,00. Escala 12x36. 
Função: OPERADOR DE ESTACIONAMENTO    Vagas: 2
Especificações / Perfil: Ambos os sexos. Salário: R$ 
771,00. Escala 6x1. 
Contato: Encaminhar currículo para 
recrutamento@grupovs.com.br ou entrar em contato 
pelos telefones 3347-7721 ou 2126-3200.

GOLD IMÓVEIS (São Luis)
Função: CORRETOR DE IMÓVEIS E CORRETOR 
TRAINEE                                                      Vagas: 2
Especificações / Perfil: Ambos os sexos, acima de 18 
anos, com ou sem experiência e disponibilidade para 
trabalhar em horário comercial de segunda a sábado. 
Contato: Entrar em contato através do 3419-0202 ou 
8684-9679 ou enviar currículo para 
ricardolopes@goldimóveis.com.

UNIFENAS 
Função: ESTÁGIO PARA ALUNOS DE CURSOS 
SUPERIORES                                               Vagas: 2
Especificações / Perfil: Ambos os sexos, estar cursando os 
cursos de Enfermagem, Biomedicina, Farmácia ou Química. 
As vagas são para estagiar nas unidades Jaraguá e Itapoã.
Função: ESTÁGIO PARA ALUNOS DE CURSOS 
TÉCNICOS                                                   Vagas: 2
Especificações / Perfil: Ambos os sexos, estar 
cursando os cursos técnicos em Química, 
Biotecnologia ou Patologia Clínica. As vagas são para 
estagiar nas unidades Jaraguá e Itapoã.
Contato: Enviar o currículo para o e-mail 
rh.bh@unifenas.br.

CONTAX 
Função: ATENDENTE DE CALL CENTER      Vagas: 200
Especificação / Perfil: Com ou sem experiência, 
acima de 18 anos, ensino médio concluído ou 
cursando, e noções básicas de informática. 
Benefícios: salário fixo, VT, ticket, plano de saúde e 
odontológico, auxílio creche, possibilidade de 

crescimento e descontos em faculdades.
Contato: Enviar currículo para recrutar@contax.com.br 
ou elutfala@contax.com.br.

A&C 
Função: ATENDENTE DE TELEMARKETING Vagas: 50 
Especificação / Perfil: Ambos os sexos, com ou sem 
experiência, acima de 18 anos, ensino médio completo, 
conhecimentos básicos em informática. Benefícios: 
salário fixo de R$ 678,00, lanche na empresa, convênio 
médico e odontológico, convênio com faculdades, 
seguro de vida, auxílio creche e possibilidade de 
crescimento. Carga horária de trabalho: 6h20 por dia.  
Contato: Enviar currículo para rafael.dourado@aec.com.br.

LÍDER SERVIÇOS 
Função: PROMOTOR(A)                              Vagas: 10
Função: PROMOTOR(A) INTERIOR (Uberlândia, Pouso 
Alegre, Poços de Caldas, Itabira, Varginha, Lavras, 
Divinópolis e Governador Valadares) Vagas: 10
Especificação / Perfil: Ambos os sexos, 2º grau 
completo, com experiência, moto própria. Horário: 8h 
às 17h de segunda a sexta-feira e de 8h às 12h aos 
sábados. Salário R$ 724,00 à R$ 1.100,00 + vale 
alimentação, vale transporte, combustível e aluguel. 
Função: DEMONSTRADOR (A)                    Vagas: 10
Especificação / Perfil: Ambos os sexos, 2º grau completo, 
com experiência. Horário: 8h às 17h de segunda a sexta-
feira e de 8h às 12h aos sábados. Salário R$ 724,00 à R$ 
1.100,00 + vale alimentação, vale transporte.
Função: DEGUSTADORAS                           Vagas: 10
Especificação / Perfil: Sexo feminino, 2º grau 
completo, com ou sem experiência. Salário R$ 800,00 
+ vale refeição de R$ 10,00 + vale transporte.
Função: AJUDANTE DE MARKETING (Itabira)  Vagas: 1  
Especificação / Perfil: Sexo masculino, 2º grau 
completo, com ou sem experiência. Salário R$ 732,60 
+ vale refeição de R$ 12,00 + vale transporte.
Função: SUPERVISOR DE EXECUÇÃO            Vagas: 1  
Especificação / Perfil: Ambos os sexos, graduação 
completa ou cursando administração, publicidade e 
propaganda ou cursos afins, com experiência mínima 
de dois anos em prestação de serviços, possuir 
veículo próprio.  Salário R$ 2.094,87 + vale refeição 
de R$ 12,00, aluguel + combustível. 
Função: ASSISTENTE DE DP                         Vagas: 1 
Especificação / Perfil: Sexo feminino, graduação 
completa ou cursando gestão de RH, administração 
ou cursos técnicos da área, com experiência mínima 
de dois anos. Remuneração da categoria + vale 
refeição + vale Transporte. 
Função: VENDEDOR                                   Vagas: 10
Especificação / Perfil: Sexo masculino, 2º grau 
completo, com experiência no ramo alimentício, 
possuir CNH C ou D, práticas com caminhão e 
disponibilidade para viagens. Salário: R$ 925,00 + 
vale refeição de R$ 10,00 / cesta básica + plano de 
saúde e convênio farmácia.
Contato: Entrar em contato através do telefone 3281-
5245 ou enviar currículo para rh@liderservicos.com.br.

Novamente divulgamos as vagas de empregos na região através da disponibilidade de nossos anunciantes e demais parceiros, e esperamos contribuir, tanto com as empresas que precisam preencher estas vagas, quanto com os 
moradores e demais interessados. Continuaremos usando este espaço em nossas próximas edições para que nossos parceiros e empresas sérias e idôneas possam oferecer suas vagas e assim faremos nosso trabalho social de ajudar 
aqueles que precisam trabalhar. Os dados da empresa, contato, especificações e quantidade de vagas podem ser enviados para jaragua@emfocomidia.com.br.
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