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Pilates  conquista novos adeptos a cada dia
 O Pilates é um método de 

alongamento e exercícios físicos que 
utilizam o peso do próprio corpo em sua 
execução. É uma técnica de reeducação 
do movimento, composto por exercícios 
profundamente alicerçados na anatomia 
humana, capaz de restabelecer e 
aumentar a flexibilidade e força muscular, 
melhorar a respiração, corrigir a postura 
e prevenir lesões. Através dos exercícios 
é possível fortalecer os músculos fracos, 
alongar os que estão encurtados, além de 
aumentar a mobilidade das articulações. 
A força, a tonificação e o alongamento 
são trabalhados de dentro para fora do 
corpo, tornando-o forte, bonito, saudável, 
harmonioso e elegante.

O método respeita o limite de cada 
pessoa e, devido ao grande repertório 
de exercícios, que podem ser adaptados 
e modificados para todos os tipos de 
necessidades e objetivos, é recomendado 
a diversos públicos, como adolescentes, 
idosos, gestantes, atletas, pacientes 
com alterações posturais, pré e pós-
operatórios.

O crescimento dessa modalidade 
é perceptível nos estúdios, clínicas 
e academias da região do Jaraguá e 
em toda a cidade, e esse crescimento 
se dá pela maior divulgação dos 
resultados positivos de quem pratica, do 
acompanhamento personalizado e do 
aumento das indicações médicas para Leia mais nas páginas 8, 9 e 11

melhorias e prevenção das mais diversas 
patologias.

Muitos utilizam o Pilates como 
atividade física, pois não gostam das 
academias tradicionais e não querem 
deixar de praticar alguma atividade 
física, trabalhando força, alongamento, 
abdominal e consciência corporal. E 
há quem procura o método para tratar 
alguma lesão no corpo (como joelho e 
ombro), dor na coluna, entre outros. Os 
exercícios normalmente são globais, ou 
seja, em todo o corpo, e não em apenas 
em um grupo muscular, mesmo quando 
há alguma lesão específica a ser tratada.

Mesmo o Pilates sendo considerado 
uma atividade positiva, precisa ser bem 
feito, caso contrário pode causar lesões 
aos praticantes. Por isso a importância 
de fazer aulas apenas com profissionais 
capacitados e em locais apropriados. 
Conversamos com as principais 
academias, clínicas e estúdios da região 
para falar sobre esses cuidados e o 
crescimento dessa atividade, além dos 
benefícios para a saúde física, psicológica 
e a qualidade de vida em geral. Mesmo 
estando em evidência e com um 
crescimento muito rápido o Pilates não é 
um modismo e a tendência é aumentar as 
modalidades dentro do próprio método, 
indo além dos exercícios de solo e dos 
aparelhos.
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INAUGURAÇÃO - A região vive um período de 
renovação e investimentos. Novas empresas chegam 
aos bairros locais e outras ampliam seus espaços 
para oferecer um melhor atendimento ao seu público. 
Nesta edição destacamos a inauguração da nova sede 
infantil do Colégio Dona Clara, da nova concessionária 
Mila Pampulha, da segunda unidade da Cia. de Dança 
Humberto Pereira, da inauguração de lojas no novo 
centro comercial da Rua Boaventura, além de mostrar 
as ações da nova direção do Acompanhar e os 10 
anos da Gold Imóveis.

TALENTOS PRODUÇÕES - Conheça o trabalho 
dessa produtora que tem expandido seu trabalho 
e investido alto em talentos locais, além de 
produzir artistas importantes, como o Padre 
Fábio de Melo, bastante conhecido pelas suas 
cativantes e reflexivas mensagens, seu trabalho 
como cantor e escritor, além do programa 
Direção Espiritual. Confira como foi o início do 
trabalho da produtora, que começou de maneira 
muito discreta no bairro Jaraguá como uma 
escola de música.

PRÓXIMA EDIÇÃO - Em nossa próxima edição 
falaremos sobre os principais cuidados e 
recomendações no momento de locar ou comprar 
um IMÓVEL pronto ou na planta, além das questões 
sobre contrato, entrega das chaves e documentação. 
Falaremos ainda sobre o crescimento do SEGMENTO 
ODONTOLÓGICO, a importância do ALEITAMENTO 
MATERNO e explicaremos como funcionará o BRT 
(Bus Rapid Transit). Participe se você tiver alguma 
identificação ou quiser opinar sobre algum desses e 
de outros assuntos.Páginas 3, 6, 7 e 13 Página 20

FORMA DO CORPO

STUDIO PILATES

MONTE OLYMPO
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Destaque o nome de sua empresa no jornal e divulgue os serviços e produtos que 
ela oferece. Com tiragem de 10 mil exemplares, o Jornal é distribuído 

gratuitamente nas residências, comércios, clubes, instituições da região (Jaraguá, 
Dona Clara, Aeroporto, Santa Rosa, Indaiá, Universitário, São Luiz, São José) e 

demais locais estratégicos e de grande circulação. É a garantia de ser visto num 
meio de comunicação com credibilidade, sede própria, alta visibilidade, qualidade 

grááca e editorial, papel diferenciado e uma distribuição impecável. Mais 
ininformações e detalhes: jaraguaemfoco@gmail.com.

... E NO PLANALTO EM FOCO
CConheça também o Jornal Planalto em Foco, distribuído nas 

residências, clubes (Labareda, Vila Olímpica, Cruzeiro, PIC, XV 
Veranista, Jaraguá e Iate), comércios e instituições da região 
(Planalto, Itapoã e parte do Campo Alegre, Vila Clóris, Santa 
Amélia, Santa Branca e Jaraguá). Esta é uma maneira segura 
de anunciar! Tiragem: 10 mil exemplares. Mais informações: 

planaltoemfoco@gmail.com.

ANUNCIE TAMBÉM NO JORNAL OURO PRETO EM FOCO...
TTambém com tiragem de 10 mil exemplares o Jornal é 
distribuído nas residências, comércios e instituições da região 
(Ouro Preto, Castelo, São José, São Luiz e parte do Engenho 
Nogueira, Paquetá, Alípio de Melo, Bandeirantes e Jaraguá), 
clubes, academias, restaurantes, padarias, farmácias, 
supermercados, entre outros locais. Mais informações pelo 
e-mail: ouropretoemfoco@gmail.com.

31 3441.2725 | 9991.0125
Rua Francisco Vaz de Melo, 20, sala 7 • Jaraguá | Shopping Liberdade

Rua José Alves Cançado, nº 3 - Jardim Leblon 
brittosarmarios@hotmail.com

Tel.: (31) 3452-4932
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COZINHAS
ESTANTES

EXPEDIENTE
O Jornal Jaraguá em Foco é uma publicação informativa mensal voltada aos moradores, comerciantes e demais interessados no bairro 
Jaraguá e região. 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. Faremos isto por meio 
de informações úteis, dicas, curiosidades e notícias voltadas a todos os envolvidos, de uma maneira ou outra, com o Jaraguá. Distribuído 
gratuitamente nos bairros Jaraguá, Dona Clara, Aeroporto, Universitário, Indaiá, Santa Rosa e parte do São Luiz e São José.
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Excelência no atendimento faz toda a diferença
C o n s t a n t e m e n t e 

vejo discussões e ouço 
queixas dos comerciantes 
e moradores sobre o 
comércio na região. A 
maioria reforça que os 
moradores devem prestigiar 
mais e conhecer melhor o 
que os comércios locais 
oferecem. O Jaraguá 
em Foco sempre tomou 
partido nisso e um dos 

nossos principais objetivos é mostrar o que a região tem 
de bom e divulgar as ações das empresas e inaugurações 
de novos espaços. Acreditamos que, além de apoiarmos 
uma empresa em seu começo (que não é nada fácil), ainda 
divulgamos esse serviço para os moradores. Não cobramos 
nada para divulgar esse tipo de informação e fazemos isso de 
forma informativa e não comercial. Sempre tivemos um bom 
retorno de pessoas que nos escreveram ou comentaram, ao 
nos encontrar pelo bairro, que ficaram sabendo de chegada 
de tal empresa através do Jornal.

A questão da conscientização e da motivação é feita, 
mas as empresas precisam corresponder. Temos ótimos 
serviços na região, mas muitos ficam a desejar. Por mais que 
se fale hoje sobre bom atendimento, fidelização e conquista 
do cliente em livros e palestras, são muitas as empresas que 
exercem com deficiência essa vital função. É natural que todo 

cliente queira ser bem atendido e, como destacamos em 
nossa matéria principal da edição de janeiro, a qualidade no 
atendimento faz toda a diferença, não só positivamente, como 
negativamente. 

Se você vai a um restaurante e mesmo que apenas 
naquele dia a comida não esteja boa, o atendimento é 
demorado, você fica vários minutos para receber uma simples 
bebida ou os funcionários ficam conversando enquanto 
preparam ou mesmo repõem uma refeição num self-service, 
dificilmente haverá motivos para voltar. Se o cliente faz um 
pedido por um prato que parece apetitoso e ele não está 
com a qualidade que deveria estar, pode ser que não haja 
uma segunda chance para esse cliente voltar. Frequento 
diariamente estabelecimentos da região e constato essas 
deficiências em muitos. Muitas vezes vou nesses locais apenas 
para conferir essa qualidade e selecionar estabelecimentos 
para as futuras matérias do Jornal.

Assim como muitos, não retorno em certos comércios 
ou restaurantes por causa de um mau atendimento. Às 
vezes o funcionário não está com muito humor no dia, mas 
basta isso para que o cliente fique insatisfeito. Então aquela 
máxima de que o funcionário é a imagem da empresa vale. 
Se o atendimento de um único funcionário é negativo, isso 
pode ser suficiente para perder clientes. O problema é que 
muitas vezes o proprietário do estabelecimento nem fica 
sabendo do problema. Isso mostra que é necessário que haja 
um bom controle de cada proprietário para não deixar sua 
qualidade cair ou um cliente ser mal atendido. É um fator 

de fundamental importância para uma empresa que trabalha 
com o público. Quem se dispõe a trabalhar dessa maneira 
tem que pensar que não pode haver dias ruins. Na verdade 
até pode... o cliente só não precisa ficar sabendo.

Conquistar e manter clientes é tarefa das mais difíceis 
para qualquer empresa. Por isso não pode ser permitido 
perder um cliente, que certamente irá diretamente para 
seu concorrente, seja numa escola, operadora de telefonia, 
agência bancária, academia de ginástica, padaria, 
restaurante, entre outros. A abertura da globalização fez 
com que as informações corressem mais rapidamente, mais 
pessoas trocando ideias e daí uma conscientização maior de 
que o cliente precisa ser bem tratado. Os consumidores estão 
cada vez mais exigentes e o mercado muitas vezes é desleal. 
As empresas que não se adequarem às novas realidades 
estarão sujeitas ao fracasso. Mais do que conquistar clientes, 
é preciso mantê-los. Não adianta conquistar em um mês e 
perder no outro.

Estatísticas mostram que um cliente satisfeito conta 
sobre a empresa ou o produto pelo menos para duas 
pessoas; enquanto o insatisfeito espalha para cerca de dez. 
Não é nada difícil fidelizar um cliente. Agradá-lo é muito fácil. 
Um atendimento eficiente, um pedido de desculpas pela 
demora, às vezes até chamar pelo nome e até mesmo um 
simples brinde ou desconto, faz a pessoa se sentir valorizada 
e querer sempre retornar. É preciso superar as expectativas. 
Esse é o caminho!

Fabily Rodrigues (Editor)
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Considerado uma das principais instituições de 
ensino da região, o Colégio Dona Clara comemorou 
seus 20 anos de existência inaugurando, no dia 
1º de fevereiro, sua nova unidade infantil para os 
alunos do Maternal I ao 2º Período (1 a 5 anos). O 
espaço comporta 400 alunos nos dois turnos e foi 
todo planejado e montado pensando na rotina e nos 
cuidados com as crianças.

O primeiro impacto visual do local é bastante 
agradável e enche os olhos, devido aos espaços, 
formas e cores. São nove salas de aulas novas 
e coloridas, biblioteca com cantinho da leitura, 
brinquedoteca, cercadinho com minizôo, cantina com 
cozinha experimental, playground e toda a proteção 
e segurança que a criança precisa nos espaços 
inferiores e superiores. “A escola ficou bem alegre e os 
meninos estão adorando. Até os maiores querem ficar 
para cá para aproveitar os espaços. Seguimos a risca 
o projeto arquitetônico e estamos muito satisfeitos 
com o resultado, assim como os pais e as próprias 
crianças”, afirma a diretora pedagógica e proprietária 
do Colégio Dona Clara, Patrícia Hastings.

O projeto arquitetônico é um destaque à parte 
e fizeram muitas brincadeiras com as formas e 

elementos, tornando-os bem lúdicos aos olhos, além de 
transformarem o pequeno espaço em três andares de 
maneira bem original “Brincamos com as curvas, cores 
e ângulos, tornando as formas agradáveis, informais e 
dinâmicas. Cada sala tem cores diferentes e identidades 
próprias. Junto com a direção da escola projetamos tudo 
para que cada criança se sentisse bem em cada espaço, 
como se estivesse em casa”, contam as arquitetas da 
Desígnio Arquitetura e Urbanismo, Amanda Ribas e 
Lorena Romão, responsáveis pelo projeto.

Com a transferência de cerca de 180 alunos para 
a nova unidade, as salas de aula desocupadas na 
unidade principal estão sendo reformadas e ampliadas 
para que a escola possa crescer ainda mais. “A previsão 
dessa reforma é de dois anos. São muitos detalhes. Com 
isso faremos um projeto mais profissional. Tornamos o 
Dona Clara uma escola conceito. Os pais querem os 
filhos estudando perto de casa com a conveniência de 
estarem sempre próximos”, conta Patrícia.

A também chamada Unidade 3 está localizada na 
Rua Hilda de Carvalho Garzon, 463, bairro Dona Clara, 
em frente à Praça Miriam Brandão, na esquina com a 
Rua Orozimbo Nonato. Mais informações: 2555-0517 e 
3497-6919.

FOTOS: FABILY RODRIGUES 

Colégio Dona Clara inaugura nova unidade



Fevereiro de 2012
4

Reencontro dos ex-alunos do Centro Educacional Primeiros Passos 
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O salão de festas Algazzarra 
organizará, no dia 11 de março, um 
encontro dos ex-alunos do extinto 
Centro Educacional Primeiros Passos. A 
iniciativa das irmãs e proprietárias do 
Algazzarra, Vera e Eliane Crosara, surgiu 
após encontros com alguns ex-alunos e 

Reencontro dos ex-alunos do Centro Educacional Primeiros Passos 

Vem aí mais uma edição do 
“Leitura na Praça”, promovida 
pelo Colégio Dona Clara. O 
evento acontecerá no dia 24 de 
março, entre 9h e 12h, na Praça 
Míriam Brandão. O tema será 
o “Bem-Estar”. A 24ª edição 
do evento terá empréstimo 
de livros, oficina de artes do 
Algazzarra, contação de histórias 
e oficinas de artes promovidas 
pelo Acompanhar, presença da 
Unifenas oferecendo serviços 
para toda família, participação 
da Garra Veículos com a 
presença de seu mascote e 
distribuição de brindes, além 
de cama elástica, pula-pula, 
pipoca e algodão doce.

Lembramos que o evento não 
é realizado somente para alunos 
e familiares, mas também para 
toda a comunidade, oferecendo 
uma manhã agradável para 
todos e ainda prestando vários 
serviços úteis para a população. 
Participe desse momento de 
diversão e informação. Vale a 
pena conferir!

Leitura na Praça focado no bem-estar
O tema da campanha da Fraternidade 

da CNBB 2012 (Conferência Nacional 
dos Bispos do Brasil) é “Fraternidade 
e Saúde Publica”. O lema é “Que a 
Saúde se Difunda Sobre a Terra”. A 
campanha tem o objetivo de despertar 
a solidariedade das pessoas em relação 
a um problema concreto que envolve 
a sociedade brasileira, buscando 
caminhos e apontando soluções. Além 
disso, buscará refletir sobre o cenário 
da saúde no Brasil, conscientizando o 
Governo das péssimas condições dos 
hospitais e mobilizando a sociedade 
civil para reivindicar melhorias.

Pensando nisso, a Paróquia Santo 
Antônio da Pampulha está promovendo, 
em parceria com a Academia 
Monte Olympo (práticas coletivas e 
informações sobre saúde), Acompanhar, 
Minasdroga, Centro de Instrução e 
Adaptação da Aeronáutica (CIAAR), entre 
outros profissionais da saúde, “O Dia da 
Saúde na Praça Santo Antônio”, que se 
realizará no dia 11 de março, de 9h às 
13h. Toda a comunidade da região do 
Jaraguá está convidada a participar.  
Quinzenalmente haverá, na Igreja, 
palestras sobre temas direcionados à 
saúde.

Igreja promoverá o 
Dia da Saúde

o desejo de muitos em rever os amigos e 
antigos professores. O evento está bem 
divulgado e os envolvidos muito animados 
com a possibilidade desse encontro com 
as pessoas que fizeram parte da história 
da escola, que funcionou por 15 anos 
no bairro Dona Clara e foi inaugurada 

em 1986. Para que a festa seja repleta 
de recordações, as organizadoras 
pedem para que os ex-alunos e demais 
participantes levem fotos, gravações 
e objetos da época. Os convites ainda 
podem ser encontrados no local, por R$ 
12,00. Mais informações: 3427-9368. 

FOTOS: DIVULGAÇÃO
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Foram inauguradas, nos dias 1º e 6 de março, as lojas 
Orthocrim e a Imobiliária More Bem, respectivamente, no 
novo centro comercial da Rua Boaventura, 1.557, chamado 
Comercial Jaraguá. O local tem dois pavimentos, com 24 
salas no primeiro e 13 no segundo, além de 14 lojas e 61 
vagas de estacionamento no subsolo. Em breve mais lojas 
e salas serão inauguradas e ainda há muitos espaços para 
serem locados.

De acordo com o proprietário da Orthocrim, Marcelo 
Costa, a escolha pelo local tem como objetivo suprir a 
necessidade da região, que tem poucas lojas especializadas 
de produtos como colchões, camas box, travesseiros e 
roupas de cama. “Temos boas expectativas, pois a região 
é muito favorável e atenderemos a vários bairros vizinhos, 
como Aeroporto, São Luiz, Liberdade, entre outros. Além 
disso, este shopping vai ser muito valorizado e contará com 
várias lojas que atenderão bem o crescimento e a demanda 
da região”, conta. 

Para a sócia-proprietária da Imobiliária More Bem, 
Giovana Beliene, a escolha pela região tem como objetivo 

Primeiras lojas de centro comercial são inauguradas LEITOR EM FOCO

Este espaço é destinado a você, leitor e morador da região do Jaraguá, que pode elogiar, criticar, sugerir e comentar 
as matérias do Jaraguá em Foco ou fatos dos bairros locais. Colabore com o Jornal! Mande a sua história, conte 
um caso inusitado 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: jaraguaemfoco@gmail.
com. Participe! O Jaraguá em Foco quer melhorar, crescer e informar cada vez mais com a ajuda de cada leitor.

“Interessante ler a matéria da edição 34 do 
Jaraguá em Foco e refletir sobre o comércio do nosso 
bairro. Realmente, de um modo geral, não prestigiamos 
nossa região e esse período acaba sendo difícil para os 
comerciantes. Mais ações deveriam ser realizadas para 
atrair os clientes. Vejo pouca mobilização do comércio e 
não existe uma associação comercial ou algo assim que 
pensasse em medidas para esse contato consumidor / 
vendedor. Agradeço pelo jornal que é realmente muito 
agradável e fácil de ler.”

Melissa Costa, Arquiteta

“Segurança em nosso bairro é um assunto que 
deveria ser tratado todo o dia. Ações são tomadas, 
policiamento é reforçado, nos trancafiamos dentro 
de casa, mas os assaltos continuam constantes. 
Infelizmente, quem quer assaltar sempre dá um jeito e 
normalmente se dá bem. Oportuna a matéria publicada 
na edição 33, que, como diz o título, mostra que vivemos 
inseguros e à mercê desses marginais que deveriam ter 
penas severas para não cometerem mais esse tipo de 
crime. Algo tem que ser feito com urgência.”

Marcos Esteves de Lima, Professor

Nova rodoviária
“Caro Fabily, volto a agradecer a entrega do 

Jaraguá em Foco em minha residência, pois me ajudou 
muito em meus trabalhos escolares. Na oportunidade 
sugiro uma matéria que parece proibida, pois nenhum 
meio de comunicação questiona. Já é o segundo ano 
que ocorre a enchente na Avenida Cristiano Machado 
devido ao transbordamento do Córrego do Onça. Todos 
noticiam, mas ninguém alerta que a nova rodoviária irá 
para o mesmo lugar, onde é preciso desviar o trânsito 
para a Avenida Antonio Carlos quando chove. Portanto, 
quem lá desembarcar terá que fazer o mesmo para ir a 
qualquer dos aeroportos. Parece que só os empresários 
sabem disso, pois não estão se interessando pela 
licitação. Será que você conseguiria alguma entrevista 
com alguém da Prefeitura a respeito da localização 
desse novo terminal rodoviário?”

Nazareno, Morador

Complexo de viadutos 
“Mais uma vez, parabéns pelo sucesso. Não vi 

seção de cartas nesta última edição, mas gostei demais 
de ler a matéria do senhor Dodô, na edição 34. Parabéns 
por continuar valorizando quem é daqui! Quanto ao novo 
complexo viário na Avenida Abrahão Caram e Antônio 
Carlos, seria bom que alguém fotografasse toda a região 

no horário do “rush”. Um verdadeiro inferno. Veículos 
parados em todos os sentidos, em longuíssimas filas. 
Piorou muito. Só não congestiona, ainda, a saída que 
leva ao Mineirão e à Avenida Abrahão Caram. Vamos 
chamar a BHTrans pra ver e sentir isso, assim como a 
Rua Izabel Bueno num dia de bastante chuva! É isso. 
Bom trabalho!”

Dalva Lara Corrêa, Pedagoga, Mobilizadora 
ambiental voluntária e Coordenadora do Núcleo 
Manuelzão / Brejinho

Obras na Pampulha 
“Lentamente as obras na Pampulha continuam. 

Quase parando. Nunca acabam. Nunca vi nada igual. 
É um tal de faz e refaz que pergunto: nesse projeto 
existe planejamento? Quando o tempo está bom, vemos 
trabalhadores andando pra lá e pra cá sem nada pra 
fazer. Aí, quando o tempo fecha, parece que se ligam 
nos prazos e as obras começam a andar, mas sem ir em 
frente. Agora a desculpa é o BRT. Por que retroagir em 
locais que, a nosso ver, já estão prontos? Por que logo 
após a terraplanagem não se inicia a concretagem e 
em seguida as calçadas e as bocas de lobo? Por que 
as obras não têm cronograma e continuidade, ficando 
dias e dias paradas? E pensar que no Japão, destroçado 
pelo terremoto/tsunami refizeram muitas coisas em 
pouco tempo. Do viaduto São Francisco até a Barragem 
já assistimos a via ser feita e refeita umas seis vezes. 
Valha-me Deus! Quanto desperdício do nosso dinheiro.” 

Carlos Conrado Pinto Coelho, Morador

RESPOSTA DO EDITOR
De fato são assuntos complexos que buscamos 

sempre tratar em nossas páginas. A segurança, então, 
nem se fala, mas vamos bater nessa tecla e buscar 
falar sempre do assunto para que providências sejam 
tomadas. Fomos procurados em nossa redação por 
majores da Polícia Militar e espero em breve dar 
notícias de ações que estão sendo tomadas na região. 
Quanto à rodoviária, é um assunto complexo e ainda 
sem muitas definições. Falaremos sobre o assunto 
quando tivermos mais detalhes. Quanto às obras na 
Pampulha e o complexo dos viadutos, realmente os 
transtornos são grandes e tudo parece mesmo lento. 
Sabemos de como essas obras beneficiarão a região, 
mas é preciso que haja uma maior organização e 
uma melhor dinâmica para evitar que serviços sejam 
vergonhosamente refeitos. Temos um belo e prático 
viaduto construído, mas logo embaixo, na Antônio 
Carlos, um trânsito de desanimar. É aguardar para ver.

oferecer os serviços de venda e aluguel para um local 
que está em constante crescimento. “Moro e trabalho 
como corretora há anos nesta região e sei como é 
positivo trabalhar na Pampulha. Desejo obter sucesso, 
ter boas vendas e oferecer credibilidade para meus 
clientes”, comenta. Mais informações: Orthocrim (Loja 
1): 8475-0192 (provisório); Imobiliária More Bem 
(Loja 2): 3427-7847. 

Foi inaugurado, no dia 4 de fevereiro, o Vivace 
Risoto, Massas e Vinho. Localizado na Rua Conselheiro 
Galvão, tem como especialidade a comida italiana. 
O sócio-proprietário e chef de cozinha, Eduardo 
Assunção, conta que a ideia surgiu da experiência com 
restaurante vinda de uma sociedade anterior. “Desde o 
ano passado que estou planejando, junto com minha 
sócia, Aline Signorinni, abrir um estabelecimento como 
este. Queríamos oferecer uma culinária diferente, como 
a italiana, em uma casa com um padrão melhor. Nossa 
ideia foi criar um mix, sem ser mais um concorrente, 
pois o bairro está com estabelecimentos muito 
parecidos, por isso resolvemos seguir outra linha”, 
explica.

A escolha do lugar aconteceu naturalmente. “Moro 
na região e sempre ‘namorei’ esse ponto desde o tempo 
que funcionava o ‘Pekin a Box’. Já tínhamos olhado outro 

Restaurante italiano é inaugurado no Jaraguá
ponto e estávamos fechando, quando vimos que 
este estava para alugar. Quando o visitamos pela 
primeira vez já imaginamos como decoraríamos o 
local que é bastante aconchegante. Além de ser um 
ótimo espaço, a localização ajuda muito”, conta. 

Em março, além do jantar, será servido o 
almoço executivo e, em breve, será inaugurada 
uma fábrica de massas artesanais dentro do 
estabelecimento, onde o cliente poderá ver, através 
de um aquário, a fabricação. “As expectativas são as 
melhores possíveis. Quando abrimos esperamos um 
movimento pequeno, porém foi bem movimentado 
até mesmo durante o carnaval. Para chamar mais a 
atenção estamos servindo aos domingos no almoço 
arroz carreteiro que, mesmo saindo da linha do 
restaurante, é um sucesso”, afirma. Informações: 
3564-4501.
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Acompanhar Jaraguá: nova 
coordenação e novos projetos
O Acompanhar Jaraguá - Núcleo 

de Acompanhamento à Criança e ao 
Adolescente está sob nova coordenação 
desde o início ano; porém, a reinauguração 
acontecerá no dia 19 de março. A nova 
coordenadora, Vanda Gonçalves Amâncio, 
conta que as expectativas são boas e tem 
como objetivo dar mais visibilidade para 
a unidade e trazer novos projetos. “Para 
este ano estamos com novas propostas, 
fortalecendo a marca, ampliando os 
serviços e fazendo novas parcerias. 
Estamos focados em nossa importância 
dentro da comunidade, por isso buscamos 
parceiros fortes e também públicos como 
escolas e projetos da Prefeitura”, explica.

Dentro das novas propostas da 
unidade estão a realização de mini cursos 
voltados para pais e profissionais da área 
de educação.  Os minicursos terão início 
no dia 13 de abril, entre 20h e 23h, com 
o tema: “Ame a Sua Voz”, ministrada pela 
fonoaudióloga do Núcleo, Aila Waleska 
Coelho Gomes Meireles. No dia 14 de 
abril, entre 8h e 12h, o tema será: “Como 
Motivar o Seu Filho”, ministrado pela 
psicóloga Clarice Ribeiro Clímaco. “Além 
da realização desses minicursos, vamos 
participar de eventos realizados na 
região, oferecendo oficinas. Entre eles, o 
‘Leitura na Praça’, realizado pelo Colégio 

Dona Clara , e a realização de uma oficina 
em um evento da Pastoral da Família da 
Igreja Santo Antônio da Pampulha”, conta.  

A fonoaudióloga do Acompanhar, 
Aila Waleska Coelho Gomes Meireles, 
ressalta que um dos objetivos do Núcleo 
é promover a saúde e dar o suporte aos 
pais e profissionais da área de educação 
e evitar que problemas como a falta de 
atenção, dificuldade de aprendizado, 
problemas com a fala, entre outros, 
cheguem a pontos extremos. “Vamos 
orientar e ensinar como lidar com esses 
problemas, como percebê-los e como 
resolvê-los. Os minicursos vão discutir 
vários problemas do universo infantil, 
educacional e também sobre temas 
ligados aos profissionais de educação”, 
explica.  Mais informações: 3492-5534. 

A Gold Imóveis, atualmente com 
nove unidades em Belo Horizonte, todas 
localizadas na Região da Pampulha (uma 
delas no Jaraguá), comemorou seus 10 
anos no dia 5 de março, em um evento para 
convidados. 

Em março de 2001, percebendo que a 
Pampulha seria incrementada no segmento 
imobiliário devido à escassez de terrenos na 
Zona Sul, Leste e Oeste, o diretor fundador 
da Gold, Giovanni Marcos Baroni, resolveu 
sair da Zona Sul, onde já trabalhava como 
corretor. “Comecei no mercado em 1995. 
Atuava na região sul da cidade e morava 
no bairro Santa Amélia. Por causa da difícil 
locomoção resolvi mudar para a região da 
Pampulha. Em 2001 a Pampulha era a ‘bola 
da vez’ no mercado. Para iniciar o negócio 
vendi meu apartamento e meu carro e 
investi em lotes no bairro Castelo para 
ter fundos de investimentos. Tive muitas 
dificuldades no começo, mas hoje entendo 
que estive na hora certa e no lugar certo”, 
lembra.

No dia 5 de março de 2002 a Gold 
foi fundada com uma pequena loja e 
contava com o trabalho de apenas quatro 
profissionais que até hoje fazem parte do 
quadro de colaboradores. “Entre 1995 
e 2002 o mercado imobiliário era muito 
complicado, principalmente por causa das 
restrições financeiras vindas do Governo. 

Quem sobreviveu a esse período pode ser 
considerado determinado e vitorioso. O país 
ainda estava instável economicamente com 
a aplicação do Plano Real. Outra dificuldade 
do mercado era a falta de financiamento e 
os juros, que eram de 17% ao mês. Nesse 
período só comprava quem tinha dinheiro. 
O mercado, em 2002, ainda não era dos 
melhores, pois havia insegurança com as 
eleições e a chegada do Governo Lula. Em 
2006, com a mudança do panorama político 
do país, houve um aquecimento e o mercado 
alavancou”, conta Giovanni. 

Ele completa, dizendo que esse 
crescimento é comprovado também pelo 
número de corretores registrados pelo Creci 
em Minas Gerais: 26 mil. A Gold tem previsão 
de lançamento de mais uma unidade ainda 
neste ano, em Venda Nova. Mais informações: 
3490-0900 / www.goldimoveis.com.

Gold Imóveis comemora 10 anos
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As melhores marcas nas linhas de
calçado feminino, masculino e infantil

Ramarim • Viamarte • Dakota
Ferracini • Freeway • Olympikus

Klin • Pampili • Pé com Pé

Rua Izabel Bueno, 817 • Jaraguá • 3491-0411    |    Praça Zoly França Silva, 25, Lj.03 • São Gabriel • 3493-2762

Pilates: Um método com muitos benefícios que conquistou seu espaço e chegou para ficar
A procura pelo Pilates tem crescido a 

cada dia nos mais diversos espaços de Belo 
Horizonte. Esse aumento está associado a uma 
maior divulgação de seus benefícios, já que a 
atividade possibilita a prevenção de patologias; 
articulações mais saudáveis; músculos mais 
firmes, fortes e alongados; melhoria na 
respiração e saúde em geral; além da busca do 
bem-estar, melhor qualidade de vida e resultados 
em curto prazo. O Pilates permite um trabalho em 
conjunto entre o corpo e a mente, possibilitando 
relaxamento e alívio das tensões. Esses fatores 
também são grandes responsáveis pelo aumento 
da procura devido ao ritmo de vida acelerado e 
stress vivenciados pelas pessoas no dia a dia.

O Pilates é um método de controle muscular 
desenvolvido por Joseph Pilates, na década 
de 1920. Atualmente reconhecida como uma 
técnica para o tratamento e prevenção de 
patologia, tem como base o controle consciente 
de todos os movimentos musculares do corpo. 
Aplicado nos mais importantes princípios das 
forças os exercícios atuam em cada um dos 
ossos do esqueleto, no completo conhecimento 
dos mecanismos funcionais do corpo e no 
entendimento dos princípios de equilíbrio e 
gravidade aplicados a cada movimento. 

Na região do Jaraguá e da Pampulha em 
geral há várias opções de clínicas, academias 
e estúdios que trabalham com o Pilates. Novos 
espaços foram inaugurados e o crescimento 
é natural. Ao longo dos anos o Pilates cresceu 
consideravelmente, mas há aproximadamente 
cinco anos houve uma verdadeira explosão do 
método de Joseph. De acordo com a fisioterapeuta 
da Corpore, Tatiana Moreira Gomes, o Pilates 
teve esse crescimento devido à credibilidade 
dos exercícios. “As pessoas identificaram que o 
método traz resultados rápidos, por isso, a cada 
dia novas pessoas começaram a buscar essa 
atividade. Entre outros motivos, o Pilates é uma 
atividade prazerosa, com aulas personalizadas, 
ambiente calmo e tranquilo, o que favorece ainda 

mais a escolha pelo exercício”, afirma. 
Para a proprietária e fisioterapeuta do Stúdio 

Zen Pilates, Rafaela Alves Bordoni, o Pilates tem 
como diferencial o atendimento personalizado 
para o aluno. As aulas são realizadas com 
no máximo três pessoas, e o rendimento e a 
perfeição dos exercícios é muito maior. “As 
pessoas estão muito estressadas e com o tempo 
muito corrido. Se procurarem uma academia 
de ginástica vão encontrar várias pessoas se 
exercitando ao mesmo tempo em um ambiente 
de muito barulho. Na sala de Pilates as pessoas 
estão num local tranquilo, no qual conseguem 
relaxar e até trabalhar a respiração”, comenta. 

Outro fator que justifica o crescimento do 
método Pilates é que tem sido frequente entre os 
ortopedistas e médicos de outras especialidades 
a indicação dessa atividade para seus pacientes, 
com o objetivo de prevenir e tratar algumas 
patologias, como hiperlordose, incontinência 
urinária, estresse, hérnia de disco, problemas na 
coluna, joelhos, entre outros. 

A prática dessa atividade exige muito o 
controle da respiração e da coordenação dos 
movimentos, e por isso os alunos precisam estar 
centrados o tempo inteiro durante a aula, é o que 
conta a proprietária e fisioterapeuta da Reeducar 
Clínica de Fisioterapia, Mônica de Oliveira 
Fonseca. “Quando o aluno está concentrado, ele 
recebe uma série de informações corretas dos 
movimentos. A preocupação maior é minha, como 
fisioterapeuta, em trabalhar com as técnicas e 
reeducação dos movimentos, pois precisamos 
ensina-lo para que ele faça corretamente os 
movimentos, e assim ganhar uma compensação 
para o seu dia a dia”, relata. 

Benefícios 
Enrijecimento e tonificação muscular, 

flexibilidade, alongamento, coordenação motora, 
firmeza e resistência estão entre os principais 
benefícios que o Pilates proporciona para quem o 
pratica. “Os benefícios dos exercícios dependem 
do objetivo de cada pessoa. Algumas desejam 

somente uma reeducação postural; outros, a 
prevenção de futuras patologias; e ainda há 
aqueles que fazem por questões estéticas; 
mas, independente do objetivo, os resultados 
e as melhorias de cada um são notáveis e 
muito satisfatórias”, conta a fisioterapeuta e 
proprietária da Fisio Fit, Fabiana Cristina Alves. 

Stéfani Miranda Castro, educador físico e 
sócio-proprietário da Flexcorpus Stúdio Pilates, 
conta que o Pilates é uma atividade física que 
não trabalha de forma segmentada, mas sim 
global e coordenada com a respiração. “O Pilates 
tem muita influência do Yoga, que trabalha 
com a concentração e a respiração. O método 
respeita o limite de cada pessoa e, devido ao 
grande repertório de exercícios, que podem ser 
adaptados e modificados para todos os tipos 
de necessidades e objetivos, é recomendado a 
diversos públicos, como adolescentes, idosos, 
gestantes, atletas, pacientes com alterações 
posturais, pré e pós-operatórios, entre outros”, 
explica. 

Modalidades
O método Pilates trabalha com duas 

modalidades diferentes. A primeira é a de 
exercícios de solo, também conhecidos como Mat 
Pilates, e enfatizam a área pélvica e abdominal, 
além do controle do corpo na realização dos 
exercícios. O Mat foi projetado para melhorar 
o equilíbrio, coordenação, flexibilidade, força, 
controle e respiração. Os exercícios são 
executados no solo, sem a necessidade de 
equipamentos, mas é comum utilizar bolas e 
acessórios. O outro meio de realizar as atividades 
é através dos aparelhos criados por Joseph. As 
grandes estruturas de madeira e metal, cheias de 
molas e tiras de couro, possibilitam a realização 
de diversos exercícios, mas com menos força do 
que os de solo.  

Ao longo dos anos e com a grande procura, 
muitos profissionais desenvolveram outros 
meios de se trabalhar com o Pilates. Segundo 
a educadora física e proprietária da academia 
Cardoso Prata, Fabiana Prata, o Pilates pode 
ser trabalhado tanto para atividades físicas 
como para a reabilitação. Ela conta que no 
treinamento funcional o Pilates entra com 
exercícios de solo para fortalecimento dos 

Academia Monte Olympo recebe um número considerável de alunos para reabilitação através do Pilates
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36 ANOS REPRESENTANDO AS MELHORES MARCAS

Ar Condicionado

Ventilação

Exaustão (coifas e dutos)

Comercial e industrial

Reeducação Postural
Modelação Corporal
Fortalecimento Muscular
Promove Relaxamento
Alongamento

Diversidade de Exercícios
Respeita seu ritmo pessoal
Indicado para todas as idades
Aulas para grávidas

Auxilia o tratamento de:
   • Hérnias discais 
   • Osteoporose
   • Artrose
   • Escoliose
   • Disfunções no joelho

 músculos, da parede abdominal e lombar, 
além da estabilidade articular e postural. “As 
pessoas buscam o Pilates como uma atividade 
alternativa. Em muitos estúdios a capacidade 
de alunos é reduzida ou exclusiva e por isso a 
modalidade vem crescendo até mesmo devido 
às recomendações médicas e também pela 
moda. Mas é uma moda que veio para ficar”, 
comenta. 

Para Douglas Cunha da Conceição, 
fisioterapeuta e proprietário do Stúdio Pilates 
Douglas Cunha, com o passar dos anos 
as pessoas começaram a inventar outras 
vertentes, como “Water Pilates”, “Fitness 
Pilates”, “Circuito”, entre outros. “Acho que 
essas novidades perdem a originalidade do 
método, pois o Pilates exige concentração 
em um ambiente adequado e com respiração 
correta, mas quando se faz um circuito exige 
certa velocidade e acaba perdendo os princípios 
originais”, comenta. 

Pilates é modismo?
O método Pilates apresenta alguns 

princípios básicos que devem ser respeitados, 
como controle, centralização, concentração, 
respiração, precisão e fluidez. Mas, devido ao 
crescimento desenfreado e à extensa divulgação 
dos meios de comunicação, é muito comum 
encontrar vários locais que oferecem o Pilates 
para atender a demanda da sociedade. Com o 
método em alta as pessoas o procuram para 
experimentar e saber como funciona essa “nova 
atividade física” e alguns “profissionais” sem 
experiência ou formação acabam atendendo 
os alunos de maneira inadequada, oferecendo 
sérios riscos de lesões.

Para a fisioterapeuta e proprietária do 
Studio Pilates, Gisele Lúcia do Bom Conselho, o 
Pilates não é uma moda. “O método veio para 
ficar e está crescendo cada vez mais. O Pilates 
não irá acabar com o tempo, principalmente por 
trazer tantos benefícios e resultados para quem 
o pratica. Além disso, ajuda na respiração, num 

melhor sono, diminui a ansiedade e o estresse”, 
relata. 

A fisioterapeuta e proprietária do Equilibrari 
Studio Pilates, Renata Diniz Portugal Feliciano, 
também concorda que o Pilates não é um 
modismo e a tendência é aumentar cada vez 
mais as modalidades, indo além dos exercícios 
de solo e dos aparelhos. “Atualmente já existem 
alguns estilos de Pilates, como o funcional, 
‘Water’ e até de dança. Acredito que essas 
atividades vêm para inovar e enriquecer ainda 
mais o método. Em um mesmo exercício vários 
músculos são trabalhados. A respiração e a 
postura são bem trabalhadas, oferecendo bem-
estar. O mais interessante é que os alunos nunca 
sabem qual exercício irão fazer, pois em cada 
aula são passadas novas opções. Com isso as 
aulas não são repetitivas, mas sim prazerosas”, 
comenta.  

Muitos homens vieram a conhecer o Pilates 
devido à grande divulgação, mas ainda hoje 
chegam às clínicas, academias ou estúdios, 
receosos. Fisioterapeutas comentam que a 
maioria dos homens ainda enxerga o Pilates 

como uma atividade física de mulher. De 
acordo com Rodrigo Fernandes de Carvalho, 
fisioterapeuta e proprietário do Vitorian do 
Pilates a Fisioterapia, os homens chegam com 
certo preconceito com o método Pilates. “O 
mais interessante é que depois que fazem uma 
aula experimental conseguem perceber que os 
exercícios não são simples, e que demandam 
concentração, respiração, entre outras ações 
para executá-los corretamente. Vendo o grau de 
dificuldade e o prazer da atividade, hoje temos 
um número significativo de homens de várias 
idades utilizando o Pilates para atividade física 
e reabilitação de patologias”, comenta. 

Cuidados na escolha
Na região do Jaraguá existem várias 

clínicas, estúdios e academias que oferecem 
o Pilates. Por isso é muito importante que as 
pessoas que desejam praticar essa modalidade 
estejam atentas na hora de escolher um 
local. A busca por profissionais experientes é 
muito importante, principalmente porque os 
movimentos do Pilates são vigorosos, apesar 
de fáceis. A postura correta é que vai garantir 

o conforto do corpo durante a execução dos 
movimentos. O ambiente deve ser arejado, 
iluminado e as aulas devem ter até três ou 
quatro alunos. 

De acordo com a fisioterapeuta do Núcleo 
Forma do Corpo, Marina Serra Santos, é muito 
importante fazer uma avaliação postural 
antes de iniciar o Pilates. O aluno precisa 
conversar com o fisioterapeuta ou educador 
físico para expor seus problemas, dificuldades 
ou as recomendações médicas. “Cabe a 
esses profissionais identificarem qualquer 
alteração postural da pessoa, avaliando como 
paciente, colhendo informações que levem 
a um diagnóstico e aos objetivos de cada um 
deles para, só depois, estabelecerem de que 
maneira irão iniciar a prática dos exercícios. A 
avaliação inicial nos dá condições de programar 
uma sequência de exercícios personalizados”, 
explica. 

Através da avaliação de cada paciente é 
possível obter informações importantes, buscar 
solução para as incômodas dores, as partes 
do corpo que precisam de mais atenção, 
além de outras questões posturais. Ao longo 
das atividades outras avaliações devem ser 
realizadas para um melhor acompanhamento 
da evolução de cada aluno. Para a fisioterapeuta 
da Academia Monte Olympo, Lidiane da Silva 
Santos Araújo, é muito importante priorizar 
os seus objetivos e recomendações médicas 
se existir. “Vale a pena buscar indicações 
de pessoas que já praticaram o método no 
estabelecimento escolhido constatando os 
benefícios que elas sentiram com a prática. O 
Pilates funciona e os resultados são realmente 
significativos, mas isso não depende apenas 
do comprometimento do aluno, mas também 
do profissional que está acompanhando”, 
conclui. Viver com qualidade de vida começa 
com a prática de uma atividade física. Que tal 
experimentar e conhecer o Pilates?  
(Glenda Magalhães)

Fisioterapeuta auxilia aluna em aula de Pilates no Núcleo Forma do Corpo
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Atendimento personalizado, indicação médica e resultados 
positivos contribuem para crescimento e procura pelo Pilates

“O crescimento do Pilates se dá por diversos fatores. Entre eles o aumento das indicações 
médicas para melhorias e prevenção de patologias. Trabalhamos o corpo como um todo e até a 
musculatura mais profunda. As pessoas procuram o Pilates para melhorar as dores, por questões 
estéticas, posturais e para melhorar a qualidade de vida. Outro fator importante é que as pessoas 
buscam no Pilates o que não encontram na academia, como acompanhamento individualizado e 
personalizado. Por ter no máximo três alunos na sala, o acompanhamento do profissional é mais 
eficiente e direcionado. O aluno terá na aula o que ele precisa e ainda ganhará outros benefícios.”

Marina Serra Santos, Fisioterapeuta do Núcleo Forma do Corpo

“O Pilates tem como diferencial o atendimento personalizado. Os exercícios são acompanhados de-
talhadamente pelo fisioterapeuta. Os alunos gostam muito de um atendimento individual, e por isso 
têm buscado o Pilates para realizar atividade física. A indicação médica equivale a 50% dos meus 
alunos. Diariamente escuto relatos dos meus alunos sobre os benefícios que o Pilates têm feito na vida 
diária deles. Atualmente conseguem fazer coisas simples, o que antes era praticamente impossível. Isso 
faz com que eles continuem frequentando as aulas semanalmente para que cada vez mais tenham 
resultados ainda melhores.”

Lidiane da Silva Santos Araújo, Fisioterapeuta da Academia Monte Olympo  

“Acredito que o crescimento do Pilates é devido à qualidade do trabalho que ele proporciona. O 
método tem crescido também pelo reconhecimento dos médicos que indicam como tratamento de pa-
tologias. Por ter um atendimento individualizado e personalizado e ser executado por fisioterapeutas, 
é uma atividade elogiada pelos próprios alunos. Muitas vezes eles vêm como patologias específicas e 
o Pilates, além de se tornar uma atividade física, oferece a reabilitação. O crescimento das clínicas de 
Pilates é positivo em todos os sentidos. O cliente poderá fazer aulas experimentais e escolher o estúdio 
que conta com profissionais qualificados e com melhor qualidade nos seus serviços.”

Gisele Lúcia do Bom Conselho, Fisioterapeuta e Proprietária do Studio Pilates 

“O crescimento do Pilates foi significativo e acredito que aconteceu devido ao resultado, ou seja, o 
retorno das atividades exercidas e a melhora de dores que os alunos sentiam em sua rotina. Cada vez 
mais as pessoas estão procurando atividades que sejam prazerosas e a consciência em fazer atividade 
física para uma melhor saúde aumentou. Na modalidade os benefícios que mais se destacam são: 
força muscular, alongamento, aulas diferenciadas, atividades lúdicas e a realização de exercícios com 
a mente, concentrado, e não mecanicamente. Além de ajudar a diminuir o estresse, as pessoas mudam 
sua postura e conseguem até se expressar melhor.”

Tatiana Moreira Gomes, Fisioterapeuta da Corpore  

“O Pilates tem crescido muito na região do Jaraguá, principalmente na Avenida Izabel Bueno. Isso é 
positivo, porque tem mais opções de profissionais que trabalham com métodos diferentes. Alguns po-
dem trabalhar com a reabilitação, no caso os fisioterapeutas; e outros com a parte de atividade física, 
como os educadores físicos. O Pilates é voltado para fortalecimento muscular e postura. Para quem 
quer ganhar massa muscular e condicionamento físico, o mais indicado é procurar outro tipo de ativi-
dade, como o treinamento funcional. O interessante é tentar trabalhar com os dois juntos, porque um 
fortalece, e o outro condiciona e tonifica. O Pilates também cresceu muito devido às recomendações 
médicas, pois através da prática dos exercícios o resultado é rápido e muito aparente.”
Fabiana Prata, Sócia-proprietária da academia Cardoso Prata 

“Acredito que o crescimento do Pilates tem a ver com pequenas frustrações decorrentes das academ-
ias de ginástica. As pessoas são, de certa forma, carentes e sentem falta de um acompanhamento de 
perto. No Pilates há um trabalho detalhado de determinada patologia e da prevenção; então focamos 
nisso, além de trabalhar com as outras partes do corpo. Aqui elas encontram um ambiente tranquilo, 
com poucas pessoas, um trabalho mais focado, entre outras coisas. Nós mesmos limpamos os 
aparelhos antes de os alunos fazerem os exercícios e isso, de certa forma, contribui para a prefer-
ência. No Pilates o aluno chega para ser cuidado.”

Flávia Regina de Melo Ziviani, Fisioterapeuta e sócia-proprietária da Fisio Fit

“O resultado é mais rápido para as pessoas que praticam o Pilates. Esse pode ser um dos motivos do 
crescimento da atividade. Os resultados começam a aparecer a partir da 10ª aula. As pessoas estão 
mais estressadas e vivendo de maneira muito agitada. Quando descobrem um local onde conseguem 
se desligar do mundo e trabalhar até a respiração, optam pelo Pilates, pois sabem que irão relaxar. 
Acredito que a indicação também seja um fator desse crescimento, pois muitos dos meus pacientes 
vieram por indicações. Quando você nota as melhorias, logo lembra de outra pessoa que também tem 
o mesmo problema e indica o método para ela.”

Rafaela Alves Bordoni, Fisioterapeuta e proprietária do Stúdio Zen Pilates

“Muitas pessoas têm preferido os espaços para a prática do Pilates dos que o das academias de 
ginástica. Entre os motivos é que no Pilates o atendimento é personalizado, atende no máximo três 
alunos por aula, possui ambiente tranquilo e próprio para as atividades e com uma resposta mais 
rápida dos benefícios. Tenho alunos idosos, com Parkinson, deficiência visual e acredito que o Pilates 
é a forma ideal para trabalhar com essas pessoas, principalmente porque adequamos as atividades 
às necessidades e objetivos de cada um. Através do Pilates pessoas tímidas conseguem mudar até a 
maneira de expressar, ou seja, a atitude corporal muda, e isso é muito vantajoso.” 

Mônica de Oliveira Fonseca, Fisioterapeuta e proprietária da Reeducar Clínica de Fisioterapia

“Acredito que o principal fator do crescimento do Pilates é o resultado rápido. Em seguida percebo 
que é devido ao atendimento personalizado e quase individualizado. A maioria dos meus alunos está 
na melhor idade, acima dos 50 anos, e por segurança preferem ser assistidos pelo profissional da 
fisioterapia para a realização dos exercícios. A atividade é prazerosa e traz mais qualidade de vida 
para as pessoas. Elas precisam viver o próprio corpo e no Pilates você precisa se condicionar, respirar, 
contrair e equilibrar. Através dos exercícios o aluno consegue diminuir o estresse, ter um relaxamento 
muscular, entre outros benefícios. Isso é qualidade de vida.”

Renata Diniz Portugal Feliciano, Fisioterapeuta e proprietária do Equilibrari Studio Pilates

“Quando resolvemos abrir o estúdio, há cinco anos, o Pilates não era tão divulgado e não existia um 
estúdio específico na região. Com o passar do tempo as pessoas tiveram curiosidade, conheceram 
o método e o público aumentou. Outros estúdios foram aparecendo, devido ao crescimento, e hoje 
temos, na região, por volta de 11 estúdios, além das academias que também têm um espaço voltado 
ao Pilates. A concorrência é muito positiva para quem trabalha bem. A procura pelo Pilates é muito 
regionalizada, pois os alunos normalmente moram ou trabalham próximos aos estúdios. A tendência é 
que a procura aumente devido ao conceito de qualidade de vida.”

Stéfani Miranda Castro, Educador físico e sócio-proprietário da Flexcorpus Studio Pilates

“Acredito que o desenvolvimento acelerado do Pilates ocorreu devido aos seus benefícios, pois em 
apenas um exercício você trabalha vários músculos ao mesmo tempo. Além da estética, as pessoas 
têm se conscientizado e se preocupado com o bem-estar e qualidade de vida. Muitos têm usado 
essa prática para a prevenção e reabilitação, trabalhando em cima das patologias. E os médicos, 
por estudarem o crescimento dessa técnica, comprovaram os benefícios, e hoje têm indicado para os 
seus pacientes. Além dos resultados significativos para quem exerce essa atividade, o Pilates consegue 
trabalhar o psicológico, reduzindo o estresse e trabalhando com o relaxamento.”

Douglas Cunha da Conceição, Fisioterapeuta e proprietário do Studio Pilates Douglas Cunha  

“As pessoas têm se preocupado com a qualidade de vida. Elas têm a opção de se exercitar nas 
academias, mas devido à rotina acelerada estão buscando um local aconchegante, calmo, tranquilo 
e sem a correria e agitação de uma academia de ginástica. Há cinco anos o Pilates está presente de 
forma significativa. Acredito que isso ocorreu pelo fato de haver turmas reduzidas, correção postural, 
o trabalho com a respiração, entre outros benefícios. Além disso, por trabalhar vários músculos ao 
mesmo tempo, proporciona melhor condicionamento físico para as pessoas que praticam e diminuem 
as dores comuns da vida diária.”

Rodrigo Fernandes Nobre, Fisioterapeuta e proprietário do Vitorian do Pilates a Fisioterapia
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A FAYAL S/A coloca à venda os últimos lotes comerciais ao longo da Av.
Sebastião de Brito no Bairro Dona Clara, e outros nos Bairros Caiçara e
Paquetá, todos com sinal mais 06 parcelas ou  nanciamento                 .

PLANTÃO:
Av. Sebastião de Brito, 1055 • Dona Clara

3451-1970
www.jemimoveis.com.br

VENDAS:

Novo espaço para aprender a dançar 
Para muitas pessoas dançar é sinônimo 

de liberdade e qualidade de vida, além de ser 
uma ótima alternativa de atividade física e 
socialização. Pensando nisso, a Cia. de Dança 
Humberto Pereira atenderá em um novo 
endereço para ficar mais próximo do público do 
bairro Aeroporto. As atividades no novo espaço 
começaram no dia 1º de março, no Espaço de 
Vida Saudável, localizado na Rua Aurélio Pires, 
10. Professor e proprietário Humberto Pereira 
dos Santos conta que a Cia. de Dança continuará 
com as aulas no salão de festas Algazzarra 
(Avenida Sebastião de Brito, 229), e que o novo 
espaço vem para agregar mais alunos e atender 
outras regiões. “A ideia surgiu com a demanda de 
vários novos alunos e também pela limitação de 
horário, já que usávamos o salão de uma casa de 
festas. Agora, além de ser um espaço de aulas, 
também poderá ser usado para ensaios”, explica.

Humberto conta que as aulas acontecerão 
de segunda a sábado em horários variados.  
“Temos a dança de salão - que inclui os pilares 
da dança: bolero, forró, soltinho e samba -, a 
partir das 15h de segunda à sexta. Teremos 
ainda aulas particulares nas sextas-feiras e 
turmas especiais aos sábados. Além de uma 
estrutura nova, a Cia. terá novos professores”, 
informa. 

Daqui um tempo haverá também um 
evento dançante por mês, para que o aluno 
coloque em prática o que está aprendendo. “A 
prática faz toda a diferença e fazer isso aqui 
mesmo é mais interessante e cômodo, pois 
o aluno não precisa se deslocar para outras 
regiões para dançar. Além da hora dançante, 
pretendemos disponibilizar um dia livre para 
a prática”. Informações: 3047-4780 e 9728-
7816 / www.ciadancahumbertop.com.br 

A região do Jaraguá cresce cada vez mais 
e automaticamente atrai a atenção de muitas 
empresas. Exemplo disso foi a chegada da 
nova unidade da concessionária Volkswagem, 
Mila. Inaugurada no dia 10 de fevereiro, a Mila 
Pampulha está localizada na Avenida Professor 
Magalhães Penido, 1001. Antônio José Teixeira, 
diretor geral da Concessionária Mila, conta 
que a nova unidade aconteceu de acordo com 
o aumento das vendas. “A marca Volkswagem é 
conhecida e temos clientes fiéis que compram 
com a gente há 10 anos e só fazem manutenção 
na nossa loja. A unidade da Antônio Carlos estava 
com espaço reduzido para atender os clientes 
novos e antigos. Mesmo com essa nova unidade, 
a da Avenida Antônio Carlos vai continuar em 
funcionamento”, explica.

Concessionária é inaugurada na região
Antônio comenta que a receptividade 

do público está sendo bastante positiva, 
principalmente por ser uma marca reconhecida 
no mercado. “Acredito que com o tempo, a procura 
vai aumentar naturalmente. As expectativas são 
as melhores porque temos uma marca em que as 
pessoas sabem que podem confiar”.

A obra foi concluída em um ano e um mês 
e possui 19 mil m² de área construída. O projeto 
foi desenvolvido priorizando o compromisso 
com o meio ambiente, tornando-se a primeira 
concessionária dentro dos conceitos de 
sustentabilidade social. “Todo o projeto foi 
desenvolvido pensando na sustentabilidade. Para 
que isso aconteça temos equipamentos para 
o tratamento da água, onde a água com óleo é 
processada e recolhida. Temos ainda o sistema 

de captação da água da chuva e aquecimento 
solar. Estamos buscando a certificação 
OKS 8000 que avalia a sustentabilidade 
empresarial”, explica.

Fundada em 1948, a Mila está presente no 

mercado automobilístico brasileiro desde o início 
da operação da fábrica alemã no Brasil. O Grupo 
Líder, que detêm os direitos da concessionária 
desde 2002, é um dos mais fortes do segmento 
automotivo brasileiro.

FOTOS: FABILY RODRIGUES 
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Região ganha ponto de coleta de óleo saturado
Uma ação ainda pouco praticada, mas que é de fundamental 

importância para a preservação do meio ambiente, é a coleta 
seletiva do óleo de cozinha.  Pensando nisso, a Secretaria 
Municipal de Meio Ambiente (SMMA) vem desenvolvendo um 
importante trabalho de informação sobre a delicada questão 
da coleta e destinação do óleo de cozinha saturado, o chamado 
programa “O Óleo Nosso de Cada Dia”. Na Regional Norte o ponto 
de coleta, chamado EcoPonto, foi inaugurado no dia 7 de fevereiro 
e está localizado no Centro de Educação Ambiental Regional Norte 
(CEA Norte), na Rua Rubens Souza Pimentel 750, bairro Aarão Reis 
(Parque Nossa Senhora da Piedade). Na Regional Venda Nova a 
inauguração foi no dia 14 de fevereiro, no prédio da Regional, na 
Avenida Padre Pedro Pinto, 1.055, Venda Nova.

 O objetivo é fomentar a doação de óleo de cozinha 
saturado, pois a destinação incorreta deste produto pode trazer 
sérios problemas ao meio ambiente. Segundo a coordenadora do 
programa na Secretaria de Meio Ambiente, Ana Maria Nagem, o 
óleo descartado de forma inadequada pode impermeabilizar o 
solo, diminuindo a drenagem de água da chuva e rebaixando o 
lençol freático. “Além de trazer problemas para o solo, o descarte 
irregular também pode entupir os esgotos e tubulações das 
residências, ocasionar proliferação de ratos, baratas e doenças 
que acompanham essas pragas e outros problemas. O óleo de 
cozinha jogado na pia ou diretamente no solo é um dos maiores 
vilões ambientais nos grandes centros urbanos. O descarte é uma 
atitude simples, que faz uma grande diferença para a vida das 
pessoas e para o futuro”, explicou. 

Expansão
O trabalho está sendo desenvolvido nas regionais e o próximo 

passo será expandir os pontos de coletas nas escolas municipais 
e nos demais órgãos públicos. “Em dezembro foi inaugurado 
o projeto com a colocação do ponto de coleta na Regional 
Centro-Sul. Além desse temos pontos nas Regionais Leste, Oeste 
e Barreiro. E inauguramos, em fevereiro, mais três pontos nas 
regionais Norte, Noroeste e Venda Nova. Alguns pontos de coletas 
já existem nas regiões, porém são da iniciativa privada”, conta 
Ana Maria Nagem. 

O Programa é realizado através de uma parceria da SMMA 
com a Recóleo e prevê que a empresa coloque containers para 
coleta do óleo de cozinha usado em locais estabelecidos pela 
SMMA, cabendo à empresa o processamento, refinamento 
e destinação do produto final a outros consumidores, 
especificamente a refinarias que o utilizam como matéria prima 
para o biodiesel. Essa parceria prevê, ainda, o monitoramento 
de todo esse processo, de modo que o beneficiamento total 
do óleo de cozinha seja o menos impactante possível ao meio 
ambiente. 

Mesmo se tratando de uma ação pública, o programa 
“Óleo Nosso de Cada Dia” pode ser estendido à iniciativa 
privada, comerciantes e membros de associações 
interessados na coleta do resíduo. Para isso basta entrar em 
contato com a coordenação do programa através do e-mail 
oleonossodecadadia@pbh.gov.br. 

ECOPONTOS DE COLETAS MAIS PRÓXIMOS
CEMAP (Centro de Educação e Mobilização Ambiental da Pampulha) 
Praça Dino Barbiero, s/nº (antiga Praça São Francisco de Assis) - São Luís

CEA Norte (Centro de Educação Ambiental Regional Norte) 
Parque Nossa Senhora da Piedade
Rua Rubens Souza Pimentel, 750 - Aarão Reis

Prédio da Regional Noroeste 
Rua Peçanha, 144, Carlos Prates

Prédio da Regional Venda Nova
Avenida Padre Pedro Pinto, 1.055 - Venda Nova

Supermercados EPA 
Rua Boaventura, 1784 - Liberdade; Av. Presidente Antonio Carlos, 8000 - 
Aeroporto;  Av. Cristiano Machado, 2.250 - Cidade Nova; Rua Monteiro Lobato, 
488 - Ouro Perto; Av.Vilarinho, 1300, Lj 43 -  Venda Nova; Rua Waldomiro Lobo, 
1.499 – Guarani

Via Brasil  
Av. Pedro I, 402, Jardim Atlântico

Hermes Pardini 
Avenida Cristiano Machado 2711, Ipiranga; Avenida Vilarinho 899 a 903 - 
Venda Nova

Walmart 
Avenida Portugal, 5.000 - Pampulha

Associação da Caixa Econômica Federal 
Praça São Francisco, 5 - Pampulha

Escola Estadual Madre Carmelita 
Avenida Antônio Francisco Lisboa, 500 - Pampulha

Conheça outros pontos de coleta através do site da Recóleo
www.recoleo.com.br

FOTOS: DIVULGAÇÃO
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QUADRO DE EMPREGOS
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 jaraguaemfoco@gmail.com.

JARAGUÁ COUNTRY CLUB

Função: Auxiliar de limpeza        Vagas: 2
Especificação / Perfil: Sexo masculino, não precisa ter experiência. Horário de trabalho: 
14h às 22h. 
Contato: Enviar currículo para dp@jaraguaclub.com.br

MILA

Função: AUXILIAR SERVIÇO GERAIS                                                 Vagas: 3

Especificações / Perfil: Sexo masculino. Para trabalhar de segunda a sexta. Manutenção 
e conservação da limpeza da empresa.
Contato: Enviar currículo com foto para rh.mila@grupolider.com.br, com nome da vaga. 
Contato: 3449-9161 (Silvia).

PADARIA PING PÃO 

Função: BALCONISTA                Vagas: 3
Especificação / Perfil: Não precisa ter experiência. Oportunidade para primeiro emprego.
Função: GERENTE DE LOJA                                             Vagas: 2 
Especificação / Perfil: Ambos os sexos, com experiência em padaria. Ensino Médio 
completo. 
Função: PIZZAIOLO                                                                   Vagas: 2 
Especificação / Perfil: Sexo feminino, com seis meses de experiência. 
Função: SERVIÇO GERAIS                                                                   Vagas: 1
Especificação / Perfil: Ambos os sexos, não precisa ter experiência. 
Em todas as funções é preciso ter mais de 18 anos, segundo grau completo e, 
preferencialmente, morar na região 
Contato: padariapingpao@hotmail.com ou na Avenida Isabel Bueno, 1.415.

YUPI FESTAS

Função: ATENDENTE                                                                                          Vagas: 1
Especificações / Perfil: Sexo feminino. Não é necessário ter experiência. Oportunidade 
para o primeiro emprego. Preferencialmente morar na região
Contato: Enviar currículo para yupifestasbh@yahoo.com.br ou entrar em contato com 
Fabiana pelo 3497-6179.

ACOMPANHAR JARAGUÁ

Função: MONITOR nas diversas áreas do conhecimento (Matemática/Física/Português/
Inglês/Historia/Geografia/Espanhol/Biologia/Química/Pedagogia)
Especificações / Perfil: Ambos os sexos, cursando a partir do 3º período. Turno manhã/
tarde/integral. Preferencialmente morar na região. 
Contato: 3492-5534 (Vanda)

BUFFET SONHO DE CRIANÇA

Função: SERVIÇOS GERAIS                                                                    Vagas: 1
Especificação / Perfil: Ambos os sexos. Com disponibilidade para trabalhar aos fins de 
semana. 
Contato: Entrar em contato pelo telefone: 3497-6540 

RESTRAURANTE RECANTO DO SABOR 

Função: ATENDENTE                                                                                         Vagas: 1

Especificação / Perfil: Ambos os sexos, preferencialmente morar na região, com 
disponibilidade para trabalhar aos fins de semana. Horário: das 8h às 16h. Salário 
inicial: R$750,00.
Contato: Deixar currículo com Afonso ou Márcio, na Av. Sebastião de Brito, 430 - Dona 
Clara ou ligar para 3497-9175.

OFFICINA DAS LETRAS 

Função: ESTAGIÁRIO(A) de Pedagogia                                                                Vagas: 1
Especificação / Perfil: Ambos os sexos, cursando a partir do 4º período de Pedagogia. 
Horário: das 7h às 13h.
Função: ESTAGIÁRIO(A) de Artes Visuais ou Comunicação Social                                           Vagas: 1
Especificação / Perfil: Ambos os sexos, cursando a partir do 4º período de Artes Visuais 
ou Comunicação Social. Horário: das 7h às 13h ou das 13h às 19h.
Contato: Enviar currículo para 
diretoria@officinadasletras.com 

OSMAR TINTAS

Função: VENDEDOR                                                                                            Vagas: 3
Especificações / Perfil: Com experiência de no mínimo seis meses em vendas, segundo 
grau completo, acima de 18 anos. Salário base + premiação. 
Contato: Enviar currículo para rh@osmartintas.com.br

NÚCLEO FORMA DO CORPO – CLÍNICA DE ESTÉTICA E FITNESS 

Função: ESTAGIÁRIA DE FISIOTERAPIA                                                                 Vagas: 1
Especificações / Perfil: Sexo feminino, a partir do 3º período. Para área Dermato-
funcional. 
Função: AUXILIAR ADMINISTRATIVO                                                                     Vagas: 1
Especificações / Perfil: Sexo feminino, com 2º grau completo ou estudante de 
administração. Vaga no período da manhã. 
Contato: Currículo para contato@formadocorpo.com.br.

SALADA SORVETE

Função: BALCONISTA                                                                                Vagas: 3
Especificações / Perfil: Ambos os sexos. Salário de R$ 750,00 + plano de saúde.   Morar 
nos bairros: Buritis (1 vagas) e Savassi (2). Entre 18 e 35 anos. 
Contato: Enviar currículo para o e-mail: 
sorvetesalada@yahoo.com.br

FOX IMOBILIÁRIA - REDE NETIMÓVEIS 

Função: CORRETORES                                                                              Vagas: 4
Especificações / Perfil: Ambos os sexos, com ou sem experiência e preferencialmente 
com habilitação e veículo próprio.
Contato: Adalto / Marley - 3789-6065

FOX IMOBILIÁRIA - REDE NETIMÓVEIS 

Função: CORRETORES                                                                             Vagas: 4
Especificações / Perfil: Ambos os sexos, com ou sem experiência e preferencialmente 
com habilitação e veículo próprio.
Contato: Adalto / Marley - 3789-6065
HIPERMINAS PAMPULHA (Jaraguá) 

Função: OPERADOR DE CAIXA                                                                    Vagas: 5
Especificações / Perfil: Sexo masculino e feminino, sem experiência.
Função: ATENDENTE DE PIZZARIA                                                   Vagas: 4
Especificação / Perfil: Ambos os sexos, sem experiência. 
Função: PIZZAIOLO                                                                Vagas: 2
Especificação / Perfil: Ambos os sexos, com experiência mínima de seis meses.
Contato: Rua Izabel Bueno, 445 - Jaraguá ou 
rhumanos@hiperminas.com.br

SUPERMERCADOS BH (Jaraguá)

Função: ATENDENTE DE FRIOS                                                                           Vagas: 2
Especificações / Perfil: Ambos os sexos, entre 20 e 50 anos. Não é necessário ter 
experiência. Carga horária: 44 horas semanais. 
Função: OPERADOR DE CAIXA                                         Vagas: 10
Especificações / Perfil: Ambos os sexos, 2º grau completo ou em curso, entre 18 e 50 
anos. Não é necessário ter experiência. Carga horária: 44 horas semanais.
Função: REPOSITOR                                                                               Vagas: 5
Especificações / Perfil: Sexo masculino, entre 18 e 40 anos. Não é necessário ter 
experiência. Carga horária: 44 horas semanais.
Função: EMBALADOR                                                                                Vagas: 3
Especificações / Perfil: Ambos os sexos, entre 17 e 59 anos. Não é necessário ter 
experiência. Carga horária: 44 horas semanais.
Função: AÇOUGUEIRO                                                                             Vagas: 2
Especificações / Perfil: Ambos os sexos, entre 20 e 55 anos, experiência mínima de seis 
meses na função. Carga horária: 44 horas semanais.
Contato: Interessados deverão acessar o site: www.supermercadosbh.com.br/
trabalheconosco ou comparecer na Rua Guarani, 559, centro - BH de segunda a sexta-
feira das 08h às 11h munidos de documentos pessoais e carteira de trabalho.

CENTRO DE ESTÉTICA MARTA FERNANDES 

Função: AUXILIAR DE CABELEIREIRO E MANICURE                                               Vagas: 1
Especificações / Perfil: Sexo feminino 
Contato: 3077-4730 ou 3497-9112 (Marta)

IZABEL DE OLIVEIRA

Função: COSTUREIRA                                                                                        Vagas: 1
Especificações / Perfil: Com experiência em ajuste e conserto. 
Contato: Ligar para 3441-0323 ou deixar currículo na Avenida Izabel Bueno, 762 - 
Jaraguá.

IGUANA PNEUS

Função: VENDEDOR DE VAREJO                                                                          Vagas: 1
Função: VENDEDOR DE TELEMARKETING                                                             Vagas: 2
Especificações / Perfil: Preferencialmente morar na região.
Contato: Enviar currículo para iguana.pneus@yahoo.com.br. A/C de Elmo.



como administrar. Tinha que montar, controlar, 
produzir, tomar providências, pagar fornecedores, 
entre outras coisas. Eu fazia um pouco de tudo. 
De ‘motoboy’ a empresária”, conta. Para ajudar a 
cuidar da parte administrativa Léo convidou a irmã 
e atual sócia, Andréa Marques Ramos Mansur, para 
fazer parte da equipe. 

Produções
Hoje a Talentos cuida de toda a produção 

e agenda pessoal e profissional do conhecido e 
carismático Padre Fábio de Melo, responsável 
por canções, livros e palestras que emocionam 
muitas pessoas. A aproximação da Talentos com 
o Padre aconteceu quando ele veio para Belo 
Horizonte fazer mestrado no ISI (Instituto Santo 
Inácio). A partir desse contato Léo começou a 
realizar diversos trabalhos para ele, e, ao mesmo 
tempo, aprendeu a desenvolver os trabalhos 
no meio religioso. “Superei barreiras e aprendi 
como trabalhar nesse meio, pois ele já era muito 
conhecido e precisávamos aprender a lidar com 
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Rápido!
¹ Consulte condições. 

Transporte  
por van.¹

Talentos Produções e sua trajetória rumo à profissionalização
Nascida no bairro Jaraguá, a Talentos 

Produções está há 13 anos no mercado de trabalho, 
realizando a produção de artistas renomados em 
todo o Brasil. Atualmente, com uma equipe de 22 
profissionais, a produtora vem expandindo seus 
trabalhos e investindo em novos artistas. Como 
a maioria das empresas, o início da trajetória da 
Talentos não foi fácil, mas também não era previsto 
o reconhecimento atual e a realização de um sonho 
pessoal da proprietária Heliomara Marques Ramos, 
conhecida como Léo. Foi na Igreja Santo Antônio 
da Pampulha que ela adquiriu o gosto pela música 
e deu início a seus trabalhos. “Fiz parte de uma 
banda que tocava na igreja e a partir disso me 
envolvi profundamente com o mundo musical”, 
conta. 

A primeira produção aconteceu em 1993, com 
a cantora religiosa, também do Jaraguá, Celina 
Borges. Naquela época, ainda sem experiência e 
praticamente sozinha, deu início aos primeiros 
trabalhos. A partir daí novos contatos foram 
acontecendo e Léo conheceu Eros Biondini, que 
era proprietário de uma Escola de Música no bairro 
Jaraguá. “Tive a ideia de comprar a escola para 
ter um local onde a Celina pudesse ensaiar e para 
ser a base dos trabalhos que seriam realizados 
no futuro. A partir desse momento as atividades 
começaram a surgir pra valer”, lembra.  

 Depois de alguns anos realizando produções 
e administrando a Escola de Música, Léo decidiu 
montar a Talentos Produções. “Foi a Escola que 
sustentou os trabalhos iniciais da produtora. A 
empresa começou a dar certo e eu não sabia 

isso”, conta.
Outras produções foram realizadas durante 

todos esses anos. Atualmente, além da produção 
do Padre Fábio, a produtora realiza trabalhos com 
outros cantores e bandas católicas, como Eros 
Biondini, Adriana Almeida, Banda Tribo Maranata 
e a Banda Shamma. Mas também trabalha com 
cantores populares, como André Leonno e Paulinho 
Pedra Azul. A Talentos Produções é responsável 
ainda pela realização de shows, produção de CD’s, 
DVD’s, agenda pessoal e/ou artística. 

A história da Talentos Produções está ligada 
diretamente à vida pessoal de sua proprietária. Nada 
havia sido planejado. O crescimento foi acontecendo 
aos poucos e ela não imaginava que teria tanto 
reconhecimento do fruto de seu trabalho. “Não me 
considero a pessoa mais preparada para a realização 
dos trabalhos com pessoas tão importantes, mas foi 
comigo que tudo aconteceu e fico muito feliz por essa 
oportunidade”, relembra. Mais informações: 3441-
5942. (Glenda Magalhães e Fabily Rodrigues)

Padre Fábio de Melo realizará 
novo show em BH 

Em turnê pelo Brasil com o novo show “No 
meu Interior tem Deus”, Padre Fábio de Melo 
fará uma apresentação em Belo Horizonte, 
no Chevrolet Hall, no dia 6 de maio, às 18h. 
O repertório resgata sua forte ligação com a 
música sertaneja de raiz, incluindo canções 
inéditas, composições próprias e sucessos já 
consagrados. De origem humilde, Fábio de Melo 
nasceu na cidade mineira de Formiga. Desde 
criança sua vocação para a arte foi percebida 
e incentivada pelo pai violeiro. Aos 16 anos, 
já no seminário, colocou esse dom a serviço 
da fé, sendo ordenado sacerdote em 2001. 
Sua formação é ampla: sacerdote, professor 
universitário, graduado em Filosofia e Teologia, 
pós-graduado em Educação e em Teologia 
Sistemática, escritor, cantor, compositor e 
apresentador. Com 15 CD’s gravados e repertório 
que valoriza a religiosidade e a cultura musical 
brasileira, é também autor dos livros: “Quem 
me Roubou de Mim”, “Tempo: Saudades e 
Esquecimentos”, “Quando o Sofrimento Bater à 
sua Porta”, “Amigo: Somos Muitos, Mesmo Sendo 
Dois”, “Carta Entre Amigos” e o mais recente, 
“Tempo de Esperas”. Entrega de ingressos a 
domicílio: 3373-8589 e 8802-5445.

Padre Fábio de Melo gravando em estúdio da Talentos Celina Borges, Márcio Pacheco, Ziza Fernandes, Padre 
Fábio, Léo, Adriana e Eros Biondini, em evento no Mineirinho
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