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EM FOCO
Jornal da região do Cidade Nova com informações e notícias
para os moradores, comerciantes e demais interessados

Cuidados necessários para os
passeios com os cães
ILUSTRAÇÃO: ALEXANDRE FERREIRA

Os cães são animais de estimação
que adoram passear. No entanto, alguns
cuidados devem ser tomados antes de sair
de casa e durante o passeio para evitar
que eles se desidratem, queimem as patas,
fiquem exaustos ou até mesmo contraiam
alguma doença. Essas medidas não devem
ser negligenciadas pelos donos para que o
bem-estar, a segurança e os momentos de
diversão ocorram para ambos.
Para passear com seu cachorro, é
fundamental que você verifique os itens de
segurança antes mesmo de sair de casa. A
guia, a coleira e a focinheira (para algumas
raças) são requisitos básicos para qualquer
passeio e para o animal de qualquer
porte. O horário do passeio também deve
ser respeitado, para evitar que o cão se
desidrate muito ou queime as patas no solo
quente. Levar água para a hidratação do
animal e o kit higiene para recolher as fezes
também são de extrema importância. É um
ato simples, porém que requer bom senso,
educação e consciência para passear com
um animal de estimação sem sujar a cidade.
O ato de passear com seu cachorro
proporciona uma aproximação maior, além
de fazer com que o animal se socialize com
outros cachorros e outras pessoas. Assim, o
cão interage mais e fica mais receptivo. O
hábito de passear também faz com que o
cachorro gaste muita energia e não fique tão
agitado nem estressado quando estiver em
casa.
Leia mais nas páginas 6 e 7
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PRÓXIMA EDIÇÃO – Em nossas próximas edições mostraremos o cuidado com o preparo e com o acondicionamento dos alimentos nos
ESTABELECIMENTOS GASTRONÔMICOS e os PREPARATIVOS DO COMÉRCIO PARA AS VENDAS DE FIM DE ANO, em que
teremos as DICAS DE PRESENTES dos nossos parceiros e anunciantes. Em breve falaremos sobre os diferenciais que
os ESPAÇOS DE BELEZA E ESTÉTICA buscam para fidelizar seus clientes.
Manteremos as colunas “Quadro de Empregos”, “Leitor em Foco”, “Cidade Nova Conta sua História”,
(em que os moradores mais antigos relatam suas histórias curiosas e divertidas sobre o começo do bairro) e
“Saúde e Bem-estar”, abordando os mais diversos assuntos ligados à saúde e à qualidade de vida. Quer dar
a sua opinião sobre algum assunto? Participe!
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CRÔNICA

Fazer a diferença em tempos difíceis
Estamos vivendo um momento difícil e delicado na economia do país e isso reflete em
vários âmbitos de nossas vidas.
Hoje temos de repensar sempre
os nossos gastos, os nossos
planos e as nossas prioridades.
Não é mais tão simples planejar aquela viagem com a família
no final do ano, trocar de carro,
se dar ao luxo de fazer compras
no shopping ou mesmo abrir um
negócio. Tudo tem de ser muito bem planejado. Mas isso não
quer dizer que não devemos fazer nada disso. Muito pelo contrário.
Muitas pessoas estão abaladas pelo momento turbulento da economia e também pela crise política. É comum que,
em uma fase como essa, haja questionamentos, desânimo e
possíveis desistências. Vivemos um dos piores períodos da
história do Brasil republicano, embora alguns contestem isso.
Nosso sistema democrático está sendo cada vez mais ameaçado pela corrupção e pela impunidade. Há uma sucessão de
denúncias, inclusive com gravações e documentos provando
diversas irregularidades, mas as apurações e os processos
são lentos e a justiça falha. Com isso, o ciclo fica vicioso e
pela falta de impunidade mais pessoas tentam tirar proveito
dos recursos públicos sabendo que, mesmo se houver punição, o crime compensará. É por essas e outras que os brasileiros associam política com corrupção.
Não faz sentido termos um país tão rico, com tantos recursos naturais e a renda ser tão mal distribuída. São muitos
enriquecendo rapidamente e querendo cada vez mais. Por outro lado, a maioria tem de trabalhar tanto para conseguir o
básico e ainda buscar diversas maneiras para driblar a falta

de recursos para viver com um mínimo de dignidade. Esses,
sim, são os heróis brasileiros.
O brasileiro que se muda para outro país ou aquele que
fica mais tempo fora, ao retornarem se chocam bastante. Temos ruas mal cuidadas e várias obras inacabadas; falta de
segurança pública; transporte público em sua maioria ineficaz
e lotado; impostos altíssimos que faz com que os produtos
essenciais como vestimentas e até o lazer sejam comprometidos e pouco acessíveis; dentre vários outros fatores. É uma
triste realidade e acredito que todos nós gostaríamos muito
que tudo fosse diferente. Mas não é. E aí? Já que não é, o
que fazer?
Faça a sua parte. Cruzar os braços e reclamar não vai mudar nada. Essa é a hora que alguns se destacam, pois evitam
a mesmice, evitam o pensamento negativo e produzem mais,
buscam um algo a mais para a vida e para a profissão. A luta
é pesada. Muitos tentam sobreviver e aquecer seu comércio,
mas nem sempre é possível devido ao baixo poder de compra.
Muitos fecham seus estabelecimentos por isso, mas outros
vários por falta de ação, de planejamento, de inovação e até
mesmo de ousadia. Fortes e realizados serão aqueles que
passarem por esse momento atual, mesmo sem muito lucro,
pois estarão mais bem preparados quando essa “tempestade”
passar.
Além de se dedicar e buscar o diferencial, é preciso ter
excelência no atendimento com o cliente. Esse é um fator
que muitos pecam. São inúmeras as lojas, os restaurantes e
demais serviços que reclamam da venda e da baixa procura
por seus produtos e serviços. Mas como ter destaque se no
restaurante a comida tem pouca variedade e é fria? Como
uma loja de roupas quer vender mais se, para compensar a
baixa procura, coloca seus preços muito altos? São por fatores como esses que as pessoas acham, equivocadamente,
que o comércio de bairro é caro.
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É preciso acreditar no que você produz e vende. É preciso ser sincero com seu cliente. É preciso realizar parcerias
e saber a hora de ceder quando necessário. É preciso tapar
os ouvidos para o pessimista que diz que seu produto não
vai dar certo, pois o momento é de crise e com isso ninguém
vai investir. É preciso acreditar que, com muito trabalho e dedicação, podemos chegar pelo menos perto de onde queremos.
Temos de pelo menos tentar. Uma mente cheia de medos não
tem espaço para sonhos. Viver é ter sonhos, acreditando sempre na capacidade de realizá-los. Há um tempo certo para
tudo nesta vida, e para tudo uma razão. Seu tempo pode não
ter chegado ainda, mas acreditar nisso é o combustível necessário para fazer algo a mais e seguir em busca dos seus ideais.
É preciso acreditar em si e empreender, sabendo que é
possível atingir uma meta mesmo quando os obstáculos parecem intransponíveis. Quem acredita no seu poder de realização, na capacidade de engajar os outros a seguirem na
mesma direção, a entender seus potenciais e também as suas
fragilidades, terá grandes chances de alcançar, com muita
luta, os seus objetivos. Assim, mesmo em momentos de crise,
é possível sair na frente, realizar negociações diferenciadas,
investir em publicidade e marketing e até mesmo lançar novos
produtos e serviços, enquanto a maioria estará paralisada, esperando que as condições do mercado melhorem.
Apenas reclamar não fará nada ser diferente. E em nossa
atual realidade, precisamos lutar, reivindicar nossos direitos,
mas sem lamentar demais ou focar nas impunidades, no dólar
alto, na corrupção e na falta de segurança e de infraestrutura.
Não está fácil para ninguém, mas com esforço podemos fazer
o mundo mudar de alguma maneira. Que assim seja! Deus
te abençoe!
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Em Foco Mídia em novo endereço
Com o objetivo de proporcionar mais conforto para seus colaboradores, anunciantes e
parceiros, a empresa Em Foco Mídia está em
um novo endereço. A nova redação/escritório
está localizada na Rua Conselheiro Galvão,
68 (esquina com a Rua Furtado de Menezes
e perpendicular à Rua Izabel Bueno), no bairro Jaraguá, em frente ao restaurante Sapão
Taioba e ao lado do Supermercado BH.
A mudança visa à maior comodidade
para receber seus parceiros, com amplo espaço para reuniões e ambiente bem arejado,
além de salas mais confortáveis para toda a
sua equipe.
A Em Foco Mídia é responsável pelas edições dos jornais Jaraguá, Ouro Preto, Planalto
e Cidade Nova em Foco. Todos divulgam
acontecimentos, eventos, notícias e ações
regionais, além de debater assuntos diversos
com moradores, comerciantes e demais interessados. Os periódicos permitem estreitar o
relacionamento entre moradores e comerciantes, anunciantes, órgãos públicos, Prefeitura,
clubes, associação de moradores, regionais,
secretarias e empresários, sempre buscando
as melhores matérias e contribuindo para reivindicar melhorias para as regiões envolvidas.
Recentemente foi lançado o Jornal Em
Foco Turismo, voltado para o segmento de
viagens, turismo e lazer, sendo distribuído
online em todo país e com a versão impressa focada em BH, principalmente em toda a
região da Pampulha. O informativo apresenta
as tendências do setor, mostra diversas curiosidades dos países ao redor do mundo e também apresenta dicas de roteiros de viagens
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O futuro do turismo no Brasil

O turismo é um grande gerador de oportunidades de
renda e emprego para milhares de pessoas, reduz a desigualdade e é essencial para o desenvolvimento econômico de regiões ou países. Portanto, é cada vez mais
necessário discutir o futuro do setor, debater propostas
e construir diretrizes estratégicas de longo prazo para o
turismo no Brasil. Além da imagem positiva de um país
alegre, com muitas praias, belezas naturais e um povo
hospitaleiro, o Brasil está à frente de muitas regiões do
mundo pelo fato de não haver nenhuma disputa bélica
por perto e não ser assolado pelas forças devastadoras da natureza, como terremotos, furacões, tsunamis,
dentre outros fenômenos de grandes magnitudes. Não
vamos entrar aqui no mérito da falta de segurança pública, de manifestações violentas, corrupção na política,

dentre outros assuntos negativos. O mundo vive uma
insegurança ainda maior causada pela incerteza de paz
entre as grandes potências, do terrorismo no Oriente
Médio e da insegurança política em alguns países do
mundo, inclusive na América do Sul.
Hoje é inevitável não associar o turismo com a Copa
do Mundo do ano passado e as perspectivas após o
evento. O Mundial e os Jogos Olímpicos de 2016 certamente irão beneficiar o turismo como um todo. Com
uma expectativa de crescimento da demanda internacional de turistas entre 6% a 8% nos próximos anos,
o Ministério do Turismo acredita que esses fatores serão fundamentais para o desenvolvimento do setor. O
órgão incentivará as viagens internas com o objetivo de
estimular cerca de 250 milhões de deslocamentos até

2016, aumentando a visibilidade e consolidando o Brasil como um dos principais destinos do mundo.
O Plano Nacional de Turismo tem a perspectiva de
que esses eventos no país façam com que passemos
da sexta economia turística mundial (US$ 71,6 bilhões)
para a terceira nos próximos oito anos, com um movimento de US$ 175 bilhões. Para atender a toda essa
demanda crescente de turistas, estão sendo ou já foram
construídos cerca de 400 novos grandes empreendimentos de hospedagem.
Assim, o turismo no Brasil ganha uma visibilidade econômica cada vez maior, gerando ainda emprego e renda e
contribuindo para o movimento da economia interna no país.

Paisagens exuberantes e de tirar o fôlego marcam os dois
destinos destaques desta edição. Saiba mais sobre o Deserto
do Atacama e os Fiordes da Noruega. Página 3

Novo passaporte comum conta com itens de segurança mais
avançados e o sistema de emissão passa por adaptações e
nova certificação digital. Página 10

Você sabe quais são os 10 maiores países do mundo?
Conhece as suas características? Sabia que o Brasil também
participa desse ranking? Página 12

Em Foco Turismo

@emfocoturismo

Leia mais nas páginas 6, 7 e 9
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nacionais e internacionais. Além disso, a Em
Foco Mídia é responsável pelo marketing e
pela comunicação do Clube Jaraguá, editando também a revista/informativo do clube e
cria ainda as peças publicitárias e os projetos
gráficos dos colégios Dona Clara e Logosófico.
Comunicação integrada
A Em Foco Mídia foi criada em 2008 com
o intuito de proporcionar serviços de comunicação e oferecer informações e serviços de
qualidade aos seus leitores e parceiros. Após
alguns anos de mercado consolidando sua
marca, a Em Foco Mídia abriu o leque de serviços e hoje oferece assessoria de comunicação e marketing, com o objetivo de aprimorar
a divulgação e a imagem das empresas e das
instituições parceiras.
A Em Foco Mídia faz ainda o mapeamento
de oportunidades para a melhoria organizacional nas áreas de comunicação, marketing,
vendas e serviços para que sua empresa atinja
os melhores resultados. A partir do diagnóstico realizado na empresa e das necessidades
mercadológicas ou institucionais apontadas
pelo cliente, um plano de comunicação estratégica é elaborado, baseado nas técnicas de
planejamento e controle. Para isso conta com
profissionais preparados para prestar assessoria em marketing e imprensa, design gráfico,
peças publicitárias, administração de redes
sociais e sites, dentre outras demandas relacionadas tanto à comunicação interna quanto
externa. Mais informações: 2552-2525 /
3441-2725.
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Desde 1969

O melhor pão da cidade!
Trabalhando para atender as necessidades
do seu dia a dia

Estamos aqui
para agradecer
a preferência!

M

Nova loja

Rua José Cleto, 575 - Palmares

(entre as ruas Mário de Lima e Prof. Pedro Alvarenga)

3491-5192

Aceitamos os cartões e tickets:
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Nunca foi
tão fácil unir
Bem- Estar e
Boa Forma Física
Dança
Pilates
Musculação
Treinamento Funcional
Spinning

www.harmoniaacademia.com.br
Rua Dr. Jarbas Vidal Gomes, 247
Cidade Nova
(31) 3484-3010

Av. José Cândido da Silveira, 497
Cidade Nova
(31) 2127-0252
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Cuidados e precauções com
Assim como as crianças pequenas precisam de acompanhamento com um pediatra,
os animais de estimação também carecem
de atendimento veterinário e dicas profissionais para se desenvolverem com saúde.
Essas instruções vão ajudar os donos a educar, a alimentar e a higienizar seus pets. Com
a chegada do verão, os cuidados precisam
ser ainda maiores, principalmente no que
diz respeito à hidratação e à exposição dos
cães ao sol. Pensando nessa necessidade,
o Jornal Cidade Nova em Foco conversou
com diversos profissionais e veterinários da
região para enumerar as instruções mais
importantes que vão fazer seu animal de
estimação se sentir bem e saudável durante
toda a vida.
Sabe-se que todo cachorro adora passear. O exercício permite que eles saiam da
rotina e do espaço limitado da casa ou do
apartamento, fazendo bem para o corpo e
para o humor dos animais de estimação.
Mas, segundo Liza Maria Rey, proprietária
da Auville Creche e Pet Boutique, é preciso
entender que cada raça vai ter um limite e
uma necessidade específica em quantidade
de exercícios necessária por semana. Após
saber a frequência ideal de passeio para seu
cachorro, o segundo passo é a aquisição de
todo um material específico para levá-lo
para a rua.
“Antes de sair para passear, a primeira
coisa a ser levada em conta é a escolha da
coleira, que pode ser um freio, de peitoral,
ou qualquer outro tipo de guia. Peça a dica
de acordo com a raça, o tipo do cachorro
e também o gosto do proprietário”, afirma
Francisco Daniel Schall, veterinário e proprietário da Inova Pet. Reforçando essa ideia,
Gabriela Rodrigues Monteiro, veterinária da

INTERNET

Pet Shop Mascote, alerta que, “mesmo que
seja um cãozinho muito bem treinado, nunca
se deve sair sem coleira, pois os riscos de
atropelamento são muito grandes”.
Com a coleira definida, principalmente
com a chegada do verão, o segundo passo é
determinar o melhor horário para o passeio.
É recomendado evitar os horários de sol
muito forte e também os horários logo após
a hora da alimentação. Segundo Alysson
Afonso Cunha, médico veterinário da Minas
Rural Pet, o mais indicado é que o passeio
seja feito antes das 10h ou após às 16h.
“Além disso, como o clima está muito quente, deve-se observar a temperatura do chão,
pois pode machucar a pata dos animais”,
ressalta. Para esses casos existem sapatinhos e protetores específicos para aliviar
o contato direto o chão. Mas os perigos do

calor vão além, e a hidratação é algo essencial para os animais. “É importante levar
com você uma garrafinha de água para ele
beber e se refrescar. Se seu animal ficar
muito ofegante durante o passeio, pare em
uma sombra e dê água para ele”, completa.
Para Denise Sales da Silva, veterinária
do Pet Shop Sonho de Cachorro, além da hidratação, outra estratégia que evita o calor
excessivo é manter o pelo sempre tosado.
Ela destaca ainda que nessa época a ocorrência de carrapatos e mosquitos é bastante alta, criando a necessidade se manter
também o uso constante de repelentes.
“Existem muitos produtos bons no mercado
e todos os cachorros estão sujeitos a pegar
carrapatos e serem picados por mosquitos
que transmitem inclusive a leishmaniose”,
afirma.

Lei e kit higiene
Os cuidados com o fiel amigo do homem
vão além da alimentação, do banho, da tosa
e de muito carinho. A afirmação pode soar
como clichê, mas é sempre necessária aos
proprietários de bichos de estimação. Isso
por conta de alguns maus hábitos que comprometem a limpeza da região e colocam em
risco a saúde dos cidadãos. Dê o primeiro
grito quem nunca teve de desviar o caminho
para não pisar ou mesmo tenha pisado em
fezes deixadas por algum cachorro. Por isso,
precisamos destacar a importância da sacolinha para recolhimento das fezes. Um hábito
que vem ganhando cada vez mais adeptos e
ajuda a manter nossa cidade sempre limpa
e com um bom aspecto, tanto para os pets
quanto para os pedestres comuns.
A Lei 8.616, no artigo 33, regulamenta
a obrigatoriedade de o dono do animal recolher os dejetos deixados nos espaços públicos. Independente da lei e da dificuldade de
sua aplicação, é necessário que os donos
dos cães adotem uma postura de respeito
e de conscientização. O recomendado pela
lei é que o recolhimento do dejeto seja feito
pelo condutor do animal, que utilizará saco
de lixo, a ser fechado e depositado em lixeira.
Saúde
Quando falamos de filhotes, a questão
primordial para a saúde do pet são as diversas vacinas que eles precisam tomar. Elas
devem ser administradas por um veterinário,
sendo a primeira dose entre 45 e 60 dias de
vida e mais duas ou três doses de reforço
mensal, tudo registrado na carteirinha de vacinação. Além da vacina, é preciso lembrarse também do vermífugo, que tem a primeira
FABILY RODRIGUES

s!
Partiu feria
,

Lugar de pet feliz.
Hotel sem gaiolas para cães
Creche para cães
Banho e Tosa para cães e gatos
Pet Boutique
Estúdio Fotográfico
Taxi Dog e Cat

• Hospedagem em área 100% livre com piscina e playground
• Toalhas individualizadas e esterelizadas
• Proﬁssionais experientes e apaixonados por animais

Há mais de 30 anos cuidando
do presente e preparando
para o futuro
Berçário - Ensino Infantil
Ensino Fundamental

31. 2520-1313
R. Alto da Mata, 212 | Cidade Nova
Belo Horizonte/MG | auville.com.br

MATR

www.institutoacalanto.com.br

ÍCULA
S AB
2016 ERTAS

Rua Tabelião Ferreira de Carvalho, 500 - Cidade Nova | 3484-1741 |3484-2390
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ANUNCIE AQUI: 3441.2725 | 2552.2525

m os animais de estimação
dose aplicada logo nos 30 primeiros dias de
vida do cachorro. Após essa primeira aplicação, é recomendado que se vermifugue o
ambiente em que ele fica a cada três meses.
Antes de sair para passear, é importante verificar se as vacinas do seu pet estão em dia.
Evitar também que o cachorro beba água de
poças.
Higiene
Com relação à higiene dos pets, cada
raça tem sua exigência, alguns precisam de
banhos semanais enquanto em outros os
banhos devem ser mensais. O veterinário
é o mais indicado a lhe orientar sobre as
diferenças, porém o ato de escovar seu pet
deve ser diário, para remover pelos soltos e
restos de pele morta. A região dos olhos e
das orelhas devem ser limpas somente pela

parte externa com produtos para esse fim.
Se houver alguma secreção, deve-se procurar um atendimento veterinário para que
o mesmo indique o produto ideal. Para a
higiene bucal devem ser utilizados produtos
específicos para animais, a fim de evitar
possíveis intoxicações. O ambiente em que
os animais vivem deve ser limpo diariamente
com produtos a base de amônia quaternária
ou cloro. No calor não dê banho frio, diminua
a temperatura aos poucos, pois a diminuição rápida da temperatura pode ser fatal.
De qualquer maneira a questão é simples e só precisa de bom senso, educação
e consciência para passear com um animal
de estimação sem sujar a cidade, mas infelizmente nem todos pensam e agem assim.
(Vinícius Brandão, com colaboração de
Fabily Rodrigues)
INTERNET

É preciso conscientização da população
de um modo geral para:
► Cuidar bem de seus animais;
► Adestrar o cão com bons adestradores, sem castigo;
► Não deixá-lo preso à corrente por muito tempo, evitando latidos excessivos
e frequentes que incomodam os vizinhos;
► Promover uma adoção consciente;
► Não abandonar os animais de estimação;
► Não comprar filhotes de raça de criadores inescrupulosos;
► Castrar seus animais de estimação;
► Recolher as fezes de seu cão quando
passear com ele, independente do fato de
ele fazer na rua, na calçada ou no “canteirinho”;
► Evitar passeios nos horários de sol muito forte e após a alimentação. O
passeio deve ser feito antes das 10h ou após às 16h;
► Se o animal ficar muito ofegante durante o passeio, pare em uma sombra e
dê água para ele;
► Mantenha o pelo do seu pet sempre tosado, pois durante o verão a ocorrência de carrapatos e mosquitos é bastante alta.
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Unidades Santa Inês / Ana Lúcia

Unidade Ouro Preto / Castelo

Ensino Fundamental e Médio

Educação Infantil e Ensino Fundamental 1º e 2º anos

•

•

Rua Itacarambi, 100 - Santa Inês
3482-4111

Educação Infantil e Ensino Fundamental 1º ano
Rua Carmésia, 580 - Santa Inês
3482-4043
• Av. Vicente Rizola, 1.231 - Santa Inês
3488-8327
•

Unidades Palmares / Cidade Nova
Ensino Fundamental e Médio
•

Rua Professor Antônio Márcio, 333 - Palmares
3426-2002

Educação Infantil

Rua José Barsand de Leucas, 600 - Palmares
3426-4989
• Av. Pedro Serafim Ferreira, 282 - Palmares
3657-4989
•

Rua Dep. André de Almeida, 251 - Ouro Preto /Castelo - 3498-2139

Unidade Santa Luzia
Educação Infantil, Ensino Fundamental e Médio
•

Av. Raul Teixeira da Costa Sobrinho,187 - Centro - 3641-2944

a opção do Horário Integral nas
* Conheça
Unidades de Ensino
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PROJETO PEDAGÓGICO
MODERNO E INOVADOR
Material didático em parceria com Bernoulli;
Laboratório de Neurociências em parceria com Mind Lab;
Escola em tempo complementar;
Formação de valores respeitando a liberdade pessoal
e oferecendo uma formação ético-cristã;
Parceria Minas Tênis Clube.

3444.1955
RUA ILDEFONSO ALVIM, 501
NOVA FLORESTA
SAOMIGUELBH.COM.BR

MOVIDA COMUNICAÇÃO

EDUCAÇÃO DE EXCELÊNCIA
PARA GRANDES CONQUISTAS
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SAÚDE E BEM-ESTAR

A influência do sono na qualidade de vida

VOCÊ DORME BEM SE...
- Adormece logo
- Não acorda no meio da noite
- Só acorda pela manhã com o despertador
- Não se lembra dos sonhos ou lembra
pouco, é silencioso, se movimenta pouco,
acorda disposto
VOCÊ DORME MAL SE...
- Demora a adormecer
- Acorda três ou mais vezes por noite
- Acorda durante a madrugada e não
dorme mais
- Lembra dos sonhos e dos pesadelos
- Acorda mais cansado do que quando
se deita
- Ronca, fala, grita, se debate, acorda
em posições incomuns na cama

O QUE FAZER PARA DORMIR
MELHOR

terceiro estágio do sono, com uma atividade
cerebral ruim. As atividades físicas também
deixam a pessoa agitada, o que interfere negativamente no sono. O ideal é ficar de duas
a três horas desperto após qualquer atividade e antes de se deitar e dormir”, explica.
Além disso, o especialista ressalta a influência do ambiente do local do sono e a
questão dos aparelhos luminosos. “A qualidade do sono está muito ligada também ao
ambiente, que deve ser favorável ao descanso, sem barulho e sem luminosidade”, destaca. Segundo Beato, não é recomendada a
utilização de smartphones no período reservado para o sono, pois o aparelho deixa a
pessoa desperta. Ele explica que essas luzes
criam uma excitação que inibe o lançamento noturno da melatonina, hormônio responsável por produzir o sono.

alimentar, ler, assistir televisão. É recomendado ainda ter um horário regular para se
deitar e levantar. Sobre o tempo ideal para
o sono, Beato explica que é preciso descobrir com quantas horas o corpo demonstra
estar descansado. “Em média o tempo ideal
de sono é de oito horas, mas isso é muito
relativo, vai de cada um. Existem pessoas
que estarão plenamente satisfeitas com cinco horas de sono e outros vão precisar de
mais, chegando até a 10 ou 11 horas. Não
há uma regra”, destaca.
É preciso, sobretudo, estar atento à
rotina diária e à qualidade do sono. Caso
o sono esteja ruim, é necessário mudar a

• Estabeleça um ritual de relaxamento
antes de dormir;
• Se não pegar no sono após 15 ou 30
minutos, levante-se e vá para outro recinto
ler. Evite assistir televisão, principalmente
programas que despertam adrenalina;
• Evitar o consumo de alimentos como
chá preto, café, bebidas do tipo cola ou
guaraná e bebidas alcoólicas e comer muito próximo ao horário de dormir;
• Não realizar exercícios intensos próximo ao horário de dormir. Manter as regras
inclusive nos finais de semana;
• Ao acordar, deixe a luz do sol entrar
em seu quarto;
• Os sons, a luminosidade e a temperatura podem interferir na qualidade do
sono. O corpo humano precisa de uma
temperatura agradável e de um ambiente
silencioso, com o mínimo de iluminação,
para um bom sono;
• Durma apenas o tempo suficiente
para se sentir bem. Ficar na cama mais do
que o necessário pode fragmentar ou superficializar o sono da noite seguinte.

rotina. Em casos específicos como a apneia
do sono e a síndrome das pernas inquietas,
é recomendável procurar o médico para o
tratamento.
ILUSTRAÇÕES: INTERNET

Em um mundo em que a rotina diária
demanda tempo, energia e flexibilidade,
muitas pessoas acabam deixando os cuidados com o sono de lado. Segundo a
Organização Mundial de Saúde, 40% da
população mundial dormem mal. Essa dificuldade de ter um sono de qualidade ocorre
devido aos chamados distúrbios do sono,
os mais comuns são a apneia do sono, a
insônia e a síndrome das pernas inquietas.
O neurologista e médico do sono,
Rogério Beato, aponta que muitos se esquecem que o sono é de extrema importância
para manter a qualidade de vida. “O sono é
muito importante para o funcionamento do
corpo como um todo. Ele ajuda a regular os
hormônios e é extremamente determinante
para a questão psicológica. É no sono que
assimilamos tudo o que foi aprendido durante o dia e processamos informações relevantes para nossa vida”, ressalta.
Beato explica que a má qualidade do
sono está diretamente ligada aos hábitos diários. “Comer ou consumir bebidas
alcoólicas logo antes de ir dormir não é
bom. A pessoa pode até pegar no sono rápido, mas vai ter problemas no segundo e

Disciplina
Para reverter esse quadro, é preciso ter
um maior cuidado com o período do sono. O
Ministério da Saúde recomenda chegar em
casa pelo menos três horas antes de dormir
e dedicar-se a um período de relaxamento
para condicionar o corpo e a mente para
uma noite de sono melhor. Deve-se, nesse
período, ter uma alimentação leve. Além disso, é indicado não utilizar a cama para se

Unidade Cidade Nova
A melhor fatia do seu dia!
DELIVERY: 3486-8181
Estamos na rua Alberto Cintra, 202. Venha nos conhecer!
Rodapé 1304.indd 1

ABER0Th Oàs 0h

Das 11:3

16/04/2015 14:34:55
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QUADRO DE EMPREGOS
Estas são algumas das vagas de emprego da região. Divulgamos e esperamos contribuir, tanto com as empresas que precisam preencher estas vagas quanto com os moradores e
demais interessados. Os dados da empresa, contato, especificações e quantidade de vagas podem ser enviados para emfocomidia@emfocomidia.com.br.
EM FOCO MÍDIA (JORNAL CIDADE NOVA EM FOCO)
Função: MARKETING/PUBLICIDADE
Vagas: 1
Especificações / Perfil: Experiência nas áreas de
Marketing e Publicidade. Elaboração de peças publicitárias,
atualização de mídias sociais e mailing, contatos e negociações comerciais com clientes, boa fluência para entrevistas
e contatos externos, disponibilidade de tempo, organização,
iniciativa, compromisso e bom texto. Preferência para quem
tem experiência em vendas.
Função:
DIAGRAMADOR/DESIGNER/FOTÓGRAFO
Vagas: 1
Especificações / Perfil: Experiência com diagramação
no Indesign, tratamento de fotos, criação e elaboração de
anúncios e peças publicitárias. Preferência para o profissional que cria ilustrações e/ou tenha experiência em fotografia. Fundamental que tenha disponibilidade de tempo,
organização, iniciativa, pontualidade, compromisso e bom
relacionamento.
Contato: Enviar currículo com foto para
emfocomidia@emfocomidia.com.br.
ESMALTERIA NACIONAL (JARAGUÁ)
Função: MANICURE
Vagas: 1
Especificações / Perfil: Ter experiência anterior e morar
na região.
Função: MASSAGISTA
Vagas: 1
Especificações / Perfil: Experiência em massagem redutora, drenagem linfática e afins.
Contato: Enviar currículo para
mg.jaragua@esmalterianacional.com.br ou entrar em
contato pelo telefone 3324-2415.
SUPERMERCADOS BH (União)
Função: REPOSITOR
Vagas: 6
Função: ATENDENTE DE FRIOS
Vagas: 4
Especificações / Perfil: Sexo masculino, entre 18 e 40
anos. Não é necessário ter experiência. Carga horária: 44
horas semanais.
Função: AUXILIAR DE AÇOUGUE
Vagas: 4
Especificações / Perfil: Ambos os sexos, entre 20 e 55

anos, não é necessário ter experiência. Carga horária: 44
horas semanais.
Função: OPERADOR DE CAIXA
Vagas: 3
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.
Contato: Interessados deverão acessar o site
www.supermercadosbh.com.br/trabalheconosco ou comparecer à Rua Guarani, 559 – Centro, de segunda a sexta-feira, das 8h às 11h, munidos de documentos pessoais.
SUPER NOSSO / APOIO MINEIRO
Função: ATENDENTE DE CAIXA
Vagas: 5
Especificações / Perfil: Ambos os sexos, 2º grau completo.
Não é necessário ter experiência.
Função: REPOSITOR
Vagas: 5
Especificações / Perfil: Ambos os sexos, 2º grau em curso
ou completo, trabalho entre 13h e 22h20.
Contato: Interessados devem comparecer à Av. Amazonas,
1.464 – Barro Preto, de segunda a sexta-feira, das 8h às 17h,
munidos dos documentos pessoais.
PING PÃO
Função: ATENDENTE
Vagas: 5
Especificações / Perfil: Necessário ter experiência de oito
meses comprovada em carteira e Ensino Médio em curso.
Função: PRÉ-PESAGEM
Vagas: 1
Especificações / Perfil: Sexo masculino e experiência anterior
em indústria.
Função: SERVIÇOS GERAIS E LIMPEZA
Vagas: 3
Especificações / Perfil: Ambos os sexos e experiência anterior
em limpeza.
Contato: Os interessados deverão enviar currículo para
rh2@pingpao.com.br ou entrar em contato pelo telefone
2514-1666.
REDE BRISTOL
Função: RECEPCIONISTA BILÍNGUE (Nova Suíça) Vagas: 1
Especificação / Perfil: Ambos os sexos, 2º grau completo,
experiência em hotelaria, escala 6x1. Salário + benefícios.
Função: CAMAREIRA (Ouro Preto)
Vagas: 1

Especificação / Perfil: Experiência anterior com limpeza,
escala 6x1.
Função: GARÇOM (Centro)
Vagas: 1
Especificação / Perfil: Sem experiência.
Contato: Enviar currículo para
recrutamento.mg@redebristol.com.br.
CLÍNICA FISIOFIT
Função: INSTRUTORA DE PILATES
Vagas: 1
Especificação / Perfil: Fisioterapeuta com experiência em
pilates clínico.
Contato: Enviar currículo para fisiofit.bh@gmail.com ou entrar
em contato pelo telefone 3497-4843 e falar com Dr. Flávia
ou Fabiana.

CONFORTLINE ESTOFADOS
Função: ESTOFADOR
Vagas: 1
Especificação / Perfil: Experiência de seis meses na função.
Contato: Entrar em contato pelo telefone 3639-7107.
Confira as vagas completas no site
www.emfocomidia.com.br/empregos

Escola da região passa
a oferecer alimentação
saudável
A preocupação em ter uma alimentação
equilibrada e de forma saudável está em pauta em todos os setores da sociedade. Pensando nisso, o Instituto Acalanto, escola especializada na educação infantil, do bairro Cidade
Nova, passou a oferecer um cardápio de lanches diferenciado para seus alunos. A ideia
surgiu no início do ano e após uma pesquisa
junto aos pais dos alunos, que apoiaram a
iniciativa. Para isso, foi contratada uma nutricionista para desenvolver as receitas, que
hoje são preparadas e servidas diariamente.
Segundo a administradora geral do
Instituto Acalanto, Carolina Prado Azevedo,
a iniciativa passa pelo desejo da instituição
de influenciar positivamente na formação das
crianças, inclusive no que diz respeito aos
hábitos alimentares. “Nossa ideia é apoiar os
pais na reeducação alimentar, para isso estamos usando apenas ingredientes naturais. O
objetivo é reduzir o consumo de produtos industrializados, com conservantes, corantes e
principalmente com redução de açúcar”, afirma. O cardápio é recheado de nomes com caráter lúdico, para atrair ainda mais o paladar
da criançada. “Temos, por exemplo, a Tortinha
do Frajola, o Nuggets da Galinha Pintadinha
e o Pão de Queijo Rosa da Peppa”, completa
Carolina. Mais informações: 3484-1741.

Self Service

Segunda a Sexta de 11h às 14h30
Sábado e Domingo de 11h às 15h

À La Carte

Churrasco de picanha, alcatra, lombo,
frango e filé de tilápia acompanhado
do melhor feijão tropeiro da região!

Faça sua reserva para
as festas de fim de ano

Rua Ilacir Pereira, 134, Bairro Silveira - (31) 3468-4179
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