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

Quais os principais problemas da região?
Nos últimos anos, a região do Cidade Nova, que envolve também os bairros União, Silveira, Palmares, Ipiranga, Sagrada Família,
Nova Floresta, entre outros, passou por um grande crescimento
imobiliário, que trouxe um positivo desenvolvimento para os bairros locais. O comércio se desenvolveu melhor, novos empregos
foram gerados com prioridade para a própria população local, a
qualidade de vida melhorou com a vinda de novos moradores e
comerciantes, dentre outros fatores. Por outro lado, a insegurança pública aumentou, assim como o trânsito e alguns problemas
de infraestrutura, ou seja, esses quesitos não acompanharam o
número de prédios construídos e o aumento de moradores. Isso
acaba gerando uma insatisfação na população, que reivindica
maior atenção da Prefeitura para as devidas melhorias.
Pelo menos 90% das pessoas, em geral, concordam que o
crescimento da região não corresponde ao desenvolvimento e à
qualidade de vida da população. É preciso que haja coesão de
um com o outro, com planejamento e investimentos dos órgãos
públicos para não causar uma série de transtornos urbanos em
várias frentes sociais. Mas para isso é preciso que a Prefeitura e
os órgãos do Governo realmente queiram fazer algo com planejamento e não tudo de uma vez, como aconteceu nas obras feitas às pressas para receber a Copa do Mundo no ano passado.
Se permitem que o bairro receba um número maior de prédios,
que, automaticamente, melhorem a infraestrutura local. Não
basta boa vontade. É preciso que haja iniciativa e planejamento.
Na pequena pesquisa que realizamos com moradores e comerciantes nas ruas da região constatamos que, como já era de
se esperar, a falta de segurança pública e as reclamações relacionadas ao trânsito e ao transporte público foram apontados
como os principais problemas locais.
Só nos resta contar com a boa vontade do poder público
em realmente querer fazer algo a mais para que tenhamos mais
tranquilidade no bairro em que moramos. É incrível perceber
como os problemas são recorrentes e muito pouco é feito para,
de fato, diminui-los. Sabemos que a Polícia não fica parada e
ainda conta com um efetivo muito baixo para tantas demandas,
mas alguma coisa a mais precisa ser feita. Não dá para esperar
tanto. A maior parte dos bairros de Belo Horizonte não foi projetada para uma população tão crescente e isso acaba gerando
uma série de problemas de todos os níveis.
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Leia mais nas páginas 6, 7 e 9
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CONFIRA NESTA EDIÇÃO
Dengue e Chikungunya – Página 3
Nova seção de passatempo da Em
Foco Mídia – Página 11
Quadro de empregos com novas vagas –
Página 11
Conheça o Parque Renato Azeredo, no
Palmares – Página 12

PRÓXIMA EDIÇÃO – Em nossas próximas edições falaremos sobre a concentração e estruturação do segmento de DECORAÇÃO E DESIGN e também de CONCESSIONÁRIAS E REVENDAS DE VEÍCULOS na região
do Cidade Nova e do Sagrada Família. 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. Os problemas e debates sobre
o COLESTEROL e AVC estão entre os próximos temas a serem abordados. Quer dar a sua opinião sobre algum assunto? Participe!

www.emfocomidia.com.br
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EDITORIAL
Planejamento e evolução de um trabalho
Todo começo de ano
buscamos sempre melhorar
algo em nossa empresa, adicionando novas ideias para
apresentar um informativo
mais atraente e interessante.
Algumas ideias são colocadas em práticas, outras descartadas, enquanto outras
esperam o momento certo
para “nascer”. Mas o trabalho não para e a vontade de fazer sempre algo a mais
também não. Com essa soma de fatores, buscamos a
excelência neste trabalho e, consequentemente, o reconhecimento do nosso público principal, que são os moradores e anunciantes dos nossos atuais quatro jornais.
A ideia é sempre ir além. É assim que sempre acontece
todo ano. E foi assim que, a partir do Jaraguá em Foco,
em outubro de 2008, os demais jornais nasceram.
Agora chegou a vez de dar passos mais largos e
ampliar nosso trabalho, investindo em estrutura, funcionários e novos serviços e produtos, mesmo em uma
época tão difícil e complicada para se investir no Brasil, com uma economia desequilibrada e um governo
contraditório. Mas assim é a vida. Só progride quem
arrisca. Só se consegue algo se a somatória de determinação, fé, perseverança e conhecimento se alinham.
Pois bem. Neste ano de 2015, devido aos nossos novos trabalhos, estamos praticamente dobran-

do nossa equipe, incluindo mais duas jornalistas,
uma editora/revisora, um diagramador/design, um
fotógrafo e um novo profissional para reforçar nosso marketing. Tudo isso para termos o máximo de
qualidade e empenho nos nossos novos trabalhos.
O Em Foco Turismo será lançado nos próximos dias,
numa versão experimental online, que em breve poderá
ser conferido no site www.emfocomidia.com.br/turismo.
Nosso principal objetivo é discutir o turismo de um modo
geral e também apresentar roteiros de viagens locais e
nacionais com dicas interessantes e curiosas. Vamos debater o turismo e mostrar as perspectivas para o setor,
oportunidades, cursos, curiosidades, eventos, dentre outros assuntos para se tornar uma referência para quem
quer ficar por dentro do que acontece pelo Brasil e pelo
mundo.
Atendendo aos pedidos, aumentamos mais o tamanho da fonte para uma melhor visualização e em pouco
tempo diminuiremos mais os textos para uma leitura
mais dinâmica, porém sem perder os detalhes das matérias para deixá-las com as informações necessárias e
importantes para todos os interessados pelos assuntos
de nossas edições. Também passamos a disponibilizar
um passatempo com palavras-cruzadas e caça-palavras
para que nosso leitor possa se entreter durante a leitura
das matérias. Aproveitamos para apresentar nesta edição o mascote dos jornais regionais da Em Foco Mídia.
Ele irá compor e ilustrar nossas páginas, trazendo um
aspecto mais leve e interativo com cada leitor.

ANUNCIE AQUI
Destaque o nome da sua empresa nos jornais
da Em Foco Mídia

EXPEDIENTE
O Jornal Cidade Nova em Foco é uma publicação informativa mensal voltada aos moradores,
comerciantes e demais interessados dos bairros Cidade Nova, União, Silveira, Palmares, Ipiranga, Sagrada Família, Nova Floresta e demais bairros próximos. Independente e imparcial, nosso
objetivo é informar, esclarecer, debater por meio de matérias informativas, informações úteis
e demais notícias. O Jornal é distribuído gratuitamente (10 mil exemplares) em residências,
comércios, clubes, empresas, entre outros locais de grande circulação.
EM FOCO MÍDIA
www.emfocomidia.com.br
Direção:
Fabily Rodrigues

Seja parceiro e tenha grandes possibilidades de retorno
para o seu negócio
Com uma distribuição direcionada, aqui você encontra uma maneira segura de
divulgar serviços e produtos para o público certo. São 10 mil exemplares distribuídos gratuitamente na sua região. A Em Foco Mídia garante credibilidade,
alta visibilidade, qualidade gráfica e editorial, com papel diferenciado e uma
distribuição impecável.
JARAGUÁ EM FOCO: Distribuído
gratuitamente nos bairros Jaraguá
(Liberdade/ Santa Rosa), Dona Clara,
Aeroporto, Universitário, Indaiá e São
Luiz.
PLANALTO EM FOCO: Planalto, Itapoã
e parte do Campo Alegre, Vila Clóris,
Santa Amélia e Santa Branca.

CIDADE NOVA EM FOCO: Cidade
Nova, União, Silveira, Palmares e parte
do Ipiranga, Sagrada Família e Nova
Floresta.
OURO PRETO EM FOCO: Ouro Preto,
Castelo, São José, São Luiz e parte do
Engenho Nogueira, Paquetá, Alípio
de Melo e Bandeirantes.

3441.2725 | 2552.2525 | 9991.0125
Rua Francisco Vaz de Melo, 20, salas 4 e 5, Shopping Liberdade | Jaraguá

emfocomidia@emfocomidia.com.br

www.emfocomidia.com.br

Clube Jaraguá
A grande novidade que gostaríamos de repassar
para você, leitor, é que a partir do dia 1º de março a
Em Foco Mídia será responsável por toda a assessoria
de comunicação do Jaraguá Country Club, o que inclui
também o Informativo do Jaraguá. Sou sócio do clube
desde 1981 e será uma honra contribuir neste trabalho. Recebi este convite outras duas vezes, em épocas
diferentes, mas por motivos específicos não foi possível
concretizar a parceria. Agora o clube, representado por
Marco Faria e Ricardo de Melo (Guru), confiou a nós este
trabalho, certos de que poderemos fazer algo a mais e
melhorar ainda mais a comunicação deste espaço de
lazer tão importante para a região e seus associados.
Trabalharemos da mesma maneira que desenvolvemos
nossos atuais trabalhos, baseados nos bons contatos,
no relacionamento, em planejamento e nas conversas
para captarmos sugestões e críticas. Um trabalho não
se confrontará com o outro e os nossos jornais regionais
estarão a todo vapor e com uma lista interessante de
pautas para serem desenvolvidas ao longo do ano. Nossa expectativa, assim como a do Clube, é firmar boas
parcerias e realizar um trabalho imparcial e planejado.
Que você tenha um ano maravilhoso, de muitas
realizações, conquistas, pendências resolvidas, casos
solucionados, conciliações, além de muita saúde, sorte, sucesso, harmonia, fé, amor e felicidade. Boa leitura
e fique com Deus!
Fabily Rodrigues (Editor)
emfocomidia@emfocomidia.com.br
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Vem aí o Em Foco Turismo
A Em Foco Mídia, empresa responsável
pelos jornais Jaraguá, Ouro Preto, Planalto
e Cidade Nova em Foco lançará o Jornal Em
Foco Turismo, que terá objetivos, projeto gráfico, material e linha editorial semelhantes
aos demais citados. A principal diferença, além
do assunto, é a distribuição, que será trabalhada na região da Pampulha e pontos específicos
e ligados ao turismo em toda cidade e via Correios e e-mail e para mais de 10 mil contatos
em todo o país. A primeira edição será online e
em abril lançaremos a versão impressa.
Nossa principal meta é discutir o turismo

de um modo geral, mostrar as mais diversas
curiosidades dos países do mundo e também
apresentar roteiros de viagens nacionais e
internacionais com dicas interessantes e
curiosas. Vamos debater o turismo e mostrar
tendências, oportunidades, cursos, curiosidades, eventos, dentre outros assuntos. Com
boas parcerias e planejamento, este não
será apenas mais um jornal de turismo, mas
sim uma referência para quem quer ficar
por dentro do turismo. Mais informações:
2552-2525/ 3441-2725 ou pelo e-mail
turismo@emfocomidia.com.br.
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CIDADE NOVA INFORMA

Diminuem os casos de dengue na região Nordeste
A dengue continua a rondar Belo Horizonte,
mas os números apontam uma boa evolução
no combate à doença na região Nordeste. Após um ano de epidemia, ocorrido em
2013, com mais de 14 mil casos confirmados no local, o ano de 2014 demonstrou
uma queda significativa, caindo para 301
casos. Até o dia 12 de fevereiro deste ano
foram confirmados na região apenas dois casos da doença.
Segundo a gerente regional de Controle
de Zoonoses Nordeste, Giselle Aparecida de
Faria Pereira, esses números demonstram
uma crescente mobilização da população
e a eficácia das ações preventivas tomadas
pela Prefeitura. “A conscientização nunca deixou de ser a ação principal. A Zoonose faz
um trabalho complementar às ações da po-

pulação, promovendo o monitoramento e a
prevenção”, afirma. Essas ações passam pelo
trabalho do agente de controle de zoonose,
que visita as residências da região à procura
de possíveis focos da dengue.
A gerente de Controle de Zoonoses ressalta que essa evolução está muito ligada à
mudança de hábitos das pessoas, por isso
as ações educativas ocorrem continuamente.
“Mantemos a distribuição de material informativo em todas as unidades de saúde da região, além de ações permanentes da equipe
de campo, que tem o papel não só de combate, mas também de promover a educação
ambiental”, afirma Giselle.
Chikungunya
A chikungunya é uma doença pouco co-

nhecida, mas que está na pauta das ações
da Zoonose para 2015. Ela apresenta sintomas parecidos com os da dengue, porém,
com dores mais intensas das articulações
e possibilidade de dores mais duradouras,
que em certos casos podem permanecer durante meses. Na região Nordeste houve, no
mês de dezembro de 2014, a confirmação
de duas pessoas infectadas. Após análises, a
gerência de Zoonoses comprovou que esses
indivíduos se enquadravam nos chamados
“casos importados”, pois haviam recém-chegado de uma viagem aos Estados Unidos,
passando pela Jamaica, já infectados.
Para acabar com um possível foco
transmissor da chikungunya na região foram
utilizadas Unidades de Ultra Baixo Volume
(UBV’s), conhecidos como carros fumacê,

que possibilitaram o bloqueio da transmissão
da doença, eliminando os vetores no local em
que os dois cidadãos contaminados residem.
Para combater a chikungunya as ações preventivas são as mesmas da dengue, já que a
doença também é transmitida pelo mosquito
Aedes aegypti. (Vinícius Brandão)

Pet shop com serviço de creche é inaugurado no Cidade Nova
A primeira creche voltada para animais na região do Cidade Nova foi inaugurada no final do ano passado. A Auville
Creche e Pet Boutique está localizada em
uma casa na Rua Alto da Mata, 212. O
conceito de creche é levado ao pé da letra
no local, que conta com área de recreação e horários de brincadeira e passeios.
A proprietária da Auville, Liza Maria Rey,
conta que abriu o negócio com o foco
principal no Day Care e hospedagem. “O
serviço que a casa oferece é diferenciado,

principalmente no conceito de liberdade.
“Nós trabalhamos com a ideia do animal
livre, por isso nunca engaiolamos os cachorros. Eles ficam soltos”, afirma. Já no
quesito segurança, a Auville conta com
várias câmeras que podem ser acessadas
online pelos clientes para que vejam como
seus cães estão sendo cuidados durante a
sua estadia. A casa onde foi construída a
creche possui piscina e área aberta para
recreação. Um dos destaques apontados
por Liza no seu trabalho está no serviço

de músico-terapia. “Colocamos para eles
algumas musicas na frequência certa para
deixar o animal relaxado e em paz”, comenta.
O espaço trabalha também com uma
linha de serviços e produtos de pet shop,
como banho e tosa, rações, perfumes e
brinquedos. A partir de março, a Auville vai
contar também com um serviço fotográfico, em que os proprietários poderão fazer
um pet book de seus animais. Mais informações: 2520-1313.

divulgação
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Segmento odontológico cresce nos
VINÍCIUS BRANDÃO

Há algumas décadas, quando alguém
falava que precisava ir ao dentista, normalmente saberíamos que essa pessoa teria de
se deslocar até o centro da cidade, pois era
o local de concentração dos profissionais
do segmento odontológico. Essa realidade
já mudou há certo tempo e hoje é notório o
investimento desses profissionais nos bairros. Hoje ninguém precisa mais sair de sua
região para fazer uma consulta e em muitas, como o Cidade Nova, há clínicas que
incluem os mais diversos serviços, além dos
tradicionais. Quem ganha com isso são os
moradores e comerciantes, que evitam deslocamento, ganham tempo e ainda contam
com uma grande diversidade de serviços e
de profissionais.
Atualmente as pessoas estão mais
preocupadas com a aparência, e ter um
sorriso bonito é, sem dúvida, a preocupação
de muitos. Por isso a comodidade de cuidar
da aparência perto de casa faz toda a diferença. Outro ponto a ser observado é a diversidade de especialistas na região, o que
mostra o quanto os profissionais da odontologia estão preocupados com a qualidade
dos serviços prestados, investindo também
na especialização.
O número de clínicas e consultórios triplicou nos últimos anos, entre novos espaços e a consolidação dos dentistas mais antigos da região. Conversamos com dentistas

de clínica geral, cirurgiões, ortodontistas,
especialistas em implantes e dentistas pediatras que apontaram como o mercado
absorveu essa mudança de percepção do
seu trabalho.
Dentistas para todos
A cidade mudou bastante e o que vemos hoje é uma inversão dessa teoria de
que bons profissionais estavam apenas no
centro. “Hoje a área central acabou ganhando um caráter de clínicas mais baratas, que
oferecem preços mais baixos, mas também
com um atendimento nem sempre tão satisfatório”, conta o dentista Guilherme Garcia.
Com uma clínica em uma área bastante residencial do bairro, Guilherme vê com bons
olhos essa mudança de paradigma. “Hoje a
busca por profissionais de ponta está muito
mais atrelada aos consultórios de bairro do
que aos centralizados, porque nessas situações o cliente recebe um atendimento personalizado”, destaca.
Uma das profissionais de odontologia
mais antigas no bairro é a Patrícia Valéria,
proprietária do instituto de mesmo nome,
que está no Cidade Nova há 18 anos. Para
ela, o crescimento do comércio da região foi
um fator auxiliar à fixação do público local
em serviços diversos, inclusive nas questões
de saúde. “Os moradores da região encontram perto de casa uma odontologia de

���d�t�s es�ecí�c�s �a�a salões de beleza e clínicas de estética

Linha completa para manicure, depilação e estética
Trabalhamos com as melhores
marcas do mercado:

Alfabetização

Ligue e faça seu pedido.
Não cobramos taxa de entrega.
Rua Gonçalo Coelho, 92 - Cidade Nova | 3564-6597
acompanhar.com.br

facebook.com/acompanhar

3403-1222 | 8861-5700 (Oi) Alessandra

/alelizdistribuidora

P V
PATRICIA VALERIO
INSTITUTO

LENTE DE CONTATO DENTAL (TRATAMENTO RÁPIDO,
INDOLOR E RESULTADO DURADOURO)

RT: PATRICIA VALÉRIO - CROMG 7686

Dra. Bruna Borges de Miranda
Clínica-geral

CRO-MG

35455

Dr. Fabiano H. V. Horiguchi

Ortodontista

CRO-MG33476

Clínica-geral Tratamento de canal Próteses Implantes
Aparelhos fixos e removivéis Clareamento dental Tratamento estético
R. Cel Pedro Paulo Penido 140 lj 5 - Cidade Nova tel: 3484-3051
R. Padre Eustáquio 1750 - Carlos Prates tel: 3417-0728
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bairros da região do Cidade Nova
ótimo nível. Somos compatíveis em termos
de especialidades e qualidade, com qualquer outra região da cidade”, ressalta. Ela
completa informando que, independente de
qual for o tratamento, o morador da região
consegue hoje realizá-lo do início ao fim
sem sair do bairro.
Maria Cristina Perdigão é outra profissional que cuida dos dentes de moradores
da região desde quando se formou, há 30
anos. De acordo com ela, as pessoas do
bairro são tranquilas para se relacionar e
muito fiéis aos bons serviços. “Com a verticalização do nosso bairro a população
cresceu muito e isso atraiu profissionais
de todos os segmentos”, conta. Além do
atendimento odontológico, Maria Cristina é
responsável por uma das maiores clínicas
de radiografia do Cidade Nova, que está
ampliando sua estrutura para aumentar a
capacidade de atendimento, devido à alta
demanda por esse serviço no bairro.
As características comerciais e localização estratégica da região também atraíram
dentistas que estavam em busca de abrir
seu primeiro consultório, como é o caso da
Bruna Borges Miranda. Segundo ela, durante o processo de pesquisa de mercado, o
critério mais observado foi o ponto, que deveria ser movimentado. “A proximidade com
a Feira dos Produtores e poder estar em um
local com vários comércios vizinhos, dentro
de uma galeria, pesou muito para vir para
o Cidade Nova”, afirma. A clínica está aberta há cinco anos e atende em sua grande
maioria a funcionários de concessionárias e
demais empresas da região que a procuram
devido ao seu convênio médico.
Outra profissional relativamente nova na
região é a Alessandra Mansur, que já havia
angariado pacientes antes mesmo de abrir
sua clínica. “Nesse mesmo local em que
estou, funcionava um salão de beleza que
eu frequentava, então quando entregaram o
espaço eu já tinha uma referência de público”, conta.

Uma nova visão
Paralelo ao crescimento da oferta de
consultórios na região, os pacientes têm assimilado uma nova visão no que diz respeito
à odontologia. Aquele antigo medo de dentista e a visão dele como um vilão mudou
muito e cada vez mais as pessoas passam a
frequentar os consultórios com prazer e não
só na hora da dor, mas também para prevenir qualquer possível problema.
Segundo Patrícia Valéria, antes as pessoas relacionavam muito a odontologia com
aquele sofrimento do barulho do motor e
toda uma “áurea ruim” que envolvia o ato

cid costa neto

de ir ao dentista. “Mas hoje esse paradigma
está mudando bastante, e até as crianças
têm vindo ao consultório com uma postura
diferente, pois ficam felizes de sair com os
dentes limpos. Isso se deve muito porque
cada vez mais cedo elas têm contato com
os dentistas”, afirma.
Hoje o tratamento com o dentista pode
começar inclusive no pré-natal. Antes mesmo de nascerem os primeiros dentes, a
criança deve receber um acompanhamento
profissional. Toda essa evolução técnica e
cultural aponta para o novo cenário, em que
o dentista se torna um agente muito mais

presente na prevenção do que no tratamento de possíveis problemas dentários. Mas as
pessoas de outras gerações também são
contempladas com essa nova visão.
Especialista em ortodontia, a Alessandra
Mansur repara uma mudança no perfil do
seu público: “Tenho 35% de pacientes de
terceira idade que estão interessados em
corrigir espaços entre os dentes ou em fazer
implantes.” Para ela, a ortodontia hoje tem
tecnologias capazes de atender a pessoas
idosas com resultados ótimos, iguais aos
que se alcançam com uma pessoa jovem.
Novidades
O mercado odontológico está em constante crescimento e algumas novidades surgem apontando para o futuro da profissão.
Todas as especialidades evoluíram nos últimos anos, desde a ergonomia até o conforto
das técnicas, tirando o trauma dos pacientes
e o medo dos procedimentos. Dentre as muitas novidades, os profissionais da área apresentam novas técnicas de clareamento, aparelhos praticamente invisíveis e até aplicação
de anestesia sem agulha. Com esse cenário,
os profissionais da região do Cidade Nova se
preparam para atender a todos que se interessarem pelos novos tratamentos.
O cenário odontológico mudou bastante. Se antes os moradores da região davam preferência às clínicas do Centro-Sul,
hoje, em muitos casos, são os moradores
de outros bairros da cidade que procuram
as clínicas da região. Cuidar da saúde bucal é importante, mas importante também
é saber com qual profissional você está se
tratando. Procure um profissional registrado,
conheça o espaço físico e verifique se o local está bem higienizado e com equipamentos adequados e em bom estado de conservação. Para mais informações, denúncias
ou para pesquisar se um profissional é registrado, basta acessar o site do Conselho
Regional de Odontologia de Minas Gerais
(www.cromg.org.br). (Vinícius Brandão)

A melhor opção em radiogra�as
odontológicas da região
www.novaimagemrx.com.br

Exames digitais intra e extra-bucais, documentações ortodônticas,
fotogra�as e laudos radiológicos.
Envio de exames via web, imediatamente após realizá-los.

Rua Tabelião Ferreira de Carvalho n° 22, Cidade Nova | 3484-0196
(entre o estacionamento do EPA e a agência do Banco do Brasil da av. Cristiano Machado, em frente à Drogaria Araújo)
RT: Maria Cristina D. Perdigão – CROMG 11.853
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População aponta os principais problemas
Um refúgio distante dos problemas dos
bairros mais populosos da cidade, com ruas
calmas e um clima de interior. Essas características despertavam a atenção e atraía
novos moradores para a região que abrange os bairros Cidade Nova, União, Silveira,
Palmares, Ipiranga, Sagrada Família, dentre
outros próximos. Porém, com o crescimento
e a chegada de novos moradores, esse cenário foi se modificando. Comparando fotos
antigas da região podemos observar o crescimento imobiliário e a verticalização. Andando
pelas ruas notamos o aumento do número
de carros, mas também observamos o fortalecimento do comércio local e a chegada de
agências bancárias, restaurantes, redes de
drogarias e supermercados.
Na atual e complexa realidade das grandes metrópoles, a infraestrutura e os serviços
públicos deveriam acompanhar o aumento do
número de habitantes. Em Belo Horizonte, o
investimento no setor imobiliário vem aumentando consideravelmente a população dos
bairros. Quando aumenta a quantidade de
pessoas, o atendimento tem de aumentar na
mesma proporção para que haja melhorias e
assim ele possa acompanhar esse aumento.
Já que a Prefeitura e o Estado incentivaram
tanto o setor imobiliário, o serviço prestado
deve aumentar e ser mais qualificado.
Mas será que esse crescimento corresponde ao desenvolvimento e à qualidade de
vida da população? Se não houver coesão
de um com o outro, isso pode causar uma
série de transtornos urbanos em várias frentes sociais. Criminalidade, falta de segurança
pública, engarrafamentos, problemas como

VINÍCIUS BRANDÃO

sinalização de trânsito, mau abastecimento
de água e energia e escassez de áreas verdes, dentre outros problemas e outras situações comuns na realidade de uma região que
cresce desordenadamente.
Olhando por esse foco fomos às ruas
dos bairros da região perguntar às pessoas,
espontaneamente, quais os principais problemas locais. Conversamos com aproximadamente 70 pessoas, entre moradores e
trabalhadores. Lembramos que não somos
um instituto de pesquisa com metodologia,
mas, mesmo assim, conseguimos um retrato
interessante da realidade local.
Segurança
A falta de segurança e a criminalidade
aparecem em primeiro lugar como os principais problemas da reigão, com 42% das
citações. Em todos os bairros visitados a segurança pública e relatos de acontecimentos

de assaltos a residências, pedestres e comerciantes, além de roubos de carros, foram
mencionados pelos moradores.
Outros problemas mais citados foram o
de trânsito (26%) e enchentes (20%). Outros
(12%), correspondem à falta de posto de
saúde, má limpeza urbana, falta de espaço
de lazer, problemas com moradores de rua e
maus serviços públicos.
A segurança pública foi questionada
principalmente nos bairros União e Cidade
Nova. Na Rua Alberto Cintra todos os entrevistados citaram a criminalidade. Segundo os
moradores, as lojas da região são assaltadas
rotineiramente, além de assaltos a residências. “Na Alberto Cintra, sete horas da manhã
já tem gente roubando. São muitos assaltos
à mão armada”, relata o vendedor Ezequias
Gomes. Muitos consideram insuficiente o trabalho policial. “Chamamos a polícia, mas não
adianta nada. Os ladrões vêm de moto e são

muito rápidos”, relata o empresário Francisco
Sérgio.
Os problemas com o trânsito foram bem
votados em todos os bairros. A queixa ainda continua sendo os problemas na Avenida
Cristiano Machado, graças às “intermináveis”
obras da via. “O trânsito na Cristiano Machado está impossível, e atrapalha dentro dos
bairros. Há muito engarrafamento”, considera
a universitária Lorena Marques, moradora do
Ipiranga. No Cidade Nova, próximo à Feira
dos Produtores, a queixa é a mesma. “Aqui
no bairro o trânsito está infernal. A semana
inteira já é assim, e agora até aos sábados
nós não temos sossego. Aqui nas imediações
da feira fica muito complicado”, critica o chaveiro local, Alcides Rodrigues. O aposentado
Alonso Ribeiro sintetiza a opinião, mas transparece bem o que ele sente: “a Cristiano Machado é um horror. É o que há de pior aqui.”
A citação das enchentes como principal
problema é uma exclusividade dos bairros
Palmares e Ipiranga. Se a pesquisa fosse
realizada apenas nesses locais, mais de
60% tenderia a indicar o caos com as chuvas
como maior infortúnio. “Enchente é igual a
Natal aqui na região. Todo ano tem. A Avenida Bernardo Vasconcelos é o principal local
do problema. Aqui no Palmares e Ipiranga
é assim e não muda”, ironiza o aposentado
Marcus Davi. Muitos culpam a Prefeitura. “A
Prefeitura sabe que vai acontecer, mas não
coíbe. Chegam as chuvas no fim do ano... e
já se sabe”, reclama o cabeleireiro Miraldo
Siqueira, que trabalha no bairro Ipiranga. Não
é só de avenidas sanitárias que convergem
de declives, como a Bernardo Vasconcelos,

Fevereiro de 2015
7

da região e espera melhorias
cid costa neto

que as pessoas reclamam. “Aqui no Palmares a água da chuva vem com muita força ao
descer as ruas rumo à Bernardo Vasconcelos.
É muito perigoso!”, exalta a engenheira de
alimentos Fabíola Brito.

Principais reclamações dos moradores
Segurança pública e criminalidade: 42%
Trânsito e transporte público: 29%
Enchentes: 19%
Falta de posto de saúde: 2%
Má limpeza urbana: 2%
Falta de espaço de lazer: 2%
Moradores de rua: 2%
Maus serviços públicos: 2%
Vasconcelos está sendo feito um mapeamento dos pontos de alagamento para definir projetos mais complexos. “A Prefeitura
assinou com o Ministério das Cidades e a
Caixa Econômica Federal três contratos de

financiamento para obras de combate a enchentes na capital. Serão investidos R$ 471
milhões em obras nos córregos Pampulha,
Ressaca, Cachoeirinha e córrego dos Pintos,
e vão interferir diretamente no volume de

Mais paciência
Só nos resta contar com a boa vontade
do poder público em realmente querer fazer
algo a mais para que tenhamos mais tranquilidade no bairro em que moramos. É incrível
perceber como os problemas são recorrentes
e muito pouco é feito para, de fato, diminuir
os problemas. Sabemos que a Polícia não
fica parada e ainda conta com um efetivo
muito baixo para tantas demandas. A maior
parte dos bairros de BH não foi projetada
para uma população tão crescente e isso
acaba gerando uma série de problemas de
todos os níveis.
Por meio dessa pesquisa esperamos que
o poder público olhe com mais atenção para
os problemas recorrentes, como a questão
da falta de segurança pública e a falta de um
ponto de apoio policial na região, já que o número de assaltos a casas, prédios, comércio,
transeuntes e carros está aumentando consideravelmente. Esperamos que as autoridades
escutem a população e que, neste ano, traga
soluções reais para os problemas citados
pelos moradores. (João Paulo Dornas, com
colaboração de Fabily Rodrigues)

Fixar Propaganda

Promessas de melhorias em médio prazo
Tendo em vista os três grandes problemas citados, entramos em contato com o poder público para saber o que está sendo feito
para melhorar essas situações. Para reprimir
a criminalidade, a Prefeitura pretende estreitar mais as parcerias com a Polícia Militar e
usar tecnologias. “Está prevista a instalação
de 190 câmeras de segurança na Regional
Nordeste, principalmente em bairros como
Cidade Nova e União. É um projeto em parceria com a Polícia Militar para viabilizarmos
uma integração do sistema de câmeras com
o monitoramento da PM”, explica o secretário municipal da Regional Nordeste, Geraldo
Magela.
No caso do trânsito complicado, o discurso ainda está em cima do MOVE (BRT).
A expectativa é de que a circulação melhore
não só na Avenida Cristiano Machado, mas
também nas vias periféricas. “Sempre que
necessário faremos alterações nos bairros,
inclusive problemas como estacionamento
e engarrafamentos, na região da Feira dos
Produtores, por exemplo. Tenho certeza de
que o fluxo de veículos vai melhorar consideravelmente nesses locais assim que tivermos
a melhoria na Avenida Cristiano Machado”,
explica Magela.
Para resolver as anuais enchentes das
avenidas Cristiano Machado e Bernardo

água do Ribeirão do Onça, melhorando muito
a vida de quem mora e transita pela região
nordeste da cidade”, explica o secretário.
Segundo ele, essas intervenções integram a
política de redução de risco de inundações
da capital e resultarão na prevenção de enchentes em avenidas como a Cristiano Machado, a Bernardo Vasconcelos e a Francisco
Sá. O trabalho deverá ter início ainda neste
semestre.

Lugar de pet feliz.
Creche e Hotel para cães
Banho e Tosa para cães e gatos
Pet Boutique
Estúdio Fotográfico
Taxi Dog e Cat
.br
auville.com
3
(31) 2520-131
• Câmeras online para você acompanhar seu
cãozinho • Hospedagem em área 100% livre com piscina e
playground • Toalhas individualizadas e esterelizadas •
Profissionais experientes e apaixonados por animais

Mata, 212
Rua Alto da
a • BH/MG
Cidade Nov
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ENQUETE

Moradores destacam os principais transtornos na região do Cidade Nova
Cidade Nova
“O bairro é excelente e tenho visto que nos últimos anos aumentou o contingente
de policiais que transitam por aqui. O problema é que sempre voltam as ondas de
assalto. Falta uma permanência maior do poder público tomando conta de região.”
Marcos Soares de Souza, Aposentado

“Já fui assaltada na porta de casa, às 10 horas da manhã. Acredito que se houver
mais policiamento esses problemas vão diminuir. Outro ponto que precisa de atenção é o transporte, pois são poucas as linhas do 8150.”
Ione Malachias, Aposentada

“A segurança ainda é um problema. Muitos assaltos acontecem à luz do dia na região.
E quanto ao trânsito, o principal problema é a falta de locais adequados para estacionar e principalmente a ausência completa de fiscalização por parte da BHTrans.”
Elny Aires, Proprietária de autoescola

“A quantidade de veículos é um problema nítido do bairro. As pessoas parecem que
saem de carro até para ir à esquina. Assim fica difícil transitar e estacionar. Quanto
à segurança, já foi bem pior, de uns dois anos para cá melhorou bastante.”
Jessy Faustino Barbosa, Comerciante

“Para mim o bairro é muito bom, mas diariamente vemos aqui problemas por falta
de local de estacionamento, motoristas que param em local proibido e atrapalham
inclusive os clientes do sacolão. Precisamos de mais fiscais atuando na região.”
Ana Luiza, Caixa

“O que falta é a presença ostensiva da polícia, principalmente em motos para acompanhar os ladrões, que usam muito desse veículo. Já testemunhei assalto com dois
filhos ao lado, e foi muito traumático. A limpeza das ruas também poderia melhorar.”
Ivair Dias, Contador

“O principal problema da região é o trânsito. Está infernal. Sábado na região da
Feira dos Produtores é impossível andar. As ruas estão ficando intransitáveis aqui
no bairro Cidade Nova.”
Alcides Rodrigues, Chaveiro

“A criminalidade é o maior problema. Temos muitos assaltos na loja da minha mãe.
A falta segurança no Cidade Nova é o problema mais sério. Temos de contratar
seguranças privados. Minha irmã já foi sequestrada no bairro,e sei bem como é.”
Ana Paula Cordeiro, Publicitária

“Eu considero que o maior problema da nossa região é o trânsito. Eu vejo a Cristiano
Machado da minha varanda. É sempre engarrafado. Além disso, vejo muitos acidentes. São muitos veículos para pouco espaço.”
Oredi dos Anjos, Aposentada

“A Cristiano Machado é um horror. A avenida é muito perigosa, principalmente para
atravessar. As passarelas são perigosas para idosos. Já gastaram milhões e mais
milhões e essa avenida continua ruim.”
Alonso Carneiro, Aposentado

União
“A falta de segurança no bairro União é demais. Vemos assaltos com frequência.
Todo dia já chego ao trabalho com medo. Fico inseguro o tempo todo. Tudo e todos
são suspeitos.”
Edvaldo Aragão, Vendedor

“Nosso maior problema no bairro Cidade Nova são os moradores de rua. Eles são
muitos. É uma situação muito delicada, mas eles nos trazem muitos transtornos e
preocupação.”
Helcimar Vilela, Engenheiro

“Falta de segurança é o maior problema do União. Só a agência dos Correios foi
assaltada três vezes em 20 dias. No Cidade Nova é o mesmo problema. Mas a Rua
Alberto Cintra é a mais visada. Chamamos a PM, mas os bandidos são rápidos.”
Ronaldo Reis, Comerciante

“Moro aqui no União há mais de 15 anos. Sempre foi um bairro tranquilo, mas nos
últimos anos vejo muitos assaltos, roubo a carro e violência no comércio, principalmente na Rua Alberto Cintra. Não há policiamento e o governo não faz nada.”
Kátia Matiuc, Empresária

“Assalto é o maior problema do União. É uma sensação de insegurança o dia inteiro.
Os crimes são rotina. A padaria, o correio e a farmácia são assaltados constantemente na Alberto Cintra. É um assalto atrás do outro e ninguém faz nada.”
Evaldete Martins Ferreira, Empresária

“Vejo muito assalto à mão armada no União. Sinto-me refém, pois há pouco policiamento e os bandidos assaltam rapidamente. O comércio aqui é novo, os empresários estão começando a ganhar dinheiro, mas os ladrões vêm e roubam.”
Patrícia Cardoso, Farmacêutica

Palmares / Ipiranga / Silveira
“Todo ano tem enchente na Avenida Bernardo Vasconcelos. O que mais me incomoda são essas enchentes. A Prefeitura nunca deu uma solução para o problema
e não sabemos até quando será assim.”
Miraldo Siqueira, Cabeleireiro

“Estou a pouco tempo no bairro Ipiranga, mas já dá para ver que o trânsito é bem
complicado. A Avenida Cristiano Machado é muito congestionada. Mas sei que o
motivo são as obras. O trânsito de BH está bem complexo.”
Lorena Marques, Universitária

“Sempre acontecem roubo de carros e assaltos nas lojas aqui na Rua Jacuí e no
bairro Ipiranga. Sete horas da manhã já tem gente roubando à mão armada. Chamam a polícia, mas não resolvem nada. Vejo pouco policiamento aqui.”
Ezequias Gomes, Vendedor

“Enchente nos bairros Palmares e Ipiranga é igual ao Natal. Todo fim de ano tem,
por causa da Avenida Bernardo Vasconcelos. Reclamamos para as autoridades,
mas não adianta nada.”
Marcus Davi, Aposentado

“A violência é o principal problema do Silveira. A pouco tempo tivemos três assaltos
no bairro. Assaltam carros, lojas, casas, etc., e sempre à mão armada. De uns meses para cá tem assalto diariamente. Chamamos a polícia, mas não adianta nada.
Francisco Sérgio, Empresário

PARA MORAR OU INVESTIR, OS MELHORES
IMÓVEIS DA REGIÃO ESTÃO AQUI!
Rua Prof. Pimenta da Veiga, 1038
Cidade Nova

www.vianovaimoveis.com.br

EMFOCOMÍDIA

“Nas chuvas, seja nas ladeiras ou nas avenidas como a Bernardo Vasconcelos,
sempre temos problemas aqui no Palmares. É muita enchente. Está alagando até
nos morros. E a correnteza é muito forte.”
Fabíola Brito, Engenheira de alimentos

Locação: 3465-2255
Venda: 3465-2277
PJ3142
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A ACADEMIA MAIS
COMPLETA DA REGIÃO!
Musculação
Spinning
Hidro
Zumba
Aulas coletivas

O esporte que mais
cresce no mundo!

www.crossﬁtguerreiros.com.br

A aula coletiva que

mais bomba

nas academias!
www.bodyon.com.br | 3421-4444
Rua Mossoró, 140 - Nova Floresta

EMFOCOMÍDIA
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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: DISTRIBUIÇÃO DE JORNAIS
Vagas: 2
Especificações / Perfil: Sexo masculino, entre 16 e 28
anos. Iniciativa, compromisso, seriedade e boa vontade
para a distribuição dos quatro jornais da empresa na
região da Pampulha e do Cidade Nova. Horário: tarde e
noite. Preferencialmente morar na região do Cidade Nova
ou da Pampulha. Valor: R$ 8,00 a hora.
Contato: Enviar currículo com foto para o e-mail
emfocomidia@emfocomidia.com.br.
PATRÍCIA BRAZ IMÓVEIS
Função: VENDEDORA
Vagas: 1
Especificação / Perfil: Atendimento direto ao cliente, venda de imóveis, captação. Desejável experiência em vendas.
Não é necessário ter experiência na área imobiliária. Fixo de
R$ 800,00, mais comissão, premiações, plano de carreira e
treinamento. 2º grau completo e carro próprio.
Contato: Enviar currículo para o e-mail
patricia@patriciabrazimoveis.com.br.
CASA SARTORI NEGÓCIOS IMOBILIÁRIOS (Cidade Nova)
Função: CORRETOR(A) DE IMÓVEIS
Vagas: 2
Especificação / Perfil: Ambos os sexos, 2º grau
completo, com experiência, possuir carro próprio.
Contato: Enviar currículo para juliana@casasartori.com.
SUPER NOSSO HOT POINT (Cidade Nova)
Função: COZINHEIRO
Vagas: 2
Função: PADEIRO
Vagas: 1
Função: AÇOUGUEIRO
Vagas: 1
Especificações / Perfil: Ambos os sexos, 1º grau
incompleto, entre 18 e 55 anos. É necessário ter
experiência mínima de seis meses.
Função: CONFEITEIRO
Vagas: 8
Função: AUXILIAR DE COZINHA
Vagas: 2
Função: ATENDENTE DE CAIXA
Vagas: 3
Especificações / Perfil: Ambos os sexos, 1º grau
completo, entre 18 e 50 anos. Não é necessário ter
experiência. A empresa oferece oportunidades para
pessoas com deficiência e acima de 60 anos.
Contato: Interessados devem cadastrar seu currículo
no site www.supernosso.com.br ou comparecer à Av.

Amazonas, 1.464 – Barro Preto, de segunda a sextafeira, das 8h às 17h, munidos dos documentos pessoais.

Contato: Enviar currículo para o e-mail
recrutamento.mg@redebristol.com.br.

SUPERMERCADOS BH (União)
Função: REPOSITOR
Vagas: 10
Função: ATENDENTE DE FRIOS
Vagas: 5
Especificações / Perfil: Sexo masculino, entre 18 e 40
anos. Não é necessário ter experiência. Carga horária: 44
horas semanais.
Função: AUXILIAR DE AÇOUGUE
Vagas: 5
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: 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.
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.

PADARIA BENTO XVI
Função: PADEIRO
Vagas: 1
Especificação / Perfil: Sexo masculino. É necessário ter
experiência na função. Horário: 6h às 14h20
Função: ATENDENTE DE BALCÃO Vagas: 2
Especificação / Perfil: Ambos os sexos, a partir de 20
anos. Horário: 6h às 14h20.
Contato: Enviar currículo para padariabentoxvi@hotmail.
com ou entrar em contato pelo telefone 3484-5807.

APOIO MINEIRO (Horto)
Função: ATENDENTE DE CAIXA
Vagas: 8
Função: REPOSITOR
Vagas: 2
Função: EMBALADOR
Vagas: 2
Função: OPERADOR DE CÂMARA FRIA
Vagas: 2
Especificações / Perfil: Auxiliares para mercearia, padaria e açougue. Ambos os sexos, 1º grau incompleto,
entre 18 e 45 anos. Não é necessário ter experiência.
Função: FISCAL DE LOJA
Vagas: 1
Especificações / Perfil: Sexo masculino, com mais de
25 anos e com ensino fundamental completo.
Função: COZINHEIRO(A)
Vagas: 2
Especificações / Perfil: Ambos os sexos, 1º grau incompleto. É necessário ter no mínimo seis meses de
experiência na função. A empresa oferece oportunidades
para pessoas com deficiência e acima de 60 anos.
Contato: Interessados devem cadastrar seu currículo
no site www.apoiomineiro.com.br ou comparecer à Av.
Amazonas, 1.464 – Barro Preto, de segunda a sextafeira, das 8h às 17h, munidos dos documentos pessoais.
REDE BRISTOL
Função: CAMAREIRA (Centro)
Vagas: 1
Especificação / Perfil: Sexo feminino. Horário de 8h às 15h20.
Função: GARÇOM (Nova Suíça)
Vagas: 2
Função: CONFEITEIRO (Centro)
Vagas: 1
Especificação / Perfil: Ambos os sexos. Horário: 6h às
14h20.

UNIFENAS
Função: ESTÁGIO PARA ALUNOS DE CURSOS
SUPERIORES
Vagas: 2
Especificações / Perfil: Ambos os sexos, estar nos
cursos de Enfermagem, Biomedicina, Farmácia ou Química. As vagas são para estagiar nas unidades Jaraguá
e Itapoã.
Função: ESTÁGIO PARA ALUNOS DE CURSOS
TÉCNICOS
Vagas: 2
Especificações / Perfil: Ambos os sexos, estar em cursos
técnicos em Química, Biotecnologia ou Patologia Clínica.
As vagas são para estagiar nas unidades Jaraguá e Itapoã.
Contato: Enviar o currículo para o e-mail rh.bh@unifenas.br.
LÍDER SERVIÇOS
Função: PROMOTOR(A) COM MOTO
Vagas: 5
Especificação / Perfil: (Vagas para Belo Horizonte, Betim, Contagem, Coronel Fabriciano, Divinópolis e Pará de
Minas) Atuar em visitas a redes de supermercados e hipermercados. Reposição de produtos, limpeza, precificação, rodízio de mercadorias, merchandising, ponto extra,
montagem de ilhas, etc. Salário: R$ 800,00 + benefícios:
vale alimentação / combustível e aluguel. Horário: 2ª a
6ª (8h às 17h) e sábado (8h às 12h).
Função: PROMOTOR(A) SEM MOTO
Vagas: 3
Especificação / Perfil: (Belo Horizonte, Betim e Contagem) Atuar em visitas a redes de supermercados e hipermercados. Reposição de produtos, limpeza, precificação,
rodízio de mercadorias, merchandising, ponto extra, montagem de ilhas, etc. Salário: R$ 800,00 + benefícios: vale
alimentação, vale alimentação. Horário: 2ª a 6ª (8h às
17h) e sábado (8h às 12h).
Função: DEMONSTRADORA / DEGUSTADORA Vagas: 1
Especificação / Perfil: (Belo Horizonte, Betim e Contagem)
Atuar com demonstração e degustação de produtos, abordagem ao cliente, organização dos produtos para melhor
visualização, verificação de estoque abordado e impulsionar

vendas. Salário: R$ 900,00 + benefícios. Horário: a definir.
Contato: Interessados devem entrar em contato pelo
telefone 3281-5245, pelo site (www.liderservicos.com.br),
ou e-mail (rh@liderservicos.com.br).
SISTEMA NACIONAL DE EMPREGO
Vagas disponíveis pelo Sine. Para mais informações, entre
em contato pelo telefone 3271-5566 ou compareça à
Av. Pasteur, 33, bairro Santa Efigênia. Horário: 8h às 17h.
Função: AGENTE DE VIAGEM
Vagas: 5
Função: AJUDANTE DE COZINHA
Vagas: 1
Função: ANALISTA DE FOLHA DE PAGAMENTO Vagas: 1
Função: ASSISTENTE ADMINISTRATIVO
Vagas: 1
Função: ASSISTENTE DE CONTADORIA FISCAL Vagas: 1
Função: ATENDENTE DE BALCÃO
Vagas: 2
Função: AUXILIAR DE CORTE (COSTURA)
Vagas: 1
Função: AUXILIAR DE LIMPEZA
Vagas: 10
Função: AUXILIAR DE LINHA DE PRODUÇÃO Vagas: 1
Função: AUXILIAR DE MECÂNICO DE AUTOS Vagas: 2
Função: AÇOUGUEIRO
Vagas: 1
Função: COZINHEIRO INDUSTRIAL
Vagas: 1
Função: LANTERNEIRO DE AUTOMÓVEIS
Vagas: 2
Função: MECÂNICO DE AUTO EM GERAL
Vagas: 2
Função: MECÂNICO DE ÔNIBUS URBANO
Vagas: 6
Função: OPERADOR DE CAIXA
Vagas: 1
Função: OPERADOR DE DESEMPENADEIRA Vagas: 3
Função: OPERADOR DE EMPILHADEIRA
Vagas: 50
Função: PADEIRO		
Vagas: 1
Função: PASSADOR DE ROUPAS
Vagas: 1
Função: PINTOR DE AUTOMÓVEIS
Vagas: 1
Função: TELEFONISTA		
Vagas: 2
Função: TORNEIRO CNC		
Vagas: 1
Função: TORNEIRO MECÂNICO
Vagas: 1
Confira as vagas completas no site
www.emfocomidia.com.br/empregos
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No caça-palavras ao lado você encontrará respostas relacionadas à
saúde e bem-estar. Encontre as palavras destacadas no grá�co. Na palavracruzada encontre respostas para o tema queimada de lixo, assunto que
abordaremos ainda neste semestre. Aprenda mais e divirta-se!
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Parque Renato Azeredo: área verde e de
recreação no bairro Palmares
FOTOS: FABILY RODRIGUES

Aproveitar uma sombra e a tão rara
água fresca são privilégios durante os dias
mais quentes do ano. Isso principalmente
em meio ao asfalto e edifícios da capital.
O jornal Cidade Nova em Foco publicou na
edição de janeiro deste ano uma reportagem sobre o grande número de praças e
parques encontrados na região. Dentre eles,
um se destaca pelo tamanho e alto número de frequentadores: o Parque Renato
Azeredo, localizado na Rua José Cleto, 601.
Conversamos com moradores que curtem o fim de semana no local e eles apontaram os principais fatores positivos do parque, indicando algumas melhorias para que
os ambientes se tornem ainda mais atrativos. Waldinei Tadeu da Silva é morador do
bairro Palmares e afirma se sentir descansado no local. “Venho sempre com meu sobrinho para o parque para fugir da poluição da
cidade. As crianças gostam muito do espaço
amplo para correr e se divertir”, afirma.
Assim como Waldinei, outros tios aproveitam o local para passear com seus sobrinhos. “Venho no parque geralmente nas
férias para trazer meus sobrinhos. A área
verde é muito boa e as crianças adoram
brincar e fazer amizades”, conta Izabela de
Oliveira Bernardes, que também é moradora do Palmares. Além dos brinquedos e do
amplo espaço para brincar, os frequentadores do Parque Renato Azeredo também
têm à sua disposição uma quadra para a
prática de esportes como futebol, basquete
e vôlei. As árvores margeiam todo o espaço
que conta ainda com mesinhas de concreto

propícias para um piquenique ou um jogo
de xadrez.
Apesar dos elogios quanto à arborização do parque, segundo Izabela faltam
sombras nos brinquedos. “Dependendo do
horário, principalmente à tarde, fica muito
quente para as crianças brincarem”, revela. Outro problema relacionado ao tempo
quente foi reparado por Waldinei. “Estão
precisando consertar o bebedouro do parque. Fui lá pegar água e não saiu nada”,
reclama.
Resposta
Segundo o chefe do departamento de
parques nordeste da Fundação de Parques
Municipais, Robson Machado, o problema do bebedouro foi corrigido. “É preciso
consciência dos usuários para manter o
bom funcionamento do equipamento, já
que ele é utilizado por um grande número
de pessoas”, salienta. De acordo com ele,
o parque recebe em média 400 pessoas a
cada fim de semana.
O chefe do departamento também comenta sobre a solicitação por mais espaços com sombras. “A incidência de sol em
algumas áreas do parque é visto como fenômeno natural decorrente do verão. Outros
espaços do parque apresentam sombras
generosas que podem ser desfrutadas pelos
frequentadores”, esclarece. Robson conclui
informando que a Fundação de Parques
está aberta à parceria com empresas privadas para aprimorar e evoluir ainda mais os
espaços. Mais informações: 3277-5621.
GUILHERME GUIMARÃES

Em Foco Mídia cria mascote para jornais locais
A função de um mascote é criar empatia
com o público, transmitindo a missão, filosofia e valores da empresa. O principal objetivo da vinculação de um personagem a uma
marca ou produto é humanizá-lo e gerar, junto ao público-alvo, uma identificação direta.
O mascote nada mais é que um interlocultor
entre a marca e seu consumidor. Pensando
nisso e consciente desta realidade de mercado, a Em Foco Mídia criou o Jornalito, que
estará vestindo as cores de cada um dos
seus jornais para apresentar as colunas e

interagir melhor com os leitores sempre que
necessário.
Os personagens continuam com muita
força no mundo da propaganda, conquistando crianças, adultos e traçando laços de fidelidade entre uma marca e seus consumidores.
Muitas empresas mostram certa resistência
na hora criar um mascote, mas não percebem que eles podem mudar sua relação com
clientes e alavancar suas vendas. A Em Foco
Mídia vem se estruturando a cada ano para
apresentar produtos e informativos cada vez

melhores para os moradores e comerciantes
das regiões de sua atuação. Agora, ao estruturar nossa equipe, iremos também oferecer
consultoria; marketing; assessoria de comunicação; produção e confecção de anúncios
publicitários, panfleto/folder, cartão de visita,
entre outros serviços, além de logomarca e
os próprios mascotes citados. Assim como
estamos nos estruturando, queremos que
você faça o mesmo com sua empresa e seus
produtos e/ou serviços. Mais informações:
2552-2525 / 3441-2725.

