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

Praças: áreas de lazer que
precisam de cuidados
Ainda é agradável passar pelas praças da região e ver
jovens e famílias reunidas, pessoas caminhando e crianças
brincando totalmente à vontade. Não há dúvidas de que esse
é um lugar destinado para o lazer e para a liberdade de boas
brincadeiras, conversas, passeios e do bom convívio. É agradável resgatar as lembranças de como esses locais serviam
de referência e ponto de encontro de jovens, adolescentes,
casais de namorados e da melhor idade.
Era possível ver um pouco de tudo nas praças. Pais ensinando filhos a andar de patins, skate e bicicleta; a alegria de
levar o brinquedo que ganhou no Natal para estrear no local;
as partidas de futebol na grama; as tradicionais pipas ou
“papagaios”; brincadeiras diversas, como pegador, corrida e
rouba-bandeira; começos de namoros; novas amizades; conversas e encontros. Não havia mendigos, pedintes, usuários
de drogas e assaltos. Tudo era bem mais simples e tranquilo.
De uns tempos para cá é lamentável o estado em que
algumas praças se encontram. Depedradas, mal cuidadas,
sujas, sem brinquedos ou quebrados, com árvores e gramas
a serem podadas, iluminação precária, abrigo de mendigos,
mau cheiro e o medo dos maus frequentadores e de assaltos.
É preciso que haja um amplo projeto social que envolva
a Prefeitura, com a contribuição, colaboração e participação
dos moradores e comerciantes. Precisamos contribuir com a
limpeza das praças ou pelo menos evitar jogar lixo no local,
chamar a atenção de quem joga ou até mesmo ter a hombridade de fazer isso pelo outro, além de denunciar abusos e a
frequência de pessoas suspeitas e usuários de drogas. Quando a praça é mal ocupada, propicia a marginalidade; quando
é bem cuidada, favorece o comprometimento e a interação
entre a comunidade.
Esperamos que a Prefeitura e as secretaria regionais estejam atentas a estes espaços tão importantes e necessários
para que tenhamos opções e ambientes mais agradáveis.

FABILY RODRIGUES

Parque Orlando de Carvalho Silveira
THIAGO CHAVES

Leia mais nas páginas 6, 7, 8, 9 e 10
Parque Linear (Avenida José Cândido da Silveira)

THIAGO CHAVES

CONFIRA NESTA EDIÇÃO
Crônica sobre renovação para dias
melhores – Página 2
Saúde e Bem-estar - Leishmaniose: a
doença canina é infecciosa, mas pode
ser tratada e prevenida - Páginas 4 e 5
Quadro de empregos com novas vagas –
Página 11

PRÓXIMA EDIÇÃO – Em nossas próximas edições divulgaremos uma pesquisa realizada
para identificar os principais PROBLEMAS DA REGIÃO, na qual ouvimos sugestões e críticas da população em geral; falaremos ainda sobre a concentração e estruturação do segmento de DECORAÇÃO E DESIGN na região do Cidade Nova e da Sagrada Família; e ainda
sobre o aumento e a estruturação de CLÍNICAS E CONSULTÓRIOS ODONTOLÓGICOS.
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
Renovação para dias melhores
Mais um começo de
ano chega e, com ele, muitos planos e sonhos de
mudar algumas coisas em
nossas vidas, realizar as
limpezas necessárias na
alma e na mente ou mesmo
nos armários e guarda-roupas. Mudanças são sempre
necessárias e fazem bem.
Ter atitude para mudar nossas vidas para melhor é algo que deveria fazer parte dos
nossos planos diários.
É preciso renovar. Se acalmar e buscar o melhor
que você possa ser. Dizer sim à vida e aos seus objetivos. “Levanta-te e anda”. Lute pelos seus sonhos e por
aquilo que você mais quer, mesmo sabendo as barreiras e dificuldades para um resultado difícil. Creia que,
mesmo que pareça palavra de consolo, Deus sempre
intercede por aquilo que parece improvável. Podemos
questionar, duvidar e perder a fé, mas quando se quer
muito alguma coisa são muitas as possibilidades de
fazer acontecer. O risco faz parte da vida e o resultado
final pode ser extremamente sensacional. Acredite!
Perdemos muito tempo pensando no que fazer. Calculamos demais os riscos, pesamos as consequências
e tememos a dor e o medo. O que escolher? Para
onde ir? O que fazer? O que priorizar? Esperar ou
não? Muitas ideias e teorias, mas pouca prática. Não
dá para ficar pensando no que já aconteceu. Sempre
é tempo para ser a criança que você não foi; ser jo-

vem quando quiser; aprender algum ofício; entrar para
cursos, escolas e faculdades; aprender todos os dias
e realizar o melhor que puder fazer a si mesmo e a
alguém. Não perca de vista a primavera que o outono
prepara e administre bem os problemas que você tem, não
permitindo que o contrário aconteça. Já começou a vencer
aquele que se levantou para recomeçar o caminho.
Sofremos por pessoas que se foram, diversões
que não tivemos, amores que não deram certo, decepções, mágoas, sonhos não realizados, passados que
machucam e medos quanto ao futuro. Só quem passa
por isso deve reconhecer que não é fácil. E nem sempre palavras de consolo ajudam, mas vai chegar uma
hora em que é preciso escolher novos amigos e se
divertir com as inúmeras possibilidades da vida, amar
e ser amado, buscar ser mais confiante, estabelecer
metas concretas e possíveis para serem cumpridas,
buscar o que está a seu alcance, fazer o seu melhor,
vivendo o presente agora sem medo do amanhã, pois
esse futuro está nas mãos de Deus. Reúna forças,
prossiga e mude o caminho se preciso for. Às vezes
são essas mudanças que te levarão aonde você não
esperava chegar. É a hora de dar um passo à frente.
Mudar não é fácil, mas é necessário e pode te trazer
uma recompensa especial no final. Mas, para isso, é
preciso ter fé e coragem.
A recompensa pode ser ganhar aventuras que
você nunca imaginou, desejos e sonhos próximos a se
realizar de maneiras inesperadas ou que chegam de
uma forma que não é possível compreender. Pessoas
novas podem tirar você das suas rotinas e é possível

ANUNCIE AQUI

aprender e lembrar que a vida oferece muitas opções
e é dessa maneira que crescemos. Conheça o desconhecido, mude o caminho, pegue atalhos, admire o
que você nunca prestou atenção; enfim, ganhe o mundo. Há um tempo certo para tudo... talvez o seu seja
agora. Se não for ainda, respeite-se e espere. Deus
sabe o tempo certo de agir e de curar.
Aproveite mais este começo de ano para desacelerar, descansar a mente e o corpo, relaxar, se permitir,
viajar, dormir um pouco mais, visitar e curtir a família,
ler, assistir a bons filmes, ouvir música, dançar, rezar,
passear com as pessoas que você ama, ou simplesmente não fazer nada. Faça algo, mesmo que seja
algo simples, que você sempre tenha tido vontade de
fazer. Tenha como objetivo diminuir o ritmo em meio às
confusões e correrias do dia a dia.
Sinta o prazer de ser útil a alguém. Valorize todos
os abraços que receber. Agradeça as mensagens recebidas. Dê sua contribuição para contagiar os ambientes em que você frequenta com atitudes, gestos e
palavras otimistas. Faça destes próximos dias os melhores de sua vida. Que este ano seja o início de novos
tempos para você e para as pessoas que te cercam.
Acredite que este novo ano será o melhor da sua vida,
com muitas transformações e realizações. Tenha um
maravilhoso ano, com muita fé, saúde, respeito, harmonia, sucesso, compreensão, paz no coração, amor,
felicidade, esperança e atitude. Fique com Deus!
Fabily Rodrigues (Editor)
emfocomidia@emfocomidia.com.br
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3495.1440 | 3495.4282
MEDICAMENTO

VALOR

Alendronato de Sódio 70mg c/4

R$ 5,50
R$ 2,90
R$ 5,90
R$ 3,90
R$ 9,90
R$ 2,90
R$ 11,90
R$ 11,90
R$ 23,90
R$ 14,90
R$ 16,90
R$ 6,90
R$ 16,90
R$ 12,90
R$ 11,90
R$ 6,90
R$ 11,90
R$ 2,90
R$ 4,50
R$ 57,90

MS. 16 773 0074 002-8

Alopurinol 100mg c/30

MS. 10 181 0569 001-3

Alopurinol 300mg c/30

MS. 10 181 0569 003-1

Anlodipino 5mg c/30

MS. 12 675 0021 003-8

Anlodipino 10mg c/30
MS. 15 087 0001 009-5

Atenolol 50mg c/30
MS. 11 213 0225 003-2

Atorvastatina 10mg c/30
MS. 16 773 0145 002-3

Atorvastatina 20mg c/30
MS. 16 773 0145 008-2

Atorvastatina 40mg c/30
MS. 12 675 0134 010-5

Baclofeno

MS. 10 370 0111 001-7

Candesartana 16mg c/30
MS. 10 047 0476 005-1

Carvedilol 12,5 c/30

MS. 11 213 0342 008-6

Ciproﬁbrato 100mg c/30
MS. 11 300 1014 002-1

Citalopram 20mg c/28 (controlado)

MS. 10 047 0377 003-7

Clopidogrel 75mg c/28
MS. 16 773 0309 002-4

Diltiazem 60mg c/50
MS. 12 675 0110 018-1

Doxazosina 2mg c/30
MS. 10 370 0536 004-2

Enalapril 10mg c/30
MS. 15 584 0108 003-9

Enalapril 20mg c/30
MS. 14 381 0144 004-7

Esomeprazol 40mg c/28
MS. 12 352 0219 014-6

ENTREGA GRÁTIS
(Consulte valores mínimos para entrega)

MEDICAMENTO
Fenoﬁbrato 200mg c/30
MS. 13 569 0528 002-4

Finasterida 5mg c/30
MS. 10 370 0541 002-3

Fluoxetina 20mg c/28 (controlado)
MS. 10 370 0487 002-0

Glimepirida 2mg c/30
MS. 10 583 0665 020-4

Glimepirida 4mg c/30
MS. 14 381 0146 004-8

Lansoprazol 30mg c/28
MS. 16 773 0301 004-7

Losartana 50mg c/30
MS. 17 287 0428 015-9

Losartana 100mg c/30
MS. 12 568 0202 006-6

Metformina 850mg c/30
MS. 12 568 0151 001-9

Metildopa 500mg c/30
MS. 11 213 0271 001-3

Omeprazol 20mg c/56
MS. 10 535 0090 005-8

Pantoprazol 20mg c/28
MS. 10 047 0307 003-5

Pantoprazol 40mg c/28
MS. 10 089 0327 006-5

Rosuvastatina 10mg c/30
MS. 16 773 0328 003-6

Rosuvastatina 20mg c/30
MS. 16 773 0328 009-5

Sertralina 50mg c/28 (controlado)
MS. 10 089 0324 004-2

Sinvastatina 20mg c/30
MS. 10 535 0134 005-6

Verapamil 80mg c/30
MS. 13 569 0199 009-4

Venlafaxina 75mg c/28 (controlado)
MS. 10 043 0926 003-3

Viagra Genérico c/4
MS. 15 584 0145 010-3

VALOR

R$ 16,90
R$ 15,90
R$ 4,90
R$ 6,90
R$ 9,90
R$ 14,90
R$ 2,90
R$ 6,90
R$ 2,90
R$ 9,90
R$ 4,99
R$ 6,90
R$ 10,90
R$ 14,90
R$ 24,90
R$ 12,90
R$ 4,90
R$ 5,90
R$ 24,90
R$ 3,50

PROMOÇÃO VÁLIDA SOMENTE COM A APRESENTAÇÃO DESTE
Ofertas válidas até 31/01/2015 ou enquanto durarem os estoques.

Av. Gal. Olímpio Mourão Filho, 1592 - Planalto
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Leishmaniose canina: uma doença cruel
Os donos de animais de estimação,
principalmente cachorros, ficam receosos
ao ouvir a palavra leishmaniose. É, de fato,
uma doença cruel, que pode não só tirar
a vida do animal, como também infectar a
família. Ela é causada pelo parasita (protozoário) Leishmania sp., transmitida pela
picada de flebótomos (insetos) contaminados. No Brasil o mosquito transmissor é
conhecido por mosquito-palha ou birigui e
é encontrado em lugares úmidos, escuros,
onde existem muitas plantas e material
orgânico em decomposição. Os cães são
considerados o principal alvo da doença no
meio urbano.
A evolução da leishmaniose pode ser
crônica (lenta) ou aguda (rápida), de difícil
diagnóstico. Mas é fatal, o que aumenta a
preocupação. Devido à falta de informação
e prevenção, os focos da leishmaniose visceral canina têm se expandido no Brasil. A
doença já foi encontrada em pelo menos
12 países da América Latina, sendo 90%
dos casos no Brasil.
A forma mais efetiva de prevenção é
a proteção contra as picadas dos insetos,
fazendo uso de repelentes de ação prolongada, uso de coleira impregnada com inseticida (a Scalibor é a mais conhecida),
evitar tosas no período de aumento da
densidade do mosquito (novembro a abril),
evitar passeios com o cão no final da tarde
e início da noite, colocar telas do tipo malha fina no canil e manter o abrigo deles
sempre limpos, sem presença de fezes ou
restos de alimentos. Há também vacinas de

INTERNET

Como evitar a leishmaniose
Faça o exame. Ter um cão contaminado em casa sem
saber da doença é um grande perigo;
Vacine seu cão;

Use uma coleira repelente e aplique
repelentes tópicos periodicamente;

Faça passeios em horários alternativos.
�vite passear no começo da manhã e no �nal da tarde.

prevenção.
Essa doença é crônica em Belo Horizonte
desde a década de 1990 e a região do
Cidade Nova é um dos focos de proliferação da leishmaniose, que apesar de hoje
estar mais controlada, foi responsável pela
perda de muitos cachorros. No entanto, essa
realidade está mudando e hoje, além da
vacina, existem proprietários encarando o
desafio de tratar a doença, em muitos casos
com sucesso.

Esclarecimentos
Francisco Daniel Schall, veterinário e
proprietário da Inova Pet, aconselha a todos
que tiveram seus animais examinados pela
Prefeitura a buscar uma segunda opinião.
“Em muitos casos acontece de confundirem
a doença do carrapato com a leishmaniose
e a Prefeitura não faz um segundo exame
para tirar a dúvida”, afirma. Ainda segundo
Francisco, é possível ver uma evolução na
proteção contra a leishmaniose na região.

“Aos poucos vejo que essa conscientização
vai aumentando. Metade dos nossos clientes hoje tem seus cães vacinados e isso já é
um grande avanço comparado com alguns
anos atrás”, conclui.
Segundo Dario Carabetti, da equipe de
Coordenação de Controle de Zoonoses da
Prefeitura de Belo Horizonte, quando o exame der positivo para a doença, o proprietário do animal pode realizar um segundo
exame em laboratório privado da escolha
do clínico veterinário que o atendeu. Ele
acrescenta: “Sendo esse resultado divergente do que foi realizado pela Prefeitura,
ele pode solicitar que a Zoonoses realize
um exame de contraprova. Assim, serão novamente coletadas mais duas amostras de
sangue. Uma será enviada para o Laboratório de Zoonose e a outra para a Funed
(Fundação Ezequiel Dias).”
Hoje existe apenas uma vacina para
a leishmaniose no mercado. A Leishmune
saiu de circulação, porque não houve a
conclusão de uma das fases de teste junto
ao Ministério da Agricultura. Por isso existe a expectativa de que ela ainda volte ao
mercado. Enquanto isso, os veterinários têm
utilizado a Leish-Tec, que demonstra ser tão
eficiente quanto a primeira. “A vacina tem
93% de eficácia, e, no caso de o animal ser
picado pelo mosquito, ele pode até ficar doente, mas na maioria dos casos vem de forma
leve e controlada”, explica a veterinária do pet
shop Mascote, Gabriela Rodrigues Monteiro.
Apesar da contribuição da vacina, é
necessário tomar alguns cuidados extras
para prevenir a doença. Na hora de passear
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l e fatal, mas que pode ser tratada
VINICIUS BRANDÃO

SINTOMAS MAIS FREQUENTES NOS CÃES
* Perda de apetite e emagrecimento progressivo;
* Apatia;
* Febre irregular;
* Aumento do baço e fígado;
* Queda de pelos e ferimentos na pele que não cicatrizam.
Somente exames complementares parasitológicos, sorológicos e moleculares podem
comprovaràoborrifação
diagnósticodentro
da doença.
moradores
dos domicíelevadas taxas de casos positivos em cães.
Aproximadamente 50% dos cães infectados não apresentam sintomas, dificultando o
lios.
“Ações
educativas
também
são
realizadiagnóstico e o controle da doença.
das pelos agentes de combate a endemias
Origem da doença
com o objetivo de orientar a população
O Hospital Veterinário Vetvogas conta
sobre as formas de prevenção da doença,
com um profissional que foi um dos pioenfocando principalmente a importância do
neiros nos estudos sobre a leishmaniose
manejo ambiental para evitar a formação
no Brasil, Carlos Alexandre Guadalupe
de criadouros de flebótomos (inseto transVogas, médico veterinário e diretor clínico
missor da doença) e a guarda responsável
do hospital. Segundo ele, a região nordos animais”, ressalta.
deste foi o foco da origem da doença em
Dario Carabetti explica ainda que os
Belo Horizonte. “Na faculdade fizemos uma
primeiros casos de leishmaniose na cidade
pesquisa sobre o foco inicial da doença e
ocorreram em 1994. Segundo ele, hoje o
descobrimos que ela surgiu em um canil
Distrito Sanitário Nordeste apresenta as mais
de Sabará”, afirma. A pesquisa apontou

que os primeiros cães infectados vieram do
norte de Minas Gerais para esse canil, da
onde a doença se espalhou rapidamente.
Após anos trabalhando com a prevenção
da leishmaniose, Carlos Vogas destaca a
importância de a população se informar
sobre o tratamento da doença, que deve se
iniciar com a consciência do proprietário de
que ele está fazendo uma ação que não é
100% legal. “A pessoa precisa saber que o
cão será um reservatório da doença o resto
da vida. O que conseguimos fazer é reduzir
a carga parasitária dele, o que gera uma
diminuição dos sintomas e das possibilidades de transmissão”, revela.
Devemos ter cuidado, mantendo limpos
os locais propensos ao mosquito, vacinando os animais e usando as coleiras de proteção. O mosquito se reproduz com material
orgânico em decomposição. Uma fruta se
decompondo, um monte de folha recolhida no quintal já são ambientes propícios.
Assim, devemos ter consciência e cuidar
dos nossos animais. Consequentemente,
estaremos cuidando também de nossa família. Ao perceber sintomas, procure imediatamente um posto de saúde ou hospital
de sua preferência para avaliação médica.
A doença em humanos tem tratamento. No
cão ainda não há cura, nem um tratamento 100% eficaz, mas é possível tratar em
alguns casos. Para solicitar o exame para
diagnóstico da leishmaniose visceral canina, basta entrar em contato com o Serviço
de Atendimento ao Cidadão pelo telefone
156. (Vinícius Brandão, com participação
de Fabily Rodrigues)
EMFOCOMÍDIA

com seu animal, é importante ficar atento, pois quem transmite o protozoário da
leishmaniose é a fêmea do mosquito no
momento em que se alimenta do sangue
animal. Ela ataca principalmente no final
da tarde e início da manhã. Se for caminhar à noite com seu cão, é recomendado
usar a coleira repelente, entre outros medicamentos que podem ter o mesmo efeito.
“Após a terceira dose a imunidade do cão
é praticamente garantida, mas aconselho
evitar passear com o cão no início do dia
e ao entardecer, pois são os momentos
de maior atividade dos mosquitos”, revela
Denise Sales Ferreira da Silva, veterinária
do pet shop Sonho de Cachorro. Marcos
Vinícius Andrade, estagiário de veterinária no
pet shop Minas Rural, também tem uma dica
simples que considera obrigação no combate à leishmaniose. “Ela é uma doença endêmica em Belo Horizonte, o que faz com que
seja obrigatório o uso da coleira Scalibor,
que custa cerca de R$ 70 e dura quatro meses. Ela dá a garantia de que aquele cão não
vai se tornar um transmissor em potencial
para toda a família”, afirma Marcos Vinícius.
Outro veterinário dá a dica: “Vacina e
repelentes são prevenções. Aconselho todos a investirem na precaução, porque o
proprietário pode ter certeza de que prevenir é mais barato do que tratar”, destaca
Renato Márcio Amado, veterinário do pet
shop Doçura.
De acordo com Dario Carabetti, da Zoonoses da Prefeitura, alguns fatores contribuem para as dificuldades do controle da
doença na cidade, como a resistência dos

- Atendimento 24 horas
- Cirurgias gerais e ortopédicas
- Internação e Hotel
- Ultrassonografia e endoscopia
- Exames de sangue
- Radiologia
- Fisioterapia
- Pet shop, banho e tosa
- Especialidades veterinárias

ESPERAMOS
SUA VISITA!!!

www.vetvogas.com.br
www.facebook.com/vetvogas
Rua Dr. Julio Otaviano Ferreira - 1036
(31) 3889-0555 Cidade Nova

Um jeito especial de
cuidar do seu amigo!

- Banho e tosa
- Clínica e cirurgia
- Venda de produtos veterinários
- Preços especiais de segunda a quarta

Rua São Gonçalo 976 - Nova Floresta
Telefones: 3423-6715 / 3317-6715
www.inovapetbh.com.br
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Moradores relatam situações de descasos com
Espaço público com assentos, coretos,
plantas ornamentais, entre outros, destinado ao lazer e ao descanso; jardim público.
Essa é a definição para a palavra “praça”,
segundo o dicionário Aurélio, e, de fato, são
essas as primeiras imagens que nos vêm
à mente quando pensamos no assunto.
Pensamos também em crianças, em brinquedos, no verde das árvores, em velhinhos
conversando, jogando xadrez, lendo jornal.
Quase sentimos uma brisa no rosto. Uma
pessoa “boa praça” é uma pessoa “gente
boa”, bacana, amiga. Praças contam história, guardam estórias, e têm um lugar especial no imaginário brasileiro. Em 1957 foi
ao ar um programa que se resumia a um
homem chegando a uma praça, sentandose em um banco e tentando ler o seu jornal.
A leitura sempre era interrompida por diversos personagens, inspirados em tipos bem
brasileiros. Era a “Praça da Alegria”, hoje
chamada a “A Praça é Nossa”.
Reconhecendo a importância desse
espaço público, o Jornal Cidade Nova em
Foco visitou algumas praças da região e
verificou que elas nem sempre recebem os
cuidados que tanto merecem.
Descaso, drogas e assaltos
A pequena Praça Padre Aloísio, no
bairro União, durante anos acumulou lixo
no chão, era pichada e dava a impressão
de ser abandonada. O advogado Henry
Carvalho Gomes, que mora há 32 anos
na região, relata que a situação da praça
era sempre essa. “Eu nasci e fui criado no
União. À noite não existia iluminação, e

FOTOS: fabily rodrigues

mesmo durante o dia era possível encontrar
uma turminha que sentava aqui para usar
drogas e consumir bebida alcoólica”, relata. No entanto, o cenário mudou e hoje ela
conta com equipamentos de ginástica do
programa da Prefeitura de Belo Horizonte
Academia a céu aberto. Muitos moradores que antes reclamavam que o local era
ponto de usuários de drogas, hoje utilizam
o espaço para se exercitarem e terem seus
momentos de lazer.

Na Praça 13 de Maio, mais conhecida
como Praça do Preto Velho, localizada no
bairro Nova Floresta, entretanto, o descaso
continua. O espaço foi criado em 1982 pelos umbandistas mineiros, por meio da Federação Espírita do Estado de Minas Gerais,
para homenagear os belo-horizontinos. Para
o casal João Batista Bertolini e Rosana de
Fátima Oliveira, o local está mal iluminado
e acaba sendo pouco frequentado. “Essa
praça está totalmente abandonada. De vez

em quando vemos moradores de rua dormindo aqui. À noite a iluminação é péssima
e corremos o risco de sermos assaltado”,
comenta João.
Lazer
Quando bem aproveitadas, as praças
servem como opção de recreação e propiciam a boa convivência entre os moradores. Frequentador assíduo desse espaço,
o advogado Tiago José Gama Carvalho
de Oliveira é exemplo de como as praças
proporcionam bem-estar e felicidade. Ele
faz seus exercícios físicos na Praça Irmã
Paulina, no bairro Silveira, que conta com
equipamentos do programa Academia a
céu aberto. “Esse espaço proporciona qualidade de vida ao cidadão. O acesso amplo
e gratuito a equipamentos que permitem
uma atividade física regular é de extrema
importância. Acima de tudo, eu gostaria de
registrar minha alegria com isso aqui. Geralmente quando falamos do poder público
temos muitas críticas e poucos elogios, e eu
vejo essa atitude de trazer equipamentos,
de cuidar desse espaço, como algo muito
válido e louvável”, enfatiza o advogado.
No bairro Nova Floresta, a Praça Ismael de Oliveira Fábregas, que também conta
com os equipamentos da Academia a céu
aberto, é cercada e bem iluminada. A psicóloga Celma Soares elogia o local. “Eu já
frequentava a pracinha fazendo caminhada,
mas depois que colocaram os aparelhos
o local passou realmente a ser frequentado. Às 7h eu saio para trabalhar e já vejo
um grupo grande se exercitando ali. Nós
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m praças públicas da região do Cidade Nova
percebemos que são trabalhadores que ainda irão para o trabalho. No decorrer do dia
a praça recebe as donas de casa com crianças, e senhoras que têm esse horário livre. À
noite eu também sou uma das frequentadoras que chega depois do trabalho para fazer
exercícios”, relata. Ela acrescenta: “A praça
é cercada e existe uma pessoa responsável
pela segurança que fica aqui até às 20h,
quando seus portões são fechados. Esse espaço propicia a interação entre os moradores,
principalmente entre as pessoas mais velhas.
Na sexta-feira existe uma feirinha na rua, do
lado de fora da praça, então as pessoas têm
como aproveitar bem esse espaço.”
A moradora do bairro Silveira, Aparecida
Coeli, utiliza a praça Zaira de Paula Silveira
para se exercitar todas as manhãs. “Antes
da reforma, a praça era usada praticamente
como depósito de lixo e dava até medo de
passar aqui à noite. Mas hoje vejo um ou outro
fazendo exercícios e também alguns trabalhadores da região que usam o espaço para descansar nas sombras das árvores”, destaca. De
acordo com ela, o fato de a praça ficar muito
tempo abandonada pode ter afastado o movimento dos moradores, que hoje podem não
saber das mudanças que ocorreram.
Mesmo com os sinais de bons cuidados de algumas praças da região, melhorias
ainda podem ser feitas. Em uma única rua,
a Afonso Pena Júnior, encontramos duas
delas, a Guimarães Rosa e a Barakat Issa
Barakat. O estudante Ivan Barbosa, que
cresceu no bairro, descreve o estado de
conservação desta última e fala do carinho
que sente por esses espaços. “Essa praça é
bem legal porque ela dá a essa rua um ar
de cidade pequena. O único problema é que
a manutenção do espaço verde não é frequente e a grama acaba ficando bem alta.
Mas as praças aqui do bairro acabam dando um clima de cidade de interior”, afirma.
Para a dona de casa Elizete Vítor, a Praça Guimarães Rosa melhorou muito depois
que recebeu os aparelhos da Academia a
céu aberto. “Antes eu não vinha para a praça. Eu fazia caminhada pelas ruas do bairro

mesmo, mas com a instalação dos equipamentos comecei a frequentar esse espaço.
Para mim foi muito importante, porque eu
não preciso ir muito longe para me exercitar”, destaca.
Na divisa dos bairros Silveira e da Graça encontramos uma ótima opção para o
lazer. A praça, localizada no Parque Orlando de Carvalho Silveira, possui brinquedos
e uma agradável área de convivência. Para
o supervisor de produção Márcio José da
Silva Ricardo, o espaço é ideal para curtir
a família. “Essa praça é espaçosa, nós nos
sentimos ao ar livre mesmo. É um local para
reunir a família. Acho isso muito importante.
Agora tem a academia que é para todos, o
que é sensacional, pois todos vêm, participam, usufruem. Acho que outras praças deveriam ser criadas e as existentes deveriam
ser melhoradas, com mais espaços para as
crianças e para os adultos também. É imprescindível que a cidade tenha praças e
parques de forma geral”, conclui.

EMpórIO CALIFórnIA
Há mais de 5 anos no mercado

Vinhos importados e nacionais Massas Salames
Queijos Petiscos Cervejas especiais
Diversos assados

THIAGO CHAVES

Cuidado especial
Próximo à grande parte das praças citadas acima, bem no coração do bairro Cidade
Nova, fica um espaço que tem um cuidado
especial. Localizada entre as ruas Afonso
Pena Jr. e Irmãos Kennedy, a Praça Antônio
Xavier recebe manutenção diária de um morador de rua que poda o jardim, troca a iluminação e faz a limpeza. Diversos moradores
da região afirmam ser a praça mais bonita
do bairro. “Eu fico impressionado com o cuidado que ele tem com essa praça”, revela o
morador Carlos Alberto Ferreira se referindo
a Lindenbergue Beltrão dos Santos, um catador de material reciclável que faz da Rua
Irmãos Kennedy sua moradia.
Assim como todos nós gostamos de ter
a casa limpa, Lindenbergue faz questão de
manter o local bonito e se sente agradecido
pelo apoio que sempre recebeu dos moradores vizinhos. Segundo ele, o cuidado com
a praça começou assim que ele se mudou

para o bairro e recebeu algumas doações
de Natal. “A vizinhança fez uma caridade de
Natal em 2012. E acabei recebendo mais
dinheiro do que precisava, então com a
parte que sobrou eu comprei sementes e
material para começar a arrumar o jardim
da praça”, relata. A ação foi como um presente de retribuição aos moradores, que em
pouco tempo puderam admirar uma praça
florida e bem cuidada. Para a vizinhança,
sua presença como “protetor” da praça é um
privilégio. A história de Lindenbergue serve
como exemplo para aqueles que sentem a
necessidade de melhorias na sua vizinhança
e não querem ficar apenas cobrando uma
ação das autoridades.
Resposta
A assessoria de imprensa da Regional
Nordeste da Prefeitura de Belo Horizonte informou através de nota que todas as praças
e canteiros da região irão passar por uma
limpeza geral, incluindo serviços de poda,
lavação, plantio, entre outros. A Praça 13 de
Maio, no bairro Nova Floresta, será revitalizada até março deste ano. Já existe proposta
de adoção dessa área verde, por meio do
Programa Adote o Verde. Já a Praça Padre
Aloísio, no bairro União, passará por uma
limpeza geral até o dia 31 de janeiro.
Adote o Verde
Para os interessados em contribuir com
a implantação e manutenção dos espaços
verdes de Belo Horizonte, basta se tornar
parceiro do programa da Prefeitura Adote
o Verde. O programa tem por objetivo compartilhar com a população a responsabilidade por parques, praças, jardins, canteiros
centrais de avenidas e demais áreas verdes
públicas da cidade. Seja parceiro! Mais informações podem ser obtidas na Secretaria
Municipal de Meio Ambiente por meio do
telefone 3277-8247 ou na Administração
da Regional Nordeste pelo telefone 32779496. (Maria Emília Palha Faria, Vinícius
Brandão e Fabily Rodrigues)

���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:

(frango, joelho, pernil, lombo, copa lombo, maminha, coroa de costela)

FAÇA SUA ENCOMENDA COM ANTECEDÊNCIA
Rua Alberto Cintra, 454 - Cidade Nova

3488-8050

O melhor joelho de porco de Belo Horizonte!

Ligue e faça seu pedido.
Não cobramos taxa de entrega.
3403-1222 | 8861-5700 (Oi) Alessandra

/alelizdistribuidora
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Apesar dos problemas, temos praças para todos os públicos
FOTOS: THIAG
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Praça 13 de Maio (Nova Floresta) - Conh
ecida como Praça
do Preto Velho. Desde 1982 serve como
ponto de encontro
para umbandistas de Belo Horizonte

Praça Guimarães Rosa (Cidade Nova) - Um dos locais públicos de maior movimentação no
bairro Cidade Nova

Praça Padre
Aloísio (União
) - Após anos
um ponto de
de descaso, ho
lazer para mor
je é
adores do ba
irro

Praça Zaira de Paula Silveira (Silveira) - Ganhou vida nova com a instalação da academia a
céu aberto

ES

FABILY RODRIGUES

Praça Barakat Issa
Barakat (Cidade No
va) - Localizada em
uma rua sem saída,
abriga uma árvore ce
ntenária

Praça na rua Antônio Peregrino Nascimen
to (Palmares) - O
local parece abandonado e não tem o forma
to de uma praça
tradicional.
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ENQUETE
Moradores reivindicam melhorias e mais conservação das praças
“A Praça 13 de Maio deveria ser um local de lazer, um ponto de encontro
para namorados, um local onde você senta e lê o jornal. Ela deveria ser
mantida sempre limpa e poderiam colocar brinquedos para as crianças.”
João Batista Bertolini, Representante comercial

“Eu gosto muito da Praça 13 de Maio. As árvores são muito bonitas, mas
ela está muito mal cuidada. Acho que o local deveria ser mais seguro,
iluminado e limpo. Uma praça embeleza um bairro.”
Rosana Fátima de Oliveira, Pesquisadora

“Antes da reforma, a praça Zaira de Paula Silveira era usada praticamente
como depósito de lixo. Ela estava abandonada e até por isso acredito que
ainda não tenha tanto movimento de moradores, pois as pessoas ainda
não descobriram esse local.”
Aparecida Coeli, Moradora do bairro Silveira

“De forma geral, o espaço das praças é importante para a recreação, a
socialização, para se exercitar, tomar sol e relaxar. Mas é essencial que o
local tenha uma boa estrutura e, principalmente, que seja seguro.”
Daniele Barreto da Cunha Ferreira, Fonoaudióloga

“Gosto muito da Praça Barakat Issa Barakat, mas sua conservação deixa
a desejar. Ela fica suja, com a grama alta e o piso rachado. De vez em
quando também aparecem moradores de rua por aqui.”
Ivan Barbosa Câmara, Estudante

“De modo geral, acho que deveriam ocorrer mais eventos nas praças e
eles deveriam ser mais divulgados. Eu gostaria de ver projetos ligados à
orientação nas áreas de saúde, educação e atividades voltadas para o
público infantil.”
Márcio José da Silva Ricardo, Supervisor de produção

“Moro aqui há oito anos e a praça da Rua Maura com Davi Alves Barreto
sempre esteve nessa situação: muito entulho, lixo e iluminação que não
funciona. O local é muito perigoso e precisa ser cuidado.”
Fabiane Alves da Silva, Supervisora de uma multinacional

“Às vezes vejo turmas usando droga na praça da Rua Antônio do
Nascimento Peregrino. Liguei para a polícia, mas eles não vieram. O local
é muito perigoso. Era melhor que essa praça nem existisse.”
Mary Márcia Nitsche, Aposentada

“Além de mais brinquedos, a Praça Ismael de Oliveira Fábregas deveria
ter brinquedos apropriados para cada idade. Tenho um filho pequeno e os
que estão disponíveis aqui são perigosos para ele.”
Luciana Gouveia de Oliveira, Professora

“Os aparelhos da Academia a céu aberto deram uma dinamizada na Praça
Guimarães Rosa, pois antes o local estava ocioso. Com mais brinquedos,
uma boa iluminação e segurança, principalmente à noite, o espaço seria
mais utilizado.”
Charles Araújo, Funcionário público

“Eu não me sinto segura na Praça Guimarães Rosa. Acho que o espaço
poderia ser monitorado e ter mais policiamento. À noite, por exemplo, não
costumo frequentar o local justamente pela falta segurança.”
Elizete Vítor, Dona de casa

“Eu já vi pessoas usando drogas na praça da Rua Antônio do Nascimento
Peregrino e já presenciei um sequestro. Dois rapazes chegaram armados,
tamparam a boca de uma menina e a jogaram dentro de um carro.”
Yvany Quintino de Souza, Faxineira

Instituto Terracota
Seu espaço de beleza no Cidade Nova.
Hidratação capilar, manicure, pedicure, corte (feminino,
masculino e infantil ), pacotes estéticos faciais e corporais
com preços irresistíveis para Janeiro e Fevereiro.
Venha conferir nossos serviços especiais.
Em breve barbearia exclusiva para eles.

Rua professor Pimenta da Veiga, 904
Bairro Cidade Nova • BH, MG
31 3072-4177 • 31 3566-2438
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Parques, um refúgio da natureza na cidade
Além do grande número de praças, o
bairro Cidade Nova e região possuem também
uma diversidade de parques, que contribuem
para um clima mais ameno em contrapartida
à paisagem urbana. Só a região Nordeste da
capital conta com 13 parques municipais,
sendo nove deles abertos à população. Belas áreas verdes como o Parque Ecológico e
Cultural Professor Marcos Mazzoni, Parque Renato Azeredo, Parque Ismael Oliveira Fábregas
e Parque Orlando de Carvalho recebem grande público, durante toda a semana, para prática de atividades físicas, descanso e lazer

com os familiares.
Recentemente o Parque Linear da Avenida José Cândido da Silveira (canteiro central) sofreu uma intervenção para a criação
de uma ciclovia, que, segundo a Fundação
de Parques Municipais de Belo Horizonte
(FPM), foi cancelada por não estar tecnicamente dentro das exigências da legislação
ambiental vigente. A assessoria de imprensa
da Fundação informou que ainda estão previstas ações para o início de 2015, como o
alargamento da pista de caminhada, instalação de mobiliário urbano (bebedouros, ban-

cos e novos aparelhos de ginástica), além de
revitalização do paisagismo.
Aproveitando as férias escolares que
se estendem até o final de janeiro, a FPM
anuncia também o projeto Férias nos Parques, a ser realizado no Parque Professor
Marcos Mazzoni (dias 27 e 28/01), das 8h
às 12h e das 13h às 17h. Na ocasião serão
oferecidas as “Oficinas das Águas”, do projeto Águia não é galinha. As atividades serão desenvolvidas em duas etapas. Em um
primeiro momento, os participantes serão
convidados a conhecer “A História da Gota

FOTOS: fabily rodrigues

Parque Orlando de Carvalho Silveira

Parque Renato Azeredo
THIAGO CHAVES

Parque Linear

Parque Ismael Oliveira Fábregas

D’Água” e irão receber o desafio de ilustrar
uma resposta para a pergunta “Como você
participa do ciclo da água?”. Cada oficina
dura, em média, 50 minutos e tem capacidade de atendimento para 20 participantes.
A faixa etária é de 5 a 12 anos.
Para mais informações ou para esclarecer dúvidas sobre o projeto Férias nos
Parques, entre em contato com a Divisão
de Eventos e Educação Ambiental da FPM,
pelo e-mail agendaparques@pbh.gov.br ou
telefone 3277-5398 ou ainda pelo site
www.pbh.gov.br/parques. (Vinícius Brandão)
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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.

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: 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.
Contato: Interessados devem cadastrar seu currículo
no site www.supernosso.com.br ou comparecer à Av.
Amazonas, 1.464 – Barro Preto, de segunda a sexta-feira, das 8h às 17h, munidos dos documentos pessoais.

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.
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, 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.
Contato: Interessados devem cadastrar seu currículo
no site www.apoiomineiro.com.br ou comparecer à
Av. Amazonas, 1.464 – Barro Preto, de segunda a
sexta-feira, das 8h às 17h, munidos dos documentos
pessoais.

REDE BRISTOL
Função: GARÇOM (Savassi)
Vagas: 2
Especificação / Perfil: Ambos os sexos. Horário:
5h40 às 14h00, escala 6x1. Salário + benefícios.
Função: MENSAGEIRO (Nova Suíça)
Vagas: 1
Especificação / Perfil: Sexo masculino, 2º grau
completo, necessário habilitação B, escala 6x1 ou
12x36. Salário + benefícios.
Função: ENCARREGADO DE MANUTENÇÃO (Savassi) Vagas: 1
Especificação / Perfil: Sexo masculino. Experiência
em manutenção predial. escala 6x1 Horário: 8h às
16h20, escala 6x1. Salário + benefícios.
Contato: Enviar currículo para o e-mail
recrutamento.mg@redebristol.com.br.

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 site (www.liderservicos.com.br), e-mail
(rh@liderservicos.com.br) ou telefone 3281-5245.

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.
UNIFENAS
Função: AGENTE DE VIAGEM
Vagas: 5
Função: ESTÁGIO PARA ALUNOS DE CURSOS
Função: AJUDANTE DE COZINHA
Vagas: 1
SUPERIORES
Vagas: 2
Função: ANALISTA DE FOLHA DE PAGAMENTO Vagas: 1
Especificações / Perfil: Ambos os sexos, estar nos
Função: ASSISTENTE ADMINISTRATIVO
Vagas: 1
cursos de Enfermagem, Biomedicina, Farmácia ou
Química. As vagas são para estagiar nas unidades
Função: ASSISTENTE DE CONTADORIA FISCAL Vagas: 1
Jaraguá e Itapoã.
Função: ATENDENTE DE BALCÃO
Vagas: 2
Função: ESTÁGIO PARA ALUNOS DE CURSOS
Função: AUXILIAR DE CORTE (COSTURA) Vagas: 1
TÉCNICOS
Vagas: 2
Função: AUXILIAR DE LIMPEZA
Vagas: 10
Especificações / Perfil: Ambos os sexos, estar em cursos
Função: AUXILIAR LINHA DE PRODUÇÃO Vagas: 1
técnicos em Química, Biotecnologia ou Patologia Clínica.
Função: AUXILIAR MECÂNICO DE AUTOS Vagas: 2
As vagas são para estagiar nas unidades Jaraguá e Itapoã.
Função: AÇOUGUEIRO		
Vagas: 1
Contato: Enviar o currículo para rh.bh@unifenas.br.
Função: COZINHEIRO INDUSTRIAL
Vagas: 1
Função: LANTERNEIRO DE AUTOMÓVEIS Vagas: 2
LÍDER SERVIÇOS
Função: MECÂNICO DE AUTO EM GERAL Vagas: 2
Função: PROMOTOR(A) COM MOTO
Vagas: 5
Função: MECÂNICO DE ÔNIBUS URBANO Vagas: 6
Especificação / Perfil: (Vagas para Belo Horizonte,
Função: OPERADOR DE CAIXA
Vagas: 1
Betim, Contagem, Coronel Fabriciano, Divinópolis e
Função: OPERADOR DE DESEMPENADEIRA Vagas: 3
Pará de Minas) Atuar em visitas a redes de superFunção: OPERADOR DE EMPILHADEIRA Vagas: 50
mercados e hipermercados. Reposição de produtos,
Função: PADEIRO		
Vagas: 1
limpeza, precificação, rodízio de mercadorias, merFunção: PASSADOR DE ROUPAS
Vagas: 1
chandising, ponto extra, montagem de ilhas, etc.
Função: PINTOR DE AUTOMÓVEIS
Vagas: 1
Salário: R$ 800,00 + benefícios: vale alimentação /
Função: TELEFONISTA		
Vagas: 2
combustível e aluguel. Horário: 2ª a 6ª (8h às 17h) e
Função: TORNEIRO CNC		
Vagas: 1
sábado (8h às 12h).
Função: TORNEIRO MECÂNICO
Vagas: 1
Função: DEMONSTRADORA / DEGUSTADORA Vagas: 1
Confira as vagas completas no site www.emfocomidia.com.br/empregos

EMFOCOMÍDIA

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.
Função: MARKETING/PUBLICIDADE
Vagas: 1
Especificações / Perfil: Experiência nas áreas
de Marketing e Publicidade. Elaboração de peças
publicitárias, atualização das 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. Horário: 9h30 às 18h30.
Contato: Enviar currículo com foto para o e-mail
emfocomidia@emfocomidia.com.br.

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

www.vianovaimoveis.com.br

Locação: 3465-2255
Venda: 3465-2277
PJ3142

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)

EMFOCOMÍDIA

RT: Maria Cristina D. Perdigão – CROMG 11.853

Horário de Funcionamento:
Segunda a Domingo: 11h às 0h
Delivery: 19h às 23h
Sábado, Domingo e feriado
de 12h às 23h

Rua Alberto Cintra, 265 - Cidade Nova

Rua Izabel Bueno, 670 - Jaraguá - (31) 3443-5594
Avenida Fleming, 200 - Ouro Preto - (31) 3291-3988

3486‐0167

Cidade Nova

Janeiro de 2015

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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