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PRÓXIMA EDIÇÃO – Em nossas próximas edições divulgaremos uma pesquisa realiza-
da para identificar os principais PROBLEMAS DA REGIÃO, na qual ouvimos sugestões 
e críticas da população em geral; falaremos ainda sobre o estado de conservação e a 
importância das PRAÇAS locais, que já não são tão bem frequentadas como antes; e 
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. Os problemas 
e debates sobre a LEISHMANIOSE e DORES DE CABEÇA estão entre os próximos 
temas a serem abordados. Quer dar a sua opinião sobre algum assunto? Participe!

CONFIRA NESTA EDIÇÃO
Editorial sobre os dois anos de atuação na 
região – Página 2
Escolas realizam eventos de final de ano – 
Página 3

Dicas para economizar água – Página 5

Fim de ano mobiliza comércio da região

O fim do ano chegou e as pessoas já se mobilizam para 
as confraternizações, reuniões e comemorações típicas do 
Natal e Ano Novo. Pensando nisso, e aproveitando esta épo-
ca que favorece bem o comércio, os lojistas da região do 
Cidade Nova estão investindo em promoções, descontos, 
renovação de estoque, produtos diferenciados, contratações 
temporárias, sorteios de brindes, entre outras alternativas 
para atrair os clientes ansiosos para comprar os presentes 
para amigos e familiares.

É preciso oferecer algo a mais para fazer com que o 
cliente opte por uma loja específica em vez de outra, ou que 

ele prefira consumir no bairro em vez de ir para os shoppings. 
Isso é possível hoje, pois a realidade do comércio local mu-
dou. Há produtos melhores, com preços competitivos, além 
das facilidades de estacionamento, atendimento mais perso-
nalizado, entre outros benefícios que deixam o cliente mais à 
vontade e com mais confiança.

Passear pelos corredores dos shoppings se tornou uma 
aventura nem sempre muito agradável. A multidão atrapalha 
a visualização das vitrines e escolher qualquer produto re-
quer muita paciência. Com tanta demanda, o atendimento 
das lojas se torna mais lento e os preços ainda mais sal-

gados. Por isso, consumir nos bairros locais tem se tornado 
algo cada vez mais interessante e prático e, para facilitar, as 
lojas apostam em diferenciais.

O mês de dezembro sempre traz um ânimo maior para 
o comércio e para as pessoas de um modo geral. Por isso 
é hora de ir às compras e também de vender com sabedo-
ria, sem abusar dos preços, mantendo um bom atendimento 
para fidelizar os clientes e provar que consumir nos bairros é 
uma ótima opção.

Leia mais nas páginas 6, 7 e 9

Saúde e Bem-estar: câncer de próstata – 
Página 10

Dani

Calla Patarráz

My Joy Kids

FOTOS: CID COSTA NETO

INTERNET

Sistema BH Bike facilita deslocamento e 
amplia lazer – Página 12
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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, não temos comprometimento ou vínculo com 
nenhuma associação, empresa ou empresário, político ou entidade. Nosso objetivo é informar, esclarecer, 
debater, criticar e melhorar a qualidade de vida da região. Faremos isso por meio de matérias informativas, 
dicas, informações úteis e notícias voltadas a todos os envolvidos, de uma maneira ou de outra, com os 
bairros locais. O Jornal é distribuído gratuitamente (10 mil exemplares) nas residências, comércios e locais 
de grande circulação dos bairros citados.

O Jornal Cidade Nova em Foco é uma publicação da Em Foco Mídia

EM FOCO MÍDIA
www.emfocomidia.com.br
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Rua Francisco Vaz de Melo, 20, salas 4 e 5   Jaraguá | Shopping Liberdade

ANUNCIE AQUI

Destaque o nome de sua empresa nos jornais da “Em Foco Mídia”! É uma maneira segura e 
com maior possibilidade de retorno para divulgar os serviços e produtos que ela oferece. 
Os 10 mil exemplares de cada um dos quatro jornais são distribuídos gratuitamente nas 
residências, comércios e instituições, além de demais locais estratégicos e de grande cir-
culação dos bairros em que atuamos. São distribuídos ainda em clubes (Jaraguá, Iate, 
PIC, Labareda, Vila Olímpica, Cruzeiro e XV Veranista), academias, restaurantes, padarias, 
farmácias, supermercados, associações e demais organizações de cunho comunitário 
e social. É a garantia de ser visto num meio de comunicação com credibilidade, sede 
própria, alta visibilidade, qualidade gráfica e editorial, com papel diferenciado e uma 
distribuição impecável.

JARAGUÁ EM FOCO: Distribuído gratuita-
mente nos bairros Jaraguá (Liberdade/ 
Santa Rosa), Dona Clara, Aeroporto, 
Universitário, Indaiá e São Luiz.

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.

PLANALTO EM FOCO: Planalto, Itapoã e 
parte do Campo Alegre, Vila Clóris, Santa 
Amélia e Santa Branca.

emfocomidia@emfocomidia.com.br | www.emfocomidia.com.br

EXPEDIENTE

Rua Gonçalo Coelho, 92 - Cidade Nova | 3564-6597
acompanhar.com.br      facebook.com/acompanhar

Alfabetização

EDITORIAL

São raras as vezes em 
que falamos sobre nossa 
própria empresa em nossos 
jornais, pois estamos foca-
dos em informar, divulgar 
as notícias locais e debater 
assuntos relevantes aos in-
teresses dos moradores, co-
merciantes e demais pessoas 
envolvidas com a região. Mas 
gostaríamos de mostrar aos 
nossos leitores e parceiros 

como anda nosso trabalho e os próximos passos da “Em 
Foco Mídia”.

O Jornal Cidade Nova em Foco completou dois anos 
no mês de novembro; em outubro o Jaraguá em Foco com-
pletou seis anos e o Planalto em Foco, três; e o Ouro Preto 
em Foco completou quatro anos em setembro. Em breve 
lançaremos o Turismo em Foco, com os mesmos objetivos 
e a qualidade editorial, além da mesma determinação em 
publicar matérias de interesse geral que despertem o pra-
zer pela leitura e uma ótima aceitação do jornal em geral. 
Estamos muito satisfeitos com os resultados que tivemos 
nesse período, mas queremos ir muito além e sabemos 
que este trabalho pode se estender ainda mais, para que 
possamos alcançar um número maior de leitores e, princi-
palmente, conquistar uma parceria maior com moradores, 
anunciantes e comerciantes.

Quando lançamos o Cidade Nova em Foco fizemos 
uma aposta alta, mas com a certeza de que veio para ficar, 
imaginando que aqui também teria tudo para dar certo. E 
deu! Passamos a conhecer muitas pessoas, fizemos boas 
parcerias, novas amizades e ganhamos a ótima sensação 

de oferecer uma ferramenta prática, útil e de interesse 
geral, justamente porque é feito com muita boa vontade, 
profissionalismo e conhecimento dos assuntos tratados. A 
repercussão, a referência e o respeito que conquistamos 
são consequências do bom contato que temos com todos 
e da participação de pessoas que colocam suas opiniões 
no Jornal para falar de assuntos de sua especialidade ou 
interesse. Mas temos uma expectativa que essa participa-
ção aumente e que possamos ainda aumentar as parce-
rias com as empresas locais, divulgando suas ações em 
nossas matérias.

O foco desses trabalhos são os moradores e comer-
ciantes das nossas áreas de atuação. Divulgar notícias 
práticas e de interesse geral, mostrar problemas e pos-
síveis soluções, além de cobrar ações dos órgãos com-
petentes, é o que temos de fazer. Para isso, temos uma 
equipe completa com jornalistas, revisor, diagramador, 
designer, fotógrafo, pessoas nos setores administrativo e 
financeiro, além da distribuição. Assim acreditamos que 
deva ser um jornal, independente do seu tamanho e es-
trutura. Bons profissionais certamente farão um trabalho 
mais elaborado, cuidadoso e profissional. Além de gostar-
mos muito do que fazemos, ainda passamos a segurança 
aos nossos anunciantes e parceiros, pois eles saberão em 
que estão investindo, sem riscos de problemas, imprevis-
tos e com a garantia da integridade do trabalho. 

Desde a nossa primeira edição tivemos uma ótima 
aceitação, um retorno muito positivo dos moradores dos 
bairros Cidade Nova, União, Silveira, Palmares, Ipiranga, 
Sagrada Família, Nova Floresta, entre outros, e a confiança 
de muitos parceiros e anunciantes que já estiveram e con-
tinuam em nossas páginas. Os contratos de publicidade 
atuais são mais longos e algumas empresas que anuncia-

vam em 2012 e 2013 estão retornando para as nossas 
páginas. Tudo isso é muito gratificante e nos faz querer ir 
um pouco além. E é o que faremos.

A credibilidade que conquistamos e os elogios que 
recebemos não são apenas por buscarmos matérias que 
sejam interessantes ao público e nem pela publicidade, 
que é quem paga o jornal, mas sim devido à participa-
ção popular, seja qual for o assunto. É por meio de re-
clamações, sugestões e comentários que conhecemos o 
que a população local quer e é exatamente isso que gera 
a pauta. Pelos outros tomamos conhecimento de muitos 
comentários, elogios e críticas ao Jornal, mas o que gosta-
ríamos é que isso chegasse diretamente ao nosso e-mail 
ou telefone. Acreditamos que seja este o caminho e refor-
çamos o pedido da participação e das sugestões para que 
possamos produzir, cada vez mais, um material para uma 
leitura agradável.

São muitos os novos jornais que surgem, mas pou-
cos os que duram mais de duas edições. São muitas as 
opções de divulgação hoje em dia e poucos os recursos 
financeiros para tal. O que podemos garantir em nosso 
trabalho é a divulgação num meio de comunicação com 
credibilidade, ética, compromisso, reconhecimento, sede 
própria, profissionais capacitados, qualidade gráfica e 
editorial, alta visibilidade e com uma distribuição impe-
cável. Agradecemos o respeito e os comentários ao nosso 
trabalho e nos colocamos à disposição de todos para su-
gestões, críticas, reclamações, comentários e sugestões de 
matérias. Boa leitura, Feliz Natal e fique com Deus!

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

Crescimento e expansão de um trabalho profissional e reconhecido
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Uma das atividades já tradicionais 
no fim do ano letivo do Colégio Logosófico 
Unidade Cidade Nova é a Mostra de Co-
nhecimentos, em que alunos dos ensinos 
Infantil e Fundamental I e II apresentam 
trabalhos de diversas disciplinas. Este 
ano, a Mostra aconteceu no dia 22 de no-
vembro e contou com a presença de todo 
o corpo docente e familiares dos alunos, 
que conferiram de perto os resultados dos 
trabalhos escolares.

Além da Mostra de Conhecimentos, 
o Logosófico ganha representação neste 
fim de ano no 43º Concurso Internacio-
nal de Redação de Cartas para Jovens, 
promovido anualmente pela União Postal 
Universal (sediada em Berna, na Suíça). 

A aluna do oitavo ano, Júlia de Oliveira 
Melo, será premiada no dia 10 de de-
zembro pela conquista do primeiro lugar 
na fase estadual e do segundo lugar 
nacional. Ela concorreu com diversos es-
tudantes de Minas Gerais e do Brasil. O 
tema da redação foi “Escreva uma carta 
para dizer de que forma a música in-
fluencia a vida”. Segundo a diretora Sueli 
Moraes Martins, a premiação foi mereci-
da. “A aluna expressou com muita criati-
vidade e sensibilidade a sua admiração 
por Beethoven, para quem dirigiu a sua 
carta”, afirma. O relato vitorioso retrata a 
superação do compositor após perder a 
audição ainda jovem e continuar fazendo 
músicas que entraram para a história.

Fim de ano com mostra e premiação
no Logosófico

Alunos do Colégio Magnum apresentaram 
a conclusão dos trabalhos do projeto “Inter-
ciências”, no dia 1º de dezembro, no Terraço 
Brinquedolândia do prédio Magnito. Na ocasião, 
todos os estudantes do segundo ano do Ensino 
Médio mostraram o resultado de pesquisas rea-
lizadas dentro da temática: “Cidade, seus pro-
blemas e desafios”. Os trabalhos tiveram caráter 
interdisciplinar e foram realizados ao longo de 
todo o ano letivo.

Um dos projetos mais comentados foi 
o “Estresse nas cidades – um olhar sobre 
o transporte urbano e o trabalho dos mo-
to-frentistas”, que, segundo o professor e 
orientador Anselmo Sampaio, teve um cará-
ter acadêmico forte. “Ficou muito próximo de 
uma pesquisa de nível universitário”, aponta. 
A boa impressão foi tamanha que, após a 
conclusão do trabalho, o professor Anselmo 
e os integrantes do grupo estão entrando na 
segunda etapa do projeto. “Ele foi encami-

nhado à Câmara Municipal de Belo Horizonte 
para servir de base para um projeto de lei que 
prevê a criação do Dia Municipal de Combate ao 
Estresse no Trânsito”, afirma.

Durante a pesquisa os alunos membros do 
grupo – Ana Beatriz de Castro, Luísa do Espírito 
Santo, Rodrigo Otatti, Renata Silva, Luiza Ferreira 
e Sérgio Henrique –, conversaram com passagei-
ros do transporte público, deficientes físicos e 
motoboys para entender a situação do trânsito 
na região. Ana Beatriz conta sobre o processo de 
produção do trabalho. “Aprendemos muito com a 
pesquisa e identificamos, por exemplo, que 53% 
dos usuários do MOVE afirmaram não sentir me-
lhorias no novo modelo de transporte público, 
comparado com o anterior”, afirma. A impressão 
geral é de que as pessoas andam insatisfeitas 
e os alunos estão dando sua contribuição para 
melhorar a cidade como um todo. (Vinícius 
Brandão)

Trabalho de alunos do Magnum pode se 
tornar Projeto de Lei

CIDADE NOVA INFORMA

Alunos do Colégio Maximus, unida-
des Santa Inês e Palmares, celebraram 
a conclusão do Ensino Médio nos dias 
26 e 27 de novembro. A escola organizou 
em cada unidade uma “Cerimônia de 
Formatura”, com a presença de todos os 
alunos do terceiro ano, seus familiares 
e demais membros da comunidade es-
colar. Além dos discursos emocionados 
dos formandos, foram celebrados cultos 
de Ação de Graças com a presença de 

um padre e um pastor. Representantes 
eleitos internamente fizeram discursos 
sobre a importância da conclusão de 
todo o período letivo. As palavras foram 
marcadas pelas boas recordações, ex-
pectativas para o futuro profissional e 
mensagens de bons votos. Professores 
e funcionários da escola também foram 
lembrados e receberam o agradecimento 
e homenagem dos alunos pelos serviços 
prestados. 

Formatura no Maximus

VINíCIUS BRANDãO
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LEITOR EM FOCO
Este espaço é destinado a você, leitor e morador dos bairros da região do Cidade Nova, que pode elogiar, criticar, sugerir e comentar as matérias do Cidade Nova em Foco ou fatos dos bairros locais. Colabore 
com o Jornal! Mande a sua história, conte um caso inusitado passado na região, um acontecimento, ou mesmo envie uma fotografia antiga ou curiosa para a galeria de fotos do Jornal. Este espaço é todo 
seu. Entre em contato por e-mail: emfocomidia@emfocomidia.com.br. Participe! O Cidade Nova em Foco quer melhorar, crescer e informar ainda mais com a ajuda de cada leitor.

CRÔNICA
“Continuamos admiradas com suas pa-

lavras e colocações nas crônicas do Cidade 
Nova em Foco. A última sobre as mudanças 
necessárias do nosso país, falou tudo que mui-
tos brasileiros gostariam de falar ou ouvir. Foi 
muito pertinente e muito neutra. Acima de tudo 
precisamos de mudanças. Ninguém quer go-
vernos corruptos e oportunistas usando nosso 
dinheiro e nossa boa vontade. Precisamos dar 
um basta em muitas coisas para não sentirmos 
mais vergonha do governo do nosso país. Que 
Deus nos proteja. Parabéns e obrigada!”

Magali Cunha, Moradora e empresária no 
bairro Cidade Nova
 

“Caro Fabily, sou leitor assíduo do Jaraguá 
em Foco e, desde a primeira leitura, sempre ad-
mirei suas crônicas. A última foi, sem dúvida, a 
melhor que já li, reli, refleti... Meus parabéns! 
Que o governo tenha em mente os números 
dessa eleição com 54,4 milhões de votos a 
favor, 51 milhões contra, 7 milhões de votos 
nulos e brancos e 30 milhões de abstenções, 
mostrando que o país precisa de mudança, de 
seriedade, de honestidade e por aí vai. Como 
você fala na crônica, não torço contra, mas tor-
ço pela mudança. Abraços!”

Italo Mendicino Júnior, Morador do bairro 
Dona Clara

“Boa tarde, meu amigo Fabily. Parabéns 
pela citação de Rousseau na crônica deste 
mês, ao dizer que seja você a mudança que 
você espera e só Deus mesmo nas causas 
governamentais de nosso país. Forte abraço!”

Zoltan Caputo, Morador de bairro Jaraguá

COTIDIANO E ESCASSEZ DE ÁGUA
“É interessante ver como o jornal impres-

so ainda consegue mobilizar pessoas e criar 
debates, mesmo que de menor porte como o 
que presenciei na Feira dos Produtores, onde 
um grupo de quatro pessoas, sendo dois com 
o Cidade Nova em Foco nas mãos, discutiam 
sobre o problema de escassez de água no 
planeta, usando a matéria publicada no jornal 
como referência. Isso me faz lembrar de tem-
pos mais antigos, quando corríamos para as 
bancas ansiosos pelas notícias do dia anterior 
e a repercussão de alguns fatos. Não existia 
toda essa rapidez de informações com a in-
ternet. E comento tudo isso, pois com internet 
ou não eu gosto muito do trabalho de vocês, 
coleciono e sempre leio as edições. E sei que 
outras pessoas fazem o mesmo. Belo trabalho 
e continuem nessa linha realista, sincera e sem 
tendenciosismo.”

Arthur Prates, Advogado e morador do 
bairro União

“Vocês foram muito felizes no tema da 

edição de novembro do Cidade Nova em Foco, 
destacando o tema que mesmo sendo tão fa-
lado na mídia ainda precisa de mais enfoque: 
a falta de água. As pessoas precisam saber 
mais sobre a realidade e entender que cada 
um pode contribuir muito, mas acima de tudo 
ter consciência e evitar o desperdício. Quan-
do o assunto é destacado em âmbito local 
acredito que o retorno pode ser maior, assim 
como a conscientização. Já percebi que vocês 
têm essa preocupação e realizam matérias de 
cunho tanto informativo como de conscientiza-
ção. Parabéns pelo trabalho!”

Dayse Paula Magno, Empresária e mora-
dora do bairro Silveira

“Gostaria de sugerir uma pauta para o 
Cidade Nova em Foco. Falar e denunciar a len-
tidão das obras da via 710, esse importante 
corredor viário para nossa capital e região.”

Carlos Bitar, Morador da região do 
Cidade Nova

 
“Bom dia, Fabily! É a primeira vez que vejo 

o Jornal Cidade Nova em Foco, pois moro no 
bairro Sagrada Família e acho que o jornal não 
chegava nesta parte do bairro. De ótima quali-
dade a publicação, mas vou fazer algumas pon-
derações, ok? Acho que você deve aumentar o 
corpo de letra, pois está muito cansativo este 
tamanho para ler. Vocês têm espaço para tal! 

Como também têm espaço para colocar mais 
matérias, ficando mais agradável e agregando 
mais conhecimento ao leitor, para que não seja 
configurado apenas como material publicitário, 
apesar de ser este que paga a conta. Gostei 
muito da matéria sobre a água, mesmo que já 
tenhamos consciência, é sempre bom rever-
mos mais sobre o assunto e praticarmos cada 
dia mais a economia com consciência.”

Beatriz Vianna, Moradora do bairro 
Sagrada Família

RESPOSTA DO EDITOR: Agradeço os elogios 
e comentários, assim como as críticas cons-
trutivas que nos ajudam a preparar edições 
melhores. O tamanho da fonte, por exemplo, é 
algo que já havíamos planejado para mudar já 
na primeira edição de 2015, ou seja, na próxi-
ma. Quanto às publicidades, é natural que no 
final do ano a procura seja maior e buscamos 
ajustar, pois nosso objetivo é sempre oferecer 
um jornal informativo, mesmo que este precise 
da publicidade para sobreviver. Produziremos 
sempre matérias de interesse geral, principal-
mente aquelas que podem ajudar a conscienti-
zar as pessoas e as que falam de problemas ou 
necessidades da região como a segurança, o 
trânsito e a própria via 710, citada pelo Carlos. 
Obrigado e acompanhe outras matérias em 
nosso site www.emfocomidia.com.br.

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

A melhor opção em radiogra�as
odontológicas da região

Exames digitais intra e extra-bucais, documentações ortodônticas,
fotogra�as e laudos radiológicos.

Envio de exames via web, imediatamente após realizá-los.www.novaimagemrx.com.br

Locação: 3465-2255

           Venda: 3465-2277www.vianovaimoveis.com.br

Rua Prof. Pimenta da Veiga, 1038 
Cidade Nova

PJ3142

PARA MORAR OU INVESTIR, OS MELHORES

IMÓVEIS DA REGIÃO ESTÃO AQUI!
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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
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IMPERNOVA
Soluções em Impermeabilização

Limpeza de estofados e tapetes

Rua Luiz Castanhedes, 496
Santa Cruz

Máquinas especiais para lavagens especiais

www.impernova.com.br(31) 3424-1044

Neste processo o tapete não é amassado ou 
dobrado, evitando marcas após a secagem e 
garantindo a integridade do material

 Este batedor mecânico é 
um equipamento projeta-
do para produzir mais de 
34.000 vibrações harmô-
nicas por minuto, aplica-

das profundamente no 
verso dos tapetes,

tirando qualquer areia 
seca, poeiras e outros 

sedimentos pesados 
presos às fibras ou ao 
tecido base do tapete

Temos o que há de melhor em tecnologia e limpeza de tapetes nacionais e importados

 RUG BEATER SPINNER CAR (centrífuga)

Na edição anterior abordamos a questão 
da escassez de água no planeta e como ain-
da é alto o desperdício e a falta de conscien-
tização das pessoas em geral. O PDF da edi-
ção com a matéria pode ser vista em nosso 
site www.emfocomidia.com.br/cidadenova. 
Usar a água com consciência é a maneira 
mais sustentável para superar a crise da fal-
ta de água no mundo, pois garante recursos 
suficientes para o futuro. Evitar o desperdício 
é uma atitude que deve ser adotada o tempo 
todo, não só em períodos de seca. Somos 
nós que devemos nos adaptar às condições 
do meio ambiente, e não o contrário. Confira 
abaixo algumas dicas que podemos usar no 
dia a dia para fazer nossa parte nessa luta 
contra o desperdício.

1 – Banho: se molhe, feche o chuveiro, se en-
saboe e depois abra para enxaguar. Não fique 
com o chuveiro aberto o tempo todo. O con-
sumo cairá de 180 para 48 litros, pois cada 
minuto no banho você gasta entre 3 e 9 litros 
de água;

2 – Escovar os dentes: escove os dentes e 
enxágue a boca com a água do copo. Eco-
nomizará 3 litros de água. Caso escove os 
dentes com a torneira aberta o tempo todo 
poderá desperdiçar até 25 litros;

3 – Descarga: verifique se a válvula não está 
com defeito. Aperte-a uma única vez e não 
jogue lixo e papel no vaso sanitário;

4 – Torneira: uma torneira aberta gasta de 12 a 
20 litros/minuto. Se deixar pingando, são des-
perdiçados 46 litros/dia. Isso significa 1.380 
litros por mês. Por isso, feche bem as torneiras;

5 – Vazamentos: um buraco de 2 milímetros 
no encanamento desperdiça cerca de 3 cai-
xas-d’água de mil litros;

6 – Caixa-d’água: não a deixe transbordar e 
mantenha-a tampada;

7 – Louças e máquina de lavar: lavar louças 
com a torneira aberta, o tempo todo, desper-
diça até 105 litros de água. Ensaboe a louça 
com a torneira fechada e depois enxágue 
tudo de uma vez. Na máquina de lavar são 
gastos 40 litros. Utilize-a somente quando 
estiver cheia. A água desta pode ser utilizada 
para lavar calçadas e quintais;

8 – Regar jardins e plantas: no inverno, a 
rega pode ser feita dia sim, dia não, pela ma-
nhã ou à noite. Use mangueira com esguicho- 
revólver ou regador;

9 – Lavar carro: com uma mangueira se gas-
ta cerca de 600 litros de água em mais ou 
menos 30 minutos. Só lave o carro uma vez 
por mês, com balde de 10 litros, para ensa-
boar e enxaguar. Para isso, use a água da so-
bra da máquina de lavar louça, por exemplo;

10 – Limpeza de quintal e calçadas: não 
utilize a mangueira como se fosse vassoura. 
Utilize uma vassoura e depois jogue um bal-
de de água (assim você economiza cerca de 
250 litros de água). Se possível, utilize a água 
que sai do enxágue da máquina de lavar. 

11 – Regar as plantas: regue o gramado ou jar-
dim entre 6h e 8h ou após às 19h. Isso evitará o 
excesso de evaporação, entre outros gastos;

12 – Manutenção: conserte os vazamentos, 
troque ou arrume as torneiras pingando e 
faça o teste do relógio de água: se os pon-
teiros continuarem rodando sem consumo, é 
sinal de vazamento.

Dicas para economizar água e ajudar a salvar o planeta
FOTOS: INTERNET

A região do Cidade Nova conta com 
dois grupos de Alcoólicos Anônimos (A.A.), 
nos bairros União e da Graça. Os grupos se 
reúnem duas vezes por semana e estão de 
portas abertas para todos os interessados 
em alcançar a sobriedade. O A.A. é uma ir-
mandade de homens e mulheres que buscam 
trocar experiências e se apoiam na missão de 
se recuperarem do alcoolismo. Apesar das 
reuniões ocorrerem em igrejas, elas não estão 
ligadas a nenhuma seita ou religião, nem a 
movimento político ou instituição. Os interes-

sados em buscar ajuda no A.A., devem procu-
rar os grupos nos seguintes horários e locais:

Grupo Floresta de A.A – Reuniões nas 
quintas-feiras, às 19h30 e nos domingos às 
9h. Rua Jussara, 422 – Bairro da Graça, Igreja 
São Judas Tadeu

Grupo Encontro de Paz – Reuniões às 
terças-feiras, às 20h e nos domingo às 19h. 
Rua Bolívia, 328 – Bairro União, Igreja da 
Piedade

Alcoólicos Anônimos de portas abertas pela sobriedade

Mais um ano novo está prestes a se ini-
ciar e várias pessoas ainda não sabem onde 
irão celebrar esse momento. Para quem de-
cidiu ficar em Belo Horizonte, opções para 
comemorar a chegada do novo ano não irão 
faltar. Confira algumas opções para comemo-
rar a chegada de 2015.

Réveillon Jaraguá 
Bandas: Expresso e Cia, Tô de Cara e Daniel 
Maestri.
Informações: 3490-9109 ou 3490-9110 / 
www.jaraguaclub.com.br.

25º Show de Fogos da TV Alterosa
Show pirotécnico na Orla da Lagoa da Pampulha 
Informações: 3263-5090.

Réveillon Ouro Minas Palace Hotel 
Bandas: Dib Six e DJ Cimar 
Informações: 3429-4000 ou 
www.ourominas.com.br.

Réveillon AABB
Banda: H FOX. 
Informações: 3490-9900 /
www.aabbbh.com.br.

Réveillon Iate Tênis Clube
Bandas: Cristiano Araújo, Bartucada, Sunga de Pano. 
Informações: 3281-2737 /
www.reveilloniate.com.br.

Réveillon do PIC 
Bandas: Putz Grilla, Saideira de Diamantina 
e DJ Eduardo Aum. 
Informações: 3516-8282 /
www.pic-clube.com.br/reveillon2014.

Réveillon Labareda
Bandas: É o Tchan e os Hawaianos. 
Informações: 3491-5222 /
www.centraldoseventos.com.br.

Opções de Réveillon na cidade
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2516-5177
Rua Cel. Pedro Paulo Penido, 201 - Cidade Nova

Com a aproximação do final do ano é 
comum aumentarem as expectativas de ven-
da dos comerciantes. Mas os números di-
vulgados pela Câmara de Dirigentes Lojistas 
(CDL-BH) não são muito animadores nes-
te ano tão atípico com longos feriados no 
primeiro trimestre, manifestações e parali-
sações, Copa do Mundo e eleição. De ja-
neiro a junho deste ano, as vendas subiram 
apenas 1,9% no varejo da capital, ficando 
abaixo do crescimento no mesmo período 
de 2013, que apresentou 3,99% de alta, 
número inferior aos dois anos anteriores 
que fecharam em 6,75% e 6,06%, respec-
tivamente.

O IBGE divulgou no início deste ano 
que o desempenho do setor varejista em 
2013 havia sido o pior nos últimos 10 anos. 
Avaliando essa perspectiva, é nítida a espe-
rança do setor varejista em “correr atrás do 
prejuízo” nesta reta final do ano, com a che-
gada do Natal. Vivendo uma realidade par-
ticular, característica do comércio de bairro, 
as lojas da região do Cidade Nova já estão 
preparadas para essa época.

Apesar de haver um consenso geral 
dos comerciantes de que 2014 não foi um 
ano bom para o setor, é perceptível o cres-
cimento de opções de lojas e serviços na 
região. Os lojistas lutam para firmar espaço 
entre a preferência dos moradores. Alguns 
reclamam que há uma cultura de as pes-

soas sempre escolherem fazer compras em 
shopping e outros afirmam que a clientela 
vai crescendo aos poucos, à medida que 
conhecem melhor as opções do comércio 
próximo de sua casa. O fato é que não é ne-
cessário ir longe para conseguir o que pre-
cisa para fazer boas compras neste Natal.

Balanço
Dentre os diversos lojistas da região do 

Cidade Nova, as opiniões sobre a qualidade 
das vendas no ano de 2014 são variadas. 
Os bairros contam hoje com uma gama am-
pla de produtos e a influência do calendário 
pesa mais para uns do que para outros. No 
caso do Empório Califórnia, o resultado foi 
inverso ao cenário geral apresentado pela 
CDL-BH. “Em 2014 meu negócio cresceu 
até mais do que a expectativa. Foi nosso 
melhor ano. Não senti tanto o baque da 
Copa do Mundo, que na verdade me favo-
receu. Muitos compraram cervejas e assa-
dos comigo para assistir aos jogos. Além da 
Copa tivemos Cruzeiro e Atlético bem nos 
campeonatos, então isso ajudou muito”, 
afirma Antônio Gonçalves da Silva Filho, 
proprietário do Empório. 

Assim como ele, lojas de tradição no 
bairro se dizem satisfeitos com as vendas 
no ano. “A Copa do Mundo e as eleições 

deixaram sim um reflexo um pouco negativo 
nas vendas, mas nada que mudasse muito 
nossas expectativas já que nossa clientela é 
fiel”, afirma Janete Vieira Gonçalves, gerente 
da loja íris Clemência.

Alguns novos estabelecimentos tam-
bém comemoram o crescimento das ven-
das, mesmo em um ano considerado atí-
pico. A proprietária da loja Espaço Praxe 
(Antiga Aghá), Ana Luiza Policarpo Dias, afir-
ma que “comparado com o mesmo período 
de 2013, a loja contou com um crescimento 
de 37% no faturamento”.

No caso da moda infantil, a sócia-pro-
prietária da loja My Joy Kids, no Hot Point, 
Karine Lima Figueiredo, percebeu em seu 
primeiro ano de comércio uma variação do 
público de acordo com os meses. “As pesso-
as frequentaram menos a loja principalmen-
te durante a Copa do Mundo e as eleições. 
Mas em novembro as vendas já melhoraram 
bastante, então o mês de dezembro pare-
ce ser promissor”, afirma. Assim como ela, 
a proprietária da loja Patarráz, Viviane Alves 
da Silva Gonçalves, tem esperança de recu-
perar parte das vendas nas vésperas do Na-
tal. “Sinto que há certo receio dos consumi-
dores que esperaram as eleições passarem 
para voltarem a consumir”, revela.

Eleições e Copa do Mundo estão na 
pauta dos lojistas como justificativa para 
o sumiço de parte da clientela, pois essas 
distrações mudam “o foco do consumidor, 
alterando a rotina dele a ponto de influen-
ciar nas vendas”. É o que acredita Adriana 
Coelho, proprietária da loja Mix Acessórios. 
Já a proprietária da recém-inaugurada Calla, 
Tany Faria, acredita que foi favorecida pelo 
fato de ter inaugurado a loja logo após as 
eleições e já se preparou para o Natal. “Es-
tamos com várias peças inéditas e roupas 
especiais também para o período de fes-
tas”, afirma. Essa preparação, principalmen-
te de um estoque variado é regra entre os 
comerciantes, que esperam um dezembro 
capaz de compensar um ano ruim ou coroar 
um ano de boas vendas.

FOTOS: CID COSTA NETO

EMpórIO CALIFórnIA
Há mais de 5 anos no mercado fornecendo

qualidade e atendimento familiar

Vinhos importados e nacionais    Massas    Salames
Queijos    Petiscos    Cervejas especiais 

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

O melhor joelho de porco de Belo Horizonte!

3488-8050Rua Alberto Cintra, 454 - Cidade Nova
FAÇA SUA ENCOMENDA PARA O NATAL:

Moda Feminina e Masculina

Lingeries

Fitness RUA ILACIR PEREIRA LIMA, 215 - SILVEIRA | 3658-0627

Venha conhecer a nossa loja



Dezembro de 2014

7

Comércio local vive a expectativa de melhorar as vendas neste Natal

Mulher de estilo e personalidade!

Marcas exclusivas

Tel: (31) 2526 - 9070

www.facebook.com/patarraz loja

R. Coronel Pedro Paulo Penido, 217 - Cidade Nova

parcelamos em até 5x sem juros*

*Parcela mínima R$ 60,00 

Comércio preparado
O brasileiro tem o estigma de sempre 

deixar tudo para a última hora, mas os lo-
jistas não se dão ao luxo de perder tempo 
e as prateleiras e estoques de grande parte 
do comércio no bairro Cidade Nova e região 
já se encontram preparados para as vendas 
de presentes para o Natal. Além de novida-
des, muitos preparam promoções especiais 
e ações solidárias que fazem parte do cli-
ma natalino. Seja uma lembrancinha ou um 
presente mais caro, o morador vai encontrar 
sempre perto de sua casa o que precisa. 
Sem ter de enfrentar o estresse de trânsito, 
filas e estacionamento em shoppings.

“Percebo que as pessoas têm procurado 
lugares mais calmos, com menos tumulto, 
onde se identifiquem com o vendedor e sin-
tam-se à vontade na loja”, afirma Ana Luiza 
Policarpo Dias, proprietária da loja Espaço 
Praxe. Assim como ela, Ludmila Moreira, pro-
prietária da loja By Sea, repara que, de uns 
tempos para cá, a fixação da clientela tem 
sido cada vez maior. “Hoje estamos com gran-
des lojas na região, franquias de renome, que 
tornaram o comércio do bairro mais atrativo. 
Somos hoje um ponto de referência”, afirma. 
Ela completa ainda dizendo que conta hoje 
com uma clientela quase que 100% local.

Essa clientela está começando a valo-
rizar mais o atendimento personalizado que 
os lojistas do bairro podem oferecer, além 
de descobrirem, em muitos casos, preços 
mais acessíveis nesses estabelecimentos. 
“Abrimos a loja há poucos meses e o retorno 
do público tem sido muito positivo. As pes-
soas percebem que o custo de se comprar 

em shoppings tem sido muito mais elevado 
do que aqui na loja. Grande parte da minha 
mercadoria sai mais em conta do que lá”, 
afirma Rui de Paula Carneiro, proprietário da 
loja Dani, no bairro Silveira. Esse retorno po-
sitivo dos moradores de bairro se reflete em 
um leque crescente de opções de comércio 
dos mais variados, que vão tornando o bair-
ro Cidade Nova e região uma referência para 
qualquer nicho comercial.

União
O caminho para esses lojistas do bairro 

está diretamente relacionado ao reconheci-
mento por parte dos moradores. E para isso, 
cabe uma maior união dos lojistas e o en-
tendimento de que uma vizinhança cheia de 
comerciantes gera o caráter de polo comer-
cial, que atrai novos clientes para todos, e 
não apenas concorrentes. Os comerciantes 
locais deveriam se unir e se mobilizar em 
prol de ações em conjunto. Melhorias po-
dem e devem ser feitas com mais ações es-
pecíficas para o período. É uma maneira de 
atrair novos clientes para conhecerem mais 
as lojas da região e fazer com que os clientes 
priorizem sempre o comércio local. Ao mes-
mo tempo é importante que os moradores 
valorizem os espaços locais e pelo menos 
busquem conhecer o que é oferecido nos 
bairros, pois muitas vezes as opções e os 
preços são melhores do que nos shoppings. 
Sem contar com a facilidade para estacionar, 
proximidade de casa e da possibilidade de 
negociar preços e prazos diretamente com 
o proprietário. Aproveite e boas compras! 
(Vinícius Brandão) 
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Rua Mossoró, 140 - Nova Floresta

A ACADEMIA MAIS
COMPLETA DA REGIÃO!

Musculação

Spinning

Hidro

Zumba

Aulas coletivas

O esporte que mais
cresce no mundo!

www.crossfitguerreiros.com.br

www.bodyon.com.br | 3421-4444

A aula coletiva que
mais bomba
nas academias!
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ENQUETE

Esse livro pode
ser encontrado na
Livraria Leitura do 

Minas Shopping
ou ou pelo e-mail 

martius@outlook.com.br, 
ao preço de R$ 30,00, 

entregue via correios e 
sem despesas extras.

Um livro de tema gerencial inédito que tipiica os maus 
gerentes de acordo com os desequilíbrios entre as 

autoridades e responsabilidade. Esses gerentóides são 
classiicados em cinco categorias.

O livO livro mostra como surgem e as mazelas de cada um 
deles, desde as mais brandas até as mais danosas, como, 
por exemplo, os escândalos das empreiteiras que vieram 

a público recentemente (caso da PETROBRÁS).

OS GERENTÓIDES
A Ruína das Organizações

ONDE COMPRAR:

Expectativa e preparação dos lojistas para o Natal
“Estamos preparados para as vendas de fim de ano e com uma promoção especial 
de 10% em diversos produtos para as compras à vista. Acho importante estimular 
a clientela. Para isso, reforçamos o estoque com várias novidades da moda de 
alto verão. Nós temos um perfil diferente de quem está buscando lembrancinhas. 
Nosso foco está mais nos clientes que vem para cá para se autopresentear.”
Viviane Alves da Silva Gonçalves, Proprietária da Patarráz

“Este será o nosso primeiro Natal e a expectativa é muito grande. Ampliamos 
muito o leque de opções para os consumidores. Nossa política é de ter sempre 
novidades na loja e nesse período de Natal não será diferente. Nesta época, o 
nosso estoque chega a ser triplicado e ainda lançamos campanhas promocionais 
e sociais com uma porcentagem da venda destinada à caridade e ainda uma 
escala maior de horário.”
Ana Luiza Policarpo Dias, Proprietária do Espaço Praxe

“Nossa loja está em uma região de comércio variado em que há um público 
que anseia por novidades. Por isso contamos com produtos especiais para essa 
época. Estamos com uma promoção solidária, em que o cliente que trouxer algum 
brinquedo para ser doado receberá um desconto. Acho importante valorizar esse 
sentimento de ajuda ao próximo, que fica tão evidente nessa época.”
Tany Faria, Sócia-proprietária da Calla

“Já trabalho com comércio há muito tempo e o Natal nunca falhou. Apesar de 
falarem de um 2014 ruim eu sou totalmente otimista. Nossos preços já são muito 
bons por isso não fazemos promoções, mas sim aumentamos as condições para 
dividir a compra no cartão e oferecemos 10% de desconto nas compras à vista. 
Reforçamos o estoque e tem muita coisa chegando, principalmente voltado para 
moda de alto verão.”
Rui de Paula Carneiro, Proprietário da Dani Lupo

“Acredito que vamos ter um Natal bastante promissor. Sou muito otimista e estou 
me preparando para um mês que vai compensar o ano atípico. Cada vez mais 
as pessoas buscam uma lembrancinha e investem valores maiores em presentes 
para elas mesmas. O fato de ser uma época de muitas festas e confraternização 
de fim de ano para nós é uma ótima oportunidade de vestir nossos clientes com 
as novidades do verão.”
Adriana Coelho, Proprietária da Mix Acessórios e Roupas

“Estamos pensando em uma ação específica promocional para o Natal e já 
articulamos com a gerência do Hot Point a vinda do Papai Noel e de um teatro 
infantil para se apresentar aqui no shopping. Para preparar a loja trouxemos muitos 
conjuntos, kits para montar um presente legal, além de muitas peças de moda 
praia, já que nessa época muitos clientes viajam de férias.”
Ana Flávia Lopes de Amaral, Sócia-proprietária da My Joy Kids

“O Natal é uma época muito promissora para nós. No ano passado eu vendi cerca 
de mil quilos de assados, ajudando na ceia de Natal e de Réveillon de muitos 
clientes nossos. Para esse ano, já estoquei mais de 12 chesters e a expectativa de 
venda é ultrapassar os mil quilos de assados. Além disso, contamos com vinhos e 
queijos que sempre são uma boa pedida nesta época.”
Antônio Gonçalves da Silva Filho, Proprietário do Empório Califórnia

 “Mais do que o Natal, para nós o fim de ano é marcado pelas festas, formaturas e 
confraternizações. Desde setembro que há muitos casamentos até o fim de ano e a 
procura por vestidos para festas é enorme. A véspera do Natal influencia na postura 
da loja, com uma vitrine toda climatizada e, inclusive, uma confraternização que 
promovemos para os clientes mais próximos.”
Janete Vieira Gonçalves, Gerente da Íris Clemência

“Nossa expectativa de aumentar as vendas está em alta. Desde o final de 
novembro já começamos a aplicar preços atrativos e promocionais de algumas 
peças especiais, principalmente aquelas voltadas para a moda de praia e verão. 
Trabalhamos também com o conceito de produtos mais acessíveis para quem quer 
comprar algo mais em conta ou dentro de um valor estipulado como ocorre muito 
em amigo-oculto.”
Ludmila Moreira, Proprietária da By Sea
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“A nossa expectativa para as vendas de Natal é muito boa. Preparamos um estoque 
com grande variedade de produtos, com marcas e preços diferentes até no mesmo 
tipo de mercadoria, para atender a todas as demandas. Desde que abrimos a loja 
tivemos um significativo aumento do leque de produtos oferecidos e incluímos 
produtos para o público masculino, que não tem tantas opções na região.”
Carla Renata Pinto Alves, Proprietária da Essencial Moda Íntima (Dona Clara)
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SAÚDE E BEM-ESTAR
“Novembro Azul” conscientiza os 

homens sobre o câncer de próstata
Campanhas são importantes para au-

mentar a conscientização das pessoas 
acerca de questões importantes como do-
enças. Após o sucesso do “Outubro Rosa”, a 
Sociedade Brasileira de Urologia (SBU) nor-
malmente realiza, nos meses de novembro, a 
campanha “Novembro Azul”, para alertar aos 
homens sobre a importância da prevenção e 
do diagnóstico precoce do câncer de próstata 
por meio de exames preventivos.

Dados do Instituto Nacional do Câncer 
(Inca) informam que no ano passado foram 
identificados mais de 60 mil novos casos da 
doença. Segundo o Inca, no Brasil, o câncer de 
próstata é o segundo mais comum entre os ho-
mens, atrás apenas do câncer de pele. Em va-
lores absolutos, é o sexto tipo mais comum no 
mundo e o mais prevalente em homens, repre-
sentando 10% do total de cânceres. O Instituto 
considera o câncer de próstata uma doença da 
terceira idade, porque cerca de três quartos dos 
casos no mundo surgem a partir dos 65 anos.

A próstata é uma glândula presente nos 
homens, localizada abaixo da bexiga e à frente 
do reto. O câncer pode ser descoberto inicial-
mente no exame clínico, um toque retal, que 
enfrenta a resistência de muitos homens, com-
binado com o resultado de um exame no san-
gue. Quando descoberto no início, 90% dos 
casos de câncer de próstata são curáveis. Se-
gundo Alex Vieira Franco, urologista do Centro 
Médico Pampulha e membro da SBU, não exis-
tem causas específicas para o aparecimento 
do câncer de próstata. Ele confirma que a pro-
babilidade de cura é alta quando o câncer de 
próstata é descoberto na fase inicial. “No co-

meço o câncer de próstata não costuma apre-
sentar sintomas. Por isso é importante que os 
homens façam um controle anual, já que essa 
é uma doença silenciosa. Entre 40 e 45 anos 
de idade o ideal é fazer o exame de sangue 
(PSA). Após os 46 anos já é necessário realizar 
o exame físico, o toque retal”, esclarece. 

Quando os sintomas começam a aparecer 
são parecidos com os do crescimento benigno 
da próstata: dificuldade de urinar e necessi-
dade de urinar mais vezes durante o dia ou à 
noite. Na fase avançada, a doença pode pro-
vocar dor nos ossos, problemas para urinar e, 
quando mais grave, infecção generalizada ou 
insuficiência renal.

O tratamento vai depender do estágio da 
doença. “Na fase inicial o ideal e mais comum 
é o tratamento através de cirurgia, onde é re-
tirada toda a glândula”, informa Alex Franco. 
Porém, em outros casos a cura pode aconte-
cer com radioterapia, tratamento hormonal e 
algumas vezes apenas com a observação mé-
dica. Alex acredita que os índices da doença 
têm diminuído porque os homens estão mais 
conscientes. “Infelizmente temos uma cultura 
machista, porém os homens têm nos procu-
rado bastante. Percebo um aumento de casos 
em homens mais jovens. Eles não precisam 
ter receios, porque, quando detectado na fase 
precoce, a chance de cura é enorme”, destaca. 

O “Novembro Azul” foi escolhido devido ao 
Dia Nacional de Combate ao Câncer de Prós-
tata, comemorado no dia 17 de novembro. 
Qualquer dúvida ou esclarecimento procure o 
seu médico. (Ana Izaura Duarte, com colabo-
ração de Fabily Rodrigues)
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www.harmoniaacademia.com.br

Nunca foi

tão fácil unir

Bem-Estar e

Boa Forma Física

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

Av. José Cândido da Silveira, 497
Cidade Nova 

(31) 2127-0252

Em 2015 conheça nossa nova unidade no Colégio Logosófico Cidade Nova
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QUADRO DE EMPREGOS

Novamente divulgamos as vagas de empregos na região através da disponibilidade de nossos anunciantes e demais parceiros. Esperamos contribuir tanto com as empresas que precisam preencher as vagas quanto com os 
moradores e demais interessados. Usaremos este espaço em nossas próximas edições para que nossos parceiros possam oferecer suas vagas. Os dados da empresa, contato, especificações e quantidade de vagas podem 
ser enviados para o e-mail: 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 von-
tade 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. 
Início: 5 de janeiro.
Função: DIAGRAMADOR/DESIGNER            Vagas: 1
Especificações / Perfil: Experiência com diagramação 
no Indesign, tratamento de fotos, criação e elaboração 
de anúncios e peças publicitárias. Preferência 
para o profissional que cria ilustrações e/ou tenha 
experiência em fotografia. Fundamental que tenha 
disponibilidade de tempo, organização, iniciativa, 
pontualidade, compromisso e bom relacionamento. 
Horário: 13h30 às 18h30.
Contato: Enviar currículo com foto para o e-mail 
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 com-
pleto 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 e carteira de trabalho.

APOIO MINEIRO (Horto)
Função: ATENDENTE DE CAIXA                    Vagas: 8
Função: REPOSITOR                                   Vagas: 2
Função: EMBALADOR                                 Vagas: 2
Função: OPERADOR DE CÂMERA 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: Homem 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: CAMAREIRA (Jaraguá, Liberdade)  Vagas: 4
Especificação / Perfil: Sexo feminino. Horário: 8h às 
16h20, escala 6x1. Salário + benefícios.
Função: RECEPCIONISTA BILÍNGUE (Jaraguá)  Vagas: 2
Especificação / Perfil: Ambos os sexos, 2º grau completo, 
experiência em hotelaria, escala 6x1. Salário + benefícios.
Contato: Enviar currículo para o e-mail
recrutamento.mg@redebristol.com.br.

UNIFENAS
Função: ESTÁGIO PARA ALUNOS DE CURSOS 
SUPERIORES                                             Vagas: 2
Especificações / Perfil: Ambos os sexos, estar nos cur-
sos 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.

LIDER SERVIÇOS 
Função: PROMOTOR(A) COM MOTO            Vagas: 5
Especificação / Perfil: (Vagas para Belo Horizonte, Be-
tim, Contagem, Coronel Fabriciano, Divinópolis e Pará 
de Minas) Atuar em visitas a redes de supermercados e 
hipermercados. Reposição de produtos, limpeza, preci-
ficação, 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 ás 12h).
Função: PROMOTOR(A) SEM MOTO              Vagas: 3
Especificação / Perfil: (Belo Horizonte, Betim e Con-
tagem) Atuar em visitas a redes de supermercados e 
hipermercados. Reposição de produtos, limpeza, preci-
ficação, 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 ás 12h).
Função: DEMONSTRADORA / DEGUSTADORA Vagas: 1
Especificação / Perfil: (Belo Horizonte, Betim e Contagem) 

Atuar com demonstração e degustação de produtos, abor-
dagem ao cliente, organização dos produtos para melhor 
visualização, verificação de estoque abordado e impul-
sionar vendas. Salário: R$ 900,00 + benefícios: vale 
alimentação, vale alimentação. Horário: a definir.
Contato: Interessados devem entrar em
contato pelo site (www.liderservicos.com.br), e-mail 
(rh@liderservicos.com.br) ou pelo telefone 3281-5245.

MILA (Liberdade) 
Função: AUXILIAR DE COZINHA                  Vagas: 1
Especificações / Perfil: Ambos os sexos, ensino funda-
mental completo ou em curso, necessário experiência.
Função: MONTADOR                                    Vaga: 1
Função: VENDEDOR DE VEÍCULOS SEMINOVOS  Vagas: 1
Especificações / Perfil: Ambos os sexos, segundo grau com-
pleto, experiência na função, possuir habilitação categoria B.
Contato: Enviar currículo para rh.mila@grupolider.com.br, 
com nome da vaga, ou entrar em contato com Carla pelo 
telefone 3499-4145.

CONTAX
Função: ATENDENTE DE CALL CENTER    Vagas: 100
Especificação / Perfil: Atendimento ao cliente recepti-
vo/ ativo. Não é necessário ter experiência. Maiores de 
18 anos, com Ensino Médio concluído e noções básicas 
de informática. Benefícios: salário fixo, VT, ticket alimen-
tação ou restaurante, plano de saúde e odontológico, 
auxílio creche, salário família, cartão de benefícios Good 
Card, ressarcimento de VT antecipado, além de possibili-
dades de crescimento e descontos em faculdades.
Contato: Enviar currículo para vrdiniz@contax.com.br 
ou entrar em contato pelo telefone (31) 3280-8218 
para agendamento de processo seletivo.

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

Confira as vagas completas no site www.emfocomidia.com.br/empregos
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Os ciclistas que quiserem dar um “rolé” 
e estiverem sem a “magrela” já contam com 
14 novas estações do Programa Bike BH, 
além das quatro já implantadas na Praça da 
Liberdade, Mercado Central, Praça Afonso 
Arinos e Praça Rui Barbosa.  São seis na 
Pampulha e oito no Centro, com 10 bicicle-
tas cada uma. A meta da Prefeitura é chegar 
a 40 estações, num total de 400 bikes, ex-
pandindo também para as regiões do Barrei-
ro e de Venda Nova.

O Sistema de Bicicletas Públicas 
Bike BH visa a oferecer à cidade uma opção 
de transporte sustentável e não poluente, 
para transporte de pequeno, facilitando o 
deslocamento das pessoas nos centros ur-
banos, além do lazer. O plano é implantado 
e operado pela empresa Serttel e apoiado 
pelo Banco Itaú. Desde a inauguração do 
Bike BH, em 7 de junho, cerca de 8 mil via-
gens foram realizadas e mais de 13,5 mil 
pessoas já se cadastraram no sistema.

As estações de compartilhamento fun-
cionam todos os dias, das 6h às 23h. Os 
passes custam R$ 3,00 por dia, R$ 9,00 
por mês ou R$ 60,00 por ano. O cadastro pode 
ser feito pelo site www.movesamba.com/bikebh. 
Para destravar a bicicleta, após cadastro, 
basta usar o aplicativo em seu smartphone 
ou ligar para o número 4003-9847, digitar o 
número da estação que deseja fazer a retirar 
e o número da posição da bicicleta escolhi-
da, confirmar a operação e puxar a bicicleta 
quando a luz verde estiver acesa.

É possível fazer quantas viagens quiser 
durante todo o dia, porém o ciclista deve de-
volver o equipamento em qualquer estação 
em até uma hora. Para retirar novamente 

é preciso aguardar um intervalo de 15 mi-
nutos. Viagens com duração superior serão 
tarifadas à parte, no valor de R$ 3,00 para 
os primeiros 30 minutos excedentes e, após 
esses, R$ 5,00 para cada novo período de 
30 minutos. Por meio do celular, o cliente 
pode consultar a situação das bicicletas dis-
poníveis e das vagas para devolução. 

A devolução da bicicleta pode ser reali-
zada em qualquer estação disponível. Basta 
escolher uma posição livre, encaixar a bici-
cleta e verificar se a mesma está devidamen-
te travada. Em caso de defeito na bicicleta 
deve-se comunicar imediatamente à Central 
de Atendimento ao Cliente, para que seja 
acionada a assistência técnica.

Pedala BH
A implantação do sistema de bicicletas 

compartilhadas em Belo Horizonte represen-
ta um passo importante do Programa Pedala 
BH, que foi incluído no Planejamento Estra-
tégico da BHTRANS e que hoje faz parte do 
Plano de Mobilidade da capital. Até dezem-
bro de 2009, Belo Horizonte tinha 23,8 km de 
ciclovias. Cerca de 70 km de ciclovias foram 
implantados até agosto de 2014 e a meta 
do Pedala BH é que a cidade tenha, até o 
final de 2020, cerca de 360 km de ciclovias. 
Além das ciclovias, o programa prevê a im-
plantação de paraciclos e bicicletários, que 
são equipamentos para estacionamento de 
bicicletas distribuídos em pontos estratégi-
cos da cidade, para promover a integração 
entre o Move e o metrô. Mais informações: 4003-
9847 ou www.mobilicidade.com.br/bikebh. (João 
Paulo Dornas e Fabily Rodrigues)

BH Bike disponibiliza 180 bicicletas para transporte sustentável e lazer

Mirante do Sabiá:  Avenida Otacílio Negrão 
de Lima, oposto ao número 11.390 / Esquina 
com Rua Euclides Franco; e Avenida Otacílio 
Negrão de Lima, em frente à Copasa / próximo à 
entrada do Jardim Zoológico;

Parque Ecológico da Pampulha: Avenida 
Otacílio Negrão de Lima, no estacionamento do 
Parque Ecológico Promotor Francisco Lins do 
Rego, oposto à Toca da Raposa I;

Marco Zero: Avenida Otacílio Negrão de Lima, 
próximo à Portaria 1 do Parque Ecológico 
Promotor Francisco Lins do Rego/ esquina com 
a Avenida Novara.

Mirante do Bem-te-vi: Avenida Otacílio 
Negrão de Lima, 5.480, bairro Bandeirantes;

Pampulha: Rua Versília, lateral do número 3.500 
/ esquina com a Avenida Otacílio Negrão de Lima;

Rodoviária: Praça Rio Branco, Avenida Afonso 
Pena, s/nº / esquina com a Rua Paulo de 

Frontin e a Avenida Paraná;
Instituto São Rafael: Avenida Barbacena, 

lado oposto ao número 200 / esquina com a 
Avenida Augusto de Lima;

Fórum: Avenida Augusto de Lima, próximo ao 
Fórum Lafayette / esquina com a Rua Ouro Preto;

Praça Raul Soares: Avenida Augusto de Lima, 
em frente ao número 1.036, na Praça Raul Soares;

Santo Agostinho: Avenida Barbacena, esquina 
com a Avenida Amazonas, bairro Barro Preto;

Diamond:  Avenida Olegário Maciel, em frente 
ao número 1.639 / esquina com a Rua 
Gonçalves Dias;

Aimorés: Rua dos Aimorés, lado oposto ao 
número 1.983 / esquina com a Avenida Bias 
Fortes;

Sesc Palladium:  Rua Rio de Janeiro, em 
frente ao número 1.129 / esquina com a 
Avenida Augusto de Lima.

LOCAIS DE RETIRADA E DEVOLUÇÃO

INTERNET


