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Conheça alguns dos locais com atividades físicas 
para a melhor idade na região da Pampulha – 
Página 18

Saiba mais sobre as encantadoras belezas naturais  
do Circuito Turístico das Grutas de Minas Gerais –
Página 13

Confira os principais benefícios do uso constante 
do filtro solar para a prevenção de doenças –
Página 9

Jornais são integrados para promover 
maior visibilidade

A Em Foco Mídia está promovendo neste início de 
2016 a integração dos jornais Ouro Preto em Foco e 
Planalto em Foco ao Jaraguá em Foco. O principal ob-
jetivo é ampliar a área de divulgação, proporcionando 
maior visibilidade aos parceiros, leitores e anunciantes 
do Jornal.

A partir de agora o Jornal Jaraguá em Foco terá 25 
mil exemplares que serão distribuídos de porta em por-
ta nos bairros Jaraguá, Dona Clara, Aeroporto, Indaiá, 

Santa Rosa, Liberdade, São José, Ouro Preto, Castelo, 
Planalto, Itapoã e em parte do Universitário, São Luiz e 
Santa Amélia.

O Jornal Cidade Nova em Foco continuará circu-
lando mensalmente nos bairros Cidade Nova, União, 
Palmares, Silveira e parte do Sagrada Família e Ipiranga. 
Além disso, o Jornal Em Foco Turismo continuará sendo 
distribuído em toda a cidade de Belo Horizonte e para 
mais de 100 mil contatos em todo o país via e-mail.

A Em Foco Mídia preza pela qualidade dos seus ser-
viços prestados aos parceiros e à comunidade de for-
ma geral. O zelo pela produção das matérias e pela dis-
tribuição continuará o mesmo. O objetivo é fazer com 
que você, leitor, fique ainda mais por dentro do que 
acontece no seu bairro e na sua região. Boa leitura!

Leia mais nas páginas 10 e 11
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A irresponsabilidade das 
queimadas de lixo doméstico

Um dos mais graves problemas ambientais nas 
cidades brasileiras é o da deposição de lixos e resíduos 
de seus moradores. Apesar de todas as informações 
disponíveis pelos meios de comunicação hoje, algumas 
pessoas insistem em contribuir com a destruição do meio 
ambiente, piorando a qualidade de vida na cidade. Embora 
ainda não tenhamos uma coleta seletiva adequada, a 
questão é mais de falta de cidadania e de respeito ao 
próximo do que de informação.

É comum ver moradores ignorando a lei e queimando 
lixo doméstico em seus quintais e nas calçadas. A pessoa 
que insiste em eliminar seu lixo ou se livrar de folhas de 
árvores no quintal de casa, rua ou terreno baldio, por 

meio de queimadas, está cometendo um crime ambiental, 
podendo render multa ao infrator. 

O que muitos não sabem é que a queima do lixo lança 
no ar dezenas de produtos tóxicos, que variam desde a 
fuligem (que afeta os pulmões) às cancerígenas dioxinas, 
resultantes da queima de plásticos. A fumaça produzida 
libera gases que causam sérias doenças respiratórias, 
alérgicas e dermatológicas que, combinado com a baixa 
umidade do ar, prejudica principalmente as crianças e 
os idosos. Sem contar ainda com os incômodos gerados 
pelos resíduos que poluem o ar, sujam as casas e deixam 
um odor horrível impregnado nas roupas. Essa fumaça 
também é incômoda para animais e plantas e, algumas 

vezes, o fogo colocado em quintais e chácaras se alastra, 
provocando incêndios que se propagam até parques e 
outras áreas conservadas.

O mais difícil para entender é o porquê dessa atitude 
ainda ser tão comum. A mudança de hábito está relacionada 
à conscientização e à educação que estimula a adoção de 
novos padrões de consumo e estilos de vida. Argumentos 
não faltam, mas não há muito o que fazer além de pressionar 
os órgãos públicos para a adoção de medidas sustentáveis. 
Basta bom senso aos hábitos do cotidiano e educação para 
repensar a maneira de tratar o meio ambiente.

Leia mais nas páginas 4 e 5

PRÓXIMAS EDIÇÕES – Nos próximos meses desenvolveremos matérias sobre a propagação 
da LEISHMANIOSE, mostrando os riscos, cuidados e tratamentos; e o desenvolvimento e a 
estruturação do COMÉRCIO NO BAIRRO CASTELO. Continuaremos com as colunas “Quadro 
de Empregos”, “Leitor em Foco”, “Ouro Preto 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 
próximos temas serão SAÚDE BUCAL e DOR DE CABEÇA. Quer dar a sua opinião sobre algum 
assunto? Participe!INFORMAÇÕES ÚTEIS

Páginas 10 e 11

 - Muitas matérias e informações 

que disponibilizamos no Jornal são sugestões de 

moradores e comerciantes que nos enviam e-mails e 

telefonam, ou mesmo durante as entrevistas que 

realizamos. Nesta edição, além do nosso tradicional 

“Quadro de Empregos”, onde as empresas da região 

podem disponibilizar suas vagas gratuitamente, 

oferecemos, após diversas solicitações, um quadro bem 

interessante e completo com telefones e sites úteis dos 

mais diversos segmentos e instituições, atendimentos 24 

horas, entre outros contatos importantes que podem 

auxiliar em certos momentos. 

FESTAS JUNINAS

 Página 12

 - A região do Ouro Preto sempre foi palco 

de diversas festas juninas e há variadas opções nas 

igrejas, escolas, clubes, ruas, comunidades, empresas, 

entre outros locais e entidades. É uma tradição bastante 

positiva e que proporciona mais uma ótima opção de lazer 

para os moradores. Nesta edição falaremos sobre a 

origem dessa festa, a influência dos elementos culturais, 

tradições, comidas típicas, além de um calendário das 

festas em locais próximos à região para que você e sua 

família possam se programar e eleger os locais a serem 

visitados.

PRÓXIMA EDIÇÃO – A matéria principal da próxima edição será sobre o crescimento e a 

importância do segmento de DECORAÇÃO e DESIGN, onde conversaremos com as 

empresas da região para avaliar a demanda, os serviços mais procurados pelos 

moradores, além das tendências diante da realidade dos bairros locais. Falaremos 

também sobre as alterações e pontos críticos do TRÂNSITO no Ouro Preto. Em breve 

faremos ainda uma matéria sobre a HISTÓRIA DO BAIRRO CASTELO, onde 

conversaremos com os primeiros moradores para saber como tudo começou, além de 

analisar todo seu crescimento e desenvolvimento. No segundo semestre falaremos 

ainda sobre acondicionamento e preparo dos alimentos nos ESTABELECIMENTOS 

GASTRONÔMICOS e as recomendações e opiniões de profissionais para trocar ou 

inserir seu filho em uma INSTITUIÇÃO DE ENSINO. Participe se você tiver alguma 

identificação ou quiser opinar sobre algum desses e de outros assuntos.

FOTOS: DIVULGAÇÃO BH TRANS

BRT é a esperança de melhorias
no trânsito da Pampulha
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Maquete mostra como ficará a Estação Pampulha à noite, que será construída na interseção das avenidas Portugal e Pedro I

Maquetes digitais da Estação Central da Avenida Paraná vista por fora e por dentro

AVENIDAS TANCREDO NEVES E PEDRO II
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 – Após quase cinco 
anos de atraso, foi inaugurado o trecho de ligação entre as 
avenidas Pedro II e Tancredo Neves. Problemas com as 
desapropriações fizeram com que a intervenção fosse adiada 
pelo menos três vezes. A obra, que vai ligar o corredor da 
Região Noroeste à Região da Pampulha, aumentará o 
número de veículos que passará pelo local. Segundo a 
BHTrans, o fluxo da via em horário de pico, na parte da 
manhã, passará de 3.443 para 3.902 automóveis, motos, 
caminhões e ônibus por hora. Durante a tarde, o número 
atual é de 2.772 e passará para 3.499. Outra medida que vai 
ajudar os moradores é a construção da Estação São José, 
que vai fazer a ligação das linhas coletoras até o transporte 
rápido por ônibus (BRT). Confira outras ações e benefícios da 
conclusão das obras na .

PRÓXIMA EDIÇÃO – A matéria principal da próxima edição 
será sobre as alterações, pontos críticos e futuras mudanças 
do TRÂNSITO na região do Ouro Preto. Em seguida faremos a 
mais completa matéria sobre a verdadeira HISTÓRIA DO 
BAIRRO CASTELO, onde já estamos conversando com os 
primeiros moradores e comerciantes para saber como tudo 
começou, além de analisar todo seu crescimento e 
desenvolvimento. Será uma matéria surpreendente e muito 
interessante. No segundo semestre falaremos ainda sobre 
acondicionamento e preparo dos alimentos nos 
ESTABELECIMENTOS GASTRONÔMICOS e as recomen-
dações e opiniões de profissionais para trocar ou inserir seu 
filho em uma INSTITUIÇÃO DE ENSINO. Participe se você 
tiver alguma identificação ou quiser opinar sobre algum 
desses e de outros assuntos.

Expansão e profissionalismo do
segmento de decoração e design
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Escassez de águano planeta

Sempre ouvimos falar sobre o desperdício de água e um 

possível risco de escassez desse precioso líquido no planeta. 

Porém, as pessoas em geral nunca deram muita atenção 

para isso e parecia algo impossível de acontecer. Mas, pela 

primeira vez, muito se falou sobre o assunto nos últimos 

dias, devido à falta das chuvas e ao problema do abaste-

cimento nas grandes represas, reservatórios e sistemas de 

contenção de água. Além disso, muitas regiões, como as do 

Ouro Preto e Castelo, tiveram dias sem água, já sentindo de 

perto os problemas ocasionados pela recente falta de chuva.

No dia a dia, a água é fundamental para a nossa sobre-

vivência e higiene. Quando abrimos uma torneira diariamen-

te, normalmente não pensamos que a água é um recurso na-

tural que pode se esgotar. Embora três quartos da superfície 

da Terra sejam compostos por água, a maior parte não está 

disponível para o consumo humano, pois 99% são águas 

salgadas encontradas nos oceanos e mares ou da formação 

de geleiras inacessíveis.O Brasil conta com 13% do volume fluvial do mundo em 

seus rios, mas se algo não for feito, a partir de 2025, pelo 

menos um terço da população enfrentará a falta de água, 

segundo o Atlas Brasil – Abastecimento Urbano de Água, ela-

borado pela Agência Nacional das Águas (ANA). Outro fato 

que deve ser levado em consideração é que, enquanto a 

quantidade de água no mundo continua igual, a população 

cresceu significativamente. Em 1950 éramos 2,5 bilhões; 

hoje, 7,2 bilhões; e em 2050, a previsão da ONU é de que 

seremos 9,3 bilhões.Temos de ter consciência, mudar os hábitos e encarar a 

realidade, pois a crise da falta de água já chegou e muitos 

países mais pobres já sofrem muitas consequências. Cada 

um deve fazer sua parte, por mais simples que essa ação 

possa ser. Reduzir o desperdício e conscientizar as pessoas 

já é um ótimo começo.

Leia mais nas páginas 4, 5 e 7

PRÓXIMA EDIÇÃO – Em nossas próximas edições faremos matérias sobre os problemas relacionados 

às QUEIMADAS DE LIXO e folhas secas em residências e calçadas, e também sobre os incômodos com 

BARULHOS incessantes (som alto, latido de cachorro, alarme, etc.), que atrapalham as pessoas no 

dia a dia. Continuaremos com as colunas “Quadro de Empregos”, (que está atualizado em nosso site 

www.emfocomidia.com.br/empregos), “Leitor em Foco”, “Ouro Preto 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 próximos 

temas serão SAÚDE BUCAL e DOR DE CABEÇA. Quer dar a sua opinião sobre algum assunto? Participe!
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Poluição sonora perturba 
moradores da PampulhaO crescimento das cidades e o aumento das tecnologias trazem diversos benefícios para a sociedade. No entanto, junto com eles vêm os inúmeros ruídos que hoje estão presentes no nosso cotidiano. São muitos os inimigos do ouvido. Os efeitos da poluição sonora no organismo são muitos e dependem do tempo de exposição, da intensidade sonora e da suscetibilida-de de cada indivíduo. Além de tirar o sossego, a poluição sono-ra pode implicar em perda auditiva temporária ou permanente, zumbido, intolerância a sons, estresse, hipertensão, agressi-vidade, ansiedade, dores de cabeça, problemas circulatórios, tonturas, taquicardia, alterações do sono e apetite, liberação de hormônios, insônia, entre vários outros. Por isso, é importante evitar ouvir sons muito altos, pois nossos ouvidos necessitam de repouso e descanso. Evitar fazer barulhos desnecessários também é uma medida profilática.

A poluição sonora ocorre quando, num determinado am-biente, o som altera a condição normal de audição. Ela causa vários danos ao corpo e à qualidade de vida das pessoas. Se-gundo a OMS (Organização Mundial de Saúde), um som deve ficar em até 50 decibéis para não causar prejuízos ao ser hu-mano. A partir disso, os efeitos negativos começam a surgir. Alguns problemas podem ocorrer em curto prazo, mas outros podem levar anos para serem notados. Por ser um tipo de polui-ção que não se enxerga, a poluição sonora muitas vezes passa despercebida, ou então, as pessoas acabam se acostumando a ela. O que pode ainda ser agravado pela característica de causar perda gradativa de audição.
Apesar das orientações do órgão, na maioria das vezes as pessoas não respeitam e abusam, ultrapassando o limite to-lerável para o ruído, especialmente em áreas residenciais. Na região da Pampulha, os moradores têm sofrido bastante com os constantes barulhos que perturbam a paz e a tranquilidade. São buzinas e barulho do trânsito, máquinas de construções, fogos de artifício durante o horário de sono, música alta em bares e veículos, latidos de cachorros durante a madrugada, alarmes de carros, dentre outras perturbações que exigem cada vez mais paciência e adaptação dos moradores.

Leia mais nas páginas 6, 7, 8 e 9

Bicicletas para lazer – Programa BH Bike já conta com 18 estações na Pampulha e no Centro, aumentando as opções de um transporte sustentável e não poluente, para pequenos deslocamentos das pes-soas nos centros urbanos. Confira mais detalhes e como usar o serviço. Página 12

CONFIRA AINDA PRÓXIMAS EDIÇÕES – Continuaremos com as colunas “Quadro de Empregos”, “Leitor em Foco”, “Ouro Preto 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”, abor-dando os mais diversos assuntos ligados à saúde e à qualidade de vida. Os próximos temas serão SAÚDE BUCAL e DOR DE CABEÇA. Quer dar a sua opinião sobre algum assunto? Participe!

Dicas para economizar água – Página 3
Opções de réveillon – Página 3
Escolas realizam eventos de final de ano – Página 5
Quadro de empregos com novas vagas – Página 11

INTERNET

Concentração de clubes campestres

movimenta positivamente a região da Pampulha

Não há como negar as inúmeras vanta-

gens de morar em uma região que abriga 

áreas de lazer e clubes campestres, princi-

palmente levando em consideração que não 

há mais tantos investimentos e presença 

destes espaços como havia nas décadas 

passadas. Existem, mas não são suficientes. 

Há pouco tempo a Prefeitura investiu nas 

�Academias a Céu Aberto� e o sucesso foi 

imediato. As praças tiveram um aumento 

presencial significativo. Regiões como a do 

Planalto e Itapoã são muito beneficiadas 

pela concentração de clubes que movimen-

tam os bairros ao redor e proporcionam aos 

moradores, principalmente àqueles que 

moram em prédios sem área de lazer ou com 

pouco espaço para isto, vários opções de 

locais agradáveis para se divertir. 

Certamente é a região da cidade com a 

maior concentração de clubes, sejam eles 

de associações de classes, bancos públicos, 

comunidades estrangeiras e dos principais 

clubes de futebol. É de impressionar a opção 

de escolha dos moradores, levando em 

consideração a proximidade com o Vila 

Olímpica, Labareda, Quinze Veranistas, 

Cruzeiro, CeLP (Centro de Lazer Pampulha), 

PIC e um pouco mais distante AABB e Iate. 

Quem não se importar em andar um pouco 

mais encontrará ainda mais opções nos 

bairros Jaraguá, São Luiz, Ouro Preto e 

Bandeirantes. Isso sem contar com a impor-

tância social que existe nesses locais, onde 

muitas amizades são formadas, com bons 

momentos de diversão, brincadeiras para as 

crianças, eventos para os jovens, esporte 

para todas as idades, entre outros diversos 

benefícios. Tentamos contato com todos, 

mas não foi possível conversar com alguns 

administradores. Assim, priorizamos os 

principais e mais frequentados.

Tudo isso é reforçado pela tradição da 

região da Pampulha no que diz respeito ao 

seu potencial turístico e de lazer na cidade. 

Com as obras e investimentos para a Copa 

do Mundo de 2014 isso ainda será intensifi-

cado e os investimentos serão ainda maiores 

no decorrer deste ano.

Muitas agremiações vieram para a 

região nas décadas de 1930 e 1940 com os 

investimentos na Pampulha e na Lagoa. Com 

a vinda do Mineirão, na década de 1960, 

esses clubes, assim como toda a região, 

cresceram significativamente, e ser associa-

do de um clube era sinônimo de status. As 

festas eram notícias de jornais e envolviam 

toda a alta sociedade. Com o passar dos 

anos essa realidade foi mudando. As pesso-

as investiram em sítios na região metropoli-

tana, o movimento caiu e os clubes tiveram 

que se readaptar e sobreviver à nova realida-

de. Alguns tiveram menos dificuldades, 

enquanto outros quase fecharam suas 

portas. Hoje o público é mais heterogêneo e 

o ambiente é, certamente, mais animado.

Leia mais nas páginas 6, 7, 8 e 9
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PRÓXIMA EDIÇÃO � Na próxima edição faremos uma matéria sobre o crescimento e a 

concentração das 
 e 

 na região, além dos 

CONCESSIONÁRIAS REVENDAS DE VEÍCULOS

constantes problemas do 

 e da falta de 

ESTACIONAMENTO IRREGULAR
VAGAS PARA 

ESTACIONAR nas principais vias da região. Teremos ainda um importante tema em nossa 

coluna 

. Em breve falaremos sobre a diversidade e opções dos 

SAÚDE E BEM-ESTAR

ESTABELECIMENTOS GASTRONÔMICOS dos bairros locais e o crescimento dos segmentos 

ODONTOLÓGICO ESTÉTICA
 e de 

. Participe se você quiser opinar sobre algum desses ou de 

outros assuntos.
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DENGUE � BH registrou uma queda no número de 

ocorrências do vírus transmitido pelo aedes egypt. No 

ano passado foram 1.520 casos na capital, contra 491 

neste ano. No entanto, a região da Pampulha tem o maior 

índice de foco do mosquito, especialmente nas 

residências. Com a chegada do verão o trabalho de 

combate ao inseto se intensifica, principalmente por 

causa do período chuvoso, falta de cuidado nos lotes 

vagos e a grande quantidade de obras na construção 

civil. Isso permite que o vírus se prolifere. Página 3

ENCHENTES � As últimas chuvas que atingiram boa 

parte da Pampulha causaram grandes prejuízos à 

população. Ruas ficaram alagadas, buracos foram 

abertos, pessoas ficaram ilhadas e locais importantes, 

como a UFMG e o Aeroporto da Pampulha, tiveram 

suas vias e áreas internas alagadas. A notícia é a 

mesma todo final de ano, mas nada é feito com 

eficácia pelos órgãos competentes e a cada ano novos 

locais são tomados pelas águas das chuvas e dos 

córregos. Página 12

PRÓXIMA EDIÇÃO - Em nossas próximas edições teremos matérias sobre a 

estrutura e opções de lazer oferecidas pelos CLUBES da Pampulha e 

também sobre crescimento e a concentração de CONCESSIONÁRIAS de 

veículos em pontos específicos da região e a sua importância para os bairros 

locais. Falaremos ainda sobre o crescente e incômodo problema do 

ABANDONO DE CÃES, os cuidados dos ESTABELECIMENTOS 

GASTRONÔMICOS da região com o acondicionamento e o preparo dos 

alimentos, além de uma matéria importante em nossa coluna SAÚDE E 

BEM-ESTAR. Participe se você tiver alguma identificação ou quiser opinar 

sobre algum desses e outros assuntos.

Falta pouco para a reinauguração do Mineirão. Depois 

de tantas expectativas finalmente os apaixonados pelo 

futebol e demais admiradores poderão ver o estádio pronto 

no dia 21 de dezembro, em um evento solene com a pre-

sença da presidente Dilma Rousseff e um show da banda 

mineira Jota Quest, que marcará a reabertura do Estádio 

Magalhães Pinto. Futebol mesmo somente no dia 3 de 

fevereiro, no clássico entre Cruzeiro e Atlético, pelo Campe-

onato Mineiro. Os últimos detalhes estão sendo acertados 

para que o moderno Mineirão entre na intensa agenda 

esportiva de 2013 e 2014, que terá jogos dos times minei-

ros, amistoso entre Brasil e França, além dos três jogos da 

Copa das Confederações e os da Copa do Mundo. A atual 

capacidade do Mineirão agora é de 75.783.   

O valor final das reformas do estádio foi de R$ 666,3 

milhões. O Governo de Minas adotou o modelo de gestão 

compartilhada através de uma parceria público-privada 

com a empresa Minas Arena, que está executando a obra e 

operará os negócios durante 25 anos. Com toda moderni-

dade prevista o estádio terá lugares marcados, as catracas 

eletrônicas terão leitores de códigos de barra e os ingressos 

serão vendidos tanto pela internet como nas casas lotéri-

cas. 
O Ouro Preto Em Foco esteve presente na última visto-

ria antes da inauguração, realizada no dia 12 de dezembro. 

Aqueles que estão ansiosos para conhecer o estádio terão 

uma oportunidade ainda este ano. A Secretaria Extraordi-

nária da Copa do Mundo organizará visitas da população às 

dependências do �Novo Mineirão� nos dias 21, 22 e 23 de 

dezembro.
Além de todas as bonitas histórias o Mineirão foi e 

continuará sendo um espaço social, palco de disputadíssi-

mas partidas de futebol, mas também de diversas ativida-

des de entretenimento � como shows musicais e grandes 

festivais �, reforçando a vocação de lazer da região da 

Pampulha. Agora, mais do que nunca e com toda estrutura 

oferecida, o estádio será um expressivo ponto turístico. Isso 

porque abrigará o Museu Brasileiro do Futebol, áreas 

comerciais, lojas e bares temáticos, uma esplanada de 80 

2
mil m  em seu entorno, estacionamento para 2,5 mil veícu-

los, rampa de 15 metros ligando-o ao Mineirinho, 60 bares 

para os torcedores, um restaurante com visão panorâmica, 

além de outros atrativos para o público, mesmo quando 

não houver jogo. Vale a pena conferir!

Leia mais nas páginas 6, 7, 8, 9 e 10

O Mineirão está de volta!

Estádio será reinaugurado no dia 21, com solenidade, show e visitação pública

GIL LEONARDI / IMPRENSA MG
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Armadilhas urbanas na Pedro I  
colocam a população em risco

Situações de abandono de obras públicas e de desca-

so da Prefeitura podem ser vistas por toda a cidade. En-

tretanto, a realidade tem sido muito frequente na Avenida 

Dom Pedro I. Além de várias ocorrências de obras mal 

acabadas, os moradores, os comerciantes e pessoas que 

transitam pelo local são colocados em perigo constante-

mente. São tampas de bueiros quebradas, calçadas em 

mal estado de conservação, vigas expostas, barrancos 

sem isolamento, dentre outros casos.

A população é a que mais sofre com essa situação, 

especialmente os idosos e os portadores de necessidades 

especiais. O Jornal Planalto em Foco conversou com mo-

radores e especialistas para comprovar que o cenário é de 

abandono e perigoso para os transeuntes. Alguns locais 

deteriorados podem até provocar o óbito de uma pessoa. 

Esse caso requer medidas urgentes antes que acidentes 

graves aconteçam à população local.

Leia mais nas páginas 4 e 5

www.emfocomidia.com.br

PRÓXIMA EDIÇÃO – Os temas principais das próximas edições serão os cuidados no momento de passear 
com os CÃES e os cuidados que os ESTABELECIMENTOS GASTRONÔMICOS têm com o PREPARO e o 
ACONDICIONAMENTO DOS ALIMENTOS. Falaremos ainda sobre os problemas relacionados a QUEIMADAS 
DE LIXO e de folhas secas em residências e calçadas. Manteremos as colunas “Quadro de Empregos”, 
“Leitor em Foco”, “Planalto Conta sua História” (em que os moradores mais antigos relatam suas 
histórias curiosas 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!

CONFIRA NESTA EDIÇÃO

Editorial - Página 2

Mercado odontológico - Página 3

Quadro de empregos - Página 7

Festas juninas na Pampulha - Página 8
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PRÓXIMA EDIÇÃO – Em nossa próxima edição falaremos sobre o crescimento e a diversidade 
dos ESTABELECIMENTOS GASTRONÔMICOS locais. Nos meses seguintes faremos matérias 
sobre incômodos com BARULHOS incessantes (som alto, latido de cachorro, alarme, etc.), 
que atrapalham as pessoas no dia a dia, problemas relacionados a QUEIMADAS DE LIXO e 
folhas secas em residências e calçadas, o constante problema dos MORADORES DE RUA, 
além de assuntos voltados aos ANIMAIS DE ESTIMAÇÃO, como cuidados ao passear com os 

cães e o abandono de animais na região; e sobre o aumento e a estruturação do SEGMENTO 
ODONTOLÓGICO.
Manteremos as colunas “Quadro de Empregos”, “Leitor em Foco”, “Planalto Conta sua His-
tória”, (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!

Sempre ouvimos falar sobre o desperdício de 
água e um possível risco de escassez desse precioso 
líquido no planeta. Porém, as pessoas em geral 
nunca deram muita atenção para isso e parecia algo 
impossível de acontecer. Mas, pela primeira vez, muito 
se falou sobre o assunto nos últimos dias, devido à 
falta das chuvas e ao problema do abastecimento 
nas grandes represas, reservatórios e sistemas de 
contenção de água. Além disso, muitas regiões, como 
a do Planalto, Itapoã, Santa Amélia, Santa Branca e 
bairros próximos, tiveram dias sem água, já sentindo 
de perto os problemas ocasionados pela recente falta 
de chuva.

No dia a dia, a água é fundamental para a nossa 
sobrevivência e higiene. Quando abrimos uma torneira 
diariamente, normalmente não pensamos que a água 
é um recurso natural que pode se esgotar. O Brasil 
conta com 13% do volume fluvial do mundo em seus 
rios, mas se algo não for feito, a partir de 2025, pelo 
menos um terço da população enfrentará a falta 
de água, segundo o Atlas Brasil – Abastecimento 
Urbano de Água, elaborado pela Agência Nacional 
das Águas (ANA). Outro fato que deve ser levado 
em consideração é que, enquanto a quantidade de 
água no mundo continua igual, a população cresceu 
significativamente. Em 1950 éramos 2,5 bilhões; 
hoje, 7,2 bilhões; e em 2050, a previsão da ONU é de 
que seremos 9,3 bilhões.

Temos de ter consciência, mudar os hábitos 
e encarar a realidade. Reduzir o desperdício e 
conscientizar as pessoas já é um ótimo começo.

Leia mais nas páginas 6, 7 e 9

Escassez de água
no planeta

INTERNET
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Um destaque à parte nesta Copa do Mundo foi a 
alegria e a festa feita pela torcida dos países participan-
tes. Até o fechamento da primeira fase, oito seleções 
jogaram em Belo Horizonte. O Jornal Ouro Preto em Foco 
esteve presente em todas as partidas realizadas em 
Belo Horizonte e entrevistou os torcedores estrangeiros. 
Eles foram unânimes em exaltar a beleza da cidade e a 
hospitalidade dos brasileiros. Mesmo com relatos de 
problemas, roubos de ingressos, questões estruturais, 
entre outros, a grande maioria tinha motivos para elogiar 
e empolgação para conhecer outras cidades acompa-
nhando os jogos de sua seleção.

A região da Pampulha ficou bastante movimentada, 
assim como todo o entorno do Mineirão. Em todo lugar 
que se ia era possível ver o colorido das camisas dos 
turistas dos mais diversos países. E não foram apenas 
dos colombianos, belgas, argelinos, iranianos, gregos, 
argentinos, ingleses e costa-ricenses. Percebemos ainda 
a presença de chilenos, alemães, venezuelanos, polone-
ses, irlandeses, além de brasileiros de várias cidades do 
país.

O futebol é a principal atração desse grande evento, 
mas a presença desses torcedores na região muda a 
rotina da cidade e há uma troca cultural muito interes-
sante e, claramente, é possível perceber as diferenças 
de costumes e hábitos. Belo Horizonte teve uma movi-
mentação jamais vista em sua história. Bares, restauran-
tes e hotéis receberam uma significativa movimentação. 
A previsão do Ministério do Turismo é de que a capital 
mineira receba 230 mil brasileiros e 160 mil estrangei-
ros durante os 30 dias do Mundial. 

Leia mais nas páginas 4, 5, 6 e 7

Torcedores estrangeiros animam
entorno do Mineirão

PRÓXIMA EDIÇÃO - Em nossa próxima edição falare-
mos sobre a importância e os benefícios da ATIVIDADE 
FÍSICA para a terceira idade. Em breve faremos uma 
matéria sobre a importância da leitura, conversando 
com educadores e as escolas da região. Manteremos 
as colunas ��uadro de Empregos�, �Leitor em Foco�, 
�Ouro Preto Conta Sua Hist�ria� (onde os moradores 
mais antigos relatam suas histórias curiosas e diverti-
das sobre o começo do bairro) e �Sa�de e Bem-estar�, 
abordando os mais diversos assuntos ligados à saúde e 
à qualidade de vida. O tema da 
próxima edição será SAÚDE 
BUCAL. Para isso, conversaremos 
com os profissionais do segmento 
odontológico para debater sobre o 
assunto. Participe e dê a sua opinião 
sobre esses ou outros assuntos.

FOTOS: FABILY RODRIGUES
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PRÓXIMA EDIÇÃO - Em nossa próxima edição faremos uma matéria sobre a importância e os benefícios da  para o corpo e ATIVIDADE FÍSICApara a mente e os preparativos e mobilizações de comerciantes e da população para a . Em breve falaremos sobre o cresci-
COPA DO MUNDO

mento e a diversidade dos 
 

ESTABELECIMENTOS GASTRONÔMICOSlocais, o aumento e estruturação do , os SEGMENTO ODONTOLÓGICOPROBLEMAS Santa Amélia Santa Branca
 dos bairros  e , além de assun-tos voltados aos , como leishmaniose, cuidados 

ANIMAIS DE ESTIMAÇÃOao passear com os cães e o abandono de animais na região. Participe se você tiver alguma sugestão ou quiser opinar sobre algum desses e outros assuntos.

Muito se discute sobre o comportamento dos adolescentes, a maneira certa de educar as crian-ças e em como o mundo moderno está cada vez mais evoluído com informações vindas de todos os lados, a todo o momento e expostas muito cedo. Ainda muito novos eles conseguem ter, às vezes, em seu próprio quarto, computador, videogame, celular, TV, DVD, controles remotos, Ipad, entre outros, per-mitindo que milhares de informações, notícias e novidades estejam disponíveis em tempo integral. Com isso temos crianças e adolescentes mais evoluídos, bem informados, com mais força de ação e pensamento, prontos para romper padrões prees-tabelecidos, julgar e contestar os colegas, educado-res e até mesmo os pais.
Em todas as gerações sempre houve problemas nas relações; porém, hoje, tudo é mais complexo. Muitos pais ficam sem saber o que fazer, como agir e percebem que não se prepararam para momentos como esses, onde a criança, por volta de 11 anos, começa a se transformar em um pré-adolescente, com instabilidades, curiosidades e mudanças rápidas. Às vezes falam muito; em outras ficam calados, se fecham. 

O jovem aprende, de maneira surpreendente e precoce, a lidar com várias fontes de informação ao mesmo tempo. Ele funciona como uma grande antena, sempre ligada, captando um pouco de tudo. O problema é saber se essas informações estão sendo bem filtradas e aproveitadas. Enquanto isso, o �mundo� está mais agressivo e violento, as drogas e bebidas mais disponíveis e potentes. Não se pode sair tranquilamente às ruas como a cerca de 20 anos atrás, quando a vida era mais calma e menos competitiva.
Agentes socializadores como pais e professores con-fessam suas dificuldades em gerenciarem alguns limites em relação às crianças e adolescentes. Hoje os pais traba-lham fora e passam o dia todo assoberbados pelas tarefas profissionais ou domésticas, passando menos tempo com os seus filhos, delegando responsabilidade de sua educa-ção a terceiros, como escolas, clubes, igrejas, babás ou mesmo avós. 

Alguns sentem culpa em função do pouco tempo dispo-

nível aos filhos e acabam fazendo concessões que podem desfavorecer o aprendizado de regras culturais e morais importantes. A ausência de regras e limites na educação das crianças e adolescentes pode trazer sérios problemas ao relacionamento pais e filhos, além de produzir adoles-centes e adultos com falhas em seu desenvolvimento pessoal e social, entre eles, a ausência de resistência à frustração e à infelicidade pessoal, além de casos mais extremos, com o desenvolvimento de psicopatias ou socio-patias.

Por outro lado, os jovens buscam maneiras de se adap-tarem ao fato de não serem mais crianças (nem adultos). Diante de um corpo em mutação, precisam construir uma nova identidade e afirmar seu lugar no mundo. Se manifes-tam das mais variadas maneiras, andam em turmas ou se isolam. Por trás de tudo isso há inúmeros processos psico-lógicos para organizar, além de um turbilhão de sensações e sentimentos. (Fabily Rodrigues)

Leia mais nas páginas 6, 7, 8 e 9

Educação e comportamentodas crianças e adolescentes

Crônica sobre a morte - Página 2

Carreata a favor da Mata do Planalto - Página 3

Preparo do setor hoteleiro para a Copa do Mundo - Páginas 4 e 5

Saúde e Bem-Estar: Refluxo - Página 10
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Cígredy Neves

“Dê uma boa olhada ao 
seu redor e entenda que sua 
vida é o resultado de todas 
as suas escolhas do passado. 
Você gosta do que vê? Certa-
mente você andou muito para 
chegar até aqui. Você sobre-
viveu e deu um jeito de estar 
onde está. Existem coisas 
que poderiam melhorar? Pro-
vavelmente. Existem lugares 

que você gostaria de conhecer e coisas que gostaria de 
fazer? Você consegue imaginar a sua vida sendo ainda 
melhor, mais gratificante e emocionante do que é hoje? 
Então, como chegar lá? Do mesmo jeito que chegou até 
aqui: como resultado das escolhas que você faz.

Existem Escolhas e existem escolhas... geralmente 
prestamos muita atenção às grandes decisões: faculda-
de, casamento, a primeira casa ou apartamento… mas, 
frequentemente, as decisões mais poderosas são as 
‘pequenas’, aquelas que fazemos um dia após o outro: 
fazer ou não fazer uma visita, dar aquele telefonema, 
acordar um pouco mais cedo para fazer exercícios, a 
atitude com que encaramos o dia a dia no trabalho.

A qualidade da sua vida é um resultado direto das 
escolhas que você faz. E cada momento na sua vida 
é uma escolha. O futuro aproxima-se no mesmo ritmo 
de sempre. Então, preste atenção às suas escolhas, 
pois são elas que moldarão, ativamente, o resto da sua 
vida.” (Autor desconhecido)

É preciso ficar atento aos “toques” que a vida nos 
dá. Nada acontece por acaso. Tudo tem um motivo e 
uma hora certa para acontecer. Normalmente nós mes-

mos colaboramos para que isso aconteça. Passamos 
por diversas experiências porque realmente precisamos 
vivenciá-las. Todo processo que passamos, seja ele 
bom ou ruim, é fundamental para nossa caminhada e 
para uma maior experiência na vida. E é justamente isso 
que nos fortalece e nos proporciona maior maturidade.

Todas essas experiências são fundamentais para 
decidirmos o que queremos para nossa vida e nosso 
futuro. Temos de estar sempre abertos para modificar 
e enriquecer nosso modo de viver, de ver as coisas, de 
nos relacionarmos com as pessoas e buscar sempre a 
qualidade de vida. Isso mudará, de alguma forma, a ati-
tude e o modo de viver das pessoas que nos cercam.

É fundamental sempre dar uma pausa para refletir 
sobre o verdadeiro sentido de se viver. Saber separar os 
momentos de trabalho, estudo e obrigações dos mo-
mentos pessoais, para aproveitar melhor a vida, permi-
tindo-se fazer novas amizades, planejar e estabelecer 
metas, estar com quem se deseja e lutar com determi-
nação para isso. 

Atitudes
Queremos ter momentos plenos, mas precisamos 

nos doar também, e pensar em nossos amigos e fami-
liares. Imagine-se acordando em plena terça-feira bem 
cedo e tirar a manhã para fazer uma caminhada na sua 
rua, numa praça mais próxima ou mesmo na Lagoa da 
Pampulha, tomar uma ducha no clube e “cair” na pisci-
na, desligar o celular por algumas horas, tomar sol lendo 
um bom livro, praticar algum esporte ou frequentar uma 
academia para deixar o corpo e a mente mais saudá-
veis.

Nem sempre fazemos e temos tudo o que queremos, 
mas o simples fato de se ter fé, esperança e acreditar no 

que se quer é fundamental para se viver com qualidade 
e alimentar um sonho que sempre pode ser atingido. 

Valorize sua vida e aquelas pessoas que realmen-
te se importam com você. Do mesmo modo que você 
precisa delas (mesmo que nem sempre você perceba 
isso), elas também precisam de sua companhia e aten-
ção. Para quem não te dá o valor merecido e o devido 
respeito, perdoe e ignore. Afaste-se do que não te faz 
bem e de quem te desvaloriza e te faz sofrer. Busque 
um novo caminho. Começar de novo é sempre bom. A 
cada dia de nossa vida aprendemos com nossos erros 
ou nossas vitórias; o importante é saber que todos os 
dias vivemos algo novo. 

Aquela velha desculpa da falta de tempo não exis-
te. É apenas uma resposta cômoda de quem não quer, 
de fato, fazer alguma coisa ou tomar uma atitude. Nós 
mesmos fazemos nosso tempo, independente se traba-
lhamos e estudamos durante todo o dia. Sempre haverá 
um momento em que é possível visitar um amigo, um 
familiar, dar um telefonema, mandar um e-mail, mensa-
gem e até mesmo se divertir e cuidar de si próprio. Para 
isso basta querer, pois tudo nesta vida é uma questão 
de prioridade.

É como disse o próprio autor no texto do começo: 
“A qualidade da sua vida é um resultado direto das 
escolhas que você faz. E cada momento na sua vida 
é uma escolha.” Por isso, lembre-se sempre: “Há um 
tempo certo para tudo, e para tudo uma razão… Tudo 
pode estar onde menos se espera... e de quem menos 
se espera.”

Fabily Rodrigues (Diretor/Editor da Em Foco Mídia)
emfocomidia@emfocomidia.com.br

É você quem decide...
CRÔNICA

O Jornal Jaraguá em Foco é uma publicação mensal da Em Foco Mídia voltado aos 
moradores e comerciantes dos bairros Jaraguá, Dona Clara, Aeroporto, Indaiá, Santa Rosa, 
Liberdade, São José, Ouro Preto, Castelo, Planalto, Itapoã e em parte do Universitário, São 
Luiz e Santa Amélia. Independente e imparcial, o principal objetivo do 
Jornal é informar, esclarecer, debater por meio de matérias informa-
tivas, informações úteis e demais notícias. O Jornal é entregue gra-
tuitamente (25 mil exemplares) em residências, comércios, clubes, 
empresas, dentre outros locais de grande circulação.
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Do infantil ao médio 
inspirando sonhos!

UNIDADES DO COLÉGIO

CENTRO  RUA DA BAHIA, 1212 - 3213 7070 | ENSINO MÉDIO

PAMPULHA  AV. ABRAHÃO CARAN, 100 - 3492 2123

ELDORADO  AV. JOÃO CÉSAR DE OLIVEIRA, 2477 - 3352 6767

VENDA NOVA  RUA RITÁPOLIS, 18 - 3457 5577

chromos.com.br

UNIDADES DO PRÉ

CENTRO  RUA DA BAHIA, 1200 - 3213 7070

PAMPULHA  AV. ABRAHÃO CARAN, 60 - 3492 2121

ELDORADO  AV. JOÃO CÉSAR DE OLIVEIRA, 2463 - 3394 7030

PAMPULHA MALL  AV. ANTÔNIO CARLOS, 8100/4º ANDAR - 3491 3969

VENDA NOVA  RUA PADRE PEDRO PINTO, 2460 - 3454 1000

BARREIRO  AV. SINFRÔNIO BROCHADO, 975 - 3384-8588

NOVA
UNIDADE

UNIDADES DO COLÉGIO UNIDADES DO PRÉ

CENTRO  
PAMPULHA  
ELDORADO  
PAMPULHA MALL  

PROCESSO SELETIVO 2016
INFANTIL  FUNDAMENTAL  MÉDIO

SELEÇÃO AGENDADA
chromos.com.br/selecao
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O Colégio Batista Getsêmani é uma 
Escola Legal, aprovada e reconhecida 
pelos órgãos competentes:
SME, SEE-MG, CEE-MG e MEC

Do Bercário ao Ensino Médio
Rua Luiz Chagas de Carvalho, 410
Dona Clara | Belo Horizonte | MG
Telefone: (31) 2532-9899

www.colegiobatistagetsemani.com.br

“Preparar uma criança ou um jovem para passar 
  no vestibular é uma tarefa simples e comum. 
  Mas, prepará-lo para ser um homem ou uma 
  mulher de verdade, útil à família, à sociedade 
  e a Deus, é o nosso diferencial. 
  Ensinando para transformar vidas.”

Pr. Jorge Linhares

O Colégio Batista Getsêmani é um Ministério da
Igreja Batista Getsêmani. Toda a estrutura física
do colégio foi idealizada e planejada para abrigar
o estabelecimento de ensino.

Salas de aulas amplas, bem iluminadas e com
ar condicionado
Carteiras anatômicas e adequadas para cada
faixa etária
Playground Multiatividades
Piscina
Espaço GourmetEspaço Gourmet
Quadra de Esportes
Lanchonete
Laboratório de Informática
Laboratório de Ciências
Biblioteca
Portaria com segurança
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Escola
         Infantil

Rua Coronel Marcelino, nº 292, Jaraguá

Telefone: (31) 3082-7601

Venham conhecer nossa nova sede!!!

Av. Sebastião de Brito, 400 - Dona Clara    3447-4839

Toda sexta-feira apresentação de dança do ventre à partir das 21h,
com diversos pratos árabes no buffet com balança

�ova tem�ora�a �a �o�e �ra�e�

Venha comemorar conosco 
seu aniversário.
O bolo é por nossa conta.
(Reservas com 24h de antecedência, consulte condições)

Promoção Aniversariantes

O PONTO DO CHURRASCO

/xicodonaclara

Almoço self service com churrasco todos dias da semana! 

Bilhar

Espaço KidsBuffet

MÚSICA AO VIVO AOS SÁBADOS

GENTILEZA URBANA OURO PRETO INFORMA

O conceito de preservação ambiental 
ganhou destaque nos últimos anos. Várias 
medidas já foram adotadas para evitar 
danos ao meio ambiente, uma delas é a 
coleta seletiva de lixo. 

A recolha seletiva ou coleta seletiva 
é o termo utilizado para o recolhimento 
dos materiais que podem ser reciclados, 
previamente separados na fonte geradora. 
Dentre esses materiais recicláveis estão 
os diversos tipos de papéis, plásticos, me-
tais e vidros.

Algumas ruas, empresas, escolas e até 
mesmo residências têm lixeiras coloridas 
padronizadas. As cores seguem um padrão 
internacional, facilitando a identificação 
por qualquer cidadão. Mas infelizmente 
muitas pessoas ainda não se conscienti-
zaram sobre a importância da separação 
dos lixos ou até mesmo não sabem quais 
são os materiais recicláveis e as cores que 
correspondem às lixeiras. 

Saiba qual é a lixeira específica para 
cada tipo de resíduo:

Azul – Papel/papelão

Vermelho – Plástico
Verde – Vidro
Amarelo – Metal
Preto – Madeira
Laranja – Resíduos perigosos – lâm-

padas fluorescentes, pilhas – exceto pilhas 
AA, baterias.

Brancos – Resíduos ambulatoriais e 
de serviços de saúde – seringas, agulhas, 
curativos e outros.

Roxo – Resíduos radioativos – prove-
nientes de hospitais, usinas nucleares e 
centros radioativos.

Marrom – Resíduos orgânicos – restos 
de alimentos. 

Cinza – Resíduo geral não reciclável 
contaminado, ou contaminado não passí-
vel de separação

Lembre-se: ao fazer a coleta seletiva, 
você ajuda a preservar e até a melhorar 
o planeta para as gerações futuras, dimi-
nuindo a poluição e preservando os recur-
sos naturais. Seja gentil com o nosso pla-
neta! Em caso de dúvida, procure o posto 
de coleta mais próximo de sua residência.

A escola Buddys iniciou suas ativi-
dades no bairro Ouro Preto em março de 
2015, atendendo a turmas de quatro alu-
nos por aula na Rua Alarico Barroso, 365. 
O grupo surgiu da vontade de três irmãos 
e um primo, apaixonados por informática, 
matemática e tecnologia, de repassar o 
conhecimento para crianças e adolescen-
tes interessados nesses temas. A iniciativa 
se mostrou eficaz e surgiram vários alunos 
após a primeira turma, de forma que, em 
agosto, o curso atingiu mais de 60 alunos.

O idealizador do projeto e CEO, Marlon 
Vieira, conta que a ideia surgiu após a jun-
ção de algumas experiências profissionais 
e pessoais. “Depois de um intercâmbio na 
França comecei a dar aulas particulares na 
área de exatas. Meus irmãos e eu já gostá-
vamos de mexer com programação, então 
um dia pensei em juntar as duas linhas de 
conhecimento. Fiz uma pesquisa e descobri 
que havia um projeto parecido com o nosso 
em São Paulo, mas com um viés diferente, 

já que iríamos fazer algo mais voltado para 
a computação e a matemática, de forma 
inédita e atual”, afirma Marlon. Ainda se-
gundo ele, o principal desafio da Buddys foi 
despertar o interesse dos alunos e também 
dos pais, que muitas vezes não sabem li-
dar com uso excessivo e mal direcionado 
da tecnologia por parte das crianças e dos 
adolescentes.

Além de Marlon, a equipe da Buddys é 
formada ainda pelos seus irmãos Matheus 
Farley, diretor de marketing, e Marcelo 
Brenner, diretor financeiro, e pelo primo 
Breno Leles, desenvolvedor. Com esse cli-
ma familiar, a afinidade na divisão de ta-
refas fica clara, já que os quatro preparam 
juntos todo o material do curso. A didática 
das aulas acontece de forma lúdica e visual, 
direcionada a alunos entre 8 e 14 anos. Du-
rante o aprendizado é possível desenvolver 
jogos e aplicativos, ao mesmo tempo em 
que é estimulado o raciocínio lógico e ma-
temático. Mais informações: 98468-3772.

SUA ATITUDE FAZ A DIFERENÇA
Coleta seletiva

Curso de programação e matemática para
crianças chega ao Ouro Preto

ARQUIVO BUDDYS
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Berçário e Educação Infantil

Rua Jornalista Waldir Lau, 421 - Itapoã
3441-5142 | 3494-3053

www.ceir.com.br

Inglês    Judô    Ballet
Circo    Capoeira

Aulas extra curriculares:

CONSTRUINDO AS BASES DO SABER

Matrículas abertas, vagas limitadas!

OURO PRETO CONTA SUA HISTÓRIA

Quando Neide Maria da Silva se 
mudou para o bairro Ouro Preto, em 
1965, o local ainda nem havia sido 
oficializado. Vindo de Caeté, a então 
professora morou no terreno do sogro, 
onde hoje é a Faculdade de Educação 
Física da UFMG. Ficou lá por sete anos 
até a Universidade desapropriar a fa-
mília. O sustento do marido era a horta 
que tinha no quintal. O salário de pro-
fessora que ela ganhava e a pequena 
indenização não permitiam a compra 
de uma casa. A saída foi morar em uma 
vila ao lado da Usiminas, em uma pe-
quena casa que ganhara de uma ami-
ga. O marido garantiu um emprego de 
jardineiro na UFMG e, em 1973, a famí-
lia já estava no coração do bairro, na 
esquina com a Rua Monteiro Lobato. 

Como viu o bairro nascer e crescer, 
dona Neide tem muita história para 
contar. “Aqui era tudo mato! Para con-
seguir ir à escola era uma dificuldade, 
pois tínhamos de atravessar mato, pas-
sar por bichos e tudo o mais”, conta. 
Ela diz que o bairro começou a crescer 

com a chegada de trabalhadores da 
Usiminas e a instalação de uma escola 
e um posto de saúde nas proximida-
des. 

Mesmo com tanto tempo no Ouro 
Preto, pouca gente a conhece pelo 
nome. Dona Neide é conhecida como 
a “vó” do bairro! Quem explica o mo-
tivo do apelido é a própria filha, Maria 
Conceição da Silva: “Ela leva pão de 
queijo com café para todo mundo aqui 
perto, até para quem trabalha na pada-
ria! Todo mundo aqui da redondeza a 
conhece.” E dona Neide confirma: “Eu 
vejo o pessoal trabalhando no sol e fico 
com dó. Aí levo um copo de água, um 
suco, um sorvete... não custa nada. Na 
construção do bairro aqui tinha muita 
obra. Então eu ajudava os trabalhado-
res, levava café, lanche, para continua-
rem o trabalho.” Além da “ajuda no es-
tômago”, como ela mesma classifica, 
Neide era uma professora particular 
tradicional do bairro. “Quase todos dia 
encontro com algum ex-aluno meu, ou 
familiares deles, aqui no bairro. Eles 

vêm me agradecer, me ajudar e isso é 
muito gratificante!”, comenta a profes-
sora aposentada. 

Nesse aspecto, o bairro se parece 
com cidade do interior, o que chama a 
atenção de Neide. O comércio local já 
é suficiente e a simpatia do tratamento 
com quem ali circula confirma ainda 
mais essa ideia. “Gosto muito daqui! 
Temos opção de compras e o fato de 
eu conhecer muita gente me ajuda 
muito. É um grande remédio ter tantas 
amizades e consideração”, destaca. 
Dona Neide aprova o desenvolvimento 
do bairro e reivindica: “Acho que pre-
cisamos de mais consultórios médicos 
por aqui.”

Simpatia, educação, respeito. Es-
sas são características não só da fa-
mília Silva, mas que podemos observar 
em cada comércio e morador do bairro 
Ouro Preto. Isso faz com que os mora-
dores só queiram “sair daqui só se for 
para o cemitério”, como brinca dona 
Neide, ou melhor, “vó”. (Marco Túlio 
Câmara)

A história do Ouro Preto sob a visão da “vó” do bairro
Neide Maria da Silva, 84 anos, aposentada

ARQUIVO DE FAMÍLIA

Loja CHINELO - Rua Dom Rodrigo, 264 Santa Rosa - BH / MG - Contato 31. 3159-0019 (Próximo ao Banco Itaú e Araújo, esq. com Av. Isabel Bueno).

VERÃO LOJA 

Na compra de 02 chinelos ...

no 3º par ganhe 40% de desconto !
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O Brasil está em uma área tropical, por isso a 
radiação ultravioleta é alta na maior parte do ano. 
Por esse motivo, é necessário tomar medidas de 
proteção contra o sol, mesmo em dias nublados, 
quando parte da radiação ultravioleta consegue 
passar através das nuvens. Apesar dos males 
que o excesso de sol pode causar, ele é essen-
cial para a vida. A dermatologista Hélia Julieta de 
Barros lembra que “a produção de vitamina D e o 
ajuste do relógio biológico são alguns benefícios 
da radiação solar”. No entanto, “pode causar o 
fotoenvelhecimento e o câncer de pele”, ressalta 
a dermatologista. Por isso, para que a exposição 
ao sol seja segura e eficaz, o uso de protetor solar 
é indispensável, não importa a estação!

A nossa pele apresenta proteção natural 
contra o sol, pela quantidade de melanina que 
produzimos. O filtro solar é uma loção que blo-
queia os raios ultravioletas e reduz queimaduras 
de sol e outros danos à pele. Esse cuidado diminui o risco de 
câncer de pele. Os melhores são os que protegem tanto con-
tra os raios UVB quanto contra os raios UVA. O primeiro tipo 
pode causar queimaduras solares, enquanto o segundo causa 
efeitos danosos à pele a longo prazo, como envelhecimento 
precoce.

Quando for ao clube ou à praia, é recomendado que 
você passe o protetor 30 minutos antes da exposição ao sol, 
reaplicando o produto uma hora depois. Mais aplicações são 
necessárias depois de duas horas de exposição. O dermato-
logista Alexandre Lima explica como é feito o cálculo do Fator 
de Proteção Solar. “O índice do FPS determina quanto tempo 
a mais a pele levaria para ficar vermelha. Assim, um FPS de 
10 faz com que sua pele leve 10 vezes mais tempo para atingir 
essa tonalidade, e assim sucessivamente”, conta. Ele ainda 
indica um fator para cada tipo de pele. “Quem é mais claro 
deve usar FPS 30 ou mais. Já os mais morenos podem usar 
FPS 15. Por fim, quem tem algum tipo de mancha na pele deve 

utilizar um FPS 50 ou 60, pelo menos”, acrescenta.
Mas os cuidados não devem se limitar apenas ao uso do 

filtro solar. O professor da Faculdade de Medicina da UFMG, 
Marcelo Grossi Araújo, lembra a importância da fotoproteção 
completa. “Várias atitudes garantem uma proteção adequa-
da, como usar chapéus, bonés, camisetas ou roupa de acordo 
com a situação (cor da pele, tempo de exposição e horário da 
exposição ao sol) e evitar o horário entre 10h e 16h, pois é 
quando a radiação atinge o seu máximo”, recomenda o der-
matologista titular da Sociedade Brasileira de Dermatologia.

A falta de proteção pode trazer sérios efeitos. “A conse-
quência imediata de uma fotoproteção inadequada pode ser a 
queimadura solar, com vermelhidão, ardência e até bolhas na 
pele, seguidas de manchas brancas ou escuras. A longo prazo 
instala-se o processo de fotoenvelhecimento que se caracteri-
za pela formação precoce de manchas, rugas e espessamen-
to da pele e o risco mais temido que é o surgimento do câncer 
de pele”, ressalta Marcelo Grossi.

De olho nessa proteção, a fisioterapeuta 
Fábia Aparecida de Oliveira Ferreira usa filtro so-
lar diariamente. Mesmo em dias frios e nublados, 
ela conta que é importante aplicar o produto em 
todas as áreas do corpo expostas ao sol. E asse-
gura: “Minha pele parece ser muito mais jovem do 
que de muitas amigas da mesma idade”, garante.

Cuidados para crianças
O uso de protetor solar para bebês menores 

de seis meses deve ser feito somente por orienta-
ção médica. “Até os seis meses de idade não se 
deve usar o filtro solar, devendo ser observado o 
horário da exposição solar e o tempo de exposi-
ção, que é orientado pelo pediatra ou dermatolo-
gista”, informa o professor Marcelo. Para crianças 
entre seis meses e dois anos, deve-se escolher 
um filtro solar composto por filtros físicos (está 
escrito na embalagem), pois é mais seguro para 

essa faixa etária. Acima de dois anos, o protetor deve levar 
em consideração as características da pele da criança. O 
ideal é solicitar a orientação do pediatra ou dermatologista 
da criança.

A primeira aplicação do filtro solar deve ser feita com a 
criança sem roupa e espalhando o produto em todas as áreas 
do corpo, inclusive dobras e orelhas. A reaplicação deve ser 
feita a cada duas horas de exposição solar ou sempre após a 
saída da água. “A fotoproteçao tem sido a mais eficaz arma 
na prevenção dos efeitos danosos da radiação solar e deve 
ser realizada com a combinação de diferentes ações, como a 
proteção mecânica (roupas e acessórios), utilização de som-
bras, fotoeducaçao e o uso adequado de protetores solares”, 
lembra a dermatologista Hélia de Barros.

É necessário que as crianças e jovens criem o hábito de 
usar o protetor solar diariamente, pois 75% da radiação acu-
mulada durante toda a vida ocorrem até os 20 anos de idade. 
(Marco Túlio Câmara)

A importância do uso do filtro solar
INTERNET
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Com o objetivo de proporcionar maior visibilidade e retor-
no aos nossos parceiros, leitores e anunciantes, a Em Foco 
Mídia integrou os jornais Ouro Preto em Foco (em circulação 
há mais de cinco anos) e o Planalto em Foco (distribuído 
há mais de quatro anos) ao Jornal Jaraguá em Foco. Assim, 
o jornal mantém o nome “Jaraguá em Foco” e circula nos 
bairros Jaraguá, Dona Clara, Aeroporto, Indaiá, Santa Rosa, 
Liberdade, São José, Ouro Preto, Castelo, Planalto, Itapoã 
e em parte do Universitário, São Luiz e Santa Amélia. São 
25 mil exemplares distribuídos de porta em porta em resi-
dências, comércios, clubes, padarias, academias, restauran-
tes, drogarias, dentre outros pontos com grande circulação 
de pessoas.

É importante ressaltar que a qualquer momento, princi-
palmente no segundo semestre, poderemos voltar com edi-
ções especiais ou isoladas dos jornais Ouro Preto em Foco e 
Planalto em Foco, dependendo da ocasião. Deixamos claro 
que essa medida visa, de fato, a uma maior comodidade para 
nossos leitores e os parceiros que querem ver suas marcas 
em mais bairros. O Jornal Cidade Nova em Foco será man-
tido e seguirá circulando mensalmente nos bairros Cidade 
Nova, União, Palmares, Silveira e parte do Sagrada Família 

e Ipiranga.
O nosso padrão de qualidade será mantido, assim como 

o zelo na distribuição e o cuidado na elaboração das ma-
térias para que cada leitor possa receber o Jornal em sua 
casa e fazer uma leitura leve e prática dos acontecimentos e 
notícias de sua região.

Turismo
Estamos intensificando nossas ações no Jornal Em Foco 

Turismo, que tem distribuição em pontos estratégicos e de 
grande circulação nos vários segmentos ligados ao turismo 
em Belo Horizonte e nos eventos e nas cidades que são 
visitadas pelo Jornal, como hotéis e pousadas, agências, 
restaurantes, clubes, universidades, terminais rodoviários e 
aeroportos, pontos de informações turísticas, associações 
e instituições de turismo, dentre outros espaços. Além dis-
so, realizamos uma distribuição via correio para os órgãos e 
para as empresas envolvidas com o turismo e também para 
o público em geral em todo o Brasil que solicitar a assinatura 
gratuita. A versão online também é divulgada via e-mail para 
mais de 100 mil contatos em todo o país e em nossos perfis e 
páginas do Facebook e do Instagram, que hoje atingem mais 

de 15 mil pessoas envolvidas diretamente com o turismo.
Para realizar todo esse trabalho com excelência e qua-

lidade nos mudamos recentemente para um espaço maior, 
onde nossos profissionais podem trabalhar com mais confor-
to e nós podemos receber melhor nossos clientes, parceiros 
e leitores. Consequentemente, aumentamos nossa equipe 
em todas as funções para um maior dinamismo e um melhor 
contato com nossos parceiros, entrevistados, anunciantes, 
colaboradores e leitores.

Agradecemos a preferência e estejam sempre à vontade 
para nos enviar suas críticas, seus comentários e suas suges-
tões. A boa aceitação do nosso trabalho está diretamente 
relacionada à participação de cada envolvido com nossos 
informativos. (Fabily Rodrigues)

Jornais da Em Foco Mídia são unificados para maior visibilidade de clientes e leitores

Parceiros destacam os benefícios das ações nos jornais da Em Foco Mídia

ENQUETE

“Nosso primeiro contato com a Em Foco Mídia surgiu da necessidade 
de divulgar o nosso nome e tornar o colégio conhecido, com a sua mis-
são que é muito maior do que apenas ensinar português e matemática, 
por exemplo. A mídia da empresa, para nós, é muito prática por ser algo 
do bairro, de maneira que várias pessoas comentam e se reconhecem 
naquele trabalho. É uma boa parceria e, ao longo dos anos, sempre 
tivemos um relacionamento muito positivo com a empresa.”
Irmã Roseli Hart, Diretora pedagógica do Colégio Santa Marcelina

“Quando abri a loja, em 2013, fiz o primeiro anúncio e comecei uma 
parceria de grande visibilidade e credibilidade com o Jornal Jaraguá em 
Foco. Desde então não parei de divulgar, estendendo também a parceria 
com ações no Clube Jaraguá. Tenho um retorno muito válido, por exem-
plo, de vários clientes que comentam ou compram na loja e revelam 
que chegaram até mim pelas ações de divulgação, principalmente do 
jornal. A Em Foco Mídia me ajudou no objetivo de fixar o nome da loja 
na região.”
Carla Renata Pinto Alves, Proprietária da Essencial Moda Íntima

“Eu gosto dos jornais Em Foco Mídia porque eles funcionam como uma 
comunicação direta, entrando na casa das pessoas, com uma distribui-
ção bem localizada. Isso me deixa mais perto do meu público, fazendo 
uma ponte direta entre nós. O jornal conta com uma visibilidade alta 
devido ao seu conteúdo, que é de grande interesse dos leitores, por 
isso a minha publicidade também ganha credibilidade, o que é muito 
interessante para nós.”
Mark Hastings, Diretor do Colégio Dona Clara

“Nosso relacionamento com a Em Foco Mídia começou desde a primei-
ra edição do Jornal Jaraguá em Foco, que surgiu para mudar a história 
dos jornais de bairro. Ele é impecável e com uma visibilidade limpa, que 
retrata bem a realidade da região. O conteúdo reúne uma combinação 
de assuntos abordados com profundidade despertando curiosidade 
das pessoas. No Jaraguá, como tenho uma presença maior, sempre 
escuto o feedback dos clientes que elogiam muito o trabalho.”
Vinícius Dantas, Proprietário da padaria Ping Pão

Em Foco Mídia
Rua Conselheiro Galvão, 68 – Jaraguá

(31) 2552-2525 / 3441-2725
E-mail: emfocomidia@emfocomidia.com.br

www.emfocomidia.com.br
www.emfocoturismo.com.br
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Abertas todos os dias, das 7h às 23h.

DUAS NOVAS LOJAS 
ARAUJO NO DONA CLARA! 

Av. Sebastião de Brito, 307 Av. Izabel Bueno, 743

 KuOn
FaÇO
Eu Matemática . Português . Inglês

www.kumon.com.br

Dona Clara |    3491-4344
Conceição do Mato Dentro |    3403-2129

Planalto |    3497-5043

Jornais da Em Foco Mídia são unificados para maior visibilidade de clientes e leitores
“A parceria do Luziana Lanna com o jornal existe desde 2011, data 
que inauguramos a Unidade Jaraguá. Temos sempre um retorno muito 
positivo, pois as pessoas confiam no jornal e isso, consequentemente, 
também agrega valor à nossa escola. Sem contar o pessoal do jornal, 
pessoas fantásticas, sempre dispostas a ajudar, o que torna a nossa 
parceria muito bem-sucedida.”
Kenya Lopes, Diretora do Luziana Lanna Idiomas – Unidade Jaraguá

“Há aproximadamente três anos, os jornais Em Foco Mídia divulgam 
mensalmente nossa marca. Quando tenho alguma dúvida, ou preciso 
de revisão da arte que fazemos, a Em Foco Mídia está sempre aberta e 
disponível para ajudar. O retorno dessa divulgação vem pelo reconhe-
cimento da marca do Colégio Santa Branca na região. Tanto os pais 
quanto os alunos adoram, principalmente porque são eles que apa-
recem nas divulgações. Eles contam que estão sempre esperando a 
próxima edição.”
Ludmila Diniz, Diretora pedagógica do Colégio Santa Branca

“Começamos a parceria com a Em Foco Mídia no início de 2014. Des-
de o início sempre colhi um retorno positivo, capaz de ser medido 
pelo atendimento em todos os bairros em que os jornais circulam, 
pois recebemos muitas ligações de pedidos na época da distribuição 
de cada um deles.”
Deusdedith Dias de Almeida, Proprietário da Drogaria Mega Popular

“É muito importante que as empresas busquem divulgar seus negócios em 
meios de comunicações que realmente contam com a credibilidade da po-
pulação. Em nosso caso, adotamos a postura de trabalhar cada vez mais 
próximo da comunidade em que as nossas unidades estão inseridas e a 
Em Foco Mídia é fundamental nesse processo. Além de divulgarmos nos-
sas lojas, já tivemos ótimos resultados quando utilizamos este canal de co-
municação para divulgar as vagas de trabalho que estávamos ofertando.”
Gustavo Sanchez, Gerente da CVC Via Brasil

“Anunciamos no Jornal Jaraguá em Foco desde a sua primeira edição. 
Conhecemos o Fabily há muitos anos e temos muito carinho e admi-
ração por ele e por toda a equipe. Gostamos muito de anunciar no 
jornal pela seriedade do trabalho, por ser bem elaborado e divulgado. 
Acreditamos que temos um bom retorno com essa parceria.”
Marília Abramo, Proprietária da Lipy Livraria e Papelaria

“A partir das publicações nos jornais Em Foco Mídia o IEMP adquiriu 
maior visibilidade na região. O trabalho da empresa é realizado com 
muita seriedade, oferecendo grande credibilidade e confiança ao 
leitor que, por meio dele, tem contato com as mensagens por nós 
anunciadas. É uma parceria que vale a pena!”
Vilce Goulart, Diretora do Instituto Educacional Manoel Pinheiro

“O Colégio Promove Pampulha conta com a parceria da Em Foco Mídia 
desde 2011. O atendimento e o relacionamento com a empresa sem-
pre foi ótimo e de grande retorno, principalmente pelo veículo atender 
à nossa região de atuação. E o retorno do público demonstra esse 
sucesso, pois as pessoas sempre comentam positivamente sobre o 
jornal.”
Flávio Zuppo, Diretor do Promove Pampulha

“Desde a primeira vez que anunciei no jornal Jaraguá em Foco eu 
tive um retorno muito bom, pois é um jornal bem falado e muito 
bem aceito na região. Percebo que assim que os jornais são entre-
gues nos bairros e nas casas eu já tenho um retorno praticamente 
imediato. As pessoas veem o anúncio no jornal e procuram o nosso 
restaurante.”
Rodrigo Souza de Assis, Proprietário do restaurante Quintal de 
Minas

“Tenho parceria com o jornal Jaraguá em Foco há quatro anos. Eu 
sempre fui leitor e reconheço sua importância, principalmente nas 
cobranças frente ao governo e aos órgãos competentes a fim de pro-
mover melhorias para a nossa região. Com o jornal, o morador acaba 
conhecendo melhor seu bairro, com matérias sobre o que acontece 
perto de sua casa e ajudando a comunicação entre os próprios mo-
radores.”
Valcir Aguiar, Proprietário da Casa de Carnes Aguiar

“Os jornais da Em Foco Mídia ajudaram e continuam ajudando a Forma 
do Corpo a solidificar sua marca, tornando-a conhecida, pois nos leva 
para dentro da casa dos leitores. Nunca tivemos dúvida da qualidade 
das matérias publicadas e isso nos faz acreditar e firmar cada vez mais 
nossa parceria. Sempre obtivemos excelentes retornos dos anúncios. 
Nossa parceria com a Em Foco Mídia já dura cinco anos e espero poder 
permanecer com ela por muitos outros anos.”
Ricardo Proença, Proprietário da academia Forma do Corpo
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O inglês é considerado uma língua global 
e as estimativas sobre o número de pessoas 
que a falam como segundo idioma varia entre 
470 milhões a mais de um bilhão de pessoas. 
É nesse contexto que estão inseridos os es-
tudantes de inglês da região da Pampulha. 
Desde crianças até idosos, não há idade para 
aprender a língua, que a cada dia mais deixa 
de ser apenas uma opção, mas também uma 
necessidade, principalmente para os desa-
fios da vida acadêmica e profissional.

Segundo Diego Morais Gerente, da filial 
Belo Horizonte do Kumon América do Sul, 
atualmente, cerca de 80% dos conteúdos 
acadêmicos e textos científicos disponíveis 
nas universidades pelo mundo estão em in-
glês. “Por isso o inglês foi incluído ao méto-
do Kumon, que tem a proposta de capacitar 
os estudantes no processo de se tornarem 
autodidatas. Ele aumenta o leque de possi-
bilidades na busca pelo conhecimento, com-
plementando o raciocínio lógico da matemá-
tica e o ensino da língua pátria de nossos 
alunos”, afirma.

Essa necessidade do inglês como fer-
ramenta essencial para a formação é um 
reflexo da própria exigência do mercado. 
“O candidato a uma vaga que possui inglês 
fluente tem uma vantagem enorme em re-
lação aos seus concorrentes. Por esse mo-
tivo, pais estão incentivando seus filhos a 
estudarem inglês cada vez mais cedo”, afir-
ma Kenya Lopes, diretora do Luziana Lanna 
Unidade Jaraguá. O estudo “The Rise of the 
Linguarati”, da EF CLLS, realizado com mais 
de mil profissionais em 10 países diferentes, 

apontou que, no Brasil, 75% das empresas 
consideram o uso do inglês no trabalho como 
muito útil. A mesma pesquisa apontou que 
78% da população brasileira pretendem 
aprender ou aprimorar seu nível de inglês.

Uma preocupação das escolas de inglês 
está em como fornecer a melhor metodologia 
de ensino e principalmente a aplicação dos 
conhecimentos na prática. “A continuidade é 
muito mais importante do que a intensidade. 
Trabalhamos as quatro habilidades (escrita, 
leitura, fala e compreensão). As duas últimas 
dependem muito da prática, por isso na sala 
de aula é tudo 100% falado em inglês”, afir-
ma o gerente de desenvolvimento da TFLA 
Idiomas, Thiago Redoan.

É possível encontrar metodologias dife-
rentes, mas o objetivo é comum a todos: o 
aprendizado e a fluência na nova língua. “Te-
nho alunos de 6 a 77 anos e nosso método se 
adapta à necessidade de cada um, por isso 
dou aula para, no máximo, quatro pessoas ao 
mesmo tempo. E mesmo assim não encaro 
as turmas como sendo homogêneas, porque 
cada pessoa necessita de uma atenção dife-
rente”, revela Márcia Teixeira Borges, diretora 
e proprietária do X-Ray English Course.

Com diferentes opções, não há descul-
pa para deixar passar a oportunidade de se 
desenvolver o inglês como segunda língua. 
Um conhecimento que abre muitas portas e 
vai possibilitar uma maior competitividade e 
oportunidades de trabalho e estudo, como 
programas de intercâmbio como o “Ciências 
sem Fronteiras”, por exemplo.
(Vinícius Brandão)

A importância do inglês para a vida acadêmica e profissional
IGOR ALBUQUERQUE

ARQUIVO TFLA
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Minas Gerais é considerado 
um dos maiores centros turísticos 
do Brasil. O estado apresenta op-
ções variadas como parques flores-
tais, cachoeiras e muitas cidades 
históricas, cenários da época do 
Brasil colonial. Por sua formação 
geológica, de grande extensão cal-
cária, é também um dos estados 
brasileiros mais ricos em grutas 
e cavernas. Das 4.030 cataloga-
das pela Sociedade Brasileira de 
Espeleologia (SBE), nada menos 
que 1.633 estão concentradas no 
estado.

A Secretaria de Estado do 
Turismo de Minas Gerais oficializou, 
recentemente, o Circuito das Grutas, 
composto por 14 municípios minei-
ros: Caetanópolis, Capim Branco, 
Confins, Cordisburgo, Funilândia, 
Inhaúma, Jequitibá, Lagoa Santa, 
Matozinhos, Paraopeba, Pedro 
Leopoldo, Prudente de Morais, 
Santana de Pirapama e Sete 

Lagoas.
Das centenas de grutas que 

se encontram em Minas Gerais, 
um expressivo número se concen-
tra nesses municípios, incluindo 
as três mais famosas: a Gruta 
do Maquiné, em Cordisburgo; a 
da Lapinha, em Lagoa Santa; e a 
do Rei do Mato, em Sete Lagoas, 
que correspondem ao Circuito das 
Grutas, certificado em janeiro de 
2006.

As grutas foram refúgios de 
nossos ancestrais, que deixa-
ram em suas paredes o relato de 
um tempo muito distante. Visitar 
uma gruta mineira é experimentar 
o prazer indescritível de desven-
dar os segredos do subsolo de 
Minas Gerais, que nos revela rios, 
cachoeiras, magníficas formações 
de estalactites e estalagmites, os-
sadas humanas, grandes animais 
extintos e uma variedade de rique-
zas. Vale a pena conferir!

Gruta do Maquiné (Cordisburgo)
Distância de Belo Horizonte: 120 km 
Horário de visitação: Terça a domingo, 
das 9h às 17h 
Informações: (31) 3715-1425
Valor do ingresso: R$  18,00 (inteira) /
R$  9,00 (meia)

Gruta Rei do Mato (Sete Lagoas)
Distância de Belo Horizonte: 70 km 
Horário de visitação: Diariamente das 
8h às 16h30 
Informações: (31) 3775-2695 
Valor do ingresso: R$ 15,00 (inteira) / 
R$  7,50 (meia)

Gruta da Lapinha
Distância de Belo Horizonte: 53 km 
Horário de visitação: Terça a domingo, 
das 9h às 16h
Informações e agendamentos: (31) 
3689-8422 / 3689-8592 / 3689-8585
Valor do ingresso: R$  15,00 (inteira) / 
R$ 7,50 (meia)

Circuito Turístico das Grutas
FOTOS: INTERNET

INFORMAÇÕES

TURISMO
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O QUE VOCÊ FAZ EM 10 MINUTOS? 
Fica um tempinho a mais na cama, confere seus e-mails, toma um cafezinho, 
não faz nada? Pois saiba que com 10 minutos por semana você pode fazer um 
grande bem para você e para todos a sua volta. Você pode eliminar os mosquitos 
da dengue, que também transmitem chikungunya e zika. 

10 MINUTOS POR SEMANA. POR QUÊ?
O ciclo de vida do mosquito da dengue, do ovo até a fase adulta, leva cerca de 
7 a 10 dias. Se você verificar e eliminar os criadouros uma vez por semana, 
vai interromper o ciclo e evitar o nascimento de novos mosquitos. Pneus vazios 
guardados em locais cobertos, vasilhames, baldes e garrafas sempre de cabeça 
para baixo, caixa-d’água tampada, piscina tratada. Você já sabe o que fazer. 
Vamos lá, 10 minutos é muito pouco para um ganho tão grande.

www.saude.mg.gov.br/dengue

ELIMINE OS FOCOS 
DO MOSQUITO. FAÇA 
ISSO POR VOCÊ E POR 
TODOS A SUA VOLTA.

TIRE UM TEMPINHO E TOME UMA ATITUDE.
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Quem frequenta a Lagoa do Nado per-
cebe o grande número de árvores que foi 
suprimido no início de janeiro. Sabemos que 
existem os riscos de queda, principalmente 
por eucaliptos em épocas de chuva, mas a re-
dução foi grande, ao ponto de questionarmos 
se foi feita sem planejamento ou de forma ex-
cessiva. O Jornal Jaraguá em Foco esteve no 
local e os trabalhadores informaram tratar-se 
de apenas eucaliptos, mas as fotos assustam, 
já que foram cortadas muitas outras árvores 
dentro da densa mata. É o que reclamou uma 
moradora que não quis se identificar: “Estão 
acabando com a área próxima ao campo do 
Taça de Ouro. Estão cortando tudo. Lá exis-
tem nascentes, micos e muitas espécies de 
pássaros. Não é só eucalipto. Cortaram várias 
árvores”, disse a moradora.

O Jornal enviou as fotos para o biólogo e 
professor da UFMG, José Fernandes Bezerra 
Neto, que fez em seu doutorado um detalha-
do estudo sobre a biodiversidade da Lagoa 
do Nado. Ele está no Canadá e explicou que 
um estudo in loco seria o ideal, mas que a 
forma como está sendo feita a poda chama 
a atenção, já que a mata ciliar é que sustenta 
as nascentes do parque. “Trabalhei na Lagoa 
do Nado durante o meu mestrado e doutorado 
em Ecologia pela UFMG (entre 1999 e 2007). 
Durante esse período, pude constatar que a 
área possui diversas nascentes e que a prote-
ção dessas nascentes está diretamente liga-
da à preservação das árvores ao seu redor. A 
mata, quando preservada, impede que a ero-
são acabe soterrando as nascentes. As fotos 
que analisei mostram uma retirada extensiva 

de madeira da área. O impacto sobre as nas-
centes é apenas uma das questões a serem 
avaliadas no que tange à retirada das árvores. 

É preciso também avaliar o impacto estético 
e sobre a fauna”, diz o professor. A bióloga 
e especialista em Ecossistema, Marianne 

Antunes, também avaliou a situação: “É nítido 
que eles não cortaram apenas eucaliptos. Ou-
tras espécies que preservam as nascentes da 
lagoa foram cortadas. Quero ver qual a alega-
ção da Prefeitura para entender melhor essa 
poda ostensiva”, ressalta.

Em nota, a Fundação de Parques 
Municipais afirmou que o parque passou por 
trabalhos planejados de poda e supressão de 
espécies da flora, respaldados por laudos de 
biólogo e engenheiro agrônomo. De acordo 
com a fundação, foram suprimidas/removi-
das 113 árvores exóticas (espécies de origem 
exterior do Brasil consideradas como conta-
minantes biológicos), dentre elas eucaliptos, 
fícus mortos, e com risco de queda em área 
muito frequentada do parque e algumas leu-
cenas, que, assim como os eucaliptos, são 
espécies exóticas invasoras. Também foram 
realizadas duas podas. Uma copaíba teve ga-
lhos podados e foram retiradas ervas-de-pas-
sarinho na copa de outra árvore. Segundo a 
entidade, no momento da execução do ser-
viço de retirada dos eucaliptos, devido à sua 
proximidade com outras árvores, é inevitável 
que esses indivíduos próximos sofram danos, 
mas todo o trabalho é planejado de forma a 
minimizar os impactos a outras espécies. Pa-
ralelamente às supressões, foi feito o plantio 
de 74 árvores “nativas” no parque, priorizan-
do as áreas de onde foram retiradas grandes 
quantidades de eucaliptos e de fícus mortos 
devido ao ataque da mosca-branca. Outros 
plantios de espécies “nativas” ainda serão 
feitos nos locais de retirada ao longo do ano. 
(João Paulo Dornas)

Poda ostensiva de árvores é feita na Lagoa do Nado
FOTOS: JOÃO PAULO DORNAS
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AD Coleguium

*Unidades Infantil e Fundamental I: Alipio de Melo, Carlos Prates, Castelo, Conceição do Mato Dentro, Gutierrez Infantil, Gutierrez Fundamental, 
Jaraguá, Jardim Canadá, Lagoa Santa, Manacás, Ouro Preto, Santa Amélia e São Luis

Matriculando seu filho,
você ganha descontos especiais 
nas mensalidades.
Desconto válido para NOVAS MATRÍCULAS em todas as unidades 
de Educação Infantil e 1º ano do Ensino Fundamental I*. 
Sujeito a disponibilidade de vaga na unidade de interesse.

O Coleguium é uma das 10 melhores escolas do Brasil, 
mas as vantagens não estão só na qualidade de ensino. 
No Bolsinho Coleguium, matriculando seu filho, você 
ganha descontos especiais nas mensalidades, além 
de uma visita guiada a Unidade e informações sobre 
os diferenciais de nossos projetos pedagógicos.         

        
 Unidades de Educação Infantil e Fundamental I 

MAIS INFORMAÇÕES:

www.coleguium.com.br | 3490-5000
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MAIS INFORMAÇÕES:

www.coleguium.com.br | 3490-5000
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A atividade física na melhor idade 
tem sido considerada um importante 
componente de um estilo de vida 
saudável, devido, particularmente, à 
sua associação com diversos bene-
fícios para a saúde física e mental. 
Para pessoas com mais de 60 anos, 
fazer exercícios reduz em 28% o risco 
de morte em um período de 10 anos, 
em comparação a ser completamente 
sedentário. Os dados foram resulta-
do de uma intensa pesquisa mun-
dial, que envolveu universidades da 
França e dos Estados Unidos. 

A preocupação em aumentar a 
expectativa de vida e levar uma vida 
mais saudável é refletida nas acade-
mias. De acordo com a Associação 
Brasileira de Academias, a presença 
de idosos nesses estabelecimentos 
já chega a 30% em todo o país. Ainda 
segundo a Associação, a hidroginás-
tica era a atividade mais procurada 
por esse público, mas nos últimos 
cinco anos, a procura pela muscula-
ção vem crescendo e promete ocupar 
o primeiro lugar. 

Além dos exercícios tradicionais 
em academias convencionais, é pos-
sível encontrar várias opções de mais 
fácil acesso e a baixo custo na região 
da Pampulha. É o caso do projeto 
Educação Física para a Terceira Ida-
de, promovido pela Escola de Educa-
ção Física, Fisioterapia e Terapia Ocu-
pacional da Universidade Federal de 
Minas Gerais. O projeto existe há 23 
anos e atende a cerca de 300 pes-
soas com mais de 45 anos de idade. 

Com aulas três vezes por sema-
na, é cobrada uma taxa de R$ 60,00 
por semestre para praticar tênis, 
dança de salão, ginástica coletiva, 
hidroginástica, pilates, grupo de cami-
nhada e corrida, além de eventos como 
Colônia de Férias, viagens e passeios. O 
supervisor pedagógico do projeto, Vinícius 
Gomes, comenta que a principal vantagem 
para os participantes é a interação social. 
“Além disso, no ponto de vista físico, as 
atividades do projeto contribuem para a 
retirada dos processos degenerativos que 
aparecem com o envelhecimento, como a 
dificuldade de locomoção, redução da for-
ça e problemas articulares, promovendo a 
qualidade de vida e saúde do corpo e da 
mente”, explica.

Na prática
A aposentada Neuza Sales, de 78 

anos, participa do projeto desde 2000 e 

conta que começou a fazer atividades fí-
sicas por recomendação médica, para sair 
do sedentarismo, e não parou mais: “Aqui 
nós conhecemos novas pessoas, fazemos 
atividade física, ficamos mais alegres e 
ainda fazemos bem para a nossa saúde.”

Exemplo de superação, o jornalista 
Olavo Froes credita a mudança de sua vida 
à atividade. “O projeto me tirou do alco-
olismo e me trouxe a saúde”, desabafa. 
“Mudou tudo! Fiquei mais disposto, perdi 
20 kg, me livrei de vícios que me afastavam 
da minha família. Ganhei a vida!”, destaca.

Mudanças de vida como a de Olavo e 
Neuza enchem os olhos da professora Ana 
Paula Trento, estudante do sexto período 
de Educação Física, de orgulho. “É bom 
vermos a mudança na vida deles e para 

nós também é muito bom. Temos a oportu-
nidade de exercer nossa profissão, além de 
ser um constante aprendizado”, comenta.

 Além da redução da dificuldade 

de locomoção, as atividades físicas 
visam a minimizar outras perdas com 
a chegada da melhor idade, como 
coordenação, equilíbrio e memória. 
A instituição Legião da Boa Vontade 
(LBV) possui o programa Vida Plena 
da LBV, e uma das atividades promo-
vidas é o Kung Fu. O instrutor, Marco 
Túlio Lamounier, revela as melhorias 
que essa atividade promove no orga-
nismo do idoso. “O Kung Fu trabalha 
a memória motora, com exercícios 
coordenativos de coreografias mar-
ciais e exercícios respiratórios”, afir-
ma.

 A participante do programa, 
Neusa Maria, de 63 anos, está en-
cantada com o projeto e com os re-
sultados: “Minha capacidade cardior-
respiratória melhorou muito, além da 
resistência e do equilíbrio. Hoje sinto 
menos dores e mais autonomia para 
resolver minhas coisas.”

O Clube Jaraguá também oferece 
várias atividades para os associados 
da melhor idade. O Coordenador de 
Esporte do Clube, Rogério Marinho, 
cita algumas: “temos hidroginásti-
ca, pilates, dança de salão, aula de 
culinária e trabalhos manuais.” O 
Clube também conta com o grupo 
“melhor idade”, que tem como obje-
tivo promover encontros e melhorar a 
qualidade de vida dos participantes. 
Rosina Lavorato, organizadora do gru-
po, conta com alegria as ações que 
o grupo realiza. “Nossos encontros 
acontecem todas as quartas-feiras, 
das 15h às 17h30. Fazemos ginástica 
laboral, relaxamento, alongamento e, 
às vezes, alguns passeios. Também 
organizamos um baile na última quar-

ta-feira do mês”, explica.

Atividades ao ar livre
Outra opção é a Academia da Cidade. 

A prática de atividades físicas na melhor idade
ALEXANDRE FERREIRA

ARQUIVO LBV

Clube Jaraguá

LBV
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Elas funcionam em todas as regionais, 
de segunda a sábado, em horários 
variados. Para participar basta com-
parecer à unidade no primeiro dia útil 
do mês com documento de identidade 
e comprovante de residência. As aulas 
são gratuitas e acontecem três vezes 
por semana. Os participantes fazem ca-
minhada, dança, circuito e aulas de for-
ça. A professora Paula Teixeira confirma 
que 70% dos alunos são idosos. “Nós 
trabalhamos de acordo com as normas 
do Ministério da Saúde, focando na 
redução do sedentarismo, na melhoria 
da resistência cardiorrespiratória e no 
aumento da força muscular e da flexibi-
lidade”, informa.

Frequentadora assídua da Academia 
da Cidade, Marina Ferreira, 65 anos, vai 
ao local três vezes por semana. Ela faz 
caminhada, exercício aeróbico e dança. 
“Sempre fiz academia, mas me surpre-
endi com a qualidade e organização da 
Academia da Cidade. Temos acompa-
nhamento com fisioterapeuta, medimos 
pressão e glicose duas vezes ao ano”, 
explica. 

Outra opção para exercícios físicos 
e lazer é o Parque Municipal Fazenda 
Lagoa do Nado, localizado entre os 
bairros Planalto e Itapoã. Ele conta com 
quadras poliesportivas, campo de fute-
bol e pista para caminhadas.

A aposentada Mércia Ávila de-
monstra a sua satisfação com a Lagoa 
do Nado e prova que distância não é o 
problema para realizar suas atividades 
físicas. “Precisamos de mais incentivo, 
pois os idosos carecem de atividades. 

Eu tive um problema sério de coluna, 
tinha de fazer fisioterapia. Depois que 
comecei a atividade nunca mais tive 
dor, o problema acabou e não precisei 
mais de fisioterapia. Além disso, fiz mui-
tas amizades. Venho a todas as aulas e 
venho de longe, porque infelizmente no 
meu bairro não tem atividade para ido-
sos. Pego dois ônibus para fazer minha 
ginástica. A alegria de estar junto supe-
ra tudo”, conta com satisfação.

A atividade física para pessoas 

com mais de 60 anos deve ser feita 
com regularidade, fazendo parte das 
suas atividades do dia a dia, mas sem-
pre sob prescrição do médico geriatra e 
com a orientação de um fisioterapeuta 
ou educador físico devidamente qualifi-
cado. Procure os locais mais próximos 
da sua casa para se exercitar e mãos 
à obra. Saia do sedentarismo e faça a 
sua parte para ter uma vida com mais 
qualidade! (Marco Túlio Câmara e 
Marina Coeli)

Benefícios da atividade física para pessoas com mais de 60 anos

     Reduz risco de infarto

     Aumenta o tempo de vida

Melhora a flexibilidade, a força muscular e o condicionamento físico

     Reduz o risco de quedas

Melhora o sono

     Reduz a ansiedade e melhora o humor

     Controla o diabetes e a pressão arterial

SERVIÇO 

Projeto Educação Física para a Terceira Idade
EEFFTO (Escola de Educação Física, Fisioterapia 
e Terapia Ocupacional) 
Av. Presidente Antônio Carlos, 6627 - Campus 
da UFMG – Pampulha 
Telefones: 3409-7440 / 3409-2314

Parque Ecológico Lagoa do Nado
Rua Desembargador Lincoln Prates, 240 – 
Itapoã 
Telefone: 3277-7321

Legião da Boa Vontade
Av. Cristiano Machado, 10727 – Dona Clara 
Telefone: 3490-8116

Clube Jaraguá 
Rua Amável Costa, 7 - Jaraguá
Telefone: 3490-9109

Academias da Cidade das regiões do Cidade 
Nova e Pampulha
Sagrada Família
Rua João de Paula, 375 - Sagrada Família
Telefone: 3246-8525

Universitário
Rua Aristóteles Ribeiro Vasconcelos, 87 -
Universitário
Telefone: 3277-7966

São Francisco
Rua Aveiro, 191 - São Francisco
Telefone: 3277-1569

ARQUIVO PBH

Academia da Cidade
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No Brasil, somente no final da década de 1980 
foram realmente iniciadas campanhas de prevenção a 
doenças e promoção da saúde. As campanhas de 
vacinação infantil são exemplos disso. Só assim é 
possível promover saúde, como ocorreu na erradicação 
da paralisia infantil. Atualmente há mais conscientização 
quanto aos cuidados com a saúde. Nossos pais nos 
levaram ao pediatra para acompanhar todo o nosso 
crescimento. E agora, que crescemos, não devemos 
procurar o médico apenas quando estamos doentes. Hoje 
a medicina apresenta avanços tecnológicos como em 
nenhuma outra era. Médicos se aprofundando cada vez 
mais para não só curar, mas conseguir encontrar a 
doença antes mesmo que ela se manifeste. Mas do que 
adianta esse esforço se do outro lado muitos não se 
preocupam em prevenir? Reflita sobre isso para que você 
não busque o profissional de saúde apenas quando algo 
não vai bem. 

Pense um pouco e responda com sinceridade: 
Você leva seu carro na revisão programada com medo de 
perder a garantia? Você troca o óleo do carro na 
quilometragem correta para não fundir o motor? Você 
encera a lataria do seu carro para que ela não enferruje? 
Você procura o melhor salão de beleza para cuidar dos 
cabelos e da sua unha para a balada? Você procura a 
melhor marca de vestuário e tecnologia em celulares e 
TVs para estar antenado à moda? Você procura seu 
médico no mínimo uma vez ao ano para realizar a revisão 
da sua máquina humana?

Médicos gostam de ouvir do paciente: “Doutor, 
estou aqui para realizar meu check up.” Como é mais fácil 
detectar pequenas alterações e corrigi-las antes que 

virem problemas maiores! Venha nos ajudar a promover a 
saúde. Saia do sofá e deixe o celular e o “zapzap” só por 
alguns minutos e vamos juntos prevenir. Procure o médico de 
sua confiança e faça o seu check up de acordo com sua idade, 
história familiar, histórico de doenças e seus hábitos de vida. 
Assim, você será direcionado aos exames pertinentes e terá 
orientações para que cada vez menos nós, médicos, 
tenhamos o trabalho de curar doenças. Vamos trabalhar em 
conjunto, vamos promover saúde em vez de curar doenças. 
Gostaria que todos que leram esse texto difundam a ideia da 
prevenção e da promoção da saúde. Isso não é só obrigação 
dos governos federal, estadual e municipal. Isso é sua 
obrigação, com você mesmo e com as pessoas que você 
gosta. 

Veja o sol nascer, seja feliz, ame muito, dance aquela 
música que te emociona, trabalhe muito (com qualidade), 
faça suas refeições, tome líquido (água, sucos, chás), veja o 
sol se pôr na Lagoa da Pampulha (é muito bonito) e durma um 
sono tranquilo para repor as energias.

Conte conosco, porque 
Prevenir é bem mais 

Saudável!

Em breve no 
Planalto, um 

novo conceito
em Saúde.

Dr. Rogério Lima Guimarães Silva 
Clínica Médica
Diretor Técnico da Rede Consultar 
CRM 55999 - MG

Vamos promover saúde em vez de curar doenças

Um abraço.

Carros, buzinas, músicas, con-
versas altas... quem mora em gran-
des cidades, como Belo Horizonte, 
já está até acostumado com esses 
barulhos. Mas há quem se irrite não 
só com essa poluição sonora, mas 
também com atividades simples, 
como o som do toque da caneta e 
do bater no teclado, por exemplo. 

Esse incômodo excessivo com 
sons é chamado de misofonia (do 
grego e quer dizer “aversão ao 
som”), uma verdadeira intolerância 
a pequenos barulhos. Conhecida 
também como Síndrome de Sensibi-
lidade Seletiva do Som, a misofonia 
é caracterizada por uma hipersen-
sibilidade aos sons do cotidiano, 
como uma torneira pingando ou uma 
pessoa mascando chicletes.

O professor e coordenador 
pedagógico, Eduardo Goulart de 
Macedo, sabe bem o que é isso. Mo-
rador do Jaraguá há oito anos, ele 
conta que já se mudou cinco vezes 
dentro do bairro por causa de baru-
lho de vizinhos. “Tenho sofrido com 
problemas de saúde por causa do 
barulho de galos e cães da minha vi-
zinhança. Sou professor e não tenho 
conseguido trabalhar nem dormir em 
minha casa”, desabafa.

Esse transtorno auditivo apare-
ce no final da infância, mas também 
pode ser adquirido no decorrer da 
vida. Normalmente, o ouvido está 
impecável, mas há alteração de on-

das cerebrais com ondas mais rápi-
das, causando uma hipersensibilida-
de “É um distúrbio, uma irritação da 
cóclea, conhecida como o ‘caracol 
do ouvido’”, explica o otorrinolarin-
gologista Everaldo Silva.

Existem graus de classificação 
para a misofonia. Ao todo, a doença 
apresenta onze níveis e o diagnós-
tico é feito por exames específicos. 
“Quando a pessoa já começa a 
sentir esses sintomas de hipersen-
sibilidade auditiva, é aconselhável 
procurar um especialista para fazer 
os exames e, então, realizar o trata-
mento clínico”, esclarece o médico.

Se não for tratada da forma cor-
reta, a doença pode causar sérios 
problemas pessoais, levando a pes-
soa a um isolamento social e poden-
do se tornar histérica ou até mesmo 
violenta. No entanto, as consequên-
cias podem ser ainda piores. “Não é 
tão comum, mas em alguns casos 
pode chegar à perda auditiva iso-
lada”, alerta Everaldo. Portanto, se 
você começar a se sentir incômodos 
com barulhos simples que antes não 
sentia, procure um médico o mais 
rápido possível. Quanto antes você 
começar a se tratar, melhor para a 
sua saúde e para o seu bem-estar. 
(Marco Túlio Câmara)

Hipersensibilidade a sons é uma doença que pode ser tratada
ILUSTRAÇÃO: ALEXANDRE FERREIRA

FOTOS: INTERNET

INFORME PUBLICITÁRIO

SAÚDE E BEM-ESTAR
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A Comunidade Renovada 
Santo Antônio de Pádua 
(Cresap) foi fundada há 27 anos 
a partir de um grupo de oração 
que acontecia na Igreja Santo 
Antônio, coordenada por Miguel 
Martini. Com o tempo veio a ins-
piração de se formar uma comu-
nidade, inicialmente instalada 
na Rua das Bandeiras, no bairro 
Liberdade. Algum tempo depois 
foi comprado o atual terreno, 
localizado na Rua Dom Rodrigo, 
e ali puderam desenvolver com 
mais conforto o trabalho de ora-
ção pastoral.

Aos poucos a Cresap foi se 
estruturando, trabalhando com 
evangelização e se tornando um 
ponto de encontro de pessoas 
que necessitam de apoio, inde-
pendentemente da situação em 
que se encontram. Após o fale-
cimento do seu fundador, o pa-
dre Gilson, também diretor espi-
ritual da comunidade, assumiu 
a presidência e reestruturou as 
ações que tiveram de ser inter-
rompidas devido aos problemas 
de saúde de Miguel Martini.

A comunidade atua não 
somente no âmbito de ajuda 

ao próximo, mas nas comunica-
ções e integrações sociais, com 
a Cresap Fanuel e com o Café 
com Oração para Empresários. 
De portas abertas de segunda 
a sexta-feira, das 8h às 17h, o 
projeto oferece grupos de ora-
ção, auxílio psicológico, ajuda 
com sexta básica, medicamen-
tos e tratamento de dependen-
tes químicos.

“Posso definir a Cresap 
como a comunidade que busca 
ser ‘sal e luz’ na sociedade em 
que ela está inserida. Eu queria 
convidar todas as pessoas para 
conhecerem a Cresap. Toda 
terça e quinta-feira, às 7h, tem 
missa e às quartas-feiras, das 
20h às 21h30, acontece um 
grupo de oração. A Cresap está 
de portas abertas, oferecendo 
espaço para encontro de esco-
las e de empresas sem custo 
algum”, ressalta o padre Gilson.

Para participar ou fazer 
doações ao projeto da Cresap, 
basta entrar em contato pelos 
telefones 3443-3744 ou 3492-
3411 ou comparecer à sede, 
localizada na Rua Dom Rodrigo, 
325.

Cresap é um importante ponto de apoio à comunidade do Jaraguá e região
ARQUIVO CRESAP

ARQUIVO CRESAP IGOR ALBUQUERQUE

Padre Gilson
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 Portugal é um país especial. Relativamente pequeno – são 
pouco mais de dez milhões de habitantes – e abençoado por magní-
�cas paisagens e uma grande diversidade de tradições.
 Desde 2014, com a nota do Exame Nacional do Ensino 
Médio (Enem), é possível estudar em uma universidade portuguesa 
por meio de um acordo �rmado com o Instituto Nacional de Estudos 
e Pesquisas Educacionais Anísio Teixeira (Inep) que permite aprovei-
tar os resultados do Enem para ingresso de brasileiros em universida-
des portuguesas. 
 Assim, o sonho de estudar no exterior �cou mais próximo 
dos estudantes brasileiros. A partir de 2016, doze instituições do 
ensino superior português irão aceitar a nota do Enem para o ingres-
so de alunos brasileiros. As inscrições serão realizadas nos primeiros 
meses de 2016 e o ano letivo inicia no mês de setembro.
 As cidades portuguesas, onde estão instaladas as universi-
dades são lindas, repletas de história e cultura. O país possui um 
interminável litoral, de tirar o fôlego. Não é à toa que a terra natal de 
Fernando Pessoa se tornou um dos mais atraentes destinos para 
estudantes do mundo todo.
 A comunidade internacional estudantil é signi�cativa: são 
mais de 32 mil alunos estrangeiros. Estudar em Portugal signi�ca ter 
contato com programas de ensino superior de alto nível e com uma 
diversidade cultural bastante rica com estudantes de diferentes 
países. 
 Em 2014, Portugal foi avaliado como um ótimo destino para 
estudos por mais de mil alunos internacionais pela STeXX, uma plata-
forma de intercâmbio de experiências de estudantes da StudyPor-
tals. 
 O ensino superior em Portugal é valorizado pelo mercado 
brasileiro e europeu. Um curso de graduação em Portugal abre o 

FAÇA SEU CURSO SUPERIOR EM PORTUGAL

mercado de trabalho para os brasileiros em toda a Europa e garante 
um currículo pro�ssional de alto nível e muito conceituado no 
mercado de trabalho brasileiro, para aqueles que desejarem retornar 
ao Brasil após se formar. Vários cursos são realizados com o mestrado 
integrado, o que valoriza ainda mais a formação do pro�ssional.
 Quando comparado a outros países europeus, o custo de 
vida em Portugal é relativamente baixo. O gasto médio mensal de 
um estudante é de 600 euros, bem menor que em outros destinos, 
como Espanha, Inglaterra e França.
 Os estudantes estrangeiros são calorosamente acolhidos. O 
clima é ameno – muito sol e céu azul o ano todo, a comida é maravi-
lhosa. Tudo é muito perto, a locomoção é fácil, e o acesso às outras 
partes da Europa tranquilo, seja por trem, ônibus ou avião.
 As universidades que aceitam a nota do Enem para ingresso 
de estudantes brasileiros são: Instituto Politécnico de Beja, Instituto 
Politécnico de Coimbra, Instituto Politécnico de Guarda, Instituto 
Politécnico de Leiria, Instituto Politécnico de Portalegre, Instituto 
Politécnico do Cávado e Ave, Instituto Politécnico do Porto, Universi-
dade da Beira Interior (UBI), Universidade de Algarve, Universidade 
de Aveiro, Universidade de Coimbra, Universidade de Lisboa.
 Para tentar o acesso a uma das vagas e formatar um Projeto 
de Emigração para estudar em Portugal, entre em contato conosco.

Maurício Teixeira Serva
Rocha Teixeira Sociedade de Advogados
Rua Isabel Bueno, 817 – 3º andar – Jaraguá – BH/MG
(31) 2512-2202
www.rochateixeira.com
escritório@rochateixeira.com
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QUADRO DE EMPREGOS
Estas são algumas das vagas de emprego da 
nossa 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 o e-mail emfocomidia@emfocomidia.
com.br.

EM FOCO MÍDIA (JORNAL JARAGUÁ 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 Cidade Nova. 
Horário: tarde e noite. Preferencialmente morar na 
região do Jaraguá. Valor: R$ 8,00 a hora.
Contato: Enviar currículo com foto para 
emfocomidia@emfocomidia.com.br.

CLÍNICA FISIOFIT (REGIÃO DO JARAGUÁ)
Função: INSTRUTORA DE PILATES               Vagas: 1
Especificação / Perfil: Fisioterapeuta com 
experiência em pilates clínico preferencialmente na 
parte da noite.
Contato: Enviar currículo para fisiofit.bh@gmail.com 
ou entrar em contato pelo telefone 3497-4843 e 
falar com Dra. Flávia ou Fabiana.

CONFORTLINE ESTOFADOS (REGIÃO DO JARAGUÁ)
Função: ESTOFADOR                                  Vagas: 1
Especificação / Perfil: Experiência de seis meses 
na função.
Contato: Entrar em contato pelo telefone 3639-
7107.

OFFICINA DAS LETRAS (REGIÃO DO JARAGUÁ)
Função: BERÇARISTA                                    Vagas: 1
Especificação / Perfil: Sexo feminino, com 
experiência.

Função: AUXILIAR DE BERÇÁRIO                 Vagas: 1
Especificação / Perfil: Sexo feminino, com 
experiência, formação mínima de Magistério. 
Horário integral.
Função: ESTAGIÁRIA DE PEDAGOGIA          Vagas: 1
Especificação / Perfil: Sexo feminino, cursando 
Pedagogia.
Contato: Enviar currículo para secretaria@
officinadasletras.com ou entrar em contato pelo 
telefone 3427-6087.

STUDIO KALI (REGIÃO DO JARAGUÁ)
Função: MANICURE                                    Vagas: 2
Especificações / Perfil: É necessário ter 
experiência.
Contato: Entrar em contato pelo telefone 3427-
6526.

PING PÃO (REGIÃO DO JARAGUÁ)
Função: ATENDENTE                                   Vagas: 1
Especificações / Perfil: Necessário ter experiência 
de oito meses comprovada em carteira e Ensino 
Médio em curso.
Contato: Entrar em contato pelo telefone 2514-
1666.

SISTEMA NACIONAL DE EMPREGO
Vagas disponíveis pelo Sine. Para mais informações, 
entre em contato pelo telefone 3271-5566 ou 
compareça à Avenida Amazonas, 478 – Centro ou 
Avenida Vilarinho, 1300 – 2º piso – Shopping Norte. 
Funcionamento: De segunda a sexta-feira, das 7h 
às 19h e aos sábados das 8h às 14h.

Função: AJUDANTE DE CARGA E DESCARGA (PCD  
          Vagas: 1
Função: ASSISTENTE ADMINISTRATIVO (PCD)  
           Vagas: 1
Função: ATENDENTE BALCONISTA (PCD)  Vagas: 1

Função: ATENDENTE DE TELEMARKETING (PCD)  
           Vagas:2
Função: AUXILIAR ADMINISTRATIVO (PCD)          
                         Vagas: 26
Função: AUXILIAR CONTÁBIL (PCD)         Vagas: 1
Função: AUXILIAR DE COBRANÇA (PCD)    
          Vagas: 4
Função: AUXILIAR DE CONTABILIDADE (PCD)   
          Vagas: 1
Função: AUXILIAR DE LIMPEZA (PCD)    Vagas: 20
Função: BARBEIRO          Vagas: 1
Função: BOBINADOR ELETRICISTA, À MÁQUINA   
          Vagas: 1
Função: COBRADOR DE TRANSPORTES 
COLETIVOS (PCD)         Vagas: 5
Função: OPERADOR DE TELEMARKETING ATIVO 
(PCD)                                             Vagas: 30
Função: TÉCNICO EM MANUTENÇÃO 
INFORMÁTICA (PCD)                           Vagas: 1
Função: COSTUREIRA DE MÁQUINA RETA 
          Vagas: 1
Função: COZINHEIRO GERAL         Vagas: 3
Função: EDUCADOR INFANTIL NIVEL MÉDIO 
          Vagas: 2
Função: EMBALADOR, A MÃO (PCD)       Vagas: 3
Função: ESTETICISTA FACIAL         Vagas: 1
Função: LAVADOR DE VEÍCULOS (PCD)    Vagas: 2
Função: OFFICE-BOY (PCD)         Vagas: 1

Confira as vagas completas no site: www.emfocomidia.com.br/empregos

ATENDIMENTO 24 HORAS
Polícia Militar: 190 (Radiopatrulha, ocorrência de 
trânsito e policiamento) / www.policiamilitar.mg.gov.br
Polícia Rodoviária Estadual: 2123-1926 / 
2123-1903 / 2123-1900 / (Policiamento nas 
rodovias estaduais da região metropolitana de BH)
Polícia Rodoviária Federal: 191 / 3064-5300 /
www.dprf.gov.br
Detran/MG: 155 (Acidente de trânsito, solicitação de 
perícias) - www.detrannet.mg.gov.br
Polícia Civil: 197 /www.pc.mg.gov.br
Disque Denúncia: 181 
Pronto-Socorro / SAMU: 192 (Pronto-socorro policial 
e casos de acidentes ou emergências)
Corpo de Bombeiros / Regate: 193 
Cemig: 116 (Plantão e emergências) / 
www.cemig.com.br
Copasa: 115 (Água e esgoto, falta de água e 
vazamento) / www.copasa.com.br
Defesa Civil: 199 
Receita Federal: 146
Polícia Federal: 194

CIDADANIA
BHTrans: 3277-6500 / www.bhtrans.pbh.gov.br
Belotur: 3277-9777 / 3277-9730
Prefeitura Municipal: 156 / www.pbh.gov.br
Disque Procon: 156 (Procon – BH) / 3277-4359 / 
32774967 (Procon Estadual) 
Secretaria Municipal Meio Ambiente: 3277-5115
Vigilância Sanitária: 3277-5045

BAIRRO JARAGUÁ
13º Batalhão da Polícia Militar: 2123-1436 / 
2123-1400
16ª Cia Especial da Polícia Militar: 3427-0735
Rede de Vizinhos Protegidos: 3427-0735
Igreja Santo Antônio: 3427-2866
Igreja Nossa Senhora da Aparecida: 3497-7758

TELEFONES ÚTEIS
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