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Comerciantes têm boas
perspectivas para o fim de ano na região
FOTOS: GEORGE LUNARDI
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Nesta época do ano as pessoas se
mobilizam para as confraternizações, reuniões e comemorações típicas do Natal e
Ano Novo. Esse é um momento que também favorece o comércio da região do
Jaraguá. E para driblar a crise econômica
vivida no país, os lojistas estão investindo
em diferenciais como promoções, descontos, renovação de estoque, produtos
diferenciados, sorteio de brindes, dentre
outras alternativas para atrair os clientes
ansiosos para comprar os presentes para

amigos e familiares e também para sobreviver nesse cenário.
É preciso oferecer ainda algo a mais
para fazer com que o cliente opte por
uma loja específica em vez de outra, ou
que ele prefira consumir no bairro em vez
de ir para os tumultos tradicionais dos
shoppings. Isso é possível hoje, pois a realidade do comércio local mudou. Há produtos melhores, com preços competitivos,
além das facilidades de estacionamento,
atendimento mais personalizado, entre
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outros benefícios que deixam o cliente
mais à vontade e com mais confiança.
Enfrentar os corredores dos
shoppings lotados tem sido cada vez
mais desafiante. A multidão atrapalha a
visualização das vitrines e escolher qualquer produto requer muita paciência. Por
essas e outras, consumir nos bairros locais tem se tornado algo cada vez mais
interessante e prático.
O mês de dezembro sempre traz um
ânimo maior para o comércio e para

as pessoas de um modo geral. Por isso
é hora de ir às compras e também de
vender com sabedoria, sem abusar dos
preços, mantendo um bom atendimento para fidelizar os clientes e provar que
consumir nos bairros é uma ótima opção.
Saber trabalhar com essas ações aliados
à divulgações e atrativos, certamente fará
com que uma empresa se mantenha por
mais tempo no bairro.
Leia mais nas páginas 10, 11, 12 e 13
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CRÔNICA
Acalme seus passos
Creio que a maioria dos
que tentarem ler esta crônica até o final fará isso com
certa pressa para poder ler
outras páginas do Jornal ou
voltar ao que estava fazendo
ou ao que ainda irá fazer. É
assim a nossa vida hoje. De
um modo geral, nos acostumamos a um ritmo acelerado, salvo exceções, claro. Em todos os finais de ano,
a história se repete. Correria para compras de Natal,
preparativos para as festas, compromissos, pagamentos, avaliação de resultados, balanços e muitos planos
para o ano que vai se iniciar. Não há como negar que é
um período em que ficamos centrados demais nesses
objetivos e mal conseguimos curtir todo o clima que o
período propicia.
Minha dica de final de ano é: acalme seus passos.
Desacelere. Não pensamos muito nisso, mas é algo
muito necessário e importante para manter uma qualidade de vida melhor. Digo isso inclusive baseando
em mim mesmo, que vivo, frequentemente, um ritmo
totalmente acelerado. No entanto, muitos acharão
isso absurdo porque, dependendo do segmento em
que trabalham, das provas finais na escola ou faculdade, do vestibular e de várias outras possibilidades, fica realmente difícil desacelerar. Mesmo assim,
é importante “dar uma pausa”, mesmo que por um
determinado período. Isso certamente ajudará a nos

centrarmos e nos prepararmos melhor para novos planos, novas perspectivas e novas esperanças de dias
melhores e projetos promissores de vida, trabalho,
estudo, “coração”, financeiro, dentre outros. Afinal de
contas, a “máquina humana” também precisa de reparos e manutenções para não parar ou “estragar”.
Há muito o que se fazer para seu próprio benefício. Há muito o que se contemplar nesta vida tão
interessante que nos foi dada. Às vezes, nos esquecemos de desfrutar todas as vantagens, possibilidades e
belezas que ela nos oferece. Nosso péssimo hábito de
dizer “estou sem tempo”, “muita correria”, “trabalhando muito”, “qualquer dia”, dentre outras desculpas,
nos impede, automaticamente, de fazer coisas que realmente nos fariam bem e estarmos próximos de pessoas que nos fazem bem e/ou que nos querem bem.
Não é preciso ter tanto tempo para aproveitar as
coisas que realmente são importantes e que nos dão
energia. Precisamos ser sempre “alimentados” por fatos e sensações positivas. Por atos de carinho com as
pessoas que amamos, por fazer o bem ao próximo, por
se permitir ser feliz e aproveitar os amigos e a família,
por não nos prendermos tanto ao trabalho, estudo e
outras coisas que nos travam e bloqueiam para realizarmos o que temos realmente vontade.
Metas e atitudes
Aproveite o começo do próximo ano para desacelerar, descansar a mente e o corpo, relaxar, se permitir,
viajar, dormir um pouco mais, visitar e curtir a família,
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Drogaria Araujo chega ao Jaraguá
Uma das empresas mais tradicionais de
Minas Gerais, a Drogaria Araujo abriu duas novas unidades na região do Jaraguá. A primeira fica na Rua Izabel Bueno, 743, e está em
funcionamento desde o dia 4 de dezembro. Já
para o público do bairro Dona Clara, a empresa oferece seus serviços desde o dia 11 de
dezembro na Avenida Sebastião de Brito, 307.
Com essas unidades, a Araujo totaliza 150 lojas na região metropolitana de Belo Horizonte.
Segundo o coordenador de trade e marketing da Drogaria Araujo, Danilo Michalick
Ataíde, a vinda da empresa para a região faz
parte de uma pesquisa que durou aproximadamente cinco anos. “O Jaraguá era uma das
poucas áreas da cidade sem uma unidade da

Academia ganha espaço dedicado à musculação
ALEXANDRE FERREIRA

Araujo, mas dependíamos de uma boa oportunidade com o espaço adequado para essa
inauguração. No fim deste ano surgiram esses
dois pontos que atendem à necessidade e o
grande potencial de compra da região como
um todo”, afirma
As duas unidades já estão funcionando no
horário de 7h às 23h, de segunda a segunda.
oferecendo os mais diversos produtos e medicamentos, além dos serviços de pagamento
de conta, recarga de celular e uma novidade,
o espaço Mais Sabor, com opção de lanches
variados para os clientes consumirem dentro
da drogaria. As duas unidades irão trabalhar
também com delivery. Mais informações:
3270-5000.
FABILY RODRIGUES

A academia Team Nogueira, localizada no
bairro Dona Clara, na Avenida Sebastião de
Brito, 335, inaugurou em novembro um salão
dedicado exclusivamente à prática da musculação. Segundo Charles Huff e Estela Alano,
sócios-proprietários da Team Nogueira, a iniciativa aconteceu pensando em otimizar ainda
mais o espaço interno e o leque de opções de
atividades da academia.
Além da preocupação com a qualidade
dos aparelhos, a Team Nogueira buscou uma
capacitação especial para os profissionais que
acompanham essa atividade. “Implantamos a

metodologia do Dr. Paulo Gentil visando à padronização do atendimento, com treinos mais
curtos e uma intensidade apropriada para
cada aluno”, afirma Charles. De acordo com
ele, esse método está baseado em estudos
científicos, capazes de surpreender no que diz
respeito aos resultados.
Com essa novidade, a Team Nogueira busca mantém o foco em atividades para todos os
públicos, onde o aluno pode circular por várias
modalidades, o que ajuda a aumentar sua frequência. Mais informações: 3653-6009.
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3495.1440 | 3495.4282
MEDICAMENTO

VALOR

Addera D3 7.000 c/4
MS. 17 817 0028 010-1

Addera D3 50.000 c/4
MS. 11 618 0077 006-8

Alopurinol 100mg c/30
MS. 10 181 0569 001-3

Alopurinol 300mg c/30
MS. 10 181 0569 003-1

Amiodarona 200 mg c/30
MS. 11 213 0260 001-3

Anlodipino 5mg c/30
MS. 12 675 0021 003-8

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

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

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

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

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

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

Carvedilol 12,5 c/30
MS. 11 213 0342 008-6

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

Citalopram 20mg c/28 (controlado)
MS. 10 047 0377 003-7

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

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

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

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

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

R$ 26,70
R$ 85,90
R$ 2,90
R$ 4,99
R$ 9,90
R$ 3,50
R$ 6,90
R$ 2,50
R$ 8,90
R$ 10,90
R$ 19,90
R$ 9,90
R$ 6,90
R$ 14,90
R$ 11,90
R$ 9,90
R$ 7,90
R$ 1,90
R$ 1,90
R$ 14,90

ENTREGA GRÁTIS
(Consulte valores mínimos para entrega)

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

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

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

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

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

Memantina 10mg c/60 (controlado)
MS. 10 492 0193 006-2

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

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

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

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

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

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

Selozok 25mg c/30
MS. 11 618 0077 006-8

Selozok 50mg c/30
MS. 11 618 0077 013-0

Selozok 100mg c/30
MS. 11 618 0077 011-4

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

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

Tansulosina 4mg c/30

MS. 15 423 0182 002-6

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

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

VALOR

R$ 9,90
R$ 5,90
R$ 9,90
R$ 12,90
R$ 2,50
R$ 29,90
R$ 2,90
R$ 3,50
R$ 4,90
R$ 6,90
R$ 11,90
R$ 21,90
R$ 16,20
R$ 32,50
R$ 53,30
R$ 8,90
R$ 4,50
R$ 34,90
R$ 5,90
R$ 2,50

PROMOÇÃO VÁLIDA SOMENTE COM A APRESENTAÇÃO DESTE
Ofertas válidas até 30/12/2015 ou enquanto durarem os estoques.

Av. Gal. Olímpio Mourão Filho, 1592 - Planalto
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Painéis em viadutos da região refletem protestos
FOTOS: 7 MEIO FILMES / PBH

Viaduto José Alencar
A Prefeitura abriu o espaço aos artistas e eles não hesitaram em protestar. O
projeto “Telas Urbanas”, que transforma
espaços urbanos em obras de arte de grafite e intervenções murais, teve a primeira
etapa marcada pelas contestações de fatos
da atualidade. Um dos exemplos é o viaduto Gil Nogueira, no complexo da Estação
Pampulha, em que a arte deu sua visão ao
desastre da Samarco na cidade de Mariana.
“Minha ideia principal foi o crime ambiental que a Samarco/Vale deixou acontecer. As personagens que fiz estão em cima
de placas de terra que estão se desfazendo.
Sofreremos grandes consequências após
esse crime. Procuro falar dos assuntos cotidianos com poesia no estilo que eu mesma

criei. Às vezes, quando começo a pintura no
painel, algumas ideias mudam, outras são
acrescentadas ou retiradas”, diz a artista
plástica e grafiteira paulista, Mag Magrela,
que além da capital mineira e paulistana,
já pintou painéis em cidades como Lisboa,
Londres e Nova Iorque.
O viaduto José Alencar, no encontro
das avenidas Presidente Antônio Carlos e
Antônio Abrahão Caran, também recebeu
protestos sobre a “lama” da Samarco. Com
as cores vermelho, preto e branco e desenhos envoltos da frase “Não foi acidente”,
o local ganhou um painel em protesto às
tragédias ocorridas em Minas Gerais nos
últimos três anos. Além da tragédia da
mineradora, há referências aos dois jovens

Avenida Dom Pedro I
que morreram durante as manifestações
de 2013 e um painel também relembra a
queda do viaduto na Avenida Dom Pedro I,
em julho de 2014. Os autores desses painéis são os artistas Quatro e Vinte Cinco
e Hyper.
O projeto
Segundo a arquiteta e urbanista da Secretaria Municipal Adjunta de
Planejamento Urbano, Débora Sarlo, a proposta é requalificar espaços. “Os baixos de
viadutos são espaços culturalmente tidos
como residuais, mas que conservam em
si um grande potencial para se tornarem
áreas qualificadas para atividades ao ar
livre. Algumas dessas regiões possuem

grandes espaços que, muitas vezes, são
utilizados somente para passagem ou para
estacionamentos”, afirma.
A Fundação Municipal de Cultura, por
meio do Museu de Arte da Pampulha, é
quem promove o “Telas Urbanas”. Entre os
dias 16 e 22 de novembro aconteceu a
primeira fase do projeto, em que 42 artistas pintaram muros e espaços públicos das
Regionais Norte e Pampulha. São duas etapas, com 83 artistas, selecionados por meio
de edital e também alguns convidados, que
irão requalificar os espaços urbanos de Belo
Horizonte. Na segunda fase, em fevereiro de
2016, outros sete artistas convidados e 34
selecionados irão pintar suas obras nessas
regiões. (João Paulo Dornas)
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A importância da dedetização para eliminar as pragas urbanas
Com o aumento da temperatura nos últimos meses, as
infestações de determinados
insetos e animais, conhecidos
como pragas urbanas, vêm
assustando os moradores da
região da Pampulha. Esses
animais podem picar, morder,
danificar alimentos e objetos,
causar prejuízos por perdas,
oferecendo ainda riscos de
transmissão de doenças ao homem. Em diversos locais no cotidiano, a presença de pragas
incomoda e traz pânico, como
é o caso do aparecimento de
baratas, cupins, formigas, mosquitos, moscas, além de ratos
e escorpiões.
Infelizmente muitas pessoas tentam eliminar essas pragas com produtos caseiros,
o que não é a melhor solução. Segundo o
gerente comercial da Insetan, Carlos Brini, a
utilização desse material não traz um resultado a longo prazo, levando à volta precoce
das pragas. “Os produtos vendidos nas prateleiras de supermercados têm uma solução
mais leve, diferente dos produtos fornecidos
nas empresas de dedetização, pois eles
trazem uma eliminação pouco duradoura e
muitas vezes não atingem o foco da praga”,
afirma.
O gestor da Eco Controle Ambiental &
Reciclo, Lucas D’andrea, enfatiza a importância de um cuidado preventivo. “A dedetização considerada preventiva deve ocorrer
ao menos duas vezes ao ano para o controle
de pragas. Isso varia de acordo com a localidade, que pode ter maior ou menor incidência de pragas, tendo em vista fatores
que podem aumentar ou não as infestações,
como proximidade com áreas de campo ou
de redes de esgoto”, explica.
Empresas e produtos
Além disso, é importante que o consumidor fique atento à escolha da empresa para
realizar a dedetização. Cezar Gomes Tameirão,
membro do conselho técnico da Associação
Mineira das Empresas Controladoras de
Praga (Minasprag), indica alguns fatores que
denotam o caminho de uma escolha segura.
“Primeiramente a empresa deve ter o registro
de funcionamento da Agência Nacional de
Vigilância Sanitária (Anvisa), que é renovado
anualmente. Também é importante que ela
apresente dados significativos e básicos ao
cliente, como todas as orientações de serviço,
assistência técnica e procedimentos após a
aplicação de produtos junto a uma cópia do
certificado da Anvisa. Essa ação denota a idoneidade da empresa e passa confiabilidade ao

ALEXANDRE FERREIRA

contratante em relação ao serviço”, revela.
Gomes também ressalta a importância de
o consumidor ficar atento aos produtos usados,
que, por lei, devem garantir a saúde humana e
de animais domésticos. “É importante certificar
que a empresa use produtos que não agridam
a saúde humana ou animal. Também é preciso
observar se os produtos químicos são de baixa
contaminação e se são específicos para uso
profissional. Vale lembrar que a recomendação
da Anvisa é para uso de produtos de baixa contaminação e muitas empresas, para diminuir o
custo do serviço, utilizam produtos agrotóxicos,
que não são indicados”, alerta.
Para realizar uma dedetização eficaz e
de maneira segura, o responsável técnico
da Urbana Desentupimento e Dedetização,
Renato Ferreira, informa alguns procedimentos
necessários: “Para uma boa dedetização é necessário que os técnicos tenham fácil acesso
aos locais infestados pelas pragas, portanto,
esvaziar armários e guarda-roupas facilita o
trabalho. Mesas, sofás, máquinas de lavar, geladeiras e fogões são locais que podem abrigar
as pragas, portanto, têm de ser dedetizados.
Além disso, é necessário que os moradores e
animais fiquem fora do local que será dedetizado durante 24 horas.”
Alerta aos moradores
A presença dos escorpiões em residências, terrenos e estabelecimentos comerciais
da região tem provocado espanto aos moradores. Segundo a bióloga da Insetan, Viviane
Avelar, o escorpião Tityus serrulatus, conhecido
popularmente como escorpião-amarelo, requer
atenção. “O escorpião-amarelo possui o veneno mais potente. A sua picada pode trazer
sérios riscos à saúde devido ao fato de o veneno agir no sistema nervoso do ser humano.
As crianças e os idosos, por apresentarem a
imunidade mais baixa, podem chegar à morte”,
destaca.
Para evitar a presença desse animal peçonhento, aconselha-se vedar frestas, vãos, bura-

cos e ralos, além de usar telas de proteção e
manter o ambiente sempre limpo. Como o escorpião-amarelo se alimenta de baratas, evitar
o surgimento delas também ajuda a combater

o aracnídeo.
Em caso de picadas, a
pessoa deve ser levada imediatamente ao Hospital de
Pronto-Socorro João XXIII. É recomendável que, se possível, o
escorpião também seja levado
para a análise, que apontará
o tratamento mais adequado.
Viviane alerta ainda sobre a maneira correta de manusear o escorpião: “Nunca pegue o animal
com a mão, sempre use uma pá
e o coloque em um recipiente”,
orienta.
A melhor forma de prevenir
que sua casa tenha a presença
dessas pragas é se prevenir. É
fundamental que você mantenha todos os locais sempre limpos, higienizados e, de preferência, dedetizados. Faça a sua
parte! (Marina Coeli com colaboração de
Jéssica Amaral)

Desde 1959
- Tradição de 56 anos

- Autorizada Vigilância Sanitária
(Registro nº 2015016504)

- Supervisão Técnica

(Biólogos, Engenheiros Agrônomos e Veterinários)

Dedetização a SECO

Controle total de CUPINS
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Temporada de chuva é um alerta para o perigo de dengue e zika
Ele mede apenas meio centímetro, mas é capaz de fazer um
estrago sem escala. Esse é o Aedes
aegypti, velho conhecido do brasileiro, responsável pela transmissão
de três graves doenças: dengue,
chikungunya e zika. Sua propagação aumenta nesses meses chuvosos devido a locais com água
parada, por isso, a atenção deve
ser redobrada.
O mosquito se desenvolve em
ambiente urbano, com maior densidade populacional, já que se alimenta de sangue humano. A infestação dele é sempre mais intensa
no verão, por causa da elevação
da temperatura e da intensificação
das chuvas. Por ser um mosquito
doméstico, a principal ação preventiva é simples e quase todos
já sabem: cuidar da própria casa,
embora a maioria não faça isso.
Segundo o gerente de Zoonoses da
Regional Pampulha, Antônio Willie, os principais focos de ovos e larvas são encontrados
no interior das residências. Além disso, é importante se atentar ao descarte correto de
lixo como garrafas, pneus, móveis, sapatos,
dentre outros objetos que possam acumular
água. “Cada agente público fica em torno de
10 a 20 minutos em cada residência para
orientar o morador a eliminar focos de água
parada e tratar os recipientes. É preciso que
a população transforme esse conhecimento
em ações efetivas para eliminar os criadouros”, ressalta.
De acordo com informações do site oficial da Secretaria Municipal de Saúde de
Belo Horizonte, a capital mineira registrou,
de janeiro a novembro deste ano, 15.458
casos confirmados de dengue. O número
é cinco vezes maior que todo o ano passado, quando foram registrados 3.037 casos confirmados de dengue. Só na região

ALEXANDRE FERREIRA

da Pampulha houve um salto de 323 para
1.113 notificações ratificadas neste ano em
relação a 2014.
Dengue e zika
Já dizia o ditado que é melhor prevenir
que remediar. Nesse caso, a prevenção se
torna a única medida profilática. Isso porque
não há tratamento específico contra as doenças transmitidas pelo Aedes aegypti. Os
sintomas da dengue podem ser facilmente
confundidos com os de gripe e é aí que o
paciente deve ficar ainda mais atento. Além
de ser uma doença mais grave, na dengue
não há tosse, dor de garganta ou espirros.
O paciente infectado pelo vírus da dengue
apresenta também dor no fundo dos olhos e
vermelhidão no peito.
Agora a atenção deve ser redobrada,
pois o mosquito Aedes aegypti é responsável
pela transmissão de mais uma doença grave: zika. O vírus responsável por essa doença
foi identificado pela primeira vez em 1947
em um macaco rhesus na floresta Zika, da

Uganda. No Brasil, ele foi identificado pela
primeira vez em abril de 2015. Essa doença pode aumentar os riscos de microcefalia
em fetos e de Síndrome de Guillain-Barré. “O
zika vírus apresenta os sintomas mais leves.
Pacientes com essa enfermidade apresentam febre mais baixa do que a da dengue,
olhos avermelhados e coceira característica.
Normalmente a zika não causa morte e os
sintomas não duram mais do que sete dias”,
explica o infectologista Rodney Martins.
No entanto, a zika pode trazer sérios
problemas para os fetos. As gestantes, principalmente do primeiro trimestre de gravidez,
devem ter atenção mais do que redobrada,
pois a infecção do vírus zika pode causar
microcefalia, uma infecção que provoca a
má-formação do cérebro de bebês e acarreta problemas graves no desenvolvimento
da criança.
O recém-nascido com microcefalia tem
o perímetro da cabeça menor do que 32 cm.
Crianças com essa má-formação do cérebro
podem ter limitações para falar, andar, es-

Escola
Infantil
Venham conhecer nossa nova sede!!!
Rua Coronel Marcelino, nº 292, Jaraguá
Telefone: (31) 3082-7601

cutar, dificuldade na capacidade de
aprendizagem, de cognição, dentre
outras deficiências mentais.
Ainda não existem medicamentos específicos contra as doenças,
por isso, a saída para amenizar
os sintomas é beber muito líquido
para evitar a desidratação e ingerir
medicamentos para amenizar a febre. Mas vale o alerta: “medicamentos que possuem ácido acetilsalicílico (como AAS, Doril, Melhoral,
Sonrisal, por exemplo) não podem
ser utilizados em caso de dengue,
porque aumentam o risco de hemorragias”, explica a enfermeira
especialista em saúde pública,
Thaís Ferreira.
As gestantes devem ficar alertas para evitar horários e lugares
com presença de mosquitos, usar
roupas que protejam a maior parte do corpo, usar repelentes e telas de proteção nas
casas ou mosquiteiros. Além disso, é fundamental ter um bom acompanhamento prénatal durante toda a gravidez.
Segundo informações do Ministério da
Saúde, o organismo começa a produzir anticorpos contra o vírus e só poderá ser detectado após 10 ou 14 dias de contágio. Por
isso, o exame tem de ser refeito depois de
duas semanas para confirmar o caso. No
caso de zika, o diagnóstico também é feito
por exames clínicos. A recomendação é que
o paciente procure o médico assim que começar a sentir os sintomas de ambas as enfermidades e tome os cuidados necessários
para que não haja locais para a procriação
do mosquito em sua residência. Ainda não
existe vacina contra a infecção pelo vírus
zika. Até agora a prevenção é a melhor solução, portanto, faça a sua parte! (Marco
Túlio Câmara)
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Mesmo em ano de crise lojistas da região mante
No ano de 2015 a crise econômica do
Brasil foi uma pauta constante em todas as
manchetes, rodas de conversa e, principalmente, uma preocupação constante para grande
parte das empresas dos mais variados segmentos. Apesar desse cenário, o comércio da
região do Jaraguá se mantém forte e com boas
expectativas para o Natal deste ano. É nítido
no discurso dos lojistas de que a crise só tirou
o sono de quem ficou com os braços cruzados,
sem divulgação e sem buscar alternativas para
driblar essa situação.
Em conversa com o Jornal Jaraguá em
Foco, os comerciantes apontaram várias ações
e medidas que mostram como é possível sobreviver nesse cenário. Podemos citar a busca
de novos fornecedores, a criação de promoções pontuais e a diversificação do leque de
produtos oferecidos como bons exemplos disso. As atitudes mostram como é possível acreditar na força do comércio local, que caminha
para oferecer ao público da região um Natal
repleto de boas perspectivas e ótimas opções
de presentes para todos os gostos.
Ações
Ao entrarmos no mês de dezembro, é natural que as pessoas já comecem a planejar
as compras para as festas de fim de ano. A
maior parte dos belo-horizontinos deverá gastar, em média, até R$ 100 neste Natal. É o que
aponta uma pesquisa realizada pela área de
Estudos Econômicos da Fecomércio MG. O estudo mostra ainda que mais da metade dos
consumidores (57,7%) deverá gastar até R$ 50
com presentes para a data. A preferência de
intenção de presente entre os entrevistados é o
vestuário (29,6%), seguido por lembrancinhas
(23,6%).
Segundo o proprietário da loja Chinelo,
Tiago Miranda, é preciso que os lojistas se
adaptem a esse cenário. “Trabalhamos com
a ideia de adequar nossos produtos à maior
necessidade do cliente atualmente, que é uma
questão de preços mais acessíveis. Eu, como
vendedor, preciso entender o critério do comprador. Assim, estamos oferecendo variedade
sem deixar de focar nessa questão de preço,
chegando a algo compatível ao poder de compra do nosso público. Vejo que nem é tanto o

FOTOS: GEORGE LUNARDI

Essencial

Hering

LanCopy

fato do poder aquisitivo ter caído, mas, sim, a
intenção de compra que diminuiu”, afirma.
Em acordo com esse discurso, a proprietária da loja Essencial Moda Íntima, Carla Renata
Pinto Alves, conta que, apesar de não esperar
um Natal de presentes muito caros, ela mantém a expectativa de uma melhoria no fluxo de
vendas. “Para isso buscamos alternativas que
favoreçam a clientela, como uma promoção
com sorteio de carros e casas para as compras
que cheguem a R$ 100”, revela. Essas promoções fazem parte do dia a dia de diversas lojas
e ao andar pelo bairro é possível reparar nas
vitrines uma grande variedade de descontos
especiais que ajudarão muito a atender à expectativa apontada na pesquisa acima.
Outro caminho de superação ao discurso
da crise diz respeito ao planejamento das empresas. “Eu tenho certeza de que nós vamos
superar a situação e no final faremos boas vendas. Fazemos todo ano um planejamento que
começa em outubro para as compras do fim
de ano e, com isso, oferecemos um estoque
diferenciado e especial para o Natal”, afirma
Natália Caetano Silva, sócia-proprietária do
Boaprenda Armarinho. A diversificação de estoque é quase uma unanimidade entre os lojistas da região e esse trabalho passa muito
pela pesquisa de fornecedores, outro trunfo de
quem busca alternativas contra a crise.
“As pessoas precisam parar de reclamar e
trabalhar mais para não permitir que a crise
acabe com o seu negócio. Eu busquei novos
fornecedores, fazendo uma pesquisa mais
apurada, de forma a achar produtos com custo melhor, fato que me possibilitou manter a
qualidade com um preço menor para o cliente
final”, destaca o proprietário da LanCopy, André
Luiz Dias. Ainda segundo ele, outro fator que
levou a Lancopy a não sentir tanto os reflexos
da crise foi uma maior procura por grande parte da sua clientela por serviços relacionados a
ações publicitárias.
Para alavancar as vendas, o comércio precisa ser visto, por isso a panfletagem, a mídia
impressa e as ações online, por exemplo, também ganharam destaque, principalmente com
a chegada do fim do ano. Segundo a proprietária da loja Quattro Calçados, Elaine Gontijo
Borém, a fidelização por meio das novas
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em boas expectativas para vendas de fim de ano
tecnologias também é algo muito importante
para que seu negócio se mantenha sempre
movimentado. “Buscamos sempre manter o
cliente próximo de nós, desenvolvendo ações
no Facebook e Instagram, com a divulgação
de novos produtos e novas promoções, além
de mantermos sempre um contato direto com
clientes fiéis através do WhatsApp”, revela. Ela
completa que essas ações virtuais servem
para complementar seu trabalho in loco, como
a realização de coquetéis para lançamento de
novas coleções, por exemplo.
Bairro x shopping
Há muitos anos existe uma disputa entre o comércio regional e os grandes centros
urbanos e shoppings. É possível ver sinais de
mudanças, mas que ainda demandam certo
tempo, pelo fato de essa disputa estar muito
relacionada à cultura de consumo da população. O público em geral costuma argumentar a
preferência pelo shopping pela crença de que
lá encontrarão preços melhores ou uma maior
variedade de opções. Essas constatações estão ultrapassadas, principalmente para os moradores da região do Jaraguá.
Para André Dias, da LanCopy, o comércio
da região nos últimos anos se tornou completo
e variado, caminhando para uma maior competitividade com o shopping, como foi apontado acima. “Acredito que os moradores estão
bem servidos e não precisam mais se deslocar
para o Centro ou shoppings para comprar o
que precisam”, aponta.
O shopping, para muitos, é considerado
um ambiente muito mais de lazer do que de
compras, apelando muito para essa questão
visual de iluminação e aroma, por exemplo.

Boaprenda

Lipy
“Existe um mito de que lá as pessoas vão
encontrar produtos melhores em qualidade,
diversidade e também em preço, o que não é
verdade. Mas essa cultura só vai mudar de vez

quando os lojistas de bairro passarem a oferecer mais conforto, um aspecto visual agradável
e que atraia mais o cliente para dentro da loja,
passando assim mais credibilidade”, afirma

Tiago Miranda, da loja Chinelo. Ele destaca
ainda que não adianta recriminar o shopping
afirmando que ele toma seu cliente local se
a loja não oferecer um serviço equivalente ou
superior.
Outro fator que depõe a f avor do comércio local é a proximidade do lojista com seus
clientes. “Nós oferecemos um atendimento
totalmente personalizado. Acontece muito, por
exemplo, de ajudarmos os maridos de nossas
clientes, que chegam à loja pedindo um toque
de qual seria o melhor presente para a esposa
que é nossa cliente, e esse conhecimento próximo ajuda muito nesses casos”, revela Elaine
Borém, da Quattro Calçados.
É importante observar como vários segmentos se mobilizam nesta época e essas
vendas poderiam melhorar se os comerciantes
locais se unissem e se mobilizassem em prol
de ações em conjunto. Melhorias podem e devem ser feitas, como promoções e ações específicas para o período. Os comerciantes podem
pensar em maneiras para atrair novos clientes,
fidelizando os mesmos com bom atendimento,
bons produtos e preços competitivos. Por outro
lado, é importante que os moradores valorizem
os comércios locais e busquem conhecer o
que é oferecido, pois muitas vezes as opções e
os preços realmente são melhores do que nos
shoppings. Sem contar com a facilidade para
estacionar, proximidade de casa e da possibilidade de negociar preços e prazos diretamente
com o proprietário. Então vamos às compras,
e um Feliz Natal e próspero Ano Novo para todos! (Vinícius Brandão)
CONTINUA NAS PÁGINAS 12 E 13
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Comerciantes contam sobre os preparativos para o Natal
“Apesar de este não ser um Natal de presentes muito caros, nossa expectativa
é de que vamos sentir uma melhoria significativa no fluxo de vendas. Desde o
início do ano venho praticando preços com valores bastante competitivos, inclusive
idênticos aos da minha loja no Centro. A ideia de que no bairro é mais caro é um
engano. Além da vantagem de comprar perto de casa, os preços se equivalem
bastante.”
Carla Renata Pinto Alves, Proprietária da Essencial Moda Íntima

“Estamos há 10 anos na região e tenho a percepção de que o comércio da região
cresceu muito no decorrer desses anos. Hoje temos um comércio bem completo
e variado, por isso acredito que os moradores estão bem servidos neste Natal.
Eu, por exemplo, diversifiquei os produtos na linha de fotografias, com molduras e
álbuns que são uma ótima opção de presente com preços acessíveis para todos.”
André Luiz Dias, Proprietário da LanCopy

“Há 29 anos no mercado, a Lipy está sempre preparada para atender a seus
clientes e amigos de forma personalizada e com produtos diversos de boa
qualidade. Uma das tradições que mantemos todo Natal são os embrulhos de
presente, que fazem todo diferencial para quem recebe. Além disso, já começamos
a atender às listas de material escolar 2016 dos colégios da região.”
Marília Abramo, Proprietária da Lipy Livraria e Papelaria

“Vejo no Natal uma continuidade no nosso trabalho de atrair o cliente que acontece
durante todo o ano. Promovemos, por exemplo, um mínimo de dois coquetéis com
sorteios de peças sempre que é lançada uma nova coleção. A ideia é estar sempre
se movimentando e nunca ficarmos parados, além da diversidade de produtos que
buscamos oferecer para atender ao máximo de pessoas possível.”
Elaine Gontijo Borém, Proprietária da Quattro Calçados

“Acredito que o chinelo é uma ótima opção de presente para o Natal. Ele não é
mais visto apenas como um vestuário, mas, sim, como artigo de moda e acessório.
Fora a variedade de marcas e estampas, é um presente que cabe na expectativa
de compra das pessoas, gerando ao mesmo tempo uma grande satisfação em
quem é presenteado. Por isso, estamos otimistas e com um estoque especial
para essa data.”
Tiago Miranda, Proprietário da loja Chinelo

“Sempre esperamos que o Natal de um ano supere o fim de ano anterior. É a
época em que mais se vende e, por isso, mesmo com a crise, essa é a nossa
grande expectativa. Eu tenho certeza de que nós vamos superar a situação e no
final faremos boas vendas. Atualmente, fazer compras no Jaraguá é excelente, pois
a região está cada vez mais completa do ponto de vista comercial.”
Natália Caetano Silva, Sócia-proprietária do Boaprenda Armarinho

“Trabalhamos para o Natal sem pensar em crise, assim a expectativa é ótima, já
que a Pampulha tem um grande potencial de público. Antecipamos a chegada do
Papai Noel para o fim de outubro para sensibilizar os clientes e preparamos um
‘queimão’ de estoque em novembro para renovar as mercadorias de Natal. O grupo
Via Brasil acreditou na região há 25 anos e hoje colhe os frutos.”
Ana Flávia Salles, Gerente do Centro de Compras Via Brasil

“O momento econômico do país realmente não está favorável, mas mesmo assim
para a época do Natal as perspectivas são mais positivas do que no restante do
ano. Não adianta apenas reclamar, por isso trabalhamos com variedade, qualidade
e preços acessíveis para que nossos clientes se sintam satisfeitos dentro da
expectativa de consumo que eles têm para essa época.”
Sheila Maria, Proprietária da loja Verbena

“Temos boas expectativas de vendas neste fim de ano, por isso estamos
oferecendo produtos de qualidade com preços justos e atrativos para todos. O
comércio aqui da região oferece hoje aos moradores a possibilidade de compra
em vários segmentos sem ter de se afastar da sua residência. Com isso, o
atendimento dos lojistas se torna mais humanizado, lidando de maneira bem
próxima dos clientes, que passam a fazer parte do seu dia a dia.”
Luciana Petry, Proprietária da Petryy Shoes

“Acho importante tirar o foco da crise para criamos um ambiente favorável para
o comércio como um todo. Quando chega o mês de dezembro, as pessoas ficam
com o coração ‘mais mole’ e sempre desejam ser gentis e carinhosas com a
família e as pessoas que gostam. Acredito que na força de vendas essa época
do ano e por isso estamos bastante otimistas e preparados para boas vendas.”
Erivana Leão, Gerente da Hering Jaraguá
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Dicas de presentes
Mais uma vez divulgamos as dicas de presentes dos nossos anunciantes para ajudar aquelas pessoas que querem comprar presentes para o Natal,
amigo-oculto ou mesmo para uma confraternização. Como sabemos que o brasileiro deixa tudo para a última hora e como nem sempre é fácil presentear,
resolvemos dar um auxílio. O objetivo é contribuir para a lembrança e escolha do melhor presente sem a necessidade de ir para longe e ainda enfrentar o tumulto
de final de ano em shoppings e centro da cidade.

Essencial Moda Íntima
Conjunto camisola e calcinha - R$ 59,95
Chinelo Havaianas - R$ 39,95
Biquíni e Sunga infantil – a partir de R$ 34,95

Boaprenda Armarinho
Bolsa Térmica Mor 18L - R$ 88,00
Relógio de parede c/pêndulo - R$ 49,90
Escavadeira Roma 1780 - R$ 169,90

Quattro Calçados
Chinelo Petite Jolie - R$ 69,90
Sandália salto médio - R$ 119,00
Bolsa Petite Jolie – R$ 129,00

LanCopy
Painel para 12 fotos - R$ 99,00
Porta-retratos (diversos modelos) - a partir de R$ 9,90
Calendário personalizado e álbum - a partir de R$ 29,90

Verbena
Sandália de salto - R$ 119,90
Sapatilha - R$ 109,90
Sandália – R$ 139,90

Hering
Camisa Regata masculina - R$ 19,99
Camiseta Regata feminina - R$ 23,99
Blusa de moda feminina – R$ 79,99

Chinelo
Chinelo Capricho (diversos modelos) - 2 pares por R$ 50,00
Chinelo Reserva (diversos modelos) - R$ 59,90
Chinelos Havaianas (modelos feminino, masculino e infantil)
– a partir de R$ 18,90

Lipy Livraria e Papelaria
Peças decorativas de metal - a partir de R$ 46,50
Agendas 2016 - a partir de R$ 17,50
A Lipy mantém a tradição de oferecer aos seus clientes
uma grande variedade de embrulhos para o Natal

Petryy Shoes
Sandália de salto - R$ 149,00
Rasteirinha Viamarte - R$ 55,00
Bolsa – R$ 253,00
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FIQUE EM FORMA PARA O VERÃO
PLANO ECONÔMICO HORÁRIO - 06:00 ÀS 16:00H

Anual R$ 49,90 l Mensal R$ 79,00
VENHA FAZER UMA AULA EXPERIMENTAL:
LUTAS (MUAY THAI - JIU JITSU - JIU JITSU INFANTIL)
CIRCUITO - MEXE - SPINNING - ZUMBA - MIX RACE
FAÇA UMA AVALIAÇÃO GRATUITA COM NOSSA FISIOTERAPEUTA ESTÉTICA!

CONHEÇA A GASTRONOMIA DO RESTAURANTE
DONA NICOLE!
VENHA SABOREAR NOSSO DELICIOSO
CHURRASCO AOS DOMINGOS!
FUNCIONAMOS DE
SEGUNDA A SEXTA DE 11:00 ÀS 14:30H
SÁBADO E DOMINGO 11:00 ÀS 15:00H

FORMAS DE PAGAMENTO: CARTÃO DÉBITO l CRÉDITO l CHEQUE l CRÉDITO RECORRENTE

*Preço sujeito a alterações sem aviso prévio.

Restaurantedonanicole

(31) 99932-8093
PampulhaGymAcademia

l

Rua General Aranha n° 56 - Aeroporto Pampulha BH – MG

l

(31) 3324-2893

Rua General Aranha n° 196 - Aeroporto Pampulha BH – MG

l

(31) 3491-0833
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Opções de Réveillon na região da Pampulha
Mais um ano novo está prestes a se iniciar e várias pessoas ainda não decidiram
o local em que irão celebrar esse momento.
Para quem resolveu ficar em BH, opções
para comemorar a chegada do novo ano
não irão faltar, especialmente na região da
Pampulha. Confira algumas opções para
comemorar a chegada de 2016.
JARAGUÁ COUNTRY CLUB
Bandas: Banda Brilhantina,
Fred & Thiago, Papo di Bakana
Mesa: R$ 420,00, quatro lugares com
direito a um espumante e tábua de frios.
Individual: R$ 120; Até 14 anos,
R$ 60,00. Sócios entram gratuitamente
Informações: 3490-9109 ou 3490-9110
www.jaraguaclub.com.br
AABB
Atrações: Banda Êxito
Informações: 3409-9900
www.aabbbh.com.br
IATE
Atrações: Gustavo Lima, Sorriso Maroto
Informações: 3281-2737
www.reiveilloniate.com.br

LABAREDA
Atrações: Banda Super Som C&A
Informações: 3491-5222
PIC
Atrações: Baianas Ozadas, Dib Six,
Bananas Assassinas (Mamonas cover),
DJ Eduardo Aum
Informações: 3516-8305
www.pic-clube.com.br
CLUBE BELO HORIZONTE
Atrações: Imaginasamba, A Zorra,
Fábio & Guilherme, DJ Denis BH,
DJ Zezinho Moraes, DJ Cris
Informações: 3491-1323 ou 3653-2444
www.clubebh.com.br

26º SHOW DE FOGOS TV ALTEROSA
Show pirotécnico na Orla da
Lagoa da Pampulha
Informações: 3263-5474
www.alterosa.com.br/reveillon

ASSOCIAÇÃO DA
CAIXA ECONÔMICA FEDERAL
Atrações: Banda Rio Fantasia
Informações: 3439-5000
www.acefmg.org.br

HOTEL OURO MINAS
Atrações: Banda Megatômica
Informações: 3429-4000
www.ourominas.com.br

VIRADA FEST (Mansão Pampulha)
Atrações: Ronanzera, Rafael Tchor,
Tykere, DJ Caio Moreira
Informações: 3429-4000 / 98522-1590
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JARAGUÁ CONTA SUA HISTÓRIA

Um bairro que hoje atende a todas as necessidades
Vânia Elizabeth Verhaaf Lopes, Engenheira civil
Mercearias, padarias, açougues, supermercados, lojas, lugares de lazer, bons restaurantes e um transporte público que dá
acesso a qualquer lugar da cidade. O Jaraguá,
de uns anos para cá, vem suprindo qualquer
necessidade que levaria os moradores a recorrer a outros bairros, desde uma completa
compra do mês a um presente de aniversário.
Vânia Elizabeth Verhaaf Lopes, moradora do
bairro há mais de 20 anos, sabe bem disso.
Ela acompanhou lado a lado as mudanças e
o crescimento do bairro.
“Quando me mudei para cá, de início
achei tudo estranho, sempre faltava alguma

coisa, estava acostumada com os grandes
bairros da época. Já existiam pequenos comércios, pode-se dizer que era sim um bairro
movimentado, mas faltava alguma coisa”,
conta. Segundo ela, a ida a outros bairros
para fazer compras e para tratar de outros
assuntos era comum; o transporte público
era um pouco precário ao se comparar com
os dias atuais, não era fácil chegar ao bairro
e os visitantes sempre se perdiam. “Sempre
comentei que poderia ter uma loja disso ou
daquilo, e pouco a pouco elas foram surgindo
e fazendo com que nosso bairro não deixasse
nada a desejar”, destaca.

THAIS VERHAAF

Vânia relata que também convenceu
seus pais a se mudarem para o bairro: “Sempre morei no mesmo prédio desde que me
mudei para cá. Sinto-me privilegiada pela

localização em que me encontro, pois olho
para o lado e tenho tudo o que preciso, por
isso trouxe os meus pais para a minha rua.
Antes eles tinham de ir de carro à padaria;
hoje, além de diversas padarias ao lado de
casa, existem diversas outras opções de comércio.”
A moradora ressalta ainda que o bairro
é privilegiado pela sua localização. É próximo
à Universidade Federal de Minas Gerais, com
saídas de fácil acesso para grandes avenidas
como Cristiano Machado e Antônio Carlos e
por ser um bairro que atende a todas as necessidades dos seus moradores.

Restaurante

(31) 3496-7273 / 8299-3855

Rua Boaventura , 833 - Liberdade

O melhor da comida caseira aqui na região!

O JARAGUÁ ACABA DE GANHAR
A SUA PRIMEIRA ARAUJO.
VENHA CONHECER!
Rua Izabel Bueno, 743.
Aberta todos os dias, das 7h às 23h.
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GENTILEZA URBANA

Sua atitude faz a diferença
Doação de sangue
Doar sangue é um ato voluntário de cidadania, que beneficia as pessoas que necessitam recebê-lo por qualquer motivo. A doação
segue as recomendações da Organização
Mundial de Saúde com relação à segurança e
ao tempo. O material utilizado é descartável
e aberto na frente do doador, não havendo o
risco de contaminação. O volume de sangue
colhido não faz falta ao organismo do doador,
pois o seu próprio organismo se encarrega
rapidamente pela reposição. Pensamentos
como “Quem doa sangue uma vez terá de
doar para sempre”, “Posso contrair doenças
ao doar sangue” são histórias que se ouve
com muita facilidade, mas não passam de
mitos.

Para doar, o candidato não pode estar
em jejum. Se a doação for feita pela manhã,
é preciso ter se alimentado. Após o almoço
ou ingestão de alimentos gordurosos, é preciso esperar pelo menos três horas. O prazo
mínimo entre uma doação e outra é de 60
dias para homens e 90 dias para mulheres.
Acima de 60 anos, o intervalo de doação é de
seis meses. É importante sempre entrar em
contato com a instituição com antecedência
para o agendamento. Não importa qual é o
seu tipo sanguíneo, há sempre alguém precisando da sua solidariedade. Seja um doador
e faça a diferença na vida de alguém! Mais
informações: 155 (opção 8) / Hemoninas:
3768-4500 ou www.hemominas.mg.gov.br.

Quem pode doar sangue
u

Ter entre 16 anos e 69 anos e pesar acima de 50 kg;

u

Não ter tido hepatite após os 11 anos;

u

Ter dormido bem na noite anterior;

u

Não ter ingerido bebidas alcoólicas nas últimas 12 horas anteriores à doação;

u

Mulheres, mesmo que menstruadas ou fazendo uso de anticoncepcionais;

u

Não ter feito tatuagem ou piercing nos últimos 12 meses;

u

Não ter recebido transfusão de sangue ou hemoderivados em menos de um ano;

u

Não ser usuário de drogas ou já ter usado drogas injetáveis;

u

Não estar grávida.
INTERNET
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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 Gourmet
Quadra de Esportes
Lanchonete
Laboratório de Informática
Laboratório de Ciências
Biblioteca
Portaria com segurança
“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 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
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PASSATEMPO
Na palavra-cruzada abaixo você vai encontrar respostas ligadas
ao tema Natal nos quadrinhos na cor verde. Divirta-se!

2015
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Do infantil ao médio
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PROCESSO SELETIVO 2016

chromos.com.br/selecao

INFANTIL  FUNDAMENTAL  MÉDIO
UNIDADES DO COLÉGIO

UNIDADES DO PRÉ

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

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

chromos.com.br

NOVA
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