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A importância e os benefícios da
educação financeira
ALEXANDRE FERREIRA

Nos últimos meses as notícias a respeito da crise
financeira mundial têm aumentado consideravelmente,
com demissões em massa, recessão, queda nas exportações, bolsas de valores oscilando e inflação. Nesse
cenário, saber usar o dinheiro de forma consciente é
um dos principais requisitos para a saúde financeira
de famílias e empresas. Mas para que isso aconteça,
é fundamental planejar, organizar, executar e controlar
muito bem as finanças.
É nesse contexto que a educação financeira se insere. Ela possibilita que as pessoas tenham uma compreensão melhor em relação aos conceitos e produtos
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financeiros. Com informação e orientação é possível se
tornar mais consciente das oportunidades e riscos para
fazer escolhas assertivas e sustentáveis em relação à
administração dos recursos para o seu bem-estar e de
toda a sociedade.
Infelizmente a realidade brasileira é a de que muitas pessoas têm grande dificuldade em manter suas finanças em patamares aceitáveis. Muitos sequer sabem
quanto gastam por mês e não têm qualquer controle
financeiro. Dessa forma, há uma necessidade urgente
de transformação na maneira de lidar com o dinheiro. É
necessário ter um equilíbrio financeiro para o bem-estar

individual e social.
Aqueles que tiverem uma boa educação financeira
estarão mais preparados para economizar seus recursos, analisando as melhores oportunidades oferecidas
pelo mercado e enfrentando melhor o delicado momento econômico do país. Menos estresse por causa do
dinheiro não depende só da renda, mas também da organização dos gastos. O controle das finanças deve promover, acima de tudo, o bem-estar de cada indivíduo.
Leia mais nas páginas 8, 9 e 11

PRÓXIMA EDIÇÃO – Em nossa próxima edição falaremos sobre o PODER DOS EXERCÍCIOS FÍSICOS
PARA A SAÚDE e os PREPARATIVOS DO COMÉRCIO PARA AS VENDAS DE FIM DE ANO, em que teremos as DICAS DE PRESENTES dos nossos parceiros e anunciantes. Em breve falaremos sobre
as PRÁTICAS E AÇÕES DAS MULHERES PARA A PROMOÇÃO DA SUA SAÚDE E DO SEU
BEM-ESTAR. Manteremos as colunas “Quadro de Empregos”, “Leitor em Foco”, “Jaraguá
Conta sua História”, (em que os moradores mais antigos relatam suas histórias curiosas
e divertidas sobre o começo do bairro) e “Saúde e Bem-estar”, abordando os mais diversos assuntos ligados à saúde e à qualidade de vida. Quer dar a sua opinião sobre algum
assunto? Participe!
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CRÔNICA
Assustadores passos da humanidade
Já presenciei muitos absurdos neste mundo. Já me entristeci
com muitas tragédias e notícias
ruins devido a tantas atrocidades, violência, egoísmo, ganância,
preconceito, discriminações, insensibilidade, ignorância, desentendimento, corrupção e falta de
bom senso, caráter e respeito ao
próximo. Aonde vamos parar se
tudo continuar como está? Claro que há pessoas em todos os
cantos do planeta tentando fazer algo para que o mundo seja
melhor, mas são tantos outros que matam por motivos torpes,
de maneira estúpida ou por uma ideologia fanática e tantos
que se aproveitam de todas as oportunidades possíveis para
praticar a corrupção sem se importar com as consequências,
que desanima.
Convivemos diariamente com medo e presenciamos, mesmo que através das telas dos jornais na TV, violência o tempo
todo e em todo lugar. Faça uma experiência hoje. Assista a um
jornal na televisão. Dependendo de qual você assistir mais de
90% das notícias serão negativas, falando de assassinato, violência doméstica, corrupção e muita ganância e insensibilidade. Somos reféns de bandidos e temos de nos cercar e nos
proteger de todas as maneiras. E ainda temos de presenciar
atentados, fanatismo e guerras religiosas, ambição e ideologias
que causam a perda de tantas vidas humanas.
A sociedade atual tem passado por transformações tão
aceleradas que ninguém está conseguindo, de fato, acompanhá-las e ficamos sem saber para qual direção devemos seguir.
Vejo as pessoas discutindo em redes sociais sobre qual aten-

tado foi mais brutal e comparando os atentados terroristas em
Paris (França) com a queda das barragens em Mariana (MG) e
no distrito de Bento Rodrigues. São discussões fervorosas como
se uma fosse mais importante ou significativa do que a outra.
Mas desastre é desastre em qualquer lugar do mundo. Muito
se perde com isso, independente da gravidade e da dimensão
dos atentados. Só quem é afetado diretamente sabe a dor de
perder parentes, casa e todos os seus pertences materiais e
afetivos.
Neste momento ainda é importante nos lembrarmos da
derrubada de aviões no Egito e na Ucrânia, dos bombardeios
em Beirute, da fome na África, da indecente desigualdade social, da precariedade da saúde pública em grande parte do
mundo (inclusive no Brasil), das brigas e dos assassinatos covardes entre torcidas adversárias no futebol, da crise dos refugiados que chegam à Europa fugindo da pobreza, da violência
e, principalmente, da guerra na Síria devido à ofensiva do grupo
jihadista Estado Islâmico e pela longa duração da guerra.
Vivemos uma grave crise humanitária e a ambição humana
parece não ter fim. Às vezes me pergunto bem receoso: aonde
tudo isso vai dar? Se não há como melhorar e controlar tantos
fatores graves ao mesmo tempo e se nossos governantes não
se preocupam em realmente desempenharem seus papéis,
para onde teremos de correr daqui a alguns anos? Pare para
avaliar. Tudo que tem acontecido é devido à ambição do homem. Desde a corrupção e a constante violência no mundo até
os ataques terroristas e os fenômenos naturais.
O mundo agoniza e implora por socorro e muitas vezes
não estamos atentos a isso. A própria natureza dá vários sinais
de alerta. O calor é cada vez mais intenso, a água diminui no
planeta e a devastação das nossas matas é cada vez maior.
A resposta da própria natureza pode ser vista em constantes

terremotos, furacões, tsunamis, queda de barragens com enxurrada de lama, deslizamento de terras, enchentes, dentre outras
graves situações.
Mas que Deus permita que pessoas bondosas que são
exemplos neste mundo continuem praticando o bem e quem
sabe algo milagroso aconteça para que a humanidade mude.
É lamentável saber que comerciantes das cidades afetadas
pela enxurrada de lama devido às quedas das barragens em
Mariana cometam o absurdo de se aproveitarem da situação
para venderem água por um preço mais caro, enquanto milhares de pessoas ajudam na arrecadação da mesma. Que tenhamos exemplos como em Paris, quando, após os atentados
terroristas, taxistas buscavam o maior número de pessoas para
levarem para suas casas sem se preocupar com o taxímetro.
Bons exemplos não dependem da nacionalidade, mas sim do
seu caráter.
Ainda assim acredito em um mundo de paz feito pelas nossas mãos. Algo tem de mudar. Torço para que os pais eduquem
melhor seus filhos, ensinando os valores morais, familiares, sociais, religiosos e de bom comportamento. Torço para que as
escolas se preocupem mais em ensinar os bons costumes e os
valores educacionais do que se preocupam com a classificação
para o Enem. Precisamos que ambos estejam comprometidos
para o mundo de amanhã, e assim possamos viver em um
mundo bem melhor. É preciso que as pessoas de bem possam
se unir para revertermos esse quadro que parece caminhar para
o caos. Que Deus nos abençoe, nos dê sabedoria, discernimento para orientar nossos filhos e influenciar pessoas para o caminho do bem e do amor e nos livre de todos os males.
Fabily Rodrigues (Diretor/Editor da Em Foco Mídia)
emfocomidia@emfocomidia.com.br
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Cuidados necessários para os
passeios com os cães

ILustrAçãO: ALExANdrE fErrEIrA

O Jornal Jaraguá em Foco é uma publicação informativa mensal da Em Foco Mídia voltado aos moradores
e comerciantes dos bairros Jaraguá / Liberdade, Santa Rosa, Indaiá, Aeroporto, Universitário, São Luiz, São
José. Independente e imparcial, nosso objetivo é informar, esclarecer, debater por meio de matérias informativas, informações úteis e demais notícias. O Jornal é distribuído gratuitamente (10 mil exemplares) em
residências, comércios, clubes, empresas, entre outros locais de grande circulação.
EM FOCO MÍDIA
www.emfocomidia.com.br

Os cães são animais de estimação
que adoram passear. No entanto, alguns
cuidados devem ser tomados antes de sair
de casa e durante o passeio para evitar
que eles se desidratem, queimem as patas,
fiquem exaustos ou até mesmo contraiam
alguma doença. Essas medidas não devem
ser negligenciadas pelos donos para que o
bem-estar, a segurança e os momentos de
diversão ocorram para ambos.
Para passear com seu cachorro, é
fundamental que você verifique os itens de
segurança antes mesmo de sair de casa. A
guia, a coleira e a focinheira (para algumas
raças) são requisitos básicos para qualquer
passeio e para o animal de qualquer
porte. O horário do passeio também deve
ser respeitado, para evitar que o cão se
desidrate muito ou queime as patas no solo
quente. Levar água para a hidratação do
animal e o kit higiene para recolher as fezes
também são de extrema importância. É um
ato simples, porém que requer bom senso,
educação e consciência para passear com
um animal de estimação sem sujar a cidade.
O ato de passear com seu cachorro
proporciona uma aproximação maior, além
de fazer com que o animal se socialize com
outros cachorros e outras pessoas. Assim, o
cão interage mais e fica mais receptivo. O
hábito de passear também faz com que o
cachorro gaste muita energia e não fique tão
agitado nem estressado quando estiver em
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casa.
Leia mais nas páginas 6, 7 e 9
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Em Foco Mídia em novo endereço
Com o objetivo de proporcionar mais conforto para seus colaboradores, anunciantes e
parceiros, a empresa Em Foco Mídia está em
um novo endereço. A nova redação/escritório
está localizada na Rua Conselheiro Galvão,
68 (esquina com a Rua Furtado de Menezes
e perpendicular à Rua Izabel Bueno), no bairro Jaraguá, em frente ao restaurante Sapão
Taioba e ao lado do Supermercado BH.
A mudança visa à maior comodidade
para receber seus parceiros, com amplo espaço para reuniões e ambiente bem arejado,
além de salas mais confortáveis para toda a
sua equipe.
A Em Foco Mídia é responsável pelas edições dos jornais Jaraguá, Ouro Preto, Planalto
e Cidade Nova em Foco. Todos divulgam
acontecimentos, eventos, notícias e ações
regionais, além de debater assuntos diversos
com moradores, comerciantes e demais interessados. Os periódicos permitem estreitar o
relacionamento entre moradores e comerciantes, anunciantes, órgãos públicos, Prefeitura,
clubes, associação de moradores, regionais,
secretarias e empresários, sempre buscando
as melhores matérias e contribuindo para reivindicar melhorias para as regiões envolvidas.
Recentemente foi lançado o Jornal Em
Foco Turismo, voltado para o segmento de
viagens, turismo e lazer, sendo distribuído
online em todo país e com a versão impressa focada em BH, principalmente em toda a
região da Pampulha. O informativo apresenta
as tendências do setor, mostra diversas curiosidades dos países ao redor do mundo e também apresenta dicas de roteiros de viagens
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O futuro do turismo no Brasil

O turismo é um grande gerador de oportunidades de
renda e emprego para milhares de pessoas, reduz a desigualdade e é essencial para o desenvolvimento econômico de regiões ou países. Portanto, é cada vez mais
necessário discutir o futuro do setor, debater propostas
e construir diretrizes estratégicas de longo prazo para o
turismo no Brasil. Além da imagem positiva de um país
alegre, com muitas praias, belezas naturais e um povo
hospitaleiro, o Brasil está à frente de muitas regiões do
mundo pelo fato de não haver nenhuma disputa bélica
por perto e não ser assolado pelas forças devastadoras da natureza, como terremotos, furacões, tsunamis,
dentre outros fenômenos de grandes magnitudes. Não
vamos entrar aqui no mérito da falta de segurança pública, de manifestações violentas, corrupção na política,

dentre outros assuntos negativos. O mundo vive uma
insegurança ainda maior causada pela incerteza de paz
entre as grandes potências, do terrorismo no Oriente
Médio e da insegurança política em alguns países do
mundo, inclusive na América do Sul.
Hoje é inevitável não associar o turismo com a Copa
do Mundo do ano passado e as perspectivas após o
evento. O Mundial e os Jogos Olímpicos de 2016 certamente irão beneficiar o turismo como um todo. Com
uma expectativa de crescimento da demanda internacional de turistas entre 6% a 8% nos próximos anos,
o Ministério do Turismo acredita que esses fatores serão fundamentais para o desenvolvimento do setor. O
órgão incentivará as viagens internas com o objetivo de
estimular cerca de 250 milhões de deslocamentos até

2016, aumentando a visibilidade e consolidando o Brasil como um dos principais destinos do mundo.
O Plano Nacional de Turismo tem a perspectiva de
que esses eventos no país façam com que passemos
da sexta economia turística mundial (US$ 71,6 bilhões)
para a terceira nos próximos oito anos, com um movimento de US$ 175 bilhões. Para atender a toda essa
demanda crescente de turistas, estão sendo ou já foram
construídos cerca de 400 novos grandes empreendimentos de hospedagem.
Assim, o turismo no Brasil ganha uma visibilidade econômica cada vez maior, gerando ainda emprego e renda e
contribuindo para o movimento da economia interna no país.

Paisagens exuberantes e de tirar o fôlego marcam os dois
destinos destaques desta edição. Saiba mais sobre o Deserto
do Atacama e os Fiordes da Noruega. Página 3

Novo passaporte comum conta com itens de segurança mais
avançados e o sistema de emissão passa por adaptações e
nova certificação digital. Página 10

Você sabe quais são os 10 maiores países do mundo?
Conhece as suas características? Sabia que o Brasil também
participa desse ranking? Página 12

Em Foco Turismo

@emfocoturismo

Leia mais nas páginas 6, 7 e 9
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nacionais e internacionais. Além disso, a Em
Foco Mídia é responsável pelo marketing e
pela comunicação do Clube Jaraguá, editando também a revista/informativo do clube e
cria ainda as peças publicitárias e os projetos
gráficos dos colégios Dona Clara e Logosófico.
Comunicação integrada
A Em Foco Mídia foi criada em 2008 com
o intuito de proporcionar serviços de comunicação e oferecer informações e serviços de
qualidade aos seus leitores e parceiros. Após
alguns anos de mercado consolidando sua
marca, a Em Foco Mídia abriu o leque de serviços e hoje oferece assessoria de comunicação e marketing, com o objetivo de aprimorar
a divulgação e a imagem das empresas e das
instituições parceiras.
A Em Foco Mídia faz ainda o mapeamento
de oportunidades para a melhoria organizacional nas áreas de comunicação, marketing,
vendas e serviços para que sua empresa atinja
os melhores resultados. A partir do diagnóstico realizado na empresa e das necessidades
mercadológicas ou institucionais apontadas
pelo cliente, um plano de comunicação estratégica é elaborado, baseado nas técnicas de
planejamento e controle. Para isso conta com
profissionais preparados para prestar assessoria em marketing e imprensa, design gráfico,
peças publicitárias, administração de redes
sociais e sites, dentre outras demandas relacionadas tanto à comunicação interna quanto
externa. Mais informações: 2552-2525 /
3441-2725.

Pizzas

Pequena: R$ 18,00
Grande: R$ 40,00
Consulte taxa e região

B U E N O
GOURMET

Venha conhecer e saborear as nossas novidades!
Self-Service com churrasco

Pizzas

Hambúrgueres artesanais

Omeletes
Porções

Massas

Sexta e Sábado

Mesa de frios com
culinária japonesa

Rua Izabel Bueno, 727 - Jaraguá
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JARAGUÁ INFORMA

Escola Infantil em novo endereço

Clube Jaraguá premia finalistas do
Cifuzinho 2015

FOTOS: DIVULGAÇÃO

Com a casa nova, os 77 alunos de 4 meses a 5
anos da Pequetitos ganharam algumas novidades
como chão emborrachado para evitar machucados em caso de queda, mais balanços, uma casinha de alvenaria, um campinho de futebol e até
uma horta.
Essas melhorias no espaço externo já estão
surtindo um efeito positivo. “É muito legal ver a
reação das crianças com o cuidado com a horta. Elas gostam muito do processo de colher e se
alimentar com as hortaliças que plantamos aqui”,
conta Lúcia. Além do espaço maior na área externa a proprietária também comemora o fato de
contar agora com salas maiores e mais confortáveis também no interior da residência. Mais informações: 3082-7601.
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Distribuição Gratuita

*A casa é uma sugestão de prêmio. O valor de R$ 250.000,00 correspondente será entregue em títulos de barras de ouro.

A Escola Infantil Pequetitos, desde o início
de outubro, passou a funcionar na Rua Coronel
Marcelino, 292, no bairro Jaraguá. O local é bem
próximo à primeira casa onde funcionava desde sua inauguração há dois anos, na Rua Diniz.
Segundo a proprietária, Lúcia de Almeida Faria
Santos, essa mudança aconteceu para melhorar
o atendimento da escola, principalmente no que
diz respeito ao espaço de recreação das crianças.
“Essa mudança é a realização de um sonho
que eu tinha de ter um parquinho mais amplo e
com maior variedade de brinquedos. A outra casa
também era ótima, mas não disponibilizava de
tanto espaço”, destaca. Ainda segundo ela, o monitoramento das opções de imóveis na região foi
constante em busca dessa melhor oportunidade.

No dia 8 de novembro aconteceram os jogos finais do Campeonato Interno de Futebol infantojuvenil do Clube Jaraguá, o Cifuzinho 2015. Este, que é o
principal evento de futebol dessa faixa etária do clube, reuniu em três meses de
competição aproximadamente 500 jovens e crianças entre 5 e 20 anos de idade
divididos em times com a temática da Copa Libertadores da América, assim como
aconteceu no campeonato dos adultos, o CIFU 2015.
Os campeões do torneio levantaram troféus em sete categorias: sub 6, sub
8, sub 10, sub 12, sub 14, sub 16 e sub 20. Destacaram-se também artilheiros e
goleiros menos vazados. Segundo a organização do evento esportivo, as expectativas para o campeonato foram todas superadas, pelo engajamento de jogadores
e da torcida, que garantiram também uma animada festa de encerramento. A
premiação aconteceu não só para os campeões, mas também para segundos,
terceiros e quartos colocados de cada categoria.

PRÊMIOS

40 mil
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Regulamento completo, acesse www.umsonhodenatal.com.br/belohorizonte

Rua Bolivar Mineiro, 435, loja 3 - Dona Clara

3497-1343

Horário de funcionamento: segunda a sexta de 9h às 20h e sábado de 9h às 18h
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Encontro de yoga incentiva o equilíbrio em vários aspectos da vida
FOTOS DIVULGAÇÃO

Durante o feriado prolongado do início de
novembro aconteceu o retiro Yoga & Prosa II,
promovido pela Equilibrium Escola de Hatha
Yoga Integral, localizada no bairro Jaraguá. O
evento ocorreu entre os dias 31 de outubro e
1º de novembro na cidade de Morro do Pilar,
a 156 km de Belo Horizonte, e contou com a
participação de mais de 50 pessoas.
De acordo com a proprietária da
Equilibrium, Jacqueline Barros, o principal
objetivo do encontro foi proporcionar a oportunidade para fazer a prática da yoga em
meio à natureza, fugindo da rotina e despertando o interesse pela busca do equilíbrio
emocional e espiritual. “O retiro também é
importante para a socialização e diversão
dos alunos. Além disso, nesses dias de refúgio, as pessoas podem perceber a importância de suas famílias, a valorização das amizades, a paixão pela natureza e a beleza de
servir ao Mestre de sua devoção”, destaca.
“Foi uma maneira de entrarmos em comunhão com o nosso próprio ser através das
práticas. Foi uma celebração da vida e um
cafuné na alma”, completa a professora de
yoga Priscila Semeão.
A iniciativa promoveu momentos de
bem-estar, confraternização entre os participantes, prática de yoga e de meditação
em meio a paisagens deslumbrantes com
cachoeiras, rios e o clima agradável da natureza. Para a oficial de Registro Lívia Regina
Maciel Caetano Marinho, que pratica yoga
há nove anos, o encontro trouxe vários benefícios. “O retiro representou um momento
de imensa tranquilidade e paz espiritual, por
estar praticando yoga bem perto da natureza, que é totalmente presente de energias
positivas”, ressalta. A arquiteta e urbanista
Ana Hamacek, que pratica yoga há oito anos,
complementa salientando a renovação que conseguiu durante o encontro: “Saí de lá não só com
paz, mas com gratidão, mais amor ao yoga, mais
sabedoria e com a energia renovada pelas bênçãos dos momentos que vivemos por lá.”

Benefícios da yoga
A yoga é uma prática que busca o equilíbrio entre o corpo e a mente. Dentre as vantagens para a saúde estão: o alívio do estresse,
o melhor funcionamento do metabolismo,
maior relaxamento e mais concentração. “Os
exercícios respiratórios atuam no sistema parassimpático, responsável pelo relaxamento
das funções orgânicas. Assim, diminuem os
batimentos cardíacos e reduzem a pressão
arterial. Além disso, a meditação proposta

pela yoga estimula o desligamento da mente
dos problemas diários e traz tranquilidade”,
afirma Jacqueline Barros.
A professora de Biologia Márcia Maria
Xavier Metzker pratica yoga há nove anos e
relata a influência desse exercício em sua
vida: “A yoga representa para mim maior conhecimento pessoal, autossegurança, equilíbrio, mais paciência, além de ser relaxante.”
Mais informações: 3491-5970 / 999078862. (Cígredy Neves)

Morro do Pilar
Morro do Pilar é um município localizado na região central do estado de Minas
Gerais. Sua população é estimada em
3.399 habitantes e a cidade possui uma
área de 477.548 km2 (dados do IBGE).
É uma região rica em cachoeiras e belezas naturais apreciadas por turistas
que gostam de se aventurar em trilhas
e caminhadas.
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Educação financeira: como administr
Todo adulto é um gestor financeiro.
Diariamente tomamos decisões que comprometem ou não a nossa saúde monetária.
Devo ou não ir ao supermercado? Se for com
amigos ao bar vou gastar quanto? Será que
compro uma roupa nova para a festa ou uso
uma que já tenho? Uso ou não o cartão de
crédito? Parcelo ou não esta compra? Como
gastarei o 13º salário? Enfim, estamos em
“encruzilhadas” econômicas constantemente. O controle evita percalços principalmente
em época de crise, mas muitos não sabem
lidar com o dinheiro por mero desconhecimento das técnicas de controle. Educação financeira pessoal vai muito além de cálculos
matemáticos e planilhas. É um conjunto de
informações básicas para gerir o dinheiro cotidianamente, elaborando e acompanhando
o orçamento pessoal ou familiar como comprar, poupar e investir.
Segundo uma pesquisa do SerasaExperian, Minas Gerais tem uma taxa de 25%
de famílias inadimplentes. “O brasileiro não
sabe poupar antes de comprar e por isso adquire financiamentos que não cabem no orçamento. Além disso, diante de uma publicidade tão poderosa, o brasileiro é levado ao
consumo inconsciente, desperdiçando entre 20 e 30% daquilo que consome. Somos
bombardeados por propagandas que envolvem a emoção e que nos levam ao consumo inconsciente, o que pode gerar a dívida
e a inadimplência. Por isso, pare e pense antes de comprar. O crédito facilitado, o mau
uso do cartão de crédito bem como o pagamento mínimo da fatura, os parcelamentos a perder de vista com juros e o uso de
cheque especial são armadilhas que levam
ao endividamento ou à inadimplência”, diz
Herica de Carvalho Pacheco Gomes, especialista em Gestão Estratégica de Marketing da
DSOP Educação Financeira, que tem a missão
de disseminar a educação financeira no Brasil
e no mundo e ensina as pessoas a conquistarem autonomia financeira para a realização
de seus sonhos.
Mas qual o ponto de partida para quem
quer poupar? “É a construção de uma tabela
ou planilha de gastos, que discrimine de onde
vem e para onde está indo o dinheiro no dia
a dia, de modo a facilitar a identificação das
fontes de excesso de gastos. O site do Banco

FOTOS: INTERNET

10 mandamentos para não
se endividar
1. Diagnosticar – fazer um diagnóstico financeiro anualmente;

2. Sonhar – reunir a família e definir três
sonhos para curto, médio e longo prazos;

3. Orçar – elaborar um orçamento financeiro (priorizando os sonhos);

4. Poupar – guardar mensalmente parte do
ganho para os sonhos;

5. Gastar sempre menos do que ganha;
6. Ter limites do cartão de crédito inferiores
aos seus rendimentos (50% do ganho);

Central possui ótimas referências para quem
quer começar. Dados de outubro deste ano da
Confederação Nacional do Comércio indicam
que 62% das famílias apresentam algum tipo
de dívida, e a proporção de famílias inadimplentes chegou a 23%. Ou seja, é fundamental a disciplina na gestão do orçamento familiar, pois, dependendo da dívida contraída e
do padrão de gastos da família, a capacidade
de poupança é reduzida a zero”, aponta o professor de Finanças da Universidade Federal
de Minas Gerais e especialista em educação
financeira, Aureliano Bressan.

3441-6860 / 98802-8959

www.projetoimoveisbh.com.br

LIBERDADE/JARAGUÁ
COBERTURA
OPORTUNIDADE
3 QTOS SUÍTE
MUITA ÁREA LIVRE
1 VGA / 2° ANDAR
R$ 300MIL

líquido dos produtos, pois uma coisa deve
compensar a outra”, explica. Ela afirma ainda
que a planilha ajuda também em viagens, cursos, festas, presentes e ainda com uma reserva para casos de emergência. Ela ressalta que,
caso a renda seja variável, como a de um profissional autônomo, ele deve ter uma constante disciplina de guardar/aplicar/investir pelo
menos 15%. “Poucos brasileiros sabem poupar. Não tivemos educação para isso! Nas escolas deveriam ensinar aos alunos essa educação financeira”, reivindica.
Mas há estudiosos que são otimistas com
os brasileiros, apesar de entenderem que ainda somos “analfabetos financeiros”. É o caso

DONA CLARA/JARAGUÁ
PRÉDIO NOVO
COBERTURA/TIPOS E
ÁREAS PRIVATIVAS
2 E 3 VGAS
A PARTIR DE R$ 430MIL

Controle
A advogada e economista Luciana
Nogueira relata que aplica seu conhecimento
profissional na vida particular. “Controlo gastos
com planilhas demonstrativas (receita e despesa). A visão de gastos fixos comparada à
receita facilita controlar as finanças da casa.
Se o orçamento fica apertado, trabalho com a
planilha para reduzir custos, seja na redução
de supérfluos ou ainda na compra de produtos
com preços menores. Ficar atento aos preços
no supermercado também é um hábito praticado, contudo, devemos nos ater ao peso/

LIBERDADE
CASA GEMINADA
INDEPENDENTE
3 QTOS SUITE DCE
CHURRASQ. ARÉA LIVRE
1 VGA
R$ 450MIL

www.querotrocarmeuimovel.com.br

7. Evitar cheque especial; se possível nem
ter;

8. Manter reservas para situações emergenciais;

9. Distinguir o que é essencial do supérfluo, reduzindo o excesso nas despesas;

10. Comprar sempre à vista e com desconto.
Fonte: Reinaldo Domingos, no livro Livre-se das dívidas: como equilibrar as contas e sair da inadimplência.

DONA CLARA
COBERTURA
2° ANDAR
4 QTOS SUÍTE DCE
2 VGAS
R$ 480MIL

SANTA ROSA COBERTURA
TOP HOUSE MARAVILHOSA
TODA MONTADA
3 QTOS SUÍTE
ÁREA CHURRASQUEIRA
3VGAS
PRÉDIO LINDO
R$ 790MIL

Rua Cyro Vaz de Melo, 545 Dona Clara
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ANUNCIE AQUI: 3441.2725 | 2552.2525

rar melhor o seu dinheiro no dia a dia
FOTOS: INTERNET

Dicas práticas para controlar suas finanças
1. Nunca gaste todo o seu dinheiro. É sempre bom manter uma reserva para
qualquer emergência;

2. Registre em duas colunas:
Coluna 1: O que você ganha
Coluna 2: Despesas mensais (incluindo sua poupança pessoal);

de Daniel Meinberg, especialista em educação
financeira: “A maioria da população brasileira
não sabe poupar. Quando muito, conseguimos
juntar dinheiro em caderneta de poupança.
Nem 3% da população investem razoavelmente. Mas, se por um lado o brasileiro não tem
educação financeira, não sabe investir, não
sabe planejar uma compra e vive endividado, por outro, somos um povo extremamente
esforçado, trabalhador, que luta para honrar
seus compromissos. Muito ao contrário do que
muitos pensam, não somos um povo malandro: a maioria é honesta e não foge às suas
responsabilidades. Acredito piamente que temos condições de educar este povo, fazendo-o
crescer e, consequentemente, o país prosperar. Mas para uma pessoa perceber que precisa aprender, antes precisa perceber que não
sabe”, diz o especialista que é blogueiro do
educandoseubolso.blog.br.
Seu colega de blog, Daniel Loureiro Araújo,
conta que a página tornou-se sucesso graças
à falta de referência das pessoas no assunto:
“Trabalho no Banco Central com supervisão de
sistema financeiro. Junto a três colegas montamos um blog de educação financeira. Tivemos
uma grande adesão de público, pois vimos
que as pessoas estavam despreparadas quanto a isso. O brasileiro não tem educação financeira. As pessoas não têm a mínima noção
de serviços financeiros, produtos bancários,
dentre outros. Criamos postagens com temas
como comparadores de máquinas de cartão
de crédito, de lâmpadas de led, de combustíveis, dentre outros, que são ferramentas que a
pessoa usa para economizar. Além disso, prestamos consultoria e damos palestras e cursos.”
Ele considera ainda que essa educação deveria ser ensinada na escola: “O brasileiro carece de informação, seja como guardar ou onde

3. Comece economizando uma porcentagem do seu salário e invista essa quantia;
4. Educação financeira começa em casa: necessidade, responsabilidade, economia.
5. Não faça empréstimos se você realmente não precisar muito;
6. Pague integralmente as parcelas do seu cartão de crédito e tenha no máximo um;
7. Crie metas a curto, médio e longo prazo. Não se guie pela emoção. Equilibre
seu consumo com a razão;

8. Tenha apenas uma conta bancária. Isso facilita o controle;
9. Sempre que possível pague suas compras à vista e fique atento às promoções
e liquidações. Caso parcele algo maior como a compra de um carro, casa ou
apartamento tente não ultrapassar 30% de sua renda;

10. Planeje, planeje e planeje! Despesas fixas e variáveis. Não deixe de viver, mas
planeje o que for viver;

11. Utilize o 13º salário para se livrar de dívidas e pagamentos de IPTU, IPVA,
matrícula escolar e outros. Só depois pense em compras de Natal e viagens;

12. Cuidado com os gastos supérfluos;
13. Listas são sempre bem-vindas. Antes de ir ao supermercado, por exemplo,
liste o que está faltando em casa e tente manter o carrinho dentro do que foi
colocado no papel;

14. Leia, pesquise, faça cursos, descubra e se informe sobre educação financeira
e consumo consciente. Quando necessário procure um educador financeiro para
te ajudar;
Fonte: Educando seu bolso (educandoseubolso.blog.br)

investir. Se tivéssemos uma educação financeira já na escola, teríamos melhor formação.”
Prática
O Jornal Jaraguá em Foco conversou com
os moradores e trabalhadores da região para
conhecer o nível de sua educação financeira.
Quem já trabalha com finanças, tende a aplicar
na vida real. É o caso do empresário Ricardo
Proença. “A experiência como empresário ajuda e muito, mesmo porque hoje minha família

também trabalha na empresa e tem responsabilidades importantes de controle e acompanhamentos e sabem quando é o momento
que precisa de atenção. Temos um confiável e
forte controle de nossos custos e nossos filhos
estão 100% envolvidos e comprometidos com
nossas despesas, principalmente luz, água,
gás, combustível e outros”, destaca.
A empresária Kenya Lopes, também já
prepara suas filhas. “Tento ensinar para as
minhas filhas Ana Clara (13 anos) e Maria

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

válida apenas para terça e quarta-feira

Luíza (9 anos) o valor do dinheiro. Elas recebem seu ‘salário’ por determinadas tarefas
e é com esse dinheiro que compram o que
querem. No ano passado, por exemplo, a Ana
comprou seu próprio celular e tenho certeza
que ela dá muito mais valor do que se tivesse
sido apenas um presente”, ressalta.
Diferentemente de muitos, Kenya diz que
conseguiu se organizar por conta da forma
de cobrança do cartão de crédito, mostrando
que o “vilão” é quem usa o cartão desordenadamente: “Concentro o maior gasto possível no cartão de crédito, assim tenho uma
ideia melhor do meu gasto mensal e ainda
ganho pontos nos programas de fidelidade,
que acabam gerando algum ‘lucro’ em outras
compras. Também não gosto muito de dividir compras em muitas parcelas, pois no final
elas acabam se acumulando com outras e
gerando certo descontrole”, conta.
Mas infelizmente esse não é o perfil
de todos os brasileiros. “Nunca fiz planilha.
Entrou o dinheiro e saímos gastamos”, diverte-se Sérgio Dutra, empresário e taxista.
Assim como ele, muitos não controlam seus
gastos e, muitas vezes, acabam “se perdendo” em meio às contas a pagar versus o desejo de comprar. Ter uma boa educação financeira requer disposição e força de vontade para mudar os hábitos em relação às
compras descontroladas. É necessário compreender que lidar com dinheiro requer responsabilidade para que o seu uso seja feito
de forma consciente. Caso contrário, dificilmente será possível progredir na vida financeira. Então, mãos à obra! Repense seus
gastos e seja um consumidor consciente e
com uma boa qualidade de vida financeira.
(João Paulo Dornas)
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INFORME PUBLICITÁRIO

Quem ama, educa
Impor limites, regras e ensinar a lidar com as frustrações é preparar a criança
para ser um cidadão completo. O grande desafio da atualidade é educar para
transformar os caminhos da vida de uma criança, de forma que ela viva em harmonia
em seu entorno familiar, social e em sua comunidade escolar. As crianças de hoje, na
sua grande maioria, têm muita dificuldade em lidar com regras e limites. Por
consequência, não conseguem conviver com as frustrações da vida rotineira.
Tornam-se, portanto, crianças agressivas, transgressoras e com grande dificuldade
de relacionar-se com os adultos e as crianças do seu convívio. Correm o risco de
ficar com o estigma de criança grosseira, pouco educada. São normalmente pouco
aceitas até mesmo no convívio familiar e social.
Os pais e responsáveis devem estar comprometidos e cientes de que a vida
impõe limites e regras em todo o seu contexto. Cabe então aos pais ouvir os
educadores e fazer uma parceria com a escola do seu filho(a) na busca da formação
de um ser humano completo. Não vale trocar o “ser” pelo “ter”. Não devemos ter
culpa porque a vida hoje nos impõe muitas horas de labor. Os pais acabam
carregando um fardo desnecessário, pois a regra do jogo hoje impõe que o homem
e a mulher trabalhem no mínimo dez horas diárias.
Eles devem oferecer um tempo de muita qualidade à criança, mesmo que este
não seja grande. O que vale é a qualidade do tempo que oferecemos aos nossos
filhos. Eles se sentem mais amados quando percebem que os pais se preocupam e
os amam muito quando os educam. Para casa redundante: quem ama, educa.
Vamos, portanto, educar nossas crianças, e com certeza elas serão mais felizes. Não
duvidem disso.
Elizabeth Amaral é coordenadora de Educação Infantil e Fundamental do
Sindicato das Escolas Particulares de Minas Gerais (SINEP-MG), conselheira
titular da Câmara de Educação Infantil do Conselho Municipal de Educação de
Belo Horizonte e diretora da Escola Officina das Letras.

ERTAS
MATRÍCULAS AB

R. Am á v e l C o s t a , 56 | Ja r a gu á | Be l o Ho r i z o nt e | MG
T e l .: ( 31) 3427- 6087
w w w .o f f i ci na da s l e t r a s .co m
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ENQUETE

Empresários e especialistas destacam necessidade de uma boa educação financeira
“Devemos seguir uma metodologia para poupar e realizar nossos sonhos, consumindo
conscientemente e até mesmo se endividando responsavelmente, pois isso é possível.
Anoto todos os gastos, separados por categorias (alimentação, transporte, guloseimas,
vestuário). Ao final de 30 dias faço cortes saudáveis para eliminar o desperdício comum
ao consumo inconsciente. Os sonhos precisam entrar nessa conta para que eles sejam
realmente realizados. Hábito negativo é comprar aquilo que é desnecessário, por
impulso, sem se perguntar se aquele produto é indispensável na sua vida.”
Herica Pacheco Gomes, Especialista em Gestão Estratégica de Marketing da DSOP
Educação Financeira

“O principal hábito é reservar parte de seus recursos ao final do mês para
eventualidades e projetos futuros. Mas é necessário atenção à rentabilidade dos
recursos poupados, para que não fiquem abaixo da inflação. Evite aplicações em
caderneta de poupança e em produtos financeiros nos quais você desconhece a
forma de remuneração, tributação e riscos. A principal armadilha são as dívidas
com taxas de juros muito altas, como cheque especial e cartão de crédito. Evite-as
ou substitua por dívidas com taxas menores.”
Aureliano Bressan, Professor de Finanças da Universidade Federal de Minas
Gerais e especialista em educação financeira

“Os bancos com suas taxas e as ofertas que aparecem na mídia, cada vez mais
invasivas por meio de publicidade, estão sempre oferecendo crédito e facilidades, e
esse é o papel legítimo deles e faz parte da regra do jogo, estão ali para lucrar em cima
de você. Cabe a cada um ter uma consciência disso e agir da melhor forma. Cabe ao
consumidor dizer ‘não’. Não tenho dinheiro, ou não é necessário, ou prefiro poupar e
pagar a vista. As pessoas não querem poupar e pagar melhor depois. Preferem parcelar
com juros para ter a ‘coisa’ naquela hora. São impulsivas e imediatistas.”
Daniel Loureiro, Funcionário do Banco Central, especialista em educação
financeira e blogueiro

“Organizar as finanças vai além de anotar dinheiro que sai e o que entra ou
ajuntar numa planilha qualquer. Requer cortar gastos desnecessários e fazer com
que as receitas sejam maiores que os gastos, ou seja, ter um fluxo positivo para
investir. Devemos estar atentos a diversas armadilhas, como o crédito fácil gasto
naquela comprinha supérflua no carnê ou no cartão de crédito, por exemplo. Não
estou condenando o uso do cartão, pois há momentos que usá-lo é a forma mais
inteligente. Mas devemos fugir dessa armadilha com racionalidade.”
Daniel Meinberg Schmidt de Andrade, Especialista em educação financeira

“Se os brasileiros reservassem 10% de sua receita, a inadimplência seria muito
inferior. A sociedade é consumista. O próprio governo instiga a consumirmos.
Coloco todas as despesas no papel junto à receita do mês. Como meu ganho é
variável, ‘planilhando’ minha receita x despesa sei o que posso ou não gastar. Essa
visão proporciona um maior equilíbrio financeiro. Um hábito negativo: comprar
por impulso. Por isso dou uma dica. Ao entrar na loja, se gostou de algo, pense:
Realmente preciso? Vou utilizá-lo? Tenho lugar suficiente para colocar?”
Luciana Nogueira, Advogada e economista

“Minha experiência como empresário ajuda e muito. Eu a aplico na vida real.
Por exemplo, sempre encontramos o mesmo produto 10%, 20% e até 30% mais
barato em outro supermercado ou hipermercado. Também opto por comprar nos
dias de promoções, vale muito a pena. Quarta-feira em um, quinta-feira em outro
e assim por diante. Em hipótese alguma deixamos que nossas despesas passem
da nossa capacidade de pagamento e buscamos ter controle dos preços e das
melhores opções e as mais econômicas.”
Ricardo Proença, Proprietário de academia

“Eu realmente não me considero uma pessoa super organizada na vida financeira
como aquelas que fazem planilhas para tudo, mas tenho algumas estratégias que
têm me ajudado. Ser empresária me ajudou a me organizar. Hoje tenho de fazer
planilhas para organizar a vida financeira e confesso que não é fácil, mas tenho
me virado bem. E sempre que vou comprar algum produto, verifico se há algum
desconto à vista, pois geralmente o desconto varia de 10% a 12% e vale a pena
quando se trata de produtos mais caros.”
Kenya Lopes, Proprietária de escola de idiomas

“Não tenho educação financeira. Não estou habituado a colocar todos os meus
gastos no papel e nunca fiz planilha. Entrou o dinheiro e saímos gastamos. A única
coisa que faço é guardar um pouco no fim do mês. Mas não tenho noção de
quanto gastei e quanto ganhei. O que eu tenho, pelo menos, é uma reserva para
o final do mês, pois não sei como será o outro mês, já que sou autônomo e meu
rendimento é variado. Para quem é assalariado fica mais fácil fazer o controle.”
Sérgio Dutra, Empresário e taxista
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GENTILEZA URBANA

SUA ATITUDE FAZ A DIFERENÇA
Assentos preferenciais
Mais do que gentileza urbana,
garantir o direito dos idosos e pessoas com
necessidades especiais ou mobilidade reduzida é um gesto de cidadania e respeito.
O transporte público sempre tem sido um
problema para os idosos, não só em nossa
cidade, mas em todo o país. Diariamente,
cerca de 180 mil passageiros com mais de
65 anos se locomovem na grande BH utilizando o transporte público e são vítimas de
desrespeito. Eles sofrem principalmente no
que diz respeito a degraus altos, motoristas
que não param no ponto, motoristas que
arrancam o ônibus de forma brusca e, em

especial, os assentos preferenciais ocupados
por jovens e adultos. Ônibus, metros, trens
ou aviões, em todo e qualquer tipo de transporte público existe um lugar reservado (10%
dos assentos) especialmente a idosos, grávidas, obesos ou pessoas com dificuldades de
locomoção que deveriam ser respeitados.
Cabe a toda a população ter bom senso e
respeito aos que precisam desses lugares.
Dentro de alguns anos você também será
idoso e precisará desse respeito. Portanto,
seja um cidadão consciente e respeite os direitos ao assento preferencial para vivermos
em um ambiente mais tranquilo e solidário.

Praticando o bom senso no transporte público

*Ranking Enem 2014 (MEC)| Resultado Coleguium Unidade Ouro Preto Integral

INTERNET

► Caso o número de assentos preferenciais seja insuficiente, ceda o seu lugar;
► Solicite, com educação, que os outros passageiros respeitem os bancos reservados;
► Podemos ainda ajudá-los a embarcar e desembarcar caso necessitem de ajuda.

ê seu filho
v
m
u
i
u
g
O Cole
pequeno.
e
d
s
e
d
,
e
grand

Há quase 3 décadas, o Coleguium é parceiro dos pais na educação de seus filhos.
Desde a primeira infância, nossos alunos desenvolvem habilidades e valores
essenciais para seu crescimento, de uma maneira divertida e envolvedora,
por meio da educação lúdica. Um trabalho que coloca o Coleguium entre as 10
melhores escolas do Brasil, há 5 anos. Resultado de quem prepara, desde cedo,
para os desafios da sala de aula e de fora dela.

Unidade Jaraguá | Rua Coronel Marcelino, 182 – Jaraguá

3490-5000•coleguium.com.br
SE VOCÊ QUER, VOCÊ PODE
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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

14

JARAGUÁ CONTA SUA HISTÓRIA

75 Anos no Jaraguá
Hoje em dia é mais que comum as
pessoas mudarem de casa, cidade, estado e país por diversos motivos, sejam
profissionais ou familiares. Mas na região
ainda há aqueles que resistem e passam
“uma vida” no mesmo lar. “Nasci no bairro. Moro aqui há 75 anos. Aos 17 anos me
casei e me mudei para esta casa em que
estou. São quase 60 anos. Minha mãe
era dona de casa e meu pai trabalhava
em uma fazenda de bananeiras na região,
onde é o Dona Clara. Havia apenas uma
vila chamada Santa Isabel. Onde é o cemitério dos judeus era outra fazenda, do
Senhor Reis. A região era apenas de plantações e gado. A única via que existia era
essa onde é a Boaventura. Os gados eram
levados para um matadouro que ficava
próximo ao bairro São Paulo. Lembrome das boiadas passando pela porta da
minha casa. Não tinha nem padeiro nem
leiteiro. O leite era da fazenda”, conta a
costureira, Maria Feliciana de Oliveira,
mais conhecida como Dona Neném.
Ela é saudosa sobre sua infância e
juventude: “Brincava muito na rua. Era
passa anel, pular corda, fazer fogueiras
e simpatias. Eram poucas casas, mas to-

JOÃO PAULO DORNAS

Maria Feliciana de Oliveira (Dona Neném), Costureira, 75 anos

dos eram amigos. Eu era casada e estava
com menino pequeno e ainda brincava
na rua, pois casei com 17 anos. As festas eram na Igreja de Santo Antônio. As
barraquinhas eram boas, havia leilões de
boi e a capela era bem pequena. Outra diversão era assistir cinema na base aérea.

Eram os filmes da Atlântida e da Vera Cruz.
Lembro-me muito do Mazzaropi. O aeroporto era menor, ia apenas até a altura do
clube Jaraguá.”
A moradora lembra muito da Era
de Ouro da Pampulha: “Passeio era na
Pampulha. Onde hoje é o Centro de

Turismo e funcionava o Restaurante
Redondo, era a Casa das Barcas. Lá
alugávamos barquinhos para passear na
lagoa. Pesquei muito na lagoa; ela era
muito bonita. Lembro do meu tio nadando do Iate Clube até a Casa do Baile. No
nosso Carnaval ficávamos na rua, na porta
da casa do Baile ou do Cassino e só a alta
sociedade entrava nos bailes.”
Dona Neném fala ainda sobre a continuidade familiar no Jaraguá. “Conheci
meu marido, João de Oliveira, aqui em
1954. Ele era comerciante e veio do
Rio Grande do Sul. Tivemos um filho,
Washington de Oliveira, e dois netos,
Mariana e Felipe, todos criados no bairro e estão até hoje aqui”, relata. Apesar
do saudosismo, ela gosta mais do bairro
atual: “Adoro o bairro de hoje. Podemos
comprar o que quisermos aqui, pois tem
de tudo. Antes não tínhamos muita estrutura. São 75 anos bem vividos no Jaraguá.
Só tenho saudade de brincar na rua, pois
hoje nossos filhos não podem por causa do trânsito e da violência”, destaca.
Assim, Dona Neném segue no mesmo endereço costurando para mais gerações do
Jaraguá. (João Paulo Dornas)

O consultório do Dr. Alysson Leonardo N. Mello
agora é Life odontologia e bem estar!

odontologia e bem-estar

Focados na saúde e bem estar do cliente, oferecemos todos os tipos de tratamento
odontológico, através de uma equipe altamente capacitada.
Oferecemos também tratamentos diferenciados como laserterapia,
transformação do sorriso, toxina butolínica, tratamento de ronco e apneia, sempre
aliados a conhecimento e alta tecnologia.
A nossa losoa é promover saúde e bem estar ao paciente. Venha nos conhecer!

R. Francisco Vaz de Melo, 20 sala 01 - 3427-7732 / 9184-7810
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QUADRO DE EMPREGOS

ESMALTERIA NACIONAL (JARAGUÁ)
Função: MANICURE
Vagas: 1
Especificações / Perfil: Ter experiência anterior e morar
na região.
Contato: Enviar currículo para
mg.jaragua@esmalterianacional.com.br ou entrar em
contato pelo telefone 3324-2415.
OFFICINA DAS LETRAS
Função: BERÇARISTA
Vagas: 1
Especificação / Perfil: Sexo feminino, com experiência.

STUDIO KALI (DONA CLARA)
Função: MANICURE
Vagas: 2
Especificações / Perfil: É necessário ter experiência.
Contato: Entrar em contato pelo telefone 3427-6526.
CLÍNICA FISIOFIT
Função: INSTRUTORA DE PILATES
Vagas: 1
Especificação / Perfil: Fisioterapeuta com experiência
em pilates clínico.
Contato: Enviar currículo para fisiofit.bh@gmail.com ou
entrar em contato pelo telefone 3497-4843 e falar com
Dr. Flávia ou Fabiana.
CONFORTLINE ESTOFADOS
Função: ESTOFADOR
Vagas: 1
Especificação / Perfil: Experiência de seis meses na
função.
Contato: Entrar em contato pelo telefone 3639-7107.
REDE BRISTOL
Função: CAMAREIRA (Ouro Preto)
Vagas: 1
Especificação / Perfil: Experiência anterior com
limpeza, escala 6x1.
Função: GARÇOM (Centro)
Vagas: 1
Especificação / Perfil: Sem experiência.
Contato: Enviar currículo para
recrutamento.mg@redebristol.com.br.
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: 30
Função: AUXILIAR DE ALMOXARIFADO (PCD) 		
Vagas: 1
Função: AUXILIAR DE COBRANÇA (PCD) 		
Vagas: 4
Função: AUXILIAR DE CONTABILIDADE (PCD) 		
Vagas: 1
Função: BOBINADOR ELETRICISTA, À MÁQUINA 		
Vagas: 1
Função: COBRADOR DE TRANSP. COLETIVOS (PCD)		
Vagas: 5
Função: AUXILIAR DE ESCRITÓRIOS (PCD) 		
Vagas: 2
Função: OPERADOR DE TELEMARKETING ATIVO (PCD)
Vagas: 15
Função: TÉCNICO EM MANUT. INFORMÁTICA (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
Igreja Santa Catarina Labourè: 3491-9824
Igreja Batista Getsêmani: 3448-9898

Receba orientação sobre Câncer de mama
e Leishmaniose. Prevenção é a solução!

Carinho, respeito e experiência
no cuidado do seu cão e gato.
Rua Conselheiro Galvão, 123 - Jaraguá
(31) 2523-6523 | 4136-0682 | 99681-1069

Atendimento Veterinário
Vacinas/Exames/Castração
Temos
Hotelzinho

Viaje tranquilo! Deixe seu
animalzinho que nós cuidamos para
você com todo carinho e atenção

Querido Papai Noel.
Neste Natal gostaria de ganhar...

!
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Nas compras ac
im
ganhe um lindo a de R$120,00
par de
ou um par de ch piercing para chinelo
inelo pesonaliza
do.

elegancepetshop@hotmail.com

EM FOCO MÍDIA (JORNAL JARAGUÁ EM FOCO)
Função: DIAGRAMADOR/DESIGNER/FOTÓGRAFO
Vagas: 1
Especificações / Perfil: Experiência com diagramação
no Indesign, tratamento de fotos, criação e elaboração
de anúncios e peças publicitárias. Preferência para o
profissional que cria ilustrações e/ou tenha experiência
em fotografia. Fundamental que tenha disponibilidade
de tempo, organização, iniciativa, pontualidade,
compromisso e bom relacionamento.
Função: MARKETING/PUBLICIDADE
Vagas: 1
Especificações / Perfil: Experiência nas áreas
de Marketing e Publicidade. Elaboração de peças
publicitárias, atualização de mídias sociais e mailing,
contatos e negociações comerciais com clientes,
boa fluência para entrevistas e contatos externos,
disponibilidade de tempo, organização, iniciativa,
compromisso e bom texto. Preferência para quem tem
experiência em vendas.
Contato: enviar currículo com foto psra o e-mail
emfocomidia@emfocomidia.com.br

TELEFONES ÚTEIS

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.

* veja condições na loja.

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.

Trazendo um brinquedo usado em bom estado, ganhe 5% de desconto na sua compra.

Rua Dom Rodrigo, 264 lj 02, Bairro Santa Rosa - Belo Horizonte / MG CEP: 31255-720 - Telefone: 31.3159-0019
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Matricule-se até 15 de dezembro
e pague o valor da tabela antiga

1
0
0

MATRÍCULAS
ABERTAS!

Pessoas diferentes precisam
de métodos diferentes

2127.2922
Rua Furtado de Menezes, 699
Anúncios_Campanha Processo Seletivo 2016_Jornal em FocoMidia_Dezembro_ouro preto - planalto - jaragua.pdf 1 04/11/2015 18:06:10

Do infantil ao médio
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inspirando sonhos!
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SELEÇÃO EM NOVEMBRO
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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
UNIDADE

