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Os ideais de beleza sempre fizeram parte da 
existência humana. O culto ao corpo e à estética 
é uma prática cada vez mais valorizada, enquan-
to novas técnicas e novos padrões são adotados. 
As pessoas estão mais exigentes com esses pa-
drões de beleza e a procura pelos salões e espa-
ços de estética é cada vez maior. Dessa forma, 
esses espaços precisam se adequar ao novo per-
fil dos clientes, garantindo a sua satisfação com 
um bom atendimento e serviços diferenciados.

O número de salões de beleza cresce con-
sideravelmente nos bairros de Belo Horizonte, 
principalmente na região da Pampulha. É um 

segmento que não para de crescer e quem sabe 
trabalhar bem conquista o devido espaço. Como 
em qualquer segmento do mercado, destacam-
se na profissão aqueles que fazem a diferença 
ou que atendem de maneira profissional, perso-
nalizada e com qualidade. Parece óbvio, mas não 
é. Segmentos como o de beleza trabalham com 
a vaidade das pessoas que usam os serviços 
para se sentirem melhor e mais bonitas. Um mau 
atendimento, atrasos no horário, falta de bons 
profissionais e de conhecimento fazem com que 
o cliente não pense duas vezes em procurar outro 
local, especialmente quando há diversas opções 

de escolha.
Com isso, é necessário aprender a fidelizar o 

cliente. Oferecer um bom atendimento e buscar 
diferenciais para atrair e agradar cada pessoa 
individualmente são maneiras de conquistar a 
clientela. Quem está no mercado percebeu que 
elaborar estratégias personalizadas para cada 
cliente é fundamental para o sucesso do negócio 
e por isso os profissionais se aperfeiçoam em di-
versos tipos de serviços e cursos especializados 
nos mais diversos eventos do setor.

Leia mais nas páginas 10 e 11

Espaços de beleza buscam conquistar e fidelizar clientes

Jornal de circulação na região da Pampulha

25 m
il e

xe
mplar

es



2
JULHO 2016

Um dos maiores de-
safios que enfrentamos na 
vida é sermos honestos 
com nós mesmos. Assumir 
nossos erros e nossas fragi-
lidades é um passo impor-
tante para uma vida melhor. 
É possível e suportável en-
frentar a desonestidade de 
uma pessoa que gostamos, 
mas se formos desonestos 

com nossos próprios ideais são poucas as possibili-
dades de superarmos ou esquecermos isso, pois essa 
desonestidade alimenta o nosso jeito de ser. Podemos 
e devemos reconhecer nossos limites e nossas fragi-
lidades. Conhecemos nossas contradições, sabemos 
onde o peso é maior, onde a “pedra no sapato” aperta 
e incomoda e onde a nossa “trinca” precisa de reforço.

Por isso temos de ser honestos conosco, com o 
que permitimos que entre em nossa vida e com nossas 
escolhas. Mas se protelarmos essa mudança, não che-
garemos ao resultado que merecemos. Na fragilidade 
do nosso coração há uma predileção de Deus por nós. 
Ele prefere nossa fragilidade, pois quando somos frá-
geis temos a possibilidade de sermos mais conscien-
tes. E, ao nos reconhecermos frágeis, temos a oportu-
nidade de trabalharmos melhor com isso, em vez de 
negarmos ou não assumirmos algum erro ou limite. As 
pessoas temem que isso as comprometa ou denigra 
sua imagem. A melhor coisa a fazer é chegar até o ou-
tro e dizer que errou, falhou, falou mais do que deveria, 

mas que se arrependeu ou que não tinha a intenção de 
fazer aquilo. Dessa maneira é possível estabelecer a 
ordem, evitando ter de fugir, de se esconder, de negar.

Muitas vezes a solução de um problema ou a paz 
interior não chega a nossas vidas justamente por não 
termos a coragem de assumir que erramos. Mesmo 
que o erro não seja seu, essa atitude resolveria pro-
blemas que, em muitos casos, duram anos e poderiam 
fazer toda a diferença se fossem assumidos e conser-
tados.

Ser honesto possibilita inclusive o conhecimento. 
Quantas vezes deixamos de aprender algo por receio 
ou vergonha de perguntar. Deixamos de saber o signifi-
cado de uma palavra ou de pedir para alguém esclare-
cer melhor sobre o assunto que foi contado, comenta-
do. Não se pode ter medo de mostrar sua fragilidade. 
Todos somos frágeis. Isso é da natureza do ser huma-
no. Muitas vezes a pessoa deixa de aprender e crescer 
por falta de coragem. A simplicidade e a humildade 
de assumir uma dúvida não fazem ninguém ser mais 
“ignorante”. Ninguém tem de saber ou entender tudo. 
Assumindo que não sabemos ou não damos conta de 
algo pode dar ao outro a oportunidade de nos ajudar.

Isso vale principalmente para as pessoas que nos 
amam de verdade, pois elas estarão sempre prontas 
para nos ajudar a ir além e quebrar a força opressora 
do limite sobre a nossa vida. Mas é preciso querer isso 
e não deixar o orgulho ser maior e não se sentir pronto 
para resolver tudo sozinho.

Em muitos casos, quanto maior a fragilidade da 
pessoa, maior a sua capacidade para assumir isso. E 

alguns podem até mesmo se revestirem de uma agres-
sividade desnecessária e não deixam as pessoas se 
aproximarem como se isso fosse um mecanismo de 
defesa. Como diz nosso querido Padre Fábio de Melo: 
“recorde-se agora da pessoa mais agressiva que você 
conhece e a mais difícil do seu convívio e pode dor-
mir com a certeza de que ela é a mais frágil de todas. 
Aquela que é muito brava, grita demais, está sempre 
pronta e tem solução para tudo pode agir dessa ma-
neira apenas como uma maneira de embrulhar a fragi-
lidade num papel bonito.” 

Por outro lado, há pessoas que, aparentemente, 
têm um aspecto tão frágil e no seu íntimo há força sufi-
ciente para criar – com dificuldades – uma família, lutar 
com afinco e carregar o mundo em suas costas. Basta 
lembrarmos de pessoas como Chico Xavier, Irmã Dulce 
e Madre Tereza de Calcutá. E ainda há os casos em que 
encontramos mais honestidade em um “miserável” do 
que naquele aparentemente “santo”, porém hipócrita; 
às vezes, mais em um ateu do que em uma pessoa que 
está frequentemente na igreja. 

Mostre e ofereça o que é bom. Faça, sinta e pense 
o que te faz bem. Tente, permita e descubra o que é vi-
tal para sua harmonia. Coma, veja e volte ao que é bom 
para você. Compartilhe isso depois. Você verá o bem 
que isso fará a você e às pessoas a quem você ama. 
Muito mais importante do que ser grande e brilhante 
por fora é a grandeza interior. Que assim seja.

Fabily Rodrigues (Diretor / Editor da Em Foco Mídia)
emfocomidia@emfocomidia.com.br
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Academia Monte Olympo comemora 20 anos 
com diversos eventos

Luziana Lanna inaugura unidade no 
bairro Planalto

Em comemoração aos 20 anos da acade-
mia, a Monte Olympo realizou vários even-
tos entre os dias 20 e 25 de junho, dentre 
eles aulas especiais e quadrilhas. Cerca 
de 350 pessoas participaram das festivi-
dades. O sócio-proprietário, José Carlos 
Júnior, revela que ficou muito satisfeito 
com a ação: “O envolvimento dos alunos, 
funcionários e parceiros foi impressionan-
te. A academia estava com uma energia 
contagiante.” A aluna de musculação e 
zumba, Clarissa de Araújo, concorda: “O 
evento foi ótimo e isso é resultado de 

um trabalho bem feito no decorrer dos 
anos. Os professores, por exemplo, são 
atenciosos e oferecem várias opções de 
exercícios, de acordo com o perfil de cada 
aluno”, conta. Musculação, pilates, boxe, 
taekwondo, zumba, step, jump, pump, 
spinning e balance são algumas das ati-
vidades que a academia oferece. O ho-
rário de funcionamento é das 6h às 22h, 
durante a semana, e das 8h às 12h, aos 
sábados. A Monte Olympo está localiza-
da na Rua Izabel Bueno, 1214, no bairro 
Jaraguá. Mais informações: 3491-1858.

A rede de escolas Luziana Lanna 
está expandindo ainda mais sua atuação 
em Minas Gerais e inaugurou uma nova 
unidade na Rua Manoel Lopes Coelho, 
13, no bairro Planalto. De acordo com o 
proprietário, Felipe Gontijo, a instituição 
possui uma metodologia própria. “A fle-
xibilidade do método do Luziana Lanna 
consiste em verificar as necessidades 
específicas de cada aluno ou turma, 
analisando as quatro capacidades en-
volvidas no aprendizado de uma língua: 
a compreensão auditiva, fala, leitura e 

escrita. Com essa apuração, cada um 
terá uma forma ideal de aprendizado”, 
explica.

A escola oferece aulas individuais e 
para turmas de até 15 alunos. Além de 
ensinar idiomas como inglês, espanhol, 
francês, alemão, italiano, japonês, árabe 
e português para estrangeiros, a institui-
ção conta com o ensino de duas línguas 
clássicas: latim e grego antigo. O horário 
de funcionamento é das 7h às 21h du-
rante a semana e das 8h às 15h aos sá-
bados. Mais informações: 3166-0303.

IGOR ALBUQUERQUE STOP FOTOGRAFIAS
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Todo mineiro tem um pouco de bairrismo 
nutrindo um forte orgulho pelas belezas dos 
mares de morros e pelas diversas paisagens 
de Minas Gerais. Mas, além das montanhas 
e dos cenários naturais que se proliferam 
pelo interior do estado, Belo Horizonte des-
ponta como uma das mais belas capitais 
do Brasil devido a famosos cartões postais 
como a Lagoa da Pampulha e seu complexo. 
Na terra das alvoradas esse apreço é uma 
unanimidade entre moradores e visitantes, 
graças aos seus inúmeros atrativos.

E não é que de tanto ser admirado local-
mente, nacionalmente e continentalmente, o 
berço da modernidade de JK e Niemeyer fi-
nalmente foi reconhecido também como um 
patrimônio de toda a humanidade? Com o 
gesto, o mineiro pode se sentir um pouco me-
nos sozinho, ao bater no peito e dizer que se 
orgulha de já ter feito suas fotos, suas corridas, 
seus passeios de bicicleta, visitas aos parques, 
aos monumentos e tudo o mais que a orla da 
Pampulha tem para ofertar!

É por isso que o título do Conjunto Moderno 
da Pampulha como Patrimônio Cultural 
da Humanidade foi tão celebrado. A decisão 
aconteceu durante a 40ª Reunião das Nações 
Unidas para a Educação, a Ciência e a Cultura 
(Unesco) em Istambul (Turquia) e chegou após 
20 anos de candidatura e outras votações, até 
então, sem sucesso.

O feito é encarado pelo setor turístico como 
um benefício capaz de valorizar ainda mais a in-
serção de Belo Horizonte como um destino mun-
dialmente reconhecido.

O Conjunto Moderno da Pampulha
As construções da Igreja São Francisco de 

Assis, do Iate Tênis Clube, da Casa do Baile 
e do Museu de Arte, que formam o Conjunto 
Arquitetônico da Pampulha, sempre foram desta-

ques pela sua imponência que levaram inovação e 
modernidade às margens da Lagoa da Pampulha. 
As obras foram idealizadas nos anos 1940 pelo 
então prefeito Juscelino Kubitschek, que confiou 
os projetos ao arquiteto Oscar Niemeyer.

Complexo da Pampulha ganha título de Patrimônio Cultural da Humanidade
FOTOS: ARQUIVO/INTERNET

MARCILIO GAZINELLI
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Igreja São Francisco de Assis 
Mais conhecida como Igrejinha da Pampulha, a 

Capela São Francisco de Assis foi a primeira igre-
ja a ser construída dentro do estilo modernista no 
Brasil. Ela foi inaugurada em 1959 como obra-pri-
ma do Conjunto Arquitetônico. Seu interior abriga 
a Via-Sacra, composta por 14 painéis de Cândido 
Portinari. Os jardins são assinados por Burle Max e 
os baixos-relevos em bronze foram esculpidos por 
Alfredo Ceschiatti.

Casa do Baile
A Casa do Baile foi inaugurada em 1943 para 

abrigar um pequeno restaurante, um salão com me-
sas, pista de dança, cozinhas e toaletes. Ela está 

localizada em uma pequena ilha artificial ligada por 
uma ponte de concreto à orla da lagoa. Em 2002 
foi restaurada sob a coordenação do próprio Oscar 
Niemeyer com novos sistemas de climatização e ilu-
minação. Seus jardins também obedecem à inten-
ção paisagística da proposta original de Burle Marx.

Museu de Arte Pampulha
Projetado para ser um cassino no início da dé-

cada de 1940, o prédio que abriga hoje o Museu 
de Arte (MAP) foi inaugurado como primeiro ponto 
turístico da Pampulha. O local atraía jogadores de 
todo o país e com isso transformou a vida notur-
na de Belo Horizonte. Com a proibição do jogo no 
Brasil em 1946, o prédio do Cassino ficou fecha-

do até 1957, quando foi criado o Museu de Arte. 
No acervo do Museu destacam-se trabalhos de 
Alberto da Veiga Guignard, Emiliano Di Cavalcanti, 
Ivan Serpa, Amílcar de Castro, dentre outros.

Iate Tênis Clube
Com suas linhas arquitetônicas modernas, o 

Iate introduziu no Brasil novos conceitos em ar-
quitetura. O telhado com inclinação em “V”, popu-
larmente chamado telhado “borboleta”, era uma 
novidade diferente do que mandava a tradição. Já 
as fachadas, com a utilização dos brises metálicos, 
têm caráter funcional de proteção à incidência solar 
no interior do salão através das paredes envidraça-
das. (Vinícius Brandão)

Complexo da Pampulha ganha título de Patrimônio Cultural da Humanidade



8
JULHO 2016

昀愀挀攀戀漀漀欀⸀挀漀洀⼀洀愀渀漀攀氀瀀椀渀栀攀椀爀漀椀攀洀瀀
眀眀眀⸀洀愀渀漀攀氀瀀椀渀栀攀椀爀漀⸀挀漀洀⸀戀爀

琀眀椀琀琀攀爀⸀挀漀洀⼀椀渀猀琀椀琀甀琀漀椀攀洀瀀
椀渀猀琀椀琀甀琀漀䀀洀愀渀漀攀氀瀀椀渀栀攀椀爀漀⸀挀漀洀⸀戀爀

刀甀愀 䌀愀洀戀甀椀Ⰰ ㈀㜀㘀 ⴀ 䜀甀愀爀愀渀椀 
䈀攀氀漀 䠀漀爀椀稀漀渀琀攀 ⴀ 䴀䜀

⠀㌀⤀ ㌀㐀㐀㔀⸀㈀㠀㔀㈀

䴀䄀吀刀촀䌀唀䰀䄀匀  䄀䈀䔀刀吀䄀匀 
㈀먀 匀䔀䴀䔀匀吀刀䔀 ㈀　㘀

倀䄀刀䌀䔀䤀刀伀匀     䤀䔀䴀倀





9
JULHO 2016

Moradores e representantes do turismo de BH repercutem título da Pampulha

ENQUETE

“Essa conquista transforma Belo Horizonte em uma cidade do 
mundo. Nós, do Belo Horizonte Convention & Visitors Bureau, 
trabalhamos com toda a cadeia produtiva do turismo num pro-
cesso contínuo que visa a sustentabilidade e a preservação do 
atrativo Conjunto Moderno da Pampulha há muito tempo. Além 
disso, temos a Igrejinha da Pampulha como nossa logomarca e 
símbolo maior do turismo em BH.” 
Anderson Rocha, Presidente do Belo Horizonte Convention & 
Visitors Bureau

“Essa conquista é vista como algo que realmente pode vir a 
incrementar o turismo mineiro. O título, como um fato recente, 
gera um grande impacto, pois toda a mídia nacional repercute o 
assunto de forma espontânea. Mas se não houver um trabalho 
contínuo de divulgação e promoção da nossa cidade, mostran-
do esse patrimônio não só para o Brasil, mas para todo o mun-
do, esse título pode se tornar algo em vão.” 
José Maurício Miranda Gomes, Presidente da ABAV-MG

“A Pampulha, além de muito charmosa, faz parte da história 
de Belo Horizonte. A escolha como Patrimônio Cultural da 
Humanidade foi um reconhecimento super justo, que dará ao 
ponto turístico ainda mais visibilidade ao redor do mundo. Sou 
muito privilegiada por morar na região e conseguir visitar com 
frequência para passeios, esporte e diversão.”
Melaine Almeida Nunes, Professora

“Conquistamos o 4º título de patrimônio de Minas Gerais e isso 
é importantíssimo para o Brasil. A decisão vem acompanhada 
de uma boa notícia, que foi a decisão da Belotur e da Prefeitura 
para que o Museu e a Casa do Baile ganhem um café como 
ponto de apoio turístico. Além disso, contamos com alguns 
polos gastronômicos na região da Pampulha, como a Avenida 
Fleming, que estão prontos para receber o turista.” 
Ricardo Rodrigues, Presidente da Abrasel-MG

“Gosto e aprecio muitos lugares, porém, jamais amei algum 
lugar como a Pampulha. Afinal, a região me acolheu. Aqui te-
nho meu trabalho e crio a minha família. Sou agraciado com 
sua natureza e diversidade, que são convites constantes para 
uma caminhada incrementada por uma boa prosa. E agora o 
mais importante cartão postal de Belo Horizonte é também 
Patrimônio da Humanidade.”
Giovanni Baroni, Empresário

“A confirmação da Pampulha como Patrimônio Cultural da 
Humanidade vem de encontro aos anseios dos mineiros pela 
beleza arquitetônica do local e seus monumentos. Para o trade 
turístico será o fortalecimento da visitação de turistas de todo 
o mundo. Queremos agora que seja cumprida a promessa do 
prefeito para começar a utilização de barcos, promovendo mais 
uma atração à lagoa.” 
Eugênio Aguiar, Presidente do Sindetur-MG
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Espaços de beleza e estética buscam diferenciais para conquistar e fidelizar clientes
Mesmo com a retração da economia, os setores 

de beleza e estética estão em franco crescimento 
no Brasil. Segundo dados da Associação Nacional 
do Comércio de Artigos de Higiene Pessoal e Beleza 
(Anabel), em Minas Gerais, o número de institutos de 
beleza da capital quase triplicou nos últimos anos. A 
região da Pampulha é um bom exemplo do resultado 
dessa pesquisa, já que novos estabelecimentos liga-
dos à beleza surgem a cada dia com novas opções 
para os moradores da região.

Atualmente, o conceito de instituto de beleza 
evoluiu muito e o que antes se resumia a cortes, es-
covas e unhas foi ampliado para os mais variados 
serviços, que vão desde depilação, tratamentos fa-
ciais e corporais, aos tradicionais trabalhos de ca-
belo e maquiagem. A diversificação no leque de ser-
viços e também o aumento da concorrência fizeram 
com que os proprietários dos institutos de beleza 
saíssem da zona de conforto e se reinventassem. E 
um dos pontos principais para manter ou conquistar 
novos clientes é a excelência no serviço prestado e, 
principalmente, o bom atendimento. 

Segundo o sócio-proprietário da Barbearia Seu 

Elias, Elias Torres, o que chama mais a atenção da 
clientela é o padrão de atendimento. “Nossos clien-
tes desfrutam de todo o conforto, podendo receber 
uma massagem, tomar um cafezinho, uma água ge-
lada, um refrigerante e usar o nosso estacionamento. 
Esses são detalhes que fazem toda a diferença no 
momento em que ele nos visita”, explica. 

Para a diretora do Studio Kali, Delma Pinheiro, 
diante da competividade do mercado, é preciso reali-
zar um trabalho diferenciado: “O Studio Kali trabalha 
para proporcionar a todos os seus clientes uma ex-
periência de valorização da própria beleza, oferecen-
do serviços que se destacam pela qualidade técnica 

e pela dedicação da equipe, sempre atenta às ne-
cessidades individuais e às novidades do mercado.”

Fidelização
Um bom atendimento é, sim, fundamental para 

fidelizar o cliente. De acordo com a proprietária do 
D’Up Estúdio de Beleza, Daniela Costa, serviços e 
produtos com qualidade e um atendimento com ex-
clusividade são fatores essenciais para alcançar a 
satisfação do consumidor.

Delma Pinheiro, do Studio Kali, utiliza ferramen-
tas de marketing para fidelizar a clientela. “Atualmen-
te temos uma campanha de fidelização chamada 

FOTOS: IGOR ALBUQUERQUE

STUDIO KALI D’UP
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‘Gift Card’. A cliente indica uma pessoa que nunca 
veio ao salão, dando a ela um cartão-fidelidade. 
Quando a nova cliente vier ao salão para fazer o seu 
primeiro serviço, receberá um desconto de 15% e a 
pessoa que fez a indicação também receberá o des-
conto de 15% no seu próximo atendimento”, explica.

Promoções
Oferecer descontos e promoções aos clientes 

tem sido um grande diferencial que os espaços de 
beleza têm utilizado. Daniela Costa, do D’Up, oferece 
vários descontos. “Fazemos um pacote promocional 
para escovas, pé e mão, sobrancelhas, dentre ou-
tros”, ressalta com satisfação. 

Segundo Flávia Machado, proprietária da Não + 
Pelo (unidade Ouro Preto), o segredo do sucesso nas 
promoções é elaborar pacotes. “Oferecemos sempre 
três ou quatro pacotes promocionais, dessa forma a 
sessão fica bem mais barata do que comprar apenas 
uma”, explica. 

Higienização
A higienização também é uma preocupação dos 

proprietários e dos clientes, principalmente quando 
procuram os serviços de pedicure, manicure, depi-
lação e procedimentos estéticos. Segundo Flávia 
Machado, a preocupação com a segurança sanitária 
é essencial em qualquer estabelecimento ligado à 
beleza e estética. “Nosso método é bem seguro, pois 
utilizamos tudo descartável e o que não é possível, é 
esterilizado”, explica.

Para Cristina Khalil, médica e diretora da Naked 
Laser, os espaços de beleza e estética devem se-
guir todas as normas da Anvisa (Agência Nacional 
de Vigilância Sanitária). “A clínica funciona rigoro-
samente dentro das normas técnicas exigidas pela 

agência reguladora, usando sempre materiais des-
cartáveis para todos os procedimentos”, afirma.

Inovações e diferenciais
Com os clientes fiéis e satisfeitos com a quali-

dade dos serviços em geral, os estabelecimentos 
que trabalham com beleza na região se movimen-
tam para aumentar a frequência do seu público. Os 
profissionais afirmam que, para isso, é necessário 
se atualizar constantemente. Um dos dilemas que os 
institutos de beleza e os clientes sofrem é na hora 
de fazer sobrancelha. “Muitas clientes chegam com 
falhas na sobrancelha e ficam com receio de pinçar 
novamente. Aqui temos a solução: sobrancelha de-
finitiva hiper-realista. É uma técnica nova que tem 
como diferencial o uso de vários tons de pigmentos 
para dar perspectiva ao fio, fazendo com que o resul-
tado seja o mais natural possível”, esclarece Daniela 
Costa, do D’Up Estúdio de Beleza.

Cristina Khalil, da Naked Laser, exemplifica uma 
maneira de satisfazer o público atual: “Como as pes-
soas estão totalmente sem tempo e querem tudo 
para ontem, realizamos um tratamento para as mu-
lheres eliminarem as gordurinhas, sem fazer muito 
esforço.”

Ouvir e interpretar o cliente também é essencial 
para um trabalho benfeito. Segundo Elias Torres, da 
Barbearia Seu Elias, é preciso escutar os desejos in-
dividuais do cliente. “Oferecemos um corte de cabelo 
de acordo com os desejos individuais do consumidor, 
por meio do estudo do perfil e das suas necessida-
des. Tentamos sempre fazer o mais próximo daquilo 
que ele idealizou” esclarece.

Com tantas novidades e uma crescente preocu-
pação quanto à qualidade do atendimento, o jornal 
Jaraguá em Foco percebe que a região conta com os 
mais variados tipos de espaços de belezas para sa-
tisfazer a todos os gostos dos clientes. Cabe a cada 
um procurar os serviços que mais lhe agradem num 
ambiente confortável, com respeito e profissionalis-
mo. (Marina Coeli)

DIVULGAÇÃO

iGOR ALBUQUERQUE

DIVULGAÇÃO

NÃO+PELO

NAKED LASER

SEU ELIAS
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O Governo de Minas Gerais
semeia cidadania
e as famílias do campo
colhem desenvolvimento
e qualidade de vida.
O Governo de Minas Gerais criou 
o Novos Encontros para melhorar a 
vida das famílias do campo. Com a 
parti cipação de diversos órgãos públicos 
e enti dades atuando em parceria, 
um conjunto de programas e ações 
está promovendo a cidadania para 
gerar oportunidades, respeitando a 
diversidade, as riquezas e as culturas 
locais. É assim que a vida no campo vai 
ao encontro de uma nova realidade, com 
mais dignidade e qualidade de vida.

• Acesso a serviços públicos
• Água e luz para as famílias
• Qualifi cação para melhorar a produção
• Geração de renda

N
O

VOS  ENCONTRO
S

C
ID

A D A N I A  P A R A  T O
D

O
S

NOVOS ENCONTROS



O Colégio Batista Getsêmani é uma 
Escola Legal, aprovada e reconhecida 
pelos órgãos competentes:
SME, SEE-MG, CEE-MG e MEC

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

www.colegiobatistagetsemani.com.br

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

Pr. Jorge Linhares

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

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

14
JULHO 2016



15
JULHO 2016

Avenidas Dom Pedro I, Vilarinho e Cristiano 
Machado têm novos radares

Os gestores do trânsito de Belo 
Horizonte querem fiscalizar cada vez 
mais a velocidade dos motoristas. Após 
a implantação recente de radares nas 
principais avenidas de acesso ao Vetor 
Norte, novos aparelhos serão instala-
dos. A cidade ganhará novos detecto-
res de invasão de faixas exclusivas, de 
acordo com publicação da BHTrans no 
Diário Oficial do Município (DOM) do dia 
24 de junho. A empresa informa que as 
avenidas Vilarinho, oposto ao nº 2.931, 
Cristiano Machado, oposto ao nº 11.300, 
e a Dom Pedro I, oposto nº 1.220, sen-
tido Bairro/Centro ganharão novos equi-

pamentos de fiscalização. Ainda não há 
data definida para as instalações.

A ação busca coibir o uso de faixas 
exclusivas para ônibus, principalmente 
depois da implantação do sistema MOVE, 
em que muitas ocorrências com taxistas 
são flagradas. A capital conta atual-
mente com 57 radares de detecção de 
invasão de faixas exclusivas para ônibus. 
Os demais veículos, incluindo táxis, são 
proibidos de circular nas vias, de acordo 
com o Código de Trânsito Brasileiro. As 
multas dessa infração variam entre três 
e cinco pontos na Carteira Nacional de 
Trânsito. (João Paulo Dornas)

INTERNET
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Confira algumas das vagas de emprego da 
região. Divulgamos e esperamos contribuir 
tanto com as empresas que precisam preen-
cher estas vagas quanto com os moradores 
e demais interessados. Os dados da empre-
sa, contato, especificações e quantidade 
de vagas podem ser enviados para o e-mail 
emfocomidia@emfocomidia.com.br.

EM FOCO MÍDIA (JORNAL JARAGUÁ EM FOCO)
Função: MARKETING                          Vagas: 1
Especificações / Perfil: Experiência nas áreas 
de Marketing e Publicidade. Elaboração de pe-
ças 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 e domínio em redes sociais. Horário: 
9h30 às 18h30. Estamos abertos para avaliar 
estagiários com as experiências solicitadas 
acima.

Função: JORNALISTA QUE MORE NA REGIÃO 
DA PAMPULHA                                   Vagas: 1
Especificações / Perfil: Disponibilidade de 
tempo, organização, iniciativa, compromisso, 
bom texto e boa fluência para as entrevistas 
e negociações de publicidades. Dispensamos 
curiosos e pessoas aguardando respostas de 
outros empregos. Preferência para moradores 

dos bairros Jaraguá/Dona Clara, Ouro Preto/
Castelo ou Planalto/Itapoã. Horário: 13h30 às 
18h30. Estamos abertos para avaliar estagiá-
rios com experiência e bom texto.

Função: DISTRIBUIÇÃO DE JORNAIS   Vagas: 2
Especificações / Perfil: Sexo masculino, entre 
16 e 28 anos. Iniciativa, compromisso, serieda-
de e boa vontade para a distribuição dos quatro 
jornais da empresa na região da Pampulha e do 
Cidade Nova. Horário: tarde e noite. Preferen-
cialmente morar na região do Jaraguá.
Valor: R$ 8,00 a hora.
Contato: Enviar currículo com foto para 
emfocomidia@emfocomidia.com.br.

STUDIO KALI (DONA CLARA) 
Função: MANICURE
Especificações / Perfil: Disponibilidade de 
horários, eficiência e bom relacionamento para 
trabalhar em equipe. 
Contato: 3427-6526 / 98798-1905

PADARIA PING PÃO
Função: ATENDENTE DE BALCÃO
Especificações / Perfil: 18 a 40 anos, ensino 
médio completo, conhecimento básico em in-
formática, disponibilidade para o turno da ma-
nhã ou da tarde e morar na região dos bairros 
Palmares ou Jaraguá.
Função: AUxILIAR DE COzINHA

Especificações: Experiência comprovada na 
carteira e disponibilidade para trabalhar em 
horário integral
Contato: 2514-1666 ou enviar o currículo para 
o e-mail rh1@pingpao.com.br

MORE BEM
Função: CORRETOR                                 Vagas: 2
Especificação / Perfil: Necessário 2º grau 
completo. A empresa disponibiliza treinamento 
e capacitação com a melhor comissão do seg-
mento imobiliário e premiação.
Contato: Os interessados deverão enviar o cur-
rículo para contato@morebembh.com.br.

JMC IMÓVEIS (JARAGUÁ) 
Função: CORRETORES DE IMÓVEIS 
Especificações / Perfil: Necessita carro e dis-
ponibilidade de horário, com ou sem experiência.
Contato: Enviar currículo para 
contato@jmcimóveisbh.com.br

MILA (Liberdade) 
Função: VENDEDOR DE VEÍCULOS NOVOS 
Especificações / Perfil: Atendimento ao clien-
te e vendas. Desejável superior em curso, domí-
nio de matemática financeira, conhecimento em 
Informática, CNH categoria B. Vivência anterior 
com vendas de veículos.  
Contato: Enviar currículo: rh.mila@grupolider.com.br

QUADRO DE EMPREGOS
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CONECTE-SE COM O MUNDO DE VERDADE.
MATRICULE-SE E APRENDA ENTRE OS MELHORES.

Alemão - Árabe - Chinês - Espanhol - Francês - Inglês  

Italiano - Japonês - Português para Estrangeiros

Latim* - Grego Antigo*

• 40 ANOS dedicados 
ao ENSINO DE IDIOMAS

• Metodologia com certificado de 
QUALIDADE ISO 9001

• Turmas de INGLÊS para 
CRIANÇAS a partir de 4 ANOS.
• INSCRIÇÕES abertas para o 

INTERCÂMBIO-VANCOUVER 2017

Planalto: 31 3166 - 0303
Rua Manoel Lopes Coelho, 13
(Esquina com a rua São Miguel)

planalto@luzianalanna.com.br

Jaraguá: 31 2127 - 2922
Rua Furtado de Menezes, 699

(Paralela à Av. Izabel Bueno)
jaragua@luzianalanna.com.br

* na unidade Planalto.


