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Hábitos para uma vida mais saudável
Com disciplina e determinação, qualquer
pessoa pode levar uma vida mais equilibrada e
saudável e alcançar um maior equilíbrio mental
e emocional. Os principais fatores para isso são
uma boa alimentação, praticar atividades físicas
e intelectuais com frequência, além de buscar ter
mais tranquilidade, para ficar de bem com a vida
e com os seus hábitos.
A saúde é uma preocupação geral, e é importante estar em dia com exames e check-ups,
além de visitar regularmente um médico ou,

quando necessário, um psicólogo.
Vivemos em um mundo onde tudo é muito
rápido e dinâmico. Estamos cercados de informações por todos os lados e essa rotina nos
obriga a estarmos sempre antenados e, de certa
maneira, preocupados: família, trabalho, relacionamentos, finanças, rotina, estado emocional e
espiritual, tudo isso influencia o nosso dia.
É necessário que haja uma harmonia entre
esses campos, a fim de mantermos nossa saúde
em dia, além de uma boa qualidade de vida e

equilíbrio, obtidos com os valores do bem-estar
físico, mental, social e espiritual.
Adotar práticas saudáveis, como passar mais
tempo com a família ou com as pessoas que
você ama, meditar, participar e se envolver em
atividades que promovam o convívio leve e relaxante, é fundamental. No mais, é viver o presente
sem carregar “pesos emocionais”.
Leia mais nas páginas 5 e 6
FOTOS: INTERNET

Comerciantes criam estratégias e estão otimistas para as vendas de fim de ano. - Página 6

Empresas da região disponibilizam novas vagas de emprego para o fim do ano. - Página 7
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Confira as opções para passar o Réveillon na região, que promete ser bem animado. - Página 8
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CRÔNICA
Por justiça e uma vida mais digna
Em uma viagem recente
a São Luís, no Maranhão, me
deparei com uma situação
que me remeteu a algo que já
comentei algumas vezes com
amigos e familiares: a ganância das pessoas. O querer ganhar a todo custo e do jeito
que for. Cheguei cansado dos
Lençóis Maranhenses e, sem
querer sair para jantar fora,
resolvi pedir um sanduíche
no restaurante do hotel. Ao pedir para levarem ao meu
quarto, fui informado que a “taxa de entrega” era de R$
8,00. Ironicamente, perguntei se um motoboy subiria
os oito andares de moto para me entregar. Indignado
com tamanho absurdo, desci para buscar. Alguns hotéis podem até estar começando a adotar esse procedimento (o que eu ainda não tinha visto nas viagens
que faço), mas, em minha opinião, chega a ser um absurdo, já que a função de um hotel, além de hospedar,
é zelar pelo conforto de seus hóspedes. Enfim... cito
outros exemplos clássicos e tão absurdos como cobrar
pelo copo com gelo, cobrar para calibrar pneu e cobrar
para estacionar em um restaurante, por exemplo. Se
querem ganhar mais devido ao desespero em “fazer
mais dinheiro”, por que não embutir esses valores nos
custos da bebida, do combustível ou da refeição? Isso
mostra um desespero das empresas em buscarem o
lucro a qualquer custo, ao realizarem cobranças sem
sentido, no meu ponto de vista.
Na verdade, esses exemplos são apenas para analisarmos o momento pelo qual o país passa. Momento

em que as pessoas tentam ainda sair de uma crise financeira e política ou se recuperarem dela. E aí, para
isso, vemos todos os tipos de atitudes possíveis. Algumas não conseguem sobreviver; outras usam meios
sujos e desesperadores; enquanto outras lutam com
todas as forças buscando ideias inovadoras, com muita dedicação e muito foco. O consumidor não é bobo
e está atento a isso. Querem qualidade e preço justo.
Querem atenção e conforto.
Mas esse é o nosso Brasil. País em que as pessoas, muitas vezes, aceitam a situação em que vivem
calados, que não se luta por diretos básicos como
saúde, assistência médica e menores impostos para
os remédios, além de moradia, educação e qualidade
de vida decentes. Estamos condicionados a aceitarmos
e nos conformarmos com as nossas condições, salvo
exceções, claro. Nos Jogos Olímpicos percebemos, em
muitos casos, que quem quer ser alguém na vida, luta e
faz por onde. Muitos dos vencedores são pessoas que
vieram de uma situação crítica, vivendo uma vida miserável, mas que buscaram algo, lutaram, perseveraram
e venceram.
Porém, é triste saber que, embora vivamos em um
país tão rico, a renda é mal distribuída e os impostos
abusivos, e com isso não nos desenvolvemos. Assim,
temos de conviver com um sistema político viciado,
corrupto e sujo e, como consequência, temos uma
péssima administração nas áreas da saúde, educação, saneamento, infraestrutura, além de vias sujas e
mal conservadas, com obras inacabadas por todos os
lados. Afinal de contas, tem de sobrar recursos para
quem está envolvido.
País este em que se defende o direito de todos com

“marcha da maconha”, “marcha das vadias”, mobilizações consideráveis pelo direito ao homossexualismo,
mobilização por um time de futebol, mas nem sempre
para buscar nossos direitos e lutar por um país melhor. País em que torcedores gastam energia e perdem
amizades discutindo qual time é melhor, mas passam
a semana toda em dificuldades, sem saberem como
pagarão as suas contas. É o país em que ídolos idolatrados são cantores de música, com letras de caráter
duvidoso (para não dizer esdrúxulas e pornográficas) e
jogadores de futebol arrogantes, que se acham maiores
do que seu país ou seu time. É o país em que assuntos
banais do cotidiano se alastram e encobrem decisões
políticas, absurdas medidas protecionistas e diversas
vantagens para quem está no poder.
Diante de tudo isso, mantenho meu otimismo e
ainda acredito em nosso país. Por isso, insisto em vencer aqui, mesmo recebendo tentadoras propostas para
morar e trabalhar fora. Tentadoras porque em muitos
países é possível viver com dignidade, qualidade de
vida, salários justos, leis que funcionam, carros baratos, impostos baixos. É um incrível choque de realidade, pois tudo funciona. É assustador perceber o quanto
somos maltratados e esculachados. Mas façamos nossa parte e lutemos por um país mais justo e melhor.
Merecemos , não é mesmo? Enquanto isso, vamos
aproveitar e viver plenamente as várias possibilidades e
momentos que Deus nos proporciona. Que assim seja!
Deus abençoe você e a sua família!
Fabily Rodrigues (Diretor / Editor da Em Foco Mídia)
emfocomidia@emfocomidia.com.br

O Jornal Cidade Nova em Foco é uma publicação informativa mensal voltada aos
moradores, comerciantes e demais interessados dos bairros Cidade Nova, União,
Silveira, Palmares e parte do Ipiranga, Sagrada Família, Nova Floresta e
demais bairros próximos. Independente e imparcial, nosso objetivo é informar, esclarecer, debater por meio de matérias informativas, informações úteis e demais notícias. O Jornal é distribuído
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CIDADE NOVA INFORMA

Point do bairro Cidade Nova ganha novas
franquias de açaí

Academia da região recebe
premiações

Uma nova franquia do Açaí Bom D+, uma rede de
lojas presente há sete anos no mercado, foi inaugurada
no bairro Cidade Nova. O estabelecimento oferece aos
clientes variadas opções de açaí, desde o tradicional
ao gourmet, além de sucos e vitaminas, milk-shakes de
diversos sabores, salgados e salada de frutas. Inaugurada em novembro, a loja está localizada na Rua Alberto
Cintra, 133, e funciona diariamente entre 14h e 22h.
O local foi escolhido devido ao constante crescimento da região, o que possibilita mais desenvolvimento e uma melhor visibilidade. A gerente da loja, Mirian
Schneider, tem uma boa expectativa com a inauguração: “Temos um açaí natural e sem conservantes e, por
conta disso, esperamos fidelizar novos clientes em Belo
Horizonte, da mesma forma como somos conhecidos na
região de Contagem”. Mais informações: 3653-4000.

Outra inauguração recente foi a do Jah do Açaí. Localizado na Rua Alberto Cintra, 426, o estabelecimento oferece cremes de açaí com pouco teor de xarope
de guaraná, mais de 20 tipos de picolés artesanais e
sorvetes de diversos sabores, como biscoito Oreo, leite Ninho e chocolate belga. A localização foi escolhida
por ser uma via já bastante conhecida e movimentada,
facilitando a abrangência do produto, além de funcionar
todos os dias da semana, das 11h às 22h. “Nosso diferencial é a forma de servir tanto o açaí como o sorvete no
self-service, pois assim a pessoa fica livre para colocar
a quantidade de produtos e toppings que quiser”, conta
o sócio-proprietário, Gustavo Fiúza. Opções é que não
faltam para os moradores da região do Cidade Nova,
que desejam saborear e se refrescar com um açaí. Mais
informações: 4112-0564.

FABIANO LANA

IGOR ALBUQUERQUE

AÇAÍ BOM D+

JAH DO AÇÃI

O ano de 2016 foi de muito sucesso e reconhecimento para a Harmonia Studio de Dança, com participações
em encontros, festivais e mostras coreográficas. Durante o maior evento de dança de Joinville (SC), o professor
Maximilier Junio Santos conquistou o prêmio de melhor bailarino do festival. Os campeões brasileiros e pan-americanos de Dança Esportiva, Sarah Lage e Bruno Coman, também são professores e bailarinos da academia. Ao longo do
ano foram 92 premiações especiais, além da conquista de
bolsas de estudo internacionais para seus alunos.
A proprietária Simone Gouvêa relata sua satisfação
com a participação e com o destaque dos alunos nos
festivais: “É uma forma de apoiar e de estimular as bailarinas que querem se profissionalizar, pois passam a ter
contato com o ambiente de competição”. Em fevereiro de
2017, a Harmonia terá duas representantes no Tanzolymp,
maior concurso de dança da Alemanha. Mais informações:
3484-3010.
DIVULGAÇÃO
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A importância de leva

Atividade física
Praticar atividades físicas é fundamental. Elas são
essenciais para que o organismo trabalhe bem, para que
haja perda de peso, redução da pressão arterial, prevenção da diabetes, controle do colesterol, além de serem
benéficas para evitar doenças do coração e promoverem
seu bem-estar físico e mental.
A professora de ballet da Harmonia Studio de Dança,
Cristina Célia, ressalta que a frequência das atividades
físicas e o sono adequado auxiliam na prevenção de doenças. Para ela, uma das modalidades de exercícios que
gera vários retornos positivos é a dança: “Ela proporciona
o desenvolvimento da capacidade motora e cognitiva,
fortalecimento muscular, com o ganho considerável de
flexibilidade. Além disso, fornece interação social, incentiva o trabalho em equipe e oferece sentimentos de
pertencimento a um grupo”. A professora ainda enumera
alguns fatores para alcançar uma vida saudável: “Alimentação adequada, exercícios físicos, relações pessoais satisfatórias, oportunidades constantes de aprendizagem,

FOTOS: INTERNET

realização profissional e muitos sonhos a concretizar, são
essenciais para o bem-estar do ser humano.”
Equilíbrio
A região do Cidade Nova conta com diversas opções interessantes para quem quer explorar os benefícios de uma rotina mais equilibrada. De acordo com a
Terapeuta Holística da franquia Acompanhar, Solange
Matias, o equilíbrio é fundamental para o alcance do
bem-estar: “Nós não somos somente matéria. Somos
matéria, espírito e energia. Nosso corpo é a nossa casa,
nosso templo e devemos cuidar dele, mantendo a energia
positiva”, explica.
Muitas vezes não nos sentimos bem com nós mesmos, ficamos de baixo-astral e até meio deprimidos, talvez por conta de alguma insatisfação com o corpo, com
o peso, alguma restrição específica, condição financeira,
perda de alguém importante, dentre outros fatores. Procurar ajuda de um psicólogo, por exemplo, pode ser uma
ótima opção.
Outro fator muito importante para uma melhor qualidade de vida é reduzir o nível de estresse. Procure ao
máximo levar uma vida mais tranquila. Difícil sugerir isso
nos dias atuais, pois são muitas as pessoas que têm o
dia a dia bastante corrido no trabalho, na faculdade, no
trânsito, na rotina diária de casa. Aliados a isso, a falta
de tempo, a grande quantidade de tarefas do dia a dia e
mais problemas financeiros e familiares ocasionam, fre-

A GENTE CHEGOU

NA ALBERTO CINTRA

MAS QUEM MANDA AQUI

É VOCÊ

quentemente, crises de estresse. São situações comuns,
mas que podem ser controladas. Além disso, o estresse
pode gerar consequências físicas e psicológicas, como
dores musculares e insônias.
Para a psicóloga e hipnoterapeuta, Claudia Lana,
buscar um meio de vida equilibrado reduz significativamente o estresse e suas consequências: “Livrar-se do
‘lixo emocional’ é o melhor presente que a pessoa pode
se dar. Aprender a desapegar-se de pensamentos ruins,
deixar de cultivar mágoas, culpas e medos é algo importante para se manter equilibradamente bem. A psicoterapia ajuda o indivíduo a se conhecer melhor, conhecer
suas crenças, suas fragilidades, seus ‘entraves internos’,
além de se reconhecer como um ser único e especial.
Dessa maneira, a pessoa consegue lidar melhor consigo
mesma, reduzindo ou eliminando completamente sintomas e transtornos emocionais”, destaca.
A psicóloga do Acompanhar, Mayra Brancaglion, enfatiza a importância de se fazer o que gosta e se sentir

BEM-ESTAR

 O bem-estar mental normalmente é ob-

tido por meio do equilíbrio emocional e do bom
convívio social e familiar. O estresse, a depressão,
o nervosismo e, principalmente, a ira bloqueiam o
sistema imunológico, diminuindo a defesa contra
doenças. Por essas e outras o lazer é parte fundamental no processo do bem-estar.



O bem-estar social é alcançado com moradia adequada, acesso a tratamento de saúde,
senso de segurança pessoal, condições de trabalho e renda satisfatórios.



Algumas pessoas obtêm o bem-estar espiritual através da oração e da prática de uma religião; outras alcançam a espiritualidade quando
estão em contato mais próximo com a natureza,
viajando, praticando atividades físicas, yôga ou
meditação.

traga esse jornal e

ganhe 20%
de desconto
Rua Alberto Cintra, 426, União

*válido para 1 compra na loja Alberto Cintra.

Não existem regras e atitudes específicas para levar uma vida saudável, mas é possível criar uma série
de bons hábitos que, quando adotados com disciplina,
ajudam a manter o equilíbrio mental e emocional. E esse
equilíbrio, hoje, é fundamental para alcançar melhor qualidade de vida, em geral. Ter uma vida saudável não se
baseia apenas em evitar doenças. É uma questão bem
mais ampla, que poderíamos resumir na manutenção de
uma boa alimentação e praticar atividades físicas e intelectuais com frequência, para se tornar uma pessoa mais
tranquila e de bem com a vida e com seus hábitos.
Vários fatores podem influenciar na saúde. Entre eles,
o relacionamento no meio familiar e no local de trabalho,
a rotina do dia a dia, o estado emocional e até mesmo o
espiritual. Sim, a religião pode influenciar muito também,
mas não vamos nos aprofundar nesse assunto, nesta matéria. Mas, se boa parte disso não estiver harmônico, o
risco de adoecer é considerável. Assim sendo, é muito
importante encontrar um ponto de equilíbrio obtido com
os valores do bem-estar físico, mental, social e espiritual.
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ar uma vida saudável
bem: “Trabalhar com o que gosta, ter um hobby que faz
sentir bem, boas relações pessoais e profissionais, estar
bem resolvido e organizado, são atitudes essenciais para
estar bem consigo mesmo.”
Alimentação
Eis um dos fatores mais importantes para levar uma
vida mais saudável. É o começo de tudo. Mudar os hábitos alimentares e passar a consumir alimentos mais
saudáveis e dispor de uma dieta balanceada faz toda a
diferença. É importante ter moderação, equilíbrio, não
fazer refeições muito pesadas em horários irregulares e
manter os horários certos para cada refeição.
De acordo com a nutricionista do Acompanhar,
Fernanda Guide, as pessoas estão fazendo escolhas
desequilibradas e sem medir as consequências: “Essa
atitude faz com que elas tomem decisões erradas, inclusive na própria escolha da alimentação. O ser humano
só busca ajuda quando o problema já está instalado e,
infelizmente, nem sempre se pensa em prevenção. O reiki, o psicólogo e a nutricionista são os profissionais mais
procurados para a prevenção da saúde e o alcance do
bem-estar”, afirma.
Para o sócio-proprietário do Jah do Açaí, Gustavo Martins Fiúza, que também é formado em Educação
Física, a vida saudável é a adaptação de uma rotina diária, que inclui uma alimentação equilibrada sem restri-

ções absurdas, uma atividade física regular e que seja
prazerosa, controle médico, além da busca constante de
qualidade de vida com menos estresse e mais momentos
de prazer e alegria no trabalho, com amigos e familiares:
“Essa rotina é importante. É preciso fazer o que se gosta.
Nós trabalhamos com açaí, então acho importante ressaltar que o açaí é um produto que dá bastante energia
e tem um valor energético muito bom para as atividades
do dia a dia, não só para quem pratica exercícios físicos,
mas também para as demais atividades, em geral.”
Com o mesmo pensamento, a gerente do Açaí Bom
D+, Mírian Schneider, afirma: “Ter hábitos saudáveis é
cuidar bem da alimentação, do corpo e da mente. Aliado
a uma alimentação balanceada, devemos praticar exer-

cícios físicos, visando uma melhor qualidade de vida. O
açaí é boa opção para quem deseja saciedade, por possuir elevado número de fibras e também para os atletas,
por conta do grande número de nutrientes.”
Se você ainda não iniciou o seu planejamento de vida
saudável, nunca é tarde para começar. O mais importante é querer e manter um equilíbrio. Esse é o melhor
caminho para uma vida mais tranquila e agradável, longe de problemas e situações estressantes e desgastantes. Quando temos maus hábitos, constantemente eles
nos cercam em nossa rotina, certo? O mesmo acontece
quando se cria hábitos saudáveis. Eles acabam fazendo
parte do seu dia a dia e permanecem em sua vida, permitindo-lhe viver com muito mais qualidade e saúde. (Fabily
Rodrigues, com colaboração de Marina Coeli, Letícia
Polito e Ludmila Amâncio)
Confira 5 passos para adotar uma vida saudável

1) Trace objetivos e siga-os com determinação;
2) Organize sua rotina e seu tempo;
3) Faça uma boa dieta alimentar. Se possível,
consulte um nutricionista;

4) Encare o exercício físico como prioridade em
sua rotina;

5) Cuide de sua saúde.
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Comércio local preparado para as vendas de Natal
É chegada uma das épocas mais esperadas do ano
para os brasileiros. O fim de ano é marcado por festas e
comemorações, nas quais famílias e amigos se reúnem
para celebrar o Natal. A data é uma ótima oportunidade
para comerciantes que desejam fidelizar clientes e aumentar suas vendas. É o momento favorável também para o
comércio da região do Cidade Nova, que busca, mediante
ações e medidas que atraiam movimento às lojas e aos estabelecimentos gastronômicos, superar a crise econômica,
que espanta boa parte da população.
Para que os clientes busquem as lojas locais para fazerem suas compras, os comerciantes apostam em conforto
e exclusividade, já que nessa temporada os grandes comércios e shoppings estão sempre lotados e tumultuados,
causando desconforto e, muitas vezes, mau atendimento
ao cliente.
As lojas da região do Cidade Nova garantem ao consumidor produtos melhores, com preços competitivos, além
da facilidade de estacionar e de um atendimento personalizado. Por essas vantagens, o comércio local tornou-se
ótima opção para aqueles que desejam presentear amigos
e familiares neste fim de ano.
Diante desse cenário, o presidente da Feira dos
Produtores, Renato Vieira Modesto, afirma que a expectativa
para as vendas no fim do ano é positiva, apesar da crise:
“Na presente situação decidimos, além de decorar a Feira,
aumentar o horário de atendimento nos dias próximos ao
Natal, oferecer atividades e apresentações de artistas no
espaço cultural e contaremos com a vinda de um Papai
Noel divertido nos três dias que antecedem a data.” A boa
perspectiva também circula o Minas Casa: “Nossa expectativa é ótima. Várias lojas estão oferecendo descontos
especiais e entregas rápidas para esse fim de ano. Além
disso, nossa decoração está especial!”, acrescenta Kamila Pires, assistente de marketing do Minas Casa.

CID COSTA NETO

BOCA DO FORNO
DIVULGAÇÃO

MINAS CASA
Cardápio
As festas de fim de ano estão chegando e podem ser
ótimas oportunidades para os gestores da área alimentícia
explorarem o seu potencial, aumentarem o faturamento,
além de surpreenderem e encantarem o cliente em uma
época especial de confraternização. Empresas alimentí-

cias e confeitarias podem complementar o cardápio das
confraternizações de fim de ano. O proprietário da franquia
Boca do Forno (unidade Cidade Nova), Luciano Magno, tem
grande expectativa para o período: “É a época em que temos mais encomendas, por isso, nossas expectativas são
as melhores. Oferecemos aos nossos clientes uma grande
variedade de petiscos, massas, crepes, pizzas e tortas doces e salgadas, além da comodidade de estacionamento
com manobrista”, finaliza.
É importante ressaltar que, para melhorar a visibilidade do comércio, os proprietários e os comerciantes devem
se unir e buscar, por meio de ações inovadoras, conquistar
o público. Por outro lado, os moradores devem valorizar
e buscar conhecer os produtos que são oferecidos. Boas
compras e ótimas festas! (Ludmila Amâncio e Letícia
Polito)
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QUADRO DE EMPREGOS
Confira algumas das vagas de emprego em
aberto na região. Divulgamos e esperamos
contribuir tanto com as empresas, que precisam preencher estas vagas, quanto com os
moradores e demais interessados. Os dados da
empresa, contato, especificações e quantidade
de vagas podem ser enviados para o e-mail
emfocomidia@emfocomidia.com.br.
EM FOCO MÍDIA (JORNAL CIDADE NOVA EM
FOCO)
Função: MARKETING
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 realização de entrevistas e contatos
externos, disponibilidade de tempo, organização, iniciativa, compromisso e bom texto. Preferência para
quem tem formação em JORNALISMO ou experiência
em vendas e domínio em redes sociais, e more na
região da Pampulha ou no bairro Cidade Nova.
Horário: 9h30 às 18h30. Estamos abertos para
avaliar estagiários com as experiências solicitadas
acima.
Função: JORNALISTA QUE MORE NA REGIÃO DO
CIDADE NOVA
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 Cidade Nova/União/Silveira, que
tenham também experiência em MARKETING.
Horário: 13h30 às 18h30. Estamos abertos para
avaliar estagiários com experiência e bom texto.
Função: ADMINISTRATIVO/FINANCEIRO Vagas: 1
Especificações / Perfil: Sexo feminino. Experiên-

cia REAL e COMPROVADA nas áreas administrativa,
financeira e contábil. A candidata deverá ter habilidade na confecção e controle de planilhas. Requisitos:
organização, iniciativa, compromisso e boa fluência
para contatos externos e agendamento de entrevistas. Horário: 9h às 18h30. Preferencialmente morar
na região do Jaraguá ou no bairro Cidade Nova. Dispensamos curiosos e pessoas aguardando respostas
de outros empregos.
Contato: Enviar currículo com foto para emfocomidia@emfocomidia.com.br.

anos. Iniciativa e disponibilidade para atendimento
ao púbico. Contato: Enviar currículo para
contabil@babybeefbh.com.br.

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

KUCA FEITA
Função: DEPILADORA
Vagas: 1
Especificação / Perfil: Depiladora com experiência.
Ser comprometida com horário.
Contato: Interessadas deverão enviar currículo para:
kukafeita@hotmail.com.

DROGARIAS TOTAL POPULAR
Função: MOTOBOY
Vagas: 2
Especificações / Perfil: Profissional com placa vermelha e que tenha disponibilidade de horário.
Contato: Os interessados devem ligar para
3327-4455 ou entregar currículo na Avenida
Gal. Olímpio Mourão Filho, 1592 – Bairro Planalto.
BABY BEEF BH
Função: AUXILIAR DE COZINHA
Vagas: 2
Especificação / Perfil: Experiência em cozinha profissional e restaurante.
Função: COZINHEIRO
Vagas: 2
Especificação / Perfil: Experiência em cozinha profissional e restaurante.
Função: RECEPCIONISTA
Vagas: 2
Especificação / Perfil: Sexo feminino, entre 18 e 26

CHILLI BEANS – MINAS SHOPPING
Função: VENDEDOR
Vagas: 2
Especificação / Perfil: Vagas para freelancer
de Natal no quiosque da Chilli Beans, do Minas
Shopping - 1º piso. Sexo feminino ou masculino.
Contato: Interessados comparecerem pessoalmente
no quiosque da loja.

STÚDIO BRUNO RUPF
Função: MANICURE
Vagas: 1
Especificação / Perfil: Possuir experiência na área.
Contato: Interessados devem entrar em contato
pelo número 98204-3557 ou enviar currículo para
contato@brunorupf.com.br.
SALÃO NEW FIDELE
Função: CABELEIREIRA
Vagas: 1
Função: MANICURE
Vagas: 1
Função: ESTETICISTA
Vagas: 1
Especificações/Perfil: Interessados devem morar
na região. Contato: Entrar em contato pelo número
99876-7404 e falar com Ieda.
CLÍNICA FISIO BEM ESTAR
Função: ESTAGIÁRIO DE FISIOTERAPIA Vagas: 1
Especificação / Perfil: Possuir disponibilidade na
parte da manhã.
Contato: Enviar currículo para
diretoria@clinicafisiobemestar.com.br .

LOJA ZINZANE – BOULEVARD SHOPPING
Função: CAIXA
Vagas: 1
Especificação / Perfil: Sexo feminino, e idade
entre 25 e 30 anos. Disponibilidade para trabalhar
na parte da manhã e da tarde. Preferencial possuir
experiência na área.
Função: VENDEDOR
Vagas: 3
Especificação / Perfil: Sexo feminino, e idade entre 18 e 30 anos. Disponibilidade para trabalhar na
parte da manhã e da tarde. Possuir experiência com
vendas.
Contato:
Interessados
devem
procurar
Ana Rita Monçores ou enviar currículo para
boulevardbh@zinzane.com.br.
ALL PÉ - DR. SCHOLL – BOULEVARD SHOPPING
Função: PODÓLOGA
Vagas: 1
Especificação / Perfil: Sexo feminino, e disponibilidade para trabalhar das 14h às 22h.
Função: AUXILIAR DE LOJA
Vagas: 1
Especificação / Perfil: Sexo feminino, e disponibilidade para trabalhar das 14h às 22h.
Contato: Interessados devem enviar currículo para
allpecurriculos@gmail.com, aos cuidados de Meire.
ALFA E ÔMEGA TELECOM
Função: VENDEDOR AA NET/CLARO
Vagas: 1
Especificação / Perfil: Ensino Médio completo e
conhecimento básico em digitação e internet. Desejável experiência com vendas internas e externas.
Ser persistente e ambicioso. Atuará com vendas - em
área exclusiva - para pessoa física e jurídica, identificando a(s) necessidade(s) do cliente para ofertar
o(s) melhor(es) pacote(s) de produtos (Internet, TV
por assinatura, Pay-per-view, Telefonia, etc). Realizar
atendimento direto com consumidor final.
Contato: Enviar currículo para:
contato@alfaeomegatelecom.com.br.
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Opções para o Réveillon em BH
O Réveillon é uma das festas mais esperadas do ano
para muitas pessoas e atração turística em diversos lugares
do mundo, inclusive aqui em Belo Horizonte. Para aqueles
que não irão viajar, mas também não passarão a virada
do ano na casa de um amigo ou familiar, opções na região
da Pampulha não faltam. Confira, abaixo, as opções para
quem quer começar o ano bastante animado.

INTERNET

Réveillon do Jaraguá Country Club
Atrações: Banda Sputnik, Banda Putz Grilla e Banda DibSix.
Mesa: R$ 420,00, quatro lugares com direito a um espumante e tábua de frios. Apenas para sócios. Individual R$
120 - Até 13 anos e R$ 60,00 – 5 a 12 anos. A entrada para
sócios é gratuita. Informações e vendas: (31) 3490-9117
ou www.jaraguaclub.com.br
Réveillon AABB
Atração: Banda Casablanca. Informações: 3490-9900 ou
www.aabbbh.com.br
Réveillon PIC
Atrações: Banda Brilha, Dj Eduardo Aum, Virô Samba e
Banda Mais 80. Informações e vendas: (31) 3516-8282 ou
www.pic-clube.com.br/reveillon2016-10-11
Réveillon Iate Tênis Clube
Atrações: Zé Neto e Cristiano, Leo Santana e Dennis Dj.
Informações: www.nenety.com.br/eventos/reveillon-iatetenis-clube-2017
Réveillon Clube Labareda
Atrações: Banda Super Som C&A e João Victor e Parceiro.
Informações e vendas: sassi.labareda@atletico.com.br ou
3499-1313

Réveillon Clube Belo Horizonte
Atrações: Bruno e Barreto, Rodriguinho, Mr. Catra,
Baianas Ozadas e Dj Cris. Informações e vendas: 41412929 ou www.centraldoseventos.com.br
Réveillon Ouro Minas
Atrações: Banda M e Dj Mecânico. Informações
e vendas: (31) 3429-4001 / 99463-4001 ou
www.ourominas.com.br
Réveillon Premium 2017
Local: Villa Real Pampulha Eventos
Atrações: Dj Ricardo Martins, Dj Dennis Victoriano, Banda
Bartucada e Banda de Baile Fox. Informações e reservas:
(31) 3317-8001 ou www.villarealpampulhaeventos.com.br

Réveillon Virada Fest 2017
Local: Mansão Pampulha
Atrações: Diogo e Hernani, Juliano Percussão, Dj Caio
Moreira e Grupo Tykere. Informações e vendas: (31) 985221590 ou www.viradafest.com.br
Réveillon Allegria - Espaço Meet
Atrações: Du Monteiro, Banda + Amor, Dj Lutti e
Rafa Santos. Informações e vendas: (31) 99995-3123 /
98402-8180 ou Site Central dos Eventos.
Réveillon Mix Garden
Atrações: Inimigos da Hp, Rick e Ricardo, Dj Marlboro,
Banda Putz Grilla (Anos 80) e outros Dj’s. Informações e
vendas: (31) 3653-2444 ou 99383-4099.

