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Você já se perguntou qual a idade ideal para 
aprender um novo idioma? Já imaginou que po-
deria ter estudado ou investido mais no apren-
dizado de uma língua estrangeira quando teve 
oportunidade, antes de começar a trabalhar? 
Pois eis a boa notícia: não há uma idade certa 
para iniciar esse estudo, e cada faixa etária se 
depara com diferentes desafios. 

Em geral, as crianças e os adolescentes 
demonstram mais facilidade de assimilação, 

por terem uma vida mais tranquila, com menos 
problemas ocupando a mente.  A idade adulta 
pressupõe a existência de mais obrigações e pre-
ocupações, e, em muitos casos, a responsabili-
dade e o comprometimento com os estudos são 
bem maiores. Pelo menos quando há comprome-
timento com os objetivos que se tem e com os 
horários de estudo.

Opções não faltam às pessoas que que-
rem investir e aprender. Os bairros da região da 

Pampulha oferecem ótimas instituições, com 
métodos de ensino que se ajustam a variados 
perfis e abordagens próprias no intuito de au-
mentar os conhecimentos em outra língua. O cur-
so de idiomas é, de fato, um grande investimento 
tanto pessoal quanto profissional, e a hora de 
se atualizar para aproveitar melhor as próximas 
oportunidades é agora!  

Leia mais nas páginas 8, 9 e 11

Língua estrangeira para todas as idades

(31) 2552-2525
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Café com Oração para Empresários: 
iniciativa e valorização

Pampulha atrai empreendimento pet 

O Café com Oração para Empresários, 
projeto cujo idealizador é o Pe. Gilson, 
acontece de dois em dois meses, na 
Cresap (Comunidade Renovada Santo 
Antônio de Pádua), localizada na Rua 
Dom Rodrigo, 325, bairro Jaraguá. O últi-
mo encontro ocorreu no dia 27 de junho 
e tem ajudado bastante no desenvolvi-
mento de empresários e profissionais 
liberais ou autônomos, além de se tornar 
um encontro para troca de experiências, 

conhecimento e bons negócios. 
A região da Pampulha vem cres-

cendo e, com isso, a discussão sobre 
assuntos sociais, o relacionamento e a 
divulgação realizados a cada encontro, 
melhora muito o comércio na região. 
Todos podem e devem fazer parte des-
sa equipe. Participe! O próximo será 
no dia 29 de agosto, às 8h, no mesmo 
local. Mais informações e inscrições: 
3497-8207 / 3443-3744.

Foi inaugurada em junho, próximo à 
Lagoa da Pampulha, a Pegada Pet, que dis-
ponibiliza produtos e serviços voltados aos 
animais de estimação. Petiscos, acessórios 
em geral, farmácia, banho e tosa, aquaris-
mo, consulta veterinária, cursos de com-
portamento animal e venda de filhotes 
são alguns serviços proporcionados aos 
clientes. Responsável pelo marketing da 
empresa, Gabriel Scarpellini salientou que 
a loja foi pensada e planejada nos mínimos 
detalhes para, assim, atender de maneira 
eficaz aos consumidores: “Houve uma pes-

quisa de mais de três anos com pets do 
mundo todo. O projeto foi desenvolvido 
por uma empresa altamente especializa-
da em comportamento do consumidor e 
nesse mercado. A expectativa é de firmar 
a Pegada como o melhor pet shop de Belo 
Horizonte, abrir novas lojas, que sejam es-
trategicamente distribuídas, e lançar um 
e-commerce”, conta. O estabelecimento 
funciona de segunda a sexta-feira, das 8h 
às 22h e aos sábados e domingos, das 8h 
às 21h, na Avenida Santa Rosa, 842. Mais 
informações: 3582-7005 / 3582-8004. 

FÁBIO VIMAS

DIVULGAÇÃO

JARAGUÁ INFORMA
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Empresa de contabilidade é nova opção no Jaraguá

Colônias de férias na região da Pampulha

Pampulha ganha nova escola de inglês

Foi inaugurada recentemente, no bairro Jaraguá, uma 
unidade da franquia CF Contabilidade, que já está no mer-
cado há 27 anos e oferece serviços tradicionais de con-
tabilidade, consultoria em departamento fiscal e pessoal 
e, também, serviços extraordinários, como planejamento 
tributário, consultoria empresarial e certificação digital. 
Luciana Santos, proprietária da contabilidade, afirma que 
as expectativas são as melhores possíveis e que o foco 
principal é garantir uma prestação de serviço diferencia-
da: “Como eu moro no bairro há 30 anos, acredito que 

seja uma região com boa demanda. Queremos ganhar uma 
boa parte do mercado, com um serviço especializado, aju-
dando as demais empresas a se fortalecerem e crescerem 
com nossa consultoria. Viemos para suprir uma demanda 
carente no mercado, que é o serviço de contabilidade de 
qualidade”, conta entusiasmada. A empresa, localizada 
na Rua Borges, 276, possui a certificação internacional de 
qualidade ISO 9001 e é associada à Assessoria Brasileira 
de Franchising (ABF). Mais informações: 2551-0016 / 
99454-2684

Ainda não sabe o que fazer para que as crianças 
se divirtam no período das férias escolares? O Canguru 
Centro Lúdico receberá crianças de zero a 10 anos 
para uma divertida colônia de férias! A escola está lo-
calizada na Av. Santa Rosa, 756, no bairro São Luiz. 
O evento acontecerá entre os dias 17 e 28 de julho 
e terá dois períodos: integral, das 7h30 às 17h30, e 
parcial, das 13h30 às 17h30. A criançada se entreterá 
com oficinas, circuitos, recreações e outras atividades. 
Mais informações: 3403-2349.

Outra opção é o Clube Jaraguá. Entre os dias 24 a 
28 de julho, das 8h às 17h, crianças de 4 a 12 anos, 
associadas ou não, poderão participar de muitas brin-
cadeiras e recreações preparadas pelo Departamento 
de Recreação do Clube. Alegria e diversão não irão 
faltar por lá. Além disso, será preparado um café da 
manhã especial para a família. As inscrições podem 
ser feitas na secretaria de segunda a sexta, das 8h às 
18h e aos sábados, das 7h às 13h. Mais informações: 
3490-9109.

Com quase 50 anos de experiência no mercado, a Red 
Balloon inaugurou mais uma unidade, desta vez na região 
da Pampulha. Duas das principais características da ins-
tituição são a metodologia lúdica que oferece e a carga 
horária de quatro horas semanais de aula, garantindo um 
aprendizado sólido, natural e divertido; e o fato dos estu-
dantes (três a 16 anos) terem a oportunidade de vivenciar 
o cotidiano em uma feira real montada dentro da escola, a 
Farmer’s Market, e apresentação de peças teatrais. 

Responsável pela comunicação na Red Balloon, a 
professora Flávia Velloso Bruschi salientou que os alunos 

adquirem experiências em diversos contextos, aprenden-
do, assim, o idioma com fluência para a vida toda: “Dos 
três aos seis anos, as crianças desenvolvem a compre-
ensão e a produção oral. O conhecimento é proporcio-
nado por meio de brincadeiras, despertando o prazer em 
aprender brincando. A partir dos oito anos, os alunos 
começam a ler e escrever em inglês. Já nos estágios 
seguintes, os desafios aumentam, sempre respeitan-
do a idade e o ritmo de cada aprendiz”. A Red Balloon 
Pampulha está localizada na Avenida Santa Rosa, 641. 
Mais informações: 3786-8605.

ARQUIVO RED BALLOON

IGOR ALBUQUERQUE

ARQUIVO CANGURU

Estamos de braços abertos
 para receber você!

Estamos de braços abertos

Matrículas Abertas
Estamos de braços abertos

Diversas brincadeiras, recreação e muita diversão.
Traga um amigo e ganhe um  desconto especial!

Confira a nossa programação!

 Inscrições abertas!!

colônia de inverno
Venha aproveitar a nossa Colônia de Inverno, 

entre os dias 17 e 28 de julho. 

Diversas brincadeiras, recreação e muita diversão.

Confira a nossa programação!

Avenida Santa Rosa, 756, São Luiz - BH/MG. 
Tels: 3403-2349 / 9380-2200.

  Berçário e Educação Infantil

JARAGUÁ INFORMA
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Cérebro bilíngue: benefícios da infância à melhor idade
Estudar uma língua estrangeira pode ser conside-

rado difícil para muitas pessoas, porém todo o esforço 
e dedicação dependem do objetivo, da metodologia de 
aprendizado e, claro, da dedicação para os estudos. 
A importância do domínio de uma língua estrangeira, 
como o inglês, continua sendo fundamental em vários 
campos de nossa vida, especialmente no profissional. 
Mas muitos podem se perguntar: qual a idade certa 
para começar a aprender um segundo idioma? Ou: será 
que não estou “velho” para começar a estudar uma 
nova língua?

O fato é que não existe uma idade ideal para se 
iniciar o aprendizado de uma língua estrangeira, mas, 
sim, um determinado período da vida em que será mais 
oportuno ou fácil para se assimilá-la. Segundo especia-
listas, a infância é a melhor época para isso, pois é um 
momento em que a criança está desenvolvendo a fala 
e, por isso, conseguirá assimilar o conteúdo e aprender 
com muito mais facilidade e fluência do que um adulto.  
“Com a queda das fronteiras da conversação entre os 
povos via Internet, o aprendizado de línguas se tornou 
de vital importância para se estar atualizado com a rea-
lidade mundial e buscar oportunidades de crescimento 
pessoal e profissional no exterior. Para isso, o quan-
to antes começar o estudo de outro idioma, melhores 
serão os resultados no futuro”, afirma Mateus Miranda, 
proprietário da Escola Livre de Idiomas.

Começo
Outras perguntas comuns: “Será que é cedo demais 

para meu filho começar a estudar um novo idioma?”, 
“É mesmo necessário colocar meu filho de três, quatro 
anos em uma escola de inglês?”. Essas são dúvidas fre-

quentes que assolam pais de crianças e adolescentes. 
Expor uma criança, tão cedo, ao aprendizado de uma 
segunda língua pode acarretar muitos benefícios cogni-
tivos no futuro. “A partir dos três anos as crianças têm 
enorme facilidade em aprender um segundo idioma. De 
acordo com estudos, o período crítico de formação no 
cérebro para o aperfeiçoamento da linguagem ocorre 
entre dois e seis anos de idade. A esta altura, o cérebro 
está mais preparado para aprender um segundo idioma, 
pois tem uma capacidade impressionante de absorver 
novos conceitos”, explica a responsável pela comunica-
ção e professora do Red Balloon, Flávia Velloso Bruschi. 

Um dos pontos positivos de se começar logo cedo 
a aprender uma segunda língua é a “facilidade maior do 
aprendizado, na questão de assimilar e incorporar a lín-
gua com menos esforço do que uma pessoa mais velha, 

por exemplo”, explica o proprietário 
do Luziana Lanna - unidade Planalto, 
Felipe Antônio. Outro aspecto impres-
cindível para o aprendizado completo 
da língua é o prazer pelo estudo. “A 
principal vantagem é o gosto que a 
criança toma pelo conhecimento do 
idioma. Criar uma relação positiva com 
a língua é essencial, especialmen-
te porque facilita a metodologia que 
é usada para essa faixa etária, que 
deve ser lúdica. Então trabalhamos, 
inicialmente, a compreensão auditiva 
e a fala, utilizando música e brinca-
deira. A criança aprende brincando”, 
completa o coordenador pedagógico 
da My Way, Rafael Valladares. 

Vale ressaltar que o inglês pode e deve ser inserido 
na rotina da criança mesmo antes de o estudo ser inicia-
do em escolas especializadas. Músicas infantis, filmes 
e conversas em outra língua podem influenciá-la a que-
rer aprender mais e a tornar, naturalmente, mais fácil o 
aprendizado. 

Nunca é tarde
Quem não teve a oportunidade de estudar uma se-

gunda língua na infância ou adolescência não tem com o 
que se preocupar, porque ainda há tempo e muito o que 
aprender. Mesmo os adultos podem falar quantos idiomas 
quiser. No entanto, para estas pessoas o processo é um 
pouco mais lento, porque, normalmente, têm de conciliar 
o trabalho, as preocupações do dia a dia e, com isso, 
possuem poucas horas para dedicarem-se aos estudos. 
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Cérebro bilíngue: benefícios da infância à melhor idade
É imprescindível que as aulas sejam 
adequadas para cada tipo de aluno, 
visando ao máximo proveito destas.

Sociabilidade e atividades neuró-
bicas são benéficas em qualquer fase 
da vida. A maioria das pessoas mais 
velhas tem, basicamente, duas moti-
vações para iniciar um curso na ter-
ceira idade: exercitar a mente, o que, 
inclusive, é uma excelente ideia, e 
não deixar o idioma ser uma barrei-
ra para viagens internacionais e de 
longo prazo. “A pessoa mais velha 
já passou por toda ansiedade, pela 
preocupação e correria da vida. Ela 
estuda outro idioma por puro prazer, 
tem tempo disponível e são pessoas 
muito dedicadas. Além disso, convivem bem com outros 
alunos e professores, realizando desde participações 
massivas nas aulas a eventos promovidos pelas esco-
las”, acrescenta Kênya Luz, coordenadora pedagógica do 
Luziana Lanna – unidade Jaraguá. 

Para o diretor da franquia Fisk – unidade Palmares, 
Flávio Silva Gonçalvez, uma segunda língua pode ser es-
tudada por qualquer pessoa, de qualquer idade: “É tudo 
uma questão de tempo, só é preciso ter paciência e per-
sistência. Afinal, todos irão aprender do mesmo jeito, po-

rém com formas e métodos diferentes. Não há idade cer-
ta para começar o aprendizado de outro idioma”, explica.

A mídia 
É importante que os pais e estudantes tenham inte-

resse pelo aprendizado da língua. Matricular-se em uma 
escola especializada é o primeiro passo para o desen-
volvimento do conhecimento de idiomas, mas é impres-
cindível que os estudos sejam reforçados em casa com 
exercícios, filmes e músicas internacionais. “Não só as re-

des sociais, como a mídia e a indústria do entretenimento 
em geral, particularmente a americana, têm influenciado 
muito nessa aprendizagem. As redes sociais se tornaram 
um canal de comunicação e relacionamento com os alu-
nos, admiradores e com o público, na sua maior parte”, 
afirma Paula Manzali Brugger, coordenadora pedagógica 
do TFLA Idiomas – unidade Jaraguá. 

O diretor da Achieve Languages Pampulha, Márcio 
Campos Júnior, concorda com Paula e acrescenta: “A 
Internet e as redes sociais influenciam diretamente no 
aprendizado de novos idiomas. É possível ter acesso a 
completíssimas plataformas on-line, e a uma gama de 
aplicativos que possibilitam ao aluno conversar com 
pessoas do mundo todo e tornar as aulas muito mais 
dinâmicas dentro da sala de aula”.

É importante ressaltar que ninguém adquire o do-
mínio de uma nova língua tão rapidamente. É preciso 
paciência, determinação e muito estudo. Cada pessoa 
tem um tempo diferente para assimilar o idioma. O mais 
importante é criar uma boa rotina de estudo a fim de 
aprender de maneira agradável, poder levar essa práti-
ca para o dia a dia e não apenas mantê-la em sala de 
aula. Por meio de livros, revistas, filmes, documentários, 
séries de TV, programas de entrevista, noticiário, video-
games, entre vários outros métodos, é possível reforçar 
o aprendizado. (Letícia Polito, com participação de 
Fabily Rodrigues)

FOTOS: INTERNET
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Pessoas diferentes precisam de métodos diferentes.

luzianalanna.com.br

Unidade JaragUá: 
Rua Furtado de Menezes, 699 | 31 2127-2922

Unidade Planalto: 
Rua Manoel Lopes Coelho, 13 | 31 3166-0303

Única com 9 idiomas,
incluindo português para 
estrangeiros 

experiência comprovada:
há mais de 40 anos 
no mercado

Metodologia diferenciada:
respeita e valoriza as
características de cada aluno

Professores qualificados:
treinados e avaliados 
constantemente

Faça 
uma Aula

experimental e
conheça nossa

metodologia
única.

matrículas abertas
para o mundo.
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ENQUETE

“É ledo engano achar que só por que a pessoa está na 
terceira idade, ela não vai aprender. Mas com tempo e de-
dicação é completamente possível. A criança que começa 
a estudar cedo passa a ter compreensão auditiva apurada 
e melhor pronúncia. Entretanto, ela deve querer e gostar de 
vir para a aula, pois assim a participação e o aprendizado 
serão certeiros, além de ter mais tempo e oportunidade de 
conhecer outros idiomas”.
Kênya Luz, Coordenadora Pedagógica do Luziana Lanna – 
Unidade Jaraguá

Profissionais avaliam aprendizado para cada faixa etária

“O ensino precisa ser personalizado, caso contrário,  o alu-
no não se identificará com as aulas e perderá o interesse 
pelo idioma. Para crianças, o aprendizado precisa ser lúdi-
co. Para adolescentes,  é preciso ter atividades desafiado-
ras, que os instiguem a aprender. Jovens e, especialmente, 
adultos têm pressa em obter resultados e precisam de prá-
tica oral. A partir dos 50 anos,  os alunos querem aprender 
para curtir o idioma, estudam mais pelo sabor do saber”.
Márcio Campos Júnior, Diretor da Achieve - Unidade 
Pampulha

“Aprender uma segunda língua torna-se quase uma ne-
cessidade básica. A partir dos três anos, as crianças têm 
enorme facilidade em aprender um segundo idioma, pois 
possuem uma incrível capacidade de absorver novos 
conceitos. Algumas crianças necessitam de aulas mais 
lúdicas, outras já têm a leitura e a escrita introduzidas 
no aprendizado inicial. O mais importante é que o ensino 
deve ser leve, e o tempo da criança respeitado”. 
Flávia Velloso Bruschi, Responsável pela Comunicação 
e Professora do Red Balloon

“Uma grande diferença entre crianças e adultos é a neces-
sidade de estes ficarem presos a regras gramaticais. Eles 
geralmente aprendem um idioma estudando-as conscien-
temente e aplicando-as ao usarem a língua. As crianças, 
no entanto, aprendem de forma mais automatizada. A 
quantidade da exposição e de prática a um segundo idio-
ma, associadas à qualidade do ensino é que farão ou não 
um aluno proficiente em uma língua estrangeira”.
Mateus Miranda, Proprietário da Escola Livre de 
Idiomas

“O conceito-chave, é o da neuroplasticidade: a capaci-
dade que o cérebro possui de formar novas conexões e 
novas sinapses, que constituem o próprio processo de 
aprendizagem. A criança tem maior facilidade em assi-
milar e incorporar a língua com menos esforço, mas, por 
outro lado, na terceira idade, o contato com outro idioma, 
como atividade prazerosa, ajuda a preencher o tempo li-
vre e melhora a saúde mental”.
Felipe Antônio, Proprietário do Luziana Lanna – Unidade 
Planalto

“A interferência da aquisição de uma segunda língua na in-
fância é positiva, não só em termos linguísticos, mas tam-
bém para o desenvolvimento intelectual, cognitivo e social 
da criança. Por isso a importância de entrar logo cedo para 
uma escola especializada. Uma pessoa mais velha precisa 
de mais esforço para aprender, mas com força de vontade 
tudo é possível. A mídia tem ajudado no aprendizado de 
novas línguas por meio de conteúdos digitais”.
Paula Manzali Brugger, Coordenadora Pedagógica do 
TFLA Idiomas – Unidade Jaraguá

“A criança desenvolve um carinho pela língua e adquire 
facilidade na pronúncia das palavras, o que não quer dizer 
que adultos e idosos não consigam aprender. Pelo contrá-
rio, os idosos, normalmente, dispõem de um tempo maior 
para praticar a língua em casa, o que equilibra o período 
necessário para a aprendizagem. Existem várias metodo-
logias, mas uma coisa é fato: o que faz a pessoa aprender 
qualquer idioma é o contato com a língua”.
Rafael Valladares, Coordenador Pedagógico da My Way

“Hoje, o ensino de um idioma é dividido, sim, entre os 
mais novos e mais velhos. O diferencial é que a criança 
não tem a responsabilidade de estudar, mas possui a fa-
cilidade em assimilar; já o adulto possui dificuldade em 
apreender, mas o compromisso e a responsabilidade são 
maiores. Falar, escrever, ler e praticar são coisas que de-
vem estar interligadas, afinal, é preciso aprender o idioma 
como um todo”.
Flávio Silva Gonçalves, Diretor do Fisk – Unidade 
Palmares
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Coaching: o futuro em suas mãos
Buscamos, constantemente, a realização de nossos 

sonhos e objetivos. Afinal, todos desejam crescer profis-
sionalmente dentro de uma empresa ou conquistar seus 
anseios pessoais. A procura incessante por mudanças e 
pela felicidade pode se tornar mais leve e prática, por 
meio de um processo que vem tomando grandes pro-
porções no Brasil e no mundo: o coaching. Wanda Luiza 
Muschioni, especialista em Coach Ericksoniano, explicou 
que o coaching abrange diversas áreas, especialmente 
a pessoal e a profissional, e é um método de desenvol-
vimento humano, que utiliza metodologias, ferramentas 
e técnicas conduzidas por um profissional devidamente 
habilitado: o coach. “A palavra coaching, que significa 
treinamento, em inglês, foi utilizada, primeiramente, nos 
esportes pelo profissional que objetivava melhorar o de-
sempenho dos atletas. Mas, com o passar dos anos, o 
termo foi se expandido para outros campos da vida, como 
o lado empresarial e particular dos indivíduos”, explica. 

A finalidade do coaching é aumentar a autoestima do 
coachee (cliente), proporcionar a retirada do indivíduo do 
seu estado atual, para que, assim, atinja o potencial máxi-
mo e potencialize a chegada ao sucesso. Josilene Cordina, 
líder coach, afirma que o “treinador”, o coach, traça, jun-
tamente com o cliente, um plano de ação e organiza sua 
mente: “O coaching foi criado especificamente para que os 
clientes atinjam seus propósitos. O curso não é terapia, e 
sim, uma atividade focada no planejamento para o futuro. 
Assim, por meio de uma série de ferramentas, permite que 
você elimine crenças limitantes que o bloqueiam e ajusta 
para crenças fortalecedoras”, explica.

Esse poderoso mecanismo de resultados geralmente 
é confundido com processos de terapia ou afins, porém, 
segundo especialistas da área, os métodos e a aborda-
gem trabalhados são diferentes. A Personal & Professional 
Coach, Zahira Torres, esclareceu as diversas particularida-
des em relação à terapia ou à consultoria: “Não se pode 
confundir com terapia, pois a abordagem é distinta. O co-
aching trabalha com pessoas funcionais, além de não ter 
foco no passado e, sim, no presente, visando o futuro. Tam-
bém não pode ser classificado como consultoria, já que não 
oferece respostas ou soluções prontas. Tudo isso é obtido 
pelo próprio cliente com as descobertas pessoais”, explica.

Viver o novo
O procedimento é realizado por meio de sessões pre-

senciais ou on-line, que podem ser semanais, quinzenais ou 
mensais. “Nestas sessões o papel é estimular, apoiar, em-

poderar e despertar no cliente o potencial infinito, levando
-o a conquistar tudo aquilo que deseja, recriando, portanto, 
sua estrutura mental”, salienta Wanda Luiza Muschioni. A 
metodologia prestigia a estrutura racional e emocional, a 
fim de fomentar o desenvolvimento, o equilíbrio e a inten-
sificação das competências pessoais e profissionais. Josi-
lene Cordina acrescenta: “Iniciamos com uma meta que o 
cliente deseja alcançar e que pode abranger diversas áreas. 
No processo, ele sai do ponto A (ponto em que está no 
momento) e vai para o ponto B (ponto no qual deseja es-
tar).” Zahira Torres ainda complementa, dizendo que, nesse 
caminho a ser percorrido e realizado em parceria, a visão, 
o foco, o planejamento, a ação, o resultado e a melhoria 
contínua definem a essência do processo. 

O coaching te ajudará a sair da zona de conforto para, 
assim, conquistar seus sonhos. No processo você vai pa-
rar de perder tempo apenas sonhando, você vai parar de 
procrastinar e transformará estes sonhos em realidade. 
Tudo isso é possível praticando ações diárias. Como diria 
o filósofo Heráclito, “Grandes resultados requerem gran-
des ambições”, e como afirma o coach-lema do Instituto 
Brasileiro de Coaching (IBC) “Tudo o que vier é bem-vin-
do... Deixe que venha. Se for bom, deixe que fique. Se for 
ruim, deixe que vá...” (Ludmila Amâncio)

Contatos 
Zahira Torres: 99852-1973

Josilene Cordina: 98531-8548 
Wanda Luíza Muschioni: 99214-2220
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Drogas, segurança e saúde pública
Projeto prevê  
empoderamento 
das mulheres

No Brasil, o tráfico de drogas influen-
cia as demais atividades criminosas, o 
que resulta no controle de territórios ur-
banos, especialmente em comunidades 
pobres, onde o Estado não penetra.

Acredita-se que mais de 200 milhões 
de pessoas no mundo utilizem al-
gum tipo de droga ilícita ao me-
nos uma vez por ano. Destes, 30 
milhões são dependentes! O 
Centro de Referência Estadu-
al em Álcool e Drogas (Cread), 
da Secretaria de Segurança 
Pública de Minas 
Gerais (Sesp-
-MG), divulgou 
um aumento 
de 17,4% nos 
atendimentos 
da instituição 
nos dois últi-
mos anos.

FOTO ALEX FERREIRA/ 
CÂMARA DOS DEPUTADOS

O fato de o nosso país fazer fronteira 
com a Colômbia, Peru e a Bolívia - princi-
pais produtores da folha de coca, e com 
o Paraguai - principal produtor de ma-
conha, faz com que o tráfico se infiltre 
facilmente. O surto de violência precisa 

ser visto, também, como um proble-
ma de saúde pública, com políti-
cas de prevenção ao uso e para o 
tratamento dos viciados.

Diante dos fatos, é necessá-
ria a qualificação dos profissio-
nais da saúde para atendimento 

e cura dos dependentes, 
com a criação de novos 

centros de tratamento 
adequados, além do 

que sempre defendi: 
o endurecimento 
da pena por tráfico 

e maior controle 
das fronteiras.

Em tramitação, na Câmara dos De-
putados, o PL 4828/2016, de autoria 
do Delegado Edson Moreira, que visa 
criar o Pacto Federativo de Igualdade 
entre Homens e Mulheres. “O objeti-
vo é promover o empoderamento das 
mulheres e corrigir as desigualdades 
de oportunidades, desde o acesso a 
uma educação não sexista, à valori-
zação no emprego, além de uma vida 
sem violência”, afirmou o deputado.

Confira algumas das vagas de emprego 
em aberto na região da Pampulha. Espe-
ramos, com a divulgação, contribuir tanto 
com as empresas no preenchimento das 
suas vagas quanto com os moradores e de-
mais interessados. Os dados da empresa, 
contato, especificações e quantidade de 
vagas podem ser enviados para o e-mail 
emfocomidia@emfocomidia.com.br.

EM FOCO MÍDIA (JORNAL JARAGUÁ EM FOCO)
Função: MARKETING                                  Vagas: 1
Especificações/Perfil: Experiência nas áreas de 
Marketing, Jornalismo. Prospecção de clientes e 
captação de anúncios publicitários. Elaboração de 
peças publicitárias, atualização de mídias sociais 
e mailing, contatos e negociações comerciais com 
clientes, fluência verbal para realização de entrevis-
tas e contatos externos, organização, pontualidade, 
iniciativa, compromisso e bom texto. Preferência para 
quem tem veículo próprio, formação em Jornalismo, 
experiência com vendas e domínio em redes sociais. 
Horário: 9h30 às 18h30.

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.

PADARIA PING PÃO 
Função: ATENDENTE DE BALCÃO   
Especificações/Perfil: Ensino médio completo ou 
em curso e morar na região. Horário: 13h50 às 
22h10.

Função: FAXINEIRA
Especificações/Perfil: Com experiência para o tur-
no da tarde: 13h às 21h20.
Contato: Entrar em contato pelo telefone 
2514-1666.

JMC IMÓVEIS 
Função: CORRETOR DE IMÓVEIS         
Especificações/Perfil: Com CRECI ou cursando, 
segundo grau, conhecimento na área de informá-
tica, carro próprio. Ótima comissão.
Contato: Entrar em contato pelo telefone 
2537-7500 ou enviar currículo para 
contato@jmcimoveisbh.com.br. 

VIA BRASIL
Função: SERVENTE DE LIMPEZA 
Especificações/Perfil: Imprescindível experiência 
na área da limpeza. Ambos os sexos. Horário: 11h 
às 23h.
Contato: Entrar em contato pelo telefone 3527-0408 
ou gabriela.rodrigues@grupolgn.com.br.

SALÃO GLOSS 
Função: MANICURE E PEDICURE             Vagas: 1
Especificações/Perfil: Horário: 8h às 17h de se-
gunda a sábado, domingo e feriado com escalas.
Contato: Entrar em contato pelo telefone 3441-2736 
ou enviar currículo para teresa.salaogloss@gmail.com.

QUADRO DE EMPREGOS
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PARTICIPE DAS ATRAÇÕES ESPECIAIS

ACADEMIA DO SKATE
8 A 30/JULHO

ESTACIONAMENTO COBERTO G2
(EVENTO GRATUITO)*

*HORÁRIO DE FUNCIONAMENTO:
TERÇA A DOMINGO, DAS 11H ÀS 21H.

A MAIOR PISCINA DE BOLINHAS JÁ 
FEITA EM UM SHOPPING CENTER

1 A 31/JULHO
PRAÇA DE EVENTOS

(CONSULTE VALORES NA BILHETERIA)

SAIBA MAIS EM MINASSHOPPING.COM.BR 
OU NO APLICATIVO MEU MINAS.

HOVERBOARD
30/JUNHO A 31/JULHO

ESTACIONAMENTO COBERTO 
G2, EM FRENTE À PORTARIA 5
(CONSULTE VALORES NA BILHETERIA)


