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Jornal de circulação na 
região da Pampulha

O mês de dezembro chegou e o comércio já 
está em total clima de Natal e preparado para 
as vendas de fim de ano. Nesta época, as pes-
soas mobilizam-se para as confraternizações 
típicas da festa natalina e do Réveillon. E é um 
momento muito esperado pelos comerciantes. 

O Jornal Jaraguá em Foco conversou 
com os lojistas da região da Pampulha, que 

enxergam na data uma grande oportunidade 
para aumentar as vendas e fidelizar o cliente 
de bairro. Para driblar a crise econômica dos 
últimos anos, os comerciantes estão investin-
do em diferenciais como descontos, sorteio 
de brindes, dentre outras ações para atrair 
clientes ansiosos para comprar presentes. 

Do ponto de vista do consumidor, as van-

tagens são muitas ao comprar no comércio lo-
cal. Além de fugir dos congestionamentos dos 
shoppings e da área central, ele tem mais chances 
de encontrar preços competitivos, facilidade para 
estacionar e atendimento personalizado, o que faz 
toda a diferença. Por isso, é hora de ir às compras!

Leia mais nas páginas 12, 13, 15 e 17

Comércio otimista para as
vendas de fim de ano

Inaugurações e eventos na região da Pampulha. 
Páginas 3, 7 e 9

Dicas de presentes de Natal de nossos parceiros. 
 Página 15

Opções de Réveillons na Pampulha e outros locais de BH.
Página 19
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EDITORIAL
Lutas diárias de quem se mantém no mercado

Chegamos ao final de 
mais um ano. Um ano nada 
fácil para a maioria das pes-
soas, em que tivemos uma 
série de notícias desagradá-
veis como atentados; violên-
cia; desemprego; corrupção 
desenfreada e descarada; 
intensa crise financeira, caos 
na saúde pública e na educa-
ção, entre outras. Infelizmen-

te sempre teremos notícias assim, mas o importante é 
que isso não seja referência para nossas vidas. Temos 
que fazer a nossa parte em busca de um mundo mais 
humano e lutar para que dias melhores cheguem logo. 
Só assim poderemos melhorar, pelo menos, as situações 
próximas e a nossa vivência com amigos e familiares. 

O importante é manter o otimismo, mesmo em um 
cenário desfavorável: o dinheiro circulando menos; pes-
soas desempregadas ou trabalhando insatisfeitas por 
ganharem menos do que gostariam; empresas demitindo 
e outras lutando com todas as dificuldades para, pelo 
menos, sobreviver às baixas vendas, enquanto pagam 
impostos absurdos, taxas de todos os tipos, aluguel, con-
ta de energia alta, e ainda tendo que lidar, muitas vezes, 
com funcionários desinteressados e oportunistas. 

Dificilmente alguém faz ideia das lutas e dos des-
gastes que um empresário enfrenta para se manter 
no mercado. Uma vez ouvi do nosso querido Padre 
Gilson, em um dos encontros do Café com Oração, 

promovido pela Cresap, que as empresas têm inimi-
gos invisíveis, pessoas internas e externas que tra-
mam contra e que é preciso crer, ser forte, se cuidar e 
se organizar para superar os momentos difíceis.

São muitas as empresas e pontos comerciais que fe-
cham. Investimento alto, expectativa e, no fim das contas, 
não conseguem os resultados mínimos esperados. Sofre-
mos juntos acompanhando tudo de perto e é por isso que, 
em edições como esta, valorizamos tanto o comércio local, 
mostrando as ações para as vendas de fim de ano.

Porém, no meio disso tudo há muitas conquistas, vi-
tórias, elogios, reconhecimento e o prazer de fazer o que 
se gosta, como no nosso caso. Comemoraremos no ano 
que vem 10 anos de Em Foco Mídia e 10 anos do Jornal 
Jaraguá em Foco. No mês de dezembro divulgaremos a 
nossa 100ª edição. Um orgulho imenso para um empre-
endimento que começou de maneira tão simples, dentro 
de um quarto e com a ajuda publicitária de amigos e pes-
soas que acreditaram num trabalho que nem existia ain-
da. A confiança e o prazer de fazer este trabalho permitiu 
que ele chegasse aonde chegou. 

Com muitas lutas, adaptações e mudança de 
equipe, chegamos a esta edição de novembro com 
mais de 40 empresas que acreditaram e investiram no 
jornal para destacar suas marcas. Por essas e outras, 
estamos traçando vários planos e ideias para 2018, 
quando faremos um trabalho muito além dos nossos 
impressos: ações sociais, palestras, parcerias, en-
contros de empresas e por aí vai. Queremos mostrar 
que com boas parcerias e união podemos superar 

qualquer crise e buscar os melhores resultados.
Nesse meio tempo cuidaremos muito bem ainda dos 

nossos jornais Cidade Nova em Foco e Em Foco Turismo, 
assim como da revista Pet em Foco. Todos são muito bem 
aceitos pela população em geral, com redes sociais bas-
tante movimentadas e servindo de inspiração para tantas 
pessoas, não só em BH, mas em outros estados e ci-
dades, onde conseguimos também formar maravilhosas 
parcerias. E iremos reforçar ainda nosso trabalho com 
comunicação integrada, marketing e gestão de redes 
sociais, com uma equipe bem preparada para buscar os 
melhores resultados e, principalmente, visibilidade para 
as empresas que apostam em nossas ferramentas.

Enfim... não posso deixar de reforçar que publicida-
de não é gasto como muitos pensam, mas investimento. 
Sempre temos a expectativa de bons resultados e vendas 
através de um anúncio publicitário, mas na pior das hipó-
teses, sua marca será estampada em 25 mil exemplares, 
alcançando aproximadamente 100 mil pessoas bem pró-
ximas à sua empresa. Tudo isso num trabalho de total 
qualidade, com distribuição impecável, ótimos parceiros 
e uma significativa experiência e tempo de mercado. 
Acreditem e sejam vistos para serem lembrados!

Vamos em frente com confiança, determinação e a 
certeza de que, com muita luta, colheremos os frutos e 
com a benção de Deus teremos um país mais justo e dias 
bem melhores. Que assim seja!

Fabily Rodrigues (Diretor / Editor da Em Foco Mídia)
emfocomidia@emfocomidia.com.br
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Luziana Lanna em novo endereço no Jaraguá Novo conceito de padaria é inaugurado
na PampulhaA unidade Jaraguá da escola de idio-

mas Luziana Lanna está de casa nova. 
Desde o dia 13 de novembro, a institui-
ção, que antes era na Rua Furtado de 
Menezes, passou a funcionar na Rua 
Izabel Bueno, 1339. De acordo com dire-
tora e professora Kenya Lopes, o objetivo 
da mudança foi prezar pelo conforto e o 
bem-estar do aluno. “Tínhamos uma es-
trutura muito boa, mas não podemos dei-
xar de pensar em um local mais acessível 
para todos. A nossa escola já é de reno-
me no bairro, então chegou o momento 
de expandir, ir para um lugar mais privi-

legiado, com maior visibilidade. O nosso 
objetivo foi um conjunto de pensar no 
aluno, maior visibilidade e proporcionar 
uma melhor estrutura”, finaliza.

Com mais de 20 unidades em Belo 
Horizonte e região metropolitana e qua-
se 40 anos de atuação, a Luziana Lanna 
Idiomas conta com uma metodologia que 
respeita as individualidades dos alunos e 
estimula a essência de cada um com au-
las personalizadas e interativas. A escola 
funciona de segunda a sexta, das 7h às 
21h e aos sábados, das 8h às 12h. Mais 
informações: 2127-2922. 

A Avenida Portugal ganhou uma 
novidade na área de panificação. Inau-
gurada em outubro, a Hangar dos Pães 
é a primeira padaria showroom de 
equipamentos do Brasil, com proposta 
inovadora, especialmente em relação 
à tecnologia, peças alemãs, amplo es-
paço e vista privilegiada para um dos 
cartões-postais de Belo Horizonte.

Segundo o proprietário Rafael Siqueira, 
“o mercado mineiro precisa dessas inova-
ções, e nós estamos trabalhando para 
atender às demandas comerciais e resi-
denciais”, ressalta. A padaria é uma espé-
cie de showroom da Penatec, que trabalha 

com venda, troca e manutenção de equi-
pamentos para panificação. 

O proprietário destaca ainda que, 
além de produtos de qualidade, a empre-
sa preocupa-se em atender à população 
com preços de custo, mantendo o cari-
nho com o cliente. “Temos o cuidado de 
mostrar à nossa clientela que ela é bem-
vinda, e a padaria não é só uma novidade. 
Além do cuidado de trabalhar com pes-
soas, temos como meta resgatar o tradi-
cionalismo sem perder a modernidade”, 
finaliza.  A Hangar dos Pães funciona dia-
riamente, das 6h às 22h, na Av. Portugal, 
4304. Mais informações: 3566-7063.

FABILY RODRIGUES

DIVULGAÇÃO

JARAGUÁ INFORMA

www.santamarcelina.org.br/colegios/belohorizonte

LIGUE E AGENDE UMA VISITA 
TEL.. (31) 3441-4988

COLÉGIO 
SANTA 

MARCELINA

Uma boa educação somada aos nossos valores. É assim que,
há mais de 100 anos, formamos nossas crianças para que eles
se tornem adultos felizes com suas escolhas. É por isso que 
o Santa Marcelina é hoje a casa de mais de 17 mil alunos 
em todo o país. Do Maternal ao Ensino Médio.

SEUS FILHOS SONHAM. 
A GENTE AJUDA A REALIZAR.

Michele Chin - 11 anos
5° ano - EF
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Tempo de solidariedade 
O fim de ano aproxima-se e o espí-

rito solidário aflora-se. As pessoas sen-
sibilizam-se e mobilizam-se para ajudar 
o próximo, embora o ideal fosse que 
campanhas e conscientizações assim 
acontecessem durante todo o ano. Para 
quem faz uma doação, a sensação é de 
dever cumprido e um coração em paz. 
Para quem recebe, a felicidade de ga-
nhar o que precisa. 

Por esse motivo é que a 
Em Foco Mídia está de portas abertas 
para receber, até o dia 15 de dezembro, 

alimentos não perecíveis, brinquedos, li-
vros, roupas e produtos de higiene, que 
serão destinados a instituições carentes, 
a serem definidas  de acordo com suges-
tões e necessidades. Contamos com a 
sua ajuda e solidariedade para tornar o 
Natal de muitas pessoas bem mais feliz! 

O endereço para entrega é: Rua 
Conselheiro Galvão, 68 – Jaraguá. Horário 
de funcionamento: 9h30 às 12h e 13h30 
às 18h30. Além disso, você poderá acom-
panhar as entregas em nossas redes so-
ciais! Mais informações: 2552-2525.

INTERNET
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Casa do Chef apresenta Noite Gourmet

Cafeteria realiza eventos externos

O restaurante Casa do Chef, inaugura-
do este ano no bairro Jaraguá, apresenta 
mais uma novidade: a Petit Gourmet. A 
noite, programada para o dia 7 de dezem-
bro, será uma releitura do cardápio, com 
uma viagem ao mundo da gastronomia. 
Segundo o Chef Ozéas Gonzaga, proprie-
tário do restaurante, a ideia é apresentar 
para o cliente o que a casa tem de me-

lhor. “Vai ser uma noite especial, regada a 
champanhe, chopp, refrigerante, suco, co-
quetéis e onde teremos também pequenas 
porcelanas para degustação dos pratos e 
temperos da casa. O conceito é a degus-
tação de diferentes pratos, com consumo 
incluído no valor da entrada, que vai ser de 
R$ 80,00”. O evento acontecerá das 20h 
às 23h. Mais informações: 3643-1002.

Já pensou em realizar a confrater-
nização de fim de ano da sua empresa 
ou uma reunião entre amigos em uma 
aconchegante cafeteria? A Nata do 
Café, no bairro Dona Clara, já conhecida 
por seus cafés especiais e seu café co-
ado, realiza eventos internos e externos 
em Belo Horizonte.

Segundo as sócias e proprietárias, 
Amanda de Souza Barbosa Oliveira e 
Viviane Regina Favato Bárbara, a cafete-
ria tem como objetivo trazer para a região 
um serviço diferenciado e conta com es-
trutura para os mais variados eventos. “Já 
trabalhávamos com eventos internos no 
nosso espaço e, com isso, surgiu a pro-

posta de realizarmos eventos fora, como 
um “Café com Fraldas” no lugar do tradi-
cional chá de fraldas, em que montamos 
a nossa cafeteria no salão de festas do 
prédio de uma cliente“, ressaltam.  

Durante os eventos são servidos 
café espresso, cappuccino, mocha ita-
liano, bebidas geladas, além de comi-
das. Os pacotes são fechados de acordo 
com o interesse do cliente. A proposta 
tem como intuito surpreender os convi-
dados, dar um toque diferente e sair do 
tradicional. A Nata do Café tem capaci-
dade para até 30 pessoas e funciona de 
segunda a sábado no período da tarde. 
Mais informações: 99348-5602.

EVENTOS

Leitura na Praça destaca a importância de 
um mundo mais sustentável

A importância da natureza e como 
preservá-la. Esse foi um dos temas abor-
dados no Projeto Leitura na Praça – “Ser 
criança é natural” – do Colégio Dona 
Clara, realizado no dia 18 de novembro, 
na Praça Miriam Brandão. Os trabalhos 
apresentados tiveram como tema a re-
ciclagem e a transformação de materiais 
descartáveis enfatizando a importância 
da coleta seletiva. Foi abordada também 

a preservação das espécies. 
O projeto tem como objetivo formar 

bons hábitos e levar para o universo da 
criança a necessidade de se construir um 
mundo melhor. “O evento está muito bonito 
e muito colorido e fiquei surpresa em ver a 
quantidade de pais e alunos participando 
dos projetos. O colégio está de parabéns”, 
ressalta Luciana Dias, mãe de um aluno. 
Mais informações: 3497-6919.

FOTOS: FABILY RODRIGUES
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A escola de idiomas 
Red Balloon, Unidade 
Pampulha, realizou no 
dia 21 de outubro uma 
amostra de aula aberta 
com o objetivo de apre-
sentar o seu método de 
ensino para escolas da 
região e interessados em 
conhecer o trabalho de-
senvolvido pela instituição.

De acordo com a professora e respon-
sável pela comunicação da escola, Flávia 
Velloso Bruschi, a finalidade do evento é 
mostrar a prática dentro de sala de aula. 
“A Red Balloon é uma escola de inglês com 
uma metodologia lúdica e desenvolvida es-
pecificamente para crianças a partir de três 
anos. Por isso, realizamos uma espécie de 
escola aberta para apresentarmos o nosso 
trabalho pedagógico e mostrar como funcio-
nam as atividades dentro de sala de aula, 

além da rotina dos alunos”, revela.
A escola trabalha com alunos de três a 

16 anos, com métodos para crianças e ado-
lescentes, obtendo resultados notórios. Além 
de um aprendizado sólido, oferece carga ho-
rária adequada para a fluência no idioma, 
com atividades adequadas para cada faixa 
etária.  Flávia ressalta que um dos objetivos 
é tornar o ensino de inglês uma aula leve, 
e não cansativa. A Red Balloon Pampulha 
está localizada na Avenida Santa Rosa, 641. 
Mais informações: 3786-8605.

Instituição infantil realiza Mostra CulturalEscola de idiomas promove aula aberta 
para população Conhecimento é algo que nunca se 

esgota. Foi nesse intuito que a Canguru 
Escola para Infância realizou, no final de 
outubro, uma mostra cultural com apre-
sentações de alunos de um a cinco anos, 
com o objetivo de incentivá-los a estudar, 
investigar e experimentar diferentes situ-
ações. Cada turma ficou responsável por 
um tema – escolhido pelas crianças – que 
foi exposto para toda a escola. 

“O objetivo final do projeto é compar-
tilhar o conhecimento com a comunidade 

escolar”, ressalta a professora do Infantil 
5, Elessandra Helena Ribeiro. Segundo 
ela, “a mostra traduz o conhecimento 
adquirido com o projeto, através de traba-
lhos, vivências e muitas experiências”.

A exposição contou com temas 
sobre o desenvolvimento gráfico, sen-
timentos, natureza, pássaros e ani-
mais em geral.  A Canguru Escola para 
Infância está localizada na Avenida 
Santa Rosa, 756, São Luiz. Mais infor-
mações: 3403-2349. 

FOTOS: FABILY RODRIGUES

PAMPULHA INFORMA

@CanguruEscolaparaInfancia  |      @canguruescolaparainfancia |      @Escolacangurubh

Matrículas Abertas 2018
Há mais de 10 anos oferecendo um espaço acolhedor com segurança, carinho e respeito pela infância!

Berçário e educação infantil

Av. Santa Rosa, 756, Bairro São Luiz - BH/MG | (31) 3403-2349 ou 99390 -2200
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Comerciantes da Pampulha traçam metas para as vendas de fim de ano
Caminhar pelas ruas da região onde você mora, 

cumprimentar os vizinhos e comprar tudo aquilo de que 
precisa. Essa cena é típica de quem frequenta e valoriza 
o comércio de bairro. E pensando no bem-estar dos 
moradores, o comércio de rua da região da Pampulha 
diversificou-se significativamente nos últimos anos e 
tornou-se uma ótima opção para compras devido à 
praticidade e à rapidez. Lojas de roupas, calçados, 
cosméticos e utilidades domésticas multiplicaram-se e 
formaram núcleos importantíssimos na região. E, mesmo 
em um cenário muitas vezes desfavorável, devido à crise 
econômica que se tornou pauta constante em rodas de 
conversas e na mídia, os lojistas da região se mantêm 
fortes e com boas expectativas para a melhor época do 
ano para o seu negócio: o Natal.  

Para driblar a crise, muitos comerciantes foram em 
busca de alternativas para melhor atender seus clientes 
e, assim, alcançar um público maior. O Jornal Jaraguá em 
Foco ouviu alguns deles, que relataram as novas ações 
adotadas para que seja possível passar um final de ano 
com boas perspectivas de vendas e, assim, retomar os 
bons índices de crescimento de outros anos. 

Benefícios e estratégias
Com a chegada do fim de ano é natural que as pessoas 

já comecem a se programar para as compras de Natal. 

Segundo dados da Pesquisa Mensal de Comércio (PMC), 
há uma estimativa que mostra que as vendas do comércio 
varejista cresceram 0,5% em setembro na comparação 
com o mês anterior. Em relação a setembro de 2016, a alta 
foi de 6,4%. O acumulado deste ano foi de 1,3%. Para a 
Confederação Nacional do Comércio de Bens, Serviços e 
Turismo (CNC), os dados confirmam as boas expectativas 
sobre o comportamento das vendas neste fim de ano. A 
CNC espera que o varejo movimente R$ 34,7 bilhões. 

Os comerciantes apostam em variados produtos que 
possam atingir diferentes públicos. Dentre as estratégias 
estão a busca por novos fornecedores, a criação de 
promoções e a diversificação nos itens oferecidos. A 

proprietária da loja Delux, Cleyde Almeida Lage Duarte, 
ressalta que para esta época do ano procurou produtos 
diferenciados para melhor atender seus clientes. “Fomos 
em busca de produtos mais acessíveis e que possam 
atender desde o cliente que quer presentear com uma 
lembrancinha para amigo oculto até o que precisa de 
um vestido de festa, ou algo com maior custo-benefício. 
Queremos que encontrem um produto bacana, com preço 
legal e que possam presentear a todos”. 

O cuidado ao pensar no cliente e buscar atender da 
melhor forma mostra como o comércio da região está 
focado em eficiência. Planejando a melhor forma de receber 
os moradores da região, a proprietária da loja Essencial 

FOTOS: RAYSSA LOBATO

Cacau Show Delux
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Comerciantes da Pampulha traçam metas para as vendas de fim de ano
FABILY RODRIGUES

Moda Íntima, Carla Renata Alves, mais uma vez foi atrás 
de ações para se diferenciar. “A nossa perspectiva é de 
um Natal melhor do que os dos últimos anos. Pensando 
no bem-estar de todos, contamos com um mix variado 
de produtos. A nossa loja oferece também aos clientes 
promoções de vale-compras e brindes”, conta.

Crescimento e fortalecimento
Há alguns anos existe uma disputa entre o comércio 

local e os grandes centros urbanos e shoppings. Porém, 
há de se destacar o desenvolvimento das lojas da 
região, que disponibilizam uma diversidade de produtos, 
atendimento diferenciado e ótimos preços. Para Francelini 
Brant, proprietária da unidade Jaraguá da Cacau Show, o 
comércio da região nos últimos anos tornou-se completo 
e variado. “Nas lojas da Cacau Show dos bairros podemos 
oferecer um atendimento mais personalizado, sem 
as imensas filas que se formam nas lojas dos grandes 

shoppings de Belo Horizonte. O principal benefício 
do comércio de bairro é a possibilidade de o cliente 
realizar as suas compras próximo de casa sem perda 
de tempo e deslocamentos curtos e  até sem custos  de  
estacionamento”, ressalta.

Opinião semelhante tem a proprietária da Guaxinim 
Moda Infantil, Tercia Cristina Tavares.  Ela destaca o 
atendimento personalizado dos comércios de bairro e 
a facilidade de estacionamento como pontos principais 
para o momento das compras.  “Temos um atendimento 
personalizado para os nossos clientes, diretamente com 
os proprietários, além do diferencial nas embalagens. Por 
mais simples que seja o presente, uma embalagem faz 
toda a diferença”. A proprietária ainda se diz confiante 
para o Natal deste ano. “O comércio está tendo uma 
reação. Este mês de novembro está sendo melhor que 
o do ano passado. Nosso site já está planejado para as 
vendas virtuais e também a nossa loja física. A estimativa 

é de um dezembro muito melhor”, finaliza.
É importante observar e destacar a mobilização 

do comércio nesta época e como as vendas poderiam 
alcançar melhores resultados se os lojistas locais 
mobilizassem-se em prol de ações conjuntas. Como por 
exemplo, iniciativas para captação de novos clientes, 
fidelização desses compradores com bom atendimento, 
bons produtos e preços acessíveis para todos. 

Para o bom resultado de uma ação é importante que 
os moradores valorizem os comércios de suas regiões e 
busquem conhecer de fato o que é oferecido, pois muitas 
vezes as opções são melhores que de grandes centros 
comerciais. E há mais vantagens: a possibilidade de 
negociar preços e prazos diretamente com o proprietário 
e a proximidade de casa. No mais, boas compras e um 
ótimo Natal para todos! (Rayssa Lobato)

CONTINUA NAS PÁGINAS 15 e 17

Essencial Guaxinim Morana
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OS MELHORES PRESENTES

concorra a um
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DICAS DE PRESENTES 
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A NATA DO CAFé (99348-5602)

Cestas diversas – R$ 59,90

MR. BARBOSA (3327-0190)
Shampoo para barba com esfoliante – R$ 40,00

Shaving gel para barbear – R$ 30,00
Balm para amaciar a barba – R$ 40,00

PEGADA PET (3582-8004)
Peitoral Solf Walk – R$ 95,99

Buddy Nylon Graveto (brinquedo) – R$ 39,90 
Cat laser Pet Game (lanterna de metal) – R$ 42,99

MORANA (3415-7413)
Conjunto com Pedras Zircônia - R$ 189,90
Conjunto com Flores Zircônia - R$ 299,00 

Brincos com base/gota Navetes e círculo Zircônia - R$149,90

DELUX (3427-0303)
Saia – R$ 149,90

Brinco – R$ 19,90  |  Colar – R$ 29,90 
Bolsa – R$ 149,90

ESSENCIAL MODA ÍNTIMA (3497-1343)
Kit Meia Infantil Lupo – R$ 29,95 (três pares)

Baby Dol (malha adulta) – R$ 39,95
Kit Cueca Boxer Lupo – R$ 41,95 (duas unidades)

CACAU ShOw (2511-6732)
Panettone Trufado Belga 750g – R$ 66,90

Delícias Gourmet 280g – R$ 49,90 
Kit Brinde de Ano-Novo 130g – R$ 30,90

GUAXINIM (3496-6201)
Macacão Anjos Baby – R$ 129,90 

Tênis de luz unicórnio  – R$ 149,90 
Camiseta Tigor T Tigre baby  – R$ 49,90

Mais uma vez divulgamos as dicas dos nossos 
anunciantes para ajudar aquelas pessoas que que-
rem comprar presentes para o Natal, amigo-oculto ou 
mesmo para uma confraternização. Como sabemos 
que nem sempre é fácil presentear, resolvemos dar 
um auxílio. O objetivo é contribuir para a lembrança e 
escolha do melhor presente sem a necessidade de ir 
para longe, ter de enfrentar o tumulto de fim de ano 
em shoppings e no centro da cidade.
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Comerciantes contam seus preparativos para o Natal

“Trabalhamos durante todo o ano com muito otimismo. No 
Natal não é diferente: a expectativa é ótima! Já no início de 
novembro iniciamos as adequações na equipe, no mostruá-
rio e no estoque para atender à demanda. Acreditamos que 
assim possamos contribuir com um ambiente renovado e 
agradável para nossos clientes celebrarem o Natal.”
Fabiano Tensol, Sócio-proprietário da Mangabeiras 
Cortinas

“Estamos muito animadas para a chegada do Natal, 
pois é uma época em que as pessoas querem ter a 
família e os amigos por perto. E nada melhor que um 
bom café para acompanhar esses momentos. Será um 
final de ano muito positivo e estamos otimistas por um 
2018 bem melhor.”
Viviane Regina Favato Bárbara, Sócia-proprietária da 
cafeteria A Nata do Café

“Temos a expectativa de um Natal melhor que dos úl-
timos anos, já que a economia começa a dar sinais 
de recuperação e o aumento do movimento nas lojas 
traz a energia positiva que tanto fazia falta. Estamos 
reforçando as nossas equipes e ampliando o horário de 
atendimento para atender melhor aos nossos clientes.”
Francelini Brant, Proprietária da unidade Jaraguá da 
Cacau Show 

“Procuramos trazer para a loja produtos com preços 
acessíveis para que todos possam presentear. Temos 
como foco atingir o que a pessoa está procurando. 
Seja uma lembrancinha para confraternização ou um 
vestido de festa. Prezamos em atender a todos os pú-
blicos com preços variados.”
Cleyde Almeida Lage Duarte, Proprietária da Delux

“A loja já está abastecida com os mais variados produtos 
para moda íntima, adulto e infantil. Trabalhamos com um 
mix variado e, durante o período de Natal, oferecemos aos 
clientes promoções de vale-compras e brindes. Acredito 
em um final de ano bem promissor e nossa variedade de 
produtos contribui significativamente para isso.”
Carla Renata Alves, Proprietária da Essencial Moda 
Íntima

ENQUETE

“Temos um atendimento personalizado para os nossos clien-
tes, que é feito diretamente com os proprietários, além do 
diferencial nas embalagens. Por mais simples que seja o pre-
sente, uma embalagem bem feita faz toda a diferença. Nosso 
site já está preparado para as vendas virtuais, assim como a 
loja física. A perspectiva é de um dezembro muito positivo.”
Tercia Cristina Tavares, Proprietária da Guaxinim 
Moda Infantil
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Opções de Réveillons na Pampulha
Mais um ano está prestes a se iniciar e várias pesso-

as ainda não decidiram o local em que irão celebrar esse 
momento. Para quem resolveu ficar em BH, opções não 
faltam, especialmente na região da Pampulha. Confira al-
gumas opções para comemorar a chegada de 2018.

JARAGUÁ COUNTRY CLUB
Atrações: Banda Brilhantina e Os Baianeiros
Informações e vendas: 3490-9109 / 9110

Réveillon AABB
Atrações: Banda H Fox
Informações e vendas: 3439-9900 e www.aabbbh.com.br

IATE
Atrações: César Menotti e Fabiano, Fernando e 
Sorocaba e MC Livinho
Informações e vendas: (31) 99100-0000

28º ShOw DE FOGOS TV ALTEROSA 
Informações: 3263-5474

PIC
Atrações: Banda Êxito e Banda Estratégia
Informações e vendas: (31) 3516-8282

LABAREDA
Atração: Banda Super Som C&A
Informações e vendas: (31) 3499-1313

CLUBE BELO hORIZONTE – Réveillon Privilégio Extra
Atrações: Banda Papo di Bakana, SambaduB, MC L da 
Vinte, MC Lan, MC K9, MC Kaio, Cia A Onda, e DJs do 
Batidão Extra
Informações e Vendas: (31) 3515-9400 / 
www.centraldoseventos.com.br 

ASSOCIAÇÃO DA CAIXA ECONÔMICA FEDERAL
Atração: WKS Banda Show
Informações e Vendas: (31) 3439-5000 /
www.apcefmg.org.br

VIRADA FEST (Mansão Pampulha)
Atrações: Grupo Akatu, Davi Ferraz, Felipe Hott, Caio 
Moreira e Vitor Augusto
Informações e vendas: (31) 4141-5151

hOTEL OURO MINAS
Atração: Banda Enne e DJ
Informações: (31) 3429-4001 / www.ourominas.com.br

hOTEL OThON PALACE
Atração: Banda Música & Cia
Informações e vendas: (31) 2126-0000 / www.othon.com.br

MIX GARDEN 
Atrações: Dilsinho, Os Baianeiros, Sunga de Pano, 
Matheus & Gabriel e DJs. Informações e vendas: (31) 
3581-3722 / www.centraldoseventos.com.br

ESPAÇO MEET PORCÃO
Atrações: Thiago Carvalho, Mais 80, DJ Lutti e Rafa Santos
Informações e vendas: (31) 3293-8787 / 
www.centraldoseventos.com.br

RéVEILLON wEEKEND ChALEZINhO
Atrações: Henrique e Diego, Samba Brother e DJs
Informações e vendas: www.sympla.com.br

INTERNET

OUTROS PONTOS
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JARAGUÁ CONTA SUA HISTÓRIA

Francisco Ferreira Campos, 76 anos, aposentado

Exemplo de vida bem vivida

Humilde, educado e 
sereno. Esse é Campos, 
como gosta de ser cha-
mado. “Nada de senhor!”, 
disse em meio a algumas 
risadinhas. Nascido em 
7 de dezembro de 1941, 
Francisco Ferreira Campos 
carrega no olhar uma pai-
xão pelo bairro Jaraguá. 

Patologista há 49 
anos, é pai de duas mu-
lheres e de dois homens 

e tem quatro netos. A primeira vez que veio visitar o 
bairro foi em 1959, quando inscreveu-se no quartel da 
Aeronáutica, onde trabalhou por longos anos. Campos 
tinha um lote na Avenida Pedro I, mas gostou tanto do 
Jaraguá que resolveu continuar a vida por aqui. 

“Antigamente não existiam avenidas e ruas como 
hoje. Eram estradinhas e as árvores ficavam no meio da 
rua”, lembra. Após a compra de sua casa, na qual mora 
até hoje, trouxe a esposa para conhecer o novo lar da 
família. “Ela saiu triste daqui. Não havia casas, ônibus, 

comércios... não tinha nada!”, relembra, saudoso. 
Campos conta também que era comum a presença de 

animais. “Uma vez minha filha, com dois aninhos, chegou 
perto de mim e falou que tinha um bicho lá atrás (na co-
zinha). Pensei que era cachorro ou gato e fui até o lugar. 
Cheguei e me deparei com uma cobra coral no fundo da 
minha cozinha”, relata. Segundo ele, era preciso tampar a 
parte de baixo das portas para se sentirem seguros. Mas, 
com muita luta, ele criou filhos, netos e viveu ao lado da 
mulher por muitos anos no bairro Jaraguá. “Gosto muito 
daqui, de verdade. Só me mudo quando morrer”, brinca. 

Conselhos
Francisco é um homem de muitas qualidades e, a partir 

de sua vivência e percepção, adora criar frases, muitas delas 
motivacionais. Pedimos que resumisse sua história em uma 
e saiu-se com esta: “Vencer sem lutar é triunfar sem glória”, 
disse, convicto. Atuante na Igreja Santo Antônio, aconse-
lhou-nos com outra de suas frases: “Coloque sempre Deus 
à frente de sua vida. Só assim chegará à vitória”. Ministro 
na paróquia, chegou a fazer homilia e a celebrar cultos, a 
pedido de Padre Lourival. Tem o dom de interpretar e de se 
comunicar bem. “Sou desinibido. Senti-me bem pregando o 

evangelho para as pessoas que estavam presentes”, relem-
bra, com um sorriso no rosto. 

“O bairro melhorou muito. Posso dizer que uns mil por 
cento!”, brinca o patologista. Antes, Campos precisava ir 
até a outros bairros mais movimentados e até o centro da 
cidade para comprar remédios. E era importante levar um 
pequeno estoque para casa. Hoje, mora quase em frente a 
uma grande farmácia e tem fácil acesso a tudo. 

Bastante viajado pelo Brasil, já esteve em diversos lu-
gares em função de sua profissão, mas garante ter sido 
um pai presente. “Sou muito satisfeito com a minha vida. 
Meus filhos são todos muito bons. Todos estudaram e, atu-
almente, trabalham. Minha esposa (já falecida), D. Neuza, 
ensinou e educou os meus filhos muito bem. Claro que eu 
também fazia minha parte, mas graças a ela hoje sou rea-
lizado assim”, conta emocionado. 

Amante da vida, Campos ainda revela: “Nasci pra viver 
e gosto disso. Gosto de andar, bater papo, tomar minha 
cerveja. Estou bem assim, com 76 anos, não é à toa. Nin-
guém foi feito pra ficar parado: quem fica parado é poste e, 
ainda, acaba caindo!”, finaliza. E que Campos torne-se um 
exemplo para nós: garra, força e sabedoria podem defini-lo 
muito bem. Vamos viver! (Letícia Polito)

LETÍCIA POLITO
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Polícia Civil recebe viaturas para  
Ceflans e Delegacia de Mulheres

A Polícia Civil de Minas Gerais – 
PCMG recebeu, no dia 20 de outubro, 
quatro novas viaturas para o desem-
penho de suas atribuições. Os veícu-
los foram adquiridos por indicação de 
emendas parlamentares do deputado 
federal Delegado Edson Moreira (PR) 
e irão compor a frota das centrais de 
0Flagrantes do 1º Departamento de 
Polícia em Belo Horizonte e do Depar-
tamento de Investigação, Orientação e 
Proteção à Família - Divisão Especia-
lizada de Atendimento da Mulher, do 
Idoso e do Portador de Deficiência.

O Chefe da PCMG, Delegado-Geral 
João Octacílio Silva Neto, agradeceu ao 
Deputado Edson Moreira pelas viaturas, 
ressaltando a importância da represen-
tação na Câmara dos Deputados.

De acordo com o Delegado Edson Mo-
reira, a Polícia Civil vinha sendo despre-
zada pelos últimos governos e merece 
um tratamento especial. O parlamentar 
destacou os critérios para entrega das 
viaturas. “Estou trabalhando com prio-
ridades, levando em conta o estado da 
frota de cada Departamento, o índice de 
criminalidade e a necessidade de cada 
região. A Região Metropolitana, onde se 
concentram mais de 50% das ocorrên-
cias, está sendo atendida primeiramen-
te, mas o interior do estado está na lista 
para as próximas aquisições”, frisou.

Além de pleitear recursos para ou-
tras viaturas, Moreira prometeu que 
irá buscar a aquisição de equipamen-
tos para o trabalho de investigação da 
Polícia Civil.
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Pessoas diferentes precisam de métodos diferentes.

luzianalanna.com.br
UNIDADE JARAGUÁ

NOVO ENDEREÇO:

Rua Izabel Bueno, 1.339 | 31 2127-2922

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

matrículas abertas
para o mundo.

novas
turmas para

iniciantes com
valores 

promocionais

Faça 
uma Aula

experimental e
conheça nossa

metodologia
única.


