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O fim do ano chegou e as pessoas já se mobilizam 
para as confraternizações, reuniões e comemorações típicas 
do Natal e Ano Novo. Pensando nisso, e aproveitando esta 
época que favorece bem o comércio, os lojistas da região 
do Jaraguá estão investindo em promoções, descontos, 
renovação de estoque, produtos diferenciados, contratações 
temporárias, sorteio de brindes, entre outras alternativas 
para atrair os clientes ansiosos para comprar os presentes 
para amigos e familiares.

É preciso oferecer algo a mais para fazer com que o 
cliente opte por uma loja específica em vez de outra, ou 

que ele prefira consumir no bairro em vez de ir para os 
tumultos tradicionais dos shoppings. Isso é possível hoje, 
pois a realidade do comércio local mudou. Há produtos 
melhores, com preços competitivos, além das facilidades 
de estacionamento, atendimento mais personalizado, entre 
outros benefícios que deixam o cliente mais à vontade e com 
mais confiança.

Passear pelos corredores dos shoppings se tornou 
uma aventura nem sempre muito agradável. A multidão 
atrapalha a visualização das vitrines e escolher qualquer 
produto requer muita paciência. Com tanta demanda, o 
atendimento das lojas se torna mais lento e os preços ainda 

mais salgados. Por isso, consumir nos bairros locais tem se 
tornado algo cada vez mais interessante e prático e, para 
facilitar, as lojas apostam em diferenciais.

O mês de dezembro sempre traz um ânimo maior para 
o comércio e para as pessoas de um modo geral. Por isso é 
hora de ir às compras e também de vender com sabedoria, 
sem abusar dos preços, mantendo um bom atendimento 
para fidelizar os clientes e provar que consumir nos bairros 
é uma ótima opção.

Leia mais nas páginas 10, 11, 12 e 13

PRÓXIMA EDIÇÃO – Em nossas próximas edições teremos matérias sobre os preparativos e o mo-
vimento nos ESPAÇOS DE BELEZA nessa época de alta procura devido aos eventos de fim de ano, 
sobre os incômodos com BARULHOS incessantes (som alto, latido de cachorro, alarme, etc.) que 
atrapalham as pessoas no dia a dia, além de abordarmos problemas relacionados a QUEIMADAS 
DE LIXO e folhas secas em residências e calçadas e os direitos e garantias de quem compra ou 
aluga um imóvel novo e se depara com problemas estruturais.
Manteremos as colunas “Quadro de Empregos”, “Leitor em Foco”, “Jaraguá Conta sua 
História”, (em que os moradores mais antigos relatam suas histórias curiosas e divertidas sobre o 
começo do bairro) e “Saúde e Bem-estar”, abordando os mais diversos assuntos ligados à saúde 
e à qualidade de vida. Quer dar a sua opinião sobre algum assunto? Participe!

CONFIRA NESTA EDIÇÃO
Praça Brandão Amorim será revitalizada – 
Página 3
Escolas realizam eventos de final de ano – 
Página 5
Sistema BH Bike facilita deslocamento e 
amplia lazer – Página 17
Quadro de empregos com novas vagas – 
Página 19

FABILY RODRIGUES

Fim de ano mobiliza comércio da região
CID COSTA NETO

Boaprenda
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CRÔNICA

Falar de Deus é sempre 
muito bom, mas ao mesmo 
tempo muito complexo, de-
pendendo do ponto de vista e 
do que abordar. Ainda assim 
vou aproveitar esta época do 
ano para falar um pouco da 
importância de nossa fé Nele 
em um período tão tumultua-
do e difícil para alguns, seja 
pela correria de trabalho (que 
normalmente aumenta no fim 
de ano), pelo final do período 

escolar, pela expectativa de conseguir um trabalho, uma 
oportunidade de viagem ou um resultado de concurso ou 
Enem ou simplesmente porque o final do ano e as festivi-
dades nem sempre são como algumas pessoas queriam. 
Motivos não faltam.

No entanto, quem tem em Deus o centro de tudo, 
conhece bem o que Ele sempre demonstrou e ensinou: o 
amor incondicional. Ele sabe quando você está cansado e 
desencorajado porque os esforços não tiveram resultados 
positivos, porque o dia não rendeu e pelas várias vezes 
que você tentou, foi injustiçado ou não foi reconhecido. 
Mas Deus sabe o quanto você tentou. Você ainda assim 
fica sem saber se vale a pena persistir ou como fazer para 
recomeçar. Pode parecer piegas, conselho ou texto de auto-
ajuda, mas quando menos se espera, na maioria das vezes, 
a solução aparece, mesmo de uma maneira diferente da 
que você esperava ou gostaria. Ele sempre terá a solução 
e você vai sentir isso de várias maneiras. Às vezes nem 
vai perceber. Às vezes algo te conforta, te alivia, te faz ter 
uma paz de espírito ou mesmo uma ótima ideia ou um 

momento de otimismo e/ou esperança. É Deus te confor-
tando. Onde você estiver, seja do jeito que for, mesmo que 
ninguém mais saiba, Deus sempre saberá qual a melhor 
direção para você.

Deus está acima das religiões. O que Ele quer são co-
rações sinceros, quebrantados. O importante é conservar 
seu coração sincero e sempre aberto para o que Deus tem 
a colocar nele. Mesmo quando tudo parece difícil e sem 
sentido é importante lembrar que Ele nos pede para depo-
sitarmos em Suas mãos todos os problemas, decepções, 
angústias, dores, ansiedades, rancores, remorso e perdas. 
O importante é não perder a fé e manter seus passos e as 
boas sensações que Ele te proporcionará. Para que oportu-
nidades surjam, para os resultados esperados, para o mo-
mento que tanto almeja, se tiver em paz com Deus e manter 
sua fé, o caminho será bem mais fácil, pois Ele é como a 
luz, cuja presença não sabemos explicar, mas sem ela não 
teríamos como viver direito, perderíamos a direção. 

Ele é quem de fato conhece você. Conhece seus me-
dos, frustrações, felicidades e sonhos. Seu destino, a es-
trada que você tem de seguir. Rezamos e pedimos graças, 
mas Ele já sabe tudo o que você precisa. E Ele sabe se 
deve te atender naquele momento ou te fazer esperar para 
torná-lo mais forte e preparado para os próximos capítulos 
de sua vida. Nada é por acaso e tudo sempre terá o tempo 
certo para acontecer. Há um tempo certo para tudo e para 
tudo uma razão. Acreditar nisso já ajuda muito na espe-
rança por dias melhores e pelo seu momento futuro tão 
almejado, pois o amor de Deus é incondicional.

Ele vai sempre compreender o que está em seu cora-
ção, pois Ele te recebe do jeito que você estiver, mesmo 
quando se afasta. Às vezes parece que não, mas Ele co-
nhece seu amor, sua maior dor, sua saudade, a esperança 

que te faz lutar, os sonhos que movimentam a sua vida 
e a esperança que te faz ou pode te fazer feliz. Ele sabe 
quando você está cansado e desencorajado por esforços 
que não deram frutos; quando você chorou por longo tem-
po, com o coração cheio de angústia. Ele te ama mesmo 
quando você deixa de crer, quando O questiona e perde 
a confiança Nele. “Sofro com você toda a sua dor, e lhe 
estendo as mãos a todo o momento, embora muitas vezes 
você teime em não me pedir ajuda, mesmo assim, continuo 
a lhe proteger”. É bem assim...

O consolo e a esperança vêm Dele. Por isso, acalme 
seus passos e diminua o ritmo sempre que necessário. 
Retire a tensão dos seus músculos, diminua a ansiedade, 
acalme sua mente e desacelere as batidas do seu coração. 
Assim, perceba os obstáculos que você já conseguiu supe-
rar... você já aprendeu e cresceu muito nesta vida. Quando 
tropeçar e cair é preciso levantar logo, estabelecer metas, 
planos e prosseguir com firmeza em vez de ficar parado 
e perder a coragem. Conhecendo bem suas metas e seu 
coração, analisando seu projeto de vida e mantendo senti-
mentos puros e para o bem e percebendo as necessidades 
das pessoas que te querem bem, fica mais fácil prosse-
guir. Mas para isso é imprescindível perceber e valorizar 
as pequenas coisas e a profundidade, riqueza e poder da 
bondade e da justiça divina.

Que Deus abençoe imensamente a sua vida, sua fa-
mília, seus objetivos pessoais, seus projetos profissionais, 
seu trabalho, seus amigos, e todos aqueles a quem você 
quer bem. E lembre-se: Ele olha pra você o tempo todo... 
em todos os dias de sua vida.

Fabily Rodrigues (Editor)
emfocomidia@emfocomidia.com.br

Deus te ajudando

Jornal Jaraguá em Foco é uma publicação informativa mensal da Em Foco Mídia, voltada aos moradores, 
comerciantes e demais interessados dos bairros Jaraguá, Dona Clara, Liberdade, Aeroporto, Universitário, In-
daiá, Santa Rosa e parte do São Luís e São José. Independente e imparcial, não temos comprometimento ou 
vínculo com nenhuma associação, empresa ou empresário, político ou entidade. Nosso objetivo é informar, 
esclarecer, debater, criticar e melhorar a qualidade de vida da região, por meio de matérias informativas, 
dicas, informações úteis e notícias voltadas para os envolvidos com os bairros locais. O Jornal é distribuído 
gratuitamente (10 mil exemplares) nas residências, comércios, clubes, empresas, centros comerciais e de-
mais locais de grande circulação. 
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ANUNCIE AQUI

Destaque o nome de sua empresa nos jornais da “Em Foco Mídia”! É uma maneira segura e 
com maior possibilidade de retorno para divulgar os serviços e produtos que ela oferece. 
Os 10 mil exemplares de cada um dos quatro jornais são distribuídos gratuitamente nas 
residências, comércios e instituições, além de demais locais estratégicos e de grande cir-
culação dos bairros em que atuamos. São distribuídos ainda em clubes (Jaraguá, Iate, 
PIC, Labareda, Vila Olímpica, Cruzeiro e XV Veranista), academias, restaurantes, padarias, 
farmácias, supermercados, associações e demais organizações de cunho comunitário 
e social. É a garantia de ser visto num meio de comunicação com credibilidade, sede 
própria, alta visibilidade, qualidade gráfica e editorial, com papel diferenciado e uma 
distribuição impecável.

JARAGUÁ EM FOCO: Distribuído gratuita-
mente nos bairros Jaraguá (Liberdade/ 
Santa Rosa), Dona Clara, Aeroporto, 
Universitário, Indaiá e São Luiz.

CIDADE NOVA EM FOCO: Cidade Nova, 
União, Silveira,  Palmares e parte do Ipiranga, 
Sagrada Família e Nova Floresta.

OURO PRETO EM FOCO: Ouro Preto, 
Castelo, São José, São Luiz e parte do 
Engenho Nogueira, Paquetá, Alípio de 
Melo e Bandeirantes.

PLANALTO EM FOCO: Planalto, Itapoã e 
parte do Campo Alegre, Vila Clóris, Santa 
Amélia e Santa Branca.

emfocomidia@emfocomidia.com.br | www.emfocomidia.com.br

lipy1@yahoo.com.br

VOLTA ÀS

AULAS

2015
CONTE COM

A LIPY

Av. Isabel Bueno, 1026, Jaraguá - Tel.: (31) 3443-5808 - 3443-4911
R. Antônio José dos Santos, 133, Céu Azul - Tel.: (31) 3496-1729

Nas dependências do Colégio Santa Marcelina - Tel.: (31) 3441-1166
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Uma das praças mais conhecidas da re-
gião do Jaraguá sofrerá intervenções para ser 
revitalizada. A Praça Brandão Amorim, conhe-
cida também como “Pracinha da Amizade” e 
localizada na Rua Intendente Câmera, próximo 
à esquina da Rua Izabel Bueno, recebeu uma 
verba de cerca de R$ 275 mil através de uma 
emenda de infraestrutura solicitada pelo 
Deputado Federal Diego Andrade para ser 
reformada e atender melhor à comunidade. 
“Estamos sempre buscando emendas para 
contribuir na infraestrutura de espaços de 
lazer e esporte, como as praças. A requisi-
ção do Jaraguá é mais uma dessas”, expli-
ca o deputado que tem um carinho especial 
pelo Jaraguá por já ter morado no bairro. A 
Prefeitura, por meio da Superintendência de 
Desenvolvimento da Capital, assinou a ordem 
de serviço em outubro de 2014 para executar 
serviços e obras, que já se iniciaram.

Os serviços previstos incluem recompo-
sição e restauração das calçadas, piso inter-
travado na área dos equipamentos da “Aca-
demia a Céu Aberto” e no cômodo da SLU, 
pintura das esquadrias e paredes, criação de 
novos canteiros, instalação de bebedouro, 
piso emborrachado na área do playground, 
substituição dos bancos em torno do eixo 
central, além da substituição da mureta por 
bancos na área do playground.

O espaço já conta com a “Academia a 
Céu Aberto” e brinquedos juntos a uma bela 
arborização, o que proporciona uma significa-
tiva presença de crianças e pessoas da me-
lhor idade. Com isso, a expectativa é que a re-
forma potencialize essa harmonia e continue 
a fazer com que o local proporcione lazer e 
muito divertimento para as pessoas de todas 
as idades. As obras deverão ser concluídas na 
segunda quinzena de fevereiro.

Praça Brandão Amorim será
revitalizada

- Vinhos Nacionais e 
Importados (170 
rótulos)

- Whiskeys Nacionais e 
Importados

- Cachaçaria (80 
rótulos)

- Destilados Nacionais 
e Importados

- Cervejas Nacionais e 
Importadas

- Salaminhos Coloniais 
de Sta Catarina

- Embutidos Ceratti

- Tábuas de frios

- Massas Caseiras

- Patês

- Queijos Variados

- Queijo ralado na 
hora

- Café moído na hora

- Os melhores doces de 
Minas

- Biscoitos variados

Rua Borges, 463, loja 2

Bairro Jaraguá

3441-6215

A primeira adega delikatessen do 
Jaraguá completa 3 anos e é você 
quem ganha o presente. Confira!

Funcionamento: Segunda a Sábado de 9h às 20h

Veja nossa localização:

Rua Borges

Rua Izabel Bueno
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Praça
dos táxis

 CRISTINA
TEM TUDO QUE VOCÊ PRECISA

Medicamentos    |    Perfumaria    |     Presentes    |     Entrega em Domicílio

A CRISTINA CUIDA MAIS DE VOCÊ.

D R O G A R I A  -  D R U G S T O R E

A CRISTINA CUIDA MAIS DE VOCÊ.

D R O G A R I A  -  D R U G S T O R E
LOJA BAIRRO AEROPORTO
Rua General Aranha, 315 
Belo Horizonte - MG
CEP 31.270-400
Telefone: (31) 3491-9660

LOJA DONA CLARA
Avenida Sebastião de Brito, 371
Belo Horizonte - MG
CEP 31260-000
Telefone: (31) 3567-7771

A CRISTINA CUIDA MAIS DE VOCÊ.

DRUGSTOREDRUGSTORE

Uma drogaria-drugstore completa com grande variedade para sua conveniência, 
atendimento especial, ofertas imperdíveis e bem perto de você.

VINÍCIUS BRANDÃO
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JARAGUÁ INFORMA

O Posto Ipiranga da Rua Izabel Bueno 
inaugurou sua loja de conveniência Am 
Pm no dia 4 de novembro. A loja conta 
com produtos diversos para lanche, pa-
daria, biscoitos, doces importados e be-
bidas em geral. No local também há cer-
vejas especiais, artesanais e tradicionais 
em um ambiente refrigerado e agradável 
para o cliente escolher seu produto. Cha-
mada de bear cave esse refrigerador é 
uma novidade a mais dentre a variedade 

de serviços da loja, que conta com com-
bos e preços mais baixos para os clientes 
do programa de fidelidade do posto.

“Hoje já existe o estigma de que a pes-
soa pode resolver tudo no Posto Ipiranga. En-
tão aproveitamos nosso vasto espaço para 
abrir a loja de conveniência”, afirma Daniel 
Junqueira, gerente do posto. Segundo ele, a 
iniciativa de abrir a loja veio para atender ao 
crescente público do bairro. “Nosso objetivo 
é aliar a marca da Ipiranga que já trabalha 

com produtos de qualidade para os auto-
móveis, com quilômetros de vantagem, ao 
atendimento pessoal para os moradores da 
região que está em franca expansão”, revela. 
O posto já contava com uma movimentação 
alta para abastecimento, lavagem de carro e 
nos finais de semana já vendia muito gelo. 
Além da loja de conveniência, a gerência do 
posto está investindo na construção de uma 
estrutura para abrir uma oficina Jet Oil. Mais 
informações: 3492-1327.

Posto Ipiranga abre loja de conveniência no Jaraguá

Além dos já tradicionais serviços de 
nutrição, fisioterapia e psicologia, a Phynnu’s 
Consultórios Integrados oferece, desde o 
dia 1º de novembro, aulas de pilates e to-
dos os serviços de uma clínica de estética. 
A psicóloga Letícia Amaral de Campos, uma 
das administradoras, conta que a iniciativa 
partiu da percepção de uma demanda por 
esses serviços integrados, repassado pelo 
próprio público da casa. “As pessoas sem-
pre nos questionavam se trabalhávamos 
com pilates e que seria uma boa ter esse 
serviço aqui, então convidamos dois fisio-
terapeutas especializados na modalidade 

para integrar nossa equipe”, explica.
O pilates ganhou uma sala equipada 

e agora funciona de forma integrada aos 
serviços fisioterápicos da Phynnu’s. Outra 
demanda do público, que passa a ser 
contemplada é a clínica de estética fa-
cial e corporal. Para isso foi contratada a 
profissional de estética Viviane Lellis, que 
conta sobre o novo trabalho: “Sempre tra-
balhei em salões de beleza e quis integrar 
a questão da estética com o bem-estar e 
a saúde. Então a oportunidade de vir para 
um local com serviços diversos casou mui-
to bem com minhas pretensões”, afirma.

A Phynnu’s era focada em nutrição 
e fisioterapia. “Depois vieram as psicó-
logas, a psicopedagoga, e agora já con-
tamos com uma equipe completa. Vejo 
nosso espaço como um local dedicado 
à saúde”, afirma Letícia Amaral. Segundo 
ela, as primeiras semanas de serviços do 
pilates e da clínica de estética têm sido 
positivas, principalmente no atendimento 
à família, como quando a mãe leva o filho 
para uma consulta psicológica, por exem-
plo, e aproveita para fazer um exercício ou 
um tratamento de beleza. Mais informa-
ções: 3493-5314  (Vinícius Brandão)

Consultórios integrados aumentam leque de serviços

FOTOS: CID COSTA NETO
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Seus sonhos podem mudar.
O que não muda é a escola 
certa para realizá-los.

Top10 
NACIONAL 
NO ENEM

www.coleguium.com.br  | (31) 3490-5000

DO INFANTIL AO PRÉ-VESTIBULAR

PROCESSO SELETIVO 

2015 
INSCREVA-SE JÁ.

• 88% de aprovação na UFMG em 2014*;
• Por três vezes a 3ª melhor escola de 

Belo Horizonte**;
• Uma das maiores redes de ensino de 

Minas Gerais**;
• Uma das 10 melhores escolas do Brasil**;
• Participação em todas as olimpíadas 

científicas regionais e nacionais, com 
resultados expressivos e participações 
nas competições esportivas realizadas 
em BH, conseguindo sempre posições 
de grande destaque.

* Dados da Unidade Coleguium Integral* Dados da Unidade Coleguium Integral* Dados da Unidade Coleguium Integral
** Ranking do MEC

Belo Horizonte    Nova Lima
Lagoa Santa    Conceição do Mato Dentro

A mais nova loja de conveniência e padaria do Jaraguá 

Rua Izabel Bueno, 20 | 3492-1327
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Café

Cervejas especiais

Doces

Sanduíches

Salgados

Aberto de 6h às 22h
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Neste Natal não se esquece do
seu amiguinho!

Presenteie seu pet com um dos diversos
produtos da Zero Zero Pet.

Rua Leopoldina Cardoso, 14 - Dona Clara 3244-0708
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Alunos do Ensino Médio e professores do 
Colégio Dona Clara organizaram uma Mostra de 
Cultura sobre os 50 anos da Ditadura Militar 
no país. Com o objetivo de resgatar a história e 
os aprendizados tirados dessa época, o colégio 
se transformou em uma verdadeira galeria de 
arte no dia 21 de novembro. As portas ficaram 
abertas para a visitação de alunos e familiares, 

que apreciaram várias obras, além de um fes-
tival musical encenado como os grandes festi-
vais dos anos 60. Na apresentação, os próprios 
alunos interpretaram músicas da época, que 
marcaram a Ditadura, e inclusive encenaram o 
trabalho da censura que proibia certos artistas 
de se expressarem.

As salas de aula deram lugar a instala-

ções com diversas referências ao período de 
domínio militar na sociedade brasileira. Foram 
representadas a sala da tortura (que mostrou a 
crueldade da Ditadura), a sala das identidades 
perdidas (uma homenagem às pessoas que lu-
taram contra a opressão) e a sala da tropicália 
(repleta de poesia e representando o eferves-
cente movimento cultural do país na época).

Colégio Dona Clara promoveu Mostra Cultural sobre a Ditadura

No dia 5 de dezembro, às 20h, será rea-
lizado o primeiro recital musical do Colégio 
Getsêmani, no Salão Diamante da Igreja 
Getsêmani. Na ocasião, cerca de 20 alunos 
do Ensino Médio se revezarão na apresen-
tação de 13 músicas aprendidas durante o 
curso de música. A ideia do recital é viver a 
experiência de uma noite de gala, em que os 
alunos poderão mostrar aos pais o que apren-
deram em técnicas vocais e instrumentais.

A proximidade com o Natal traz um clima 
de solidariedade e esse sentimento também 
faz parte das atividades do colégio. É nessa 
época que ocorre o projeto “Amai-vos uns 
aos outros”, em que cada aluno da Educação 
Infantil “adota” um colega carente de uma 
creche parceira do Colégio Getsêmani. Com 
a ajuda dos pais, os alunos compram roupas 
e brinquedos para as crianças e os recebem 
para um dia de lanche, teatro, música e brin-

cadeiras nas dependências da escola. Esse 
encontro será no dia 9 de dezembro.

Fechando sua programação de fim de 
ano, o Colégio Getsêmani promove ainda uma 
Cantata de Natal, no dia 13 de dezembro, às 
10h, no Templo Jaraguá da Igreja Getsêmani. 
O coral, formado por alunos da Educação In-
fantil, apresentará diversas canções natalinas 
ensaiadas pela coordenação de música da 
instituição. A cantata é aberta ao público.

Eventos agitam o fim do ano letivo no Getsêmani

O Colégio Santa Marcelina realizou a oi-
tava edição do evento “Semana de Arte”, en-
tre os dias 31 de outubro e 8 de novembro. 
A temática deste ano foi “Substantivo Femi-
nino”, que teve como objetivo levar os alunos 
do colégio a uma reflexão sobre a arte pro-
duzida pelas mulheres ao longo da história. 
As atividades transformaram os múltiplos 
espaços da escola em locais voltados para a 
arte. A programação contou com apresenta-
ções musicais, peças de teatro, exposições, 
sarau, festival de dança e oficinas.

A escola ainda programou mais uma ati-
vidade cultural. O projeto “Livro de Brincadei-
ras” é um trabalho interdisciplinar que con-
templa Educação Física e Língua Portuguesa 
com alunos do 4º ano do Ensino Fundamen-
tal. Com lançamento marcado para o dia 27 
de novembro, o projeto terá como objetivo 
resgatar e valorizar o “brincar” no cotidiano 
dos alunos e proporcionar a eles a experiên-
cia de confeccionar um livro a partir de suas 
próprias vivências. Segundo a professora de 
Educação Física, Mairy Neiva Almada Lemos, 
“as crianças de 9 e 10 anos fazem uma pes-
quisa com os familiares sobre brincadeiras 
antigas e durante as aulas de Educação Fí-
sica apresentam para os colegas. Posterior-

mente, nas aulas de Língua Portuguesa, elas 
produzirão textos sobre a brincadeira pesqui-
sada, criando um manual. Na etapa final, os 
textos são corrigidos, digitalizados e editados 
para a produção do livro”, afirma. O projeto 
foi realizado ao longo de todo o ano letivo e 
cada um dos alunos envolvidos receberá um 
exemplar da obra. (Vinícius Brandão)

Há 18 anos o Sistema de Ensino Officina 
das Letras promove uma cantata de Natal 
como atividade de encerramento do ano. A 
cantata é liderada por um coral de cerca de 
70 crianças, alunos da escola, que já inicia-
ram as preparações e ensaios para o dia da 
apresentação. A cantata ocorrerá no dia 5 de 

dezembro, às 17h, na Comunidade Católica 
CRESAP (Rua Dom Rodrigo, 327). O público, 
que tradicionalmente preenche o auditório 
do CRESAP, terá novamente entrada livre para 
acompanhar o coral. Na última edição da 
cantata compareceram mais de 160 pessoas. 
Mais informações: 3427-6089.

Cultura em alta no Colégio 
Santa Marcelina

Cantata de Natal da Officina das Letras

FOTOS: ARQUIVO SANTA MARCELINA

ARQUIVO GETSÊMANI

VINÍCIUS BRANDÃO
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Com a aproximação do final do ano é 
comum aumentarem as expectativas de 
venda dos comerciantes. Mas os números 
divulgados pela Câmara de Dirigentes Lojistas 
(CDL-BH) não são muito animadores neste 
ano tão atípico com longos feriados no pri-
meiro trimestre, manifestações e paralisa-
ções, Copa do Mundo e eleição. De janeiro a 
junho deste ano, as vendas subiram apenas 
1,9% no varejo da capital, ficando abaixo do 
crescimento no mesmo período de 2013, 
que apresentou 3,99% de alta, número in-
ferior aos dois anos anteriores que fecharam 
em 6,75% e 6,06%, respectivamente.

O IBGE divulgou no início deste ano que 
o desempenho do setor varejista em 2013 
havia sido o pior nos últimos 10 anos. Ava-
liando essa perspectiva é nítida a esperança 
do setor varejista em “correr atrás do prejuízo” 
nesta reta final do ano, com a chegada do 
Natal. Vivendo uma realidade particular, ca-
racterística do comércio de bairro, as lojas 
da região do Jaraguá e Dona Clara começam 
a se preparar para essa época.

Apesar de haver um consenso geral dos 
comerciantes de que 2014 não foi um ano 
bom para o setor, é perceptível o crescimen-
to de opções de lojas e serviços na região. 
Os lojistas lutam para firmar espaço entre a 
preferência dos moradores. Alguns reclamam 
que há uma cultura de as pessoas sempre 
escolherem fazer compras em shopping e 
outros afirmam que a clientela vai crescendo 
aos poucos, à medida que conhecem melhor 
as opções de comércio próximo de casa. Fato 
é que não é necessário ir longe para conse-
guir o que precisa para fazer boas compras 
neste Natal.

Praticidade 
Uma das lojistas mais antigas do bairro, 

Tércia Cristina Tavares, proprietária da loja 
Guaxinim, aberta há 17 anos, afirma já ter 
escutado várias vezes pessoas contando que 
foram ao shopping primeiro e só por não ter 
encontrado uma peça resolveram ir até sua 
loja. “Os moradores precisam valorizar mais o 
comércio local, porque na verdade não há tan-
ta vantagem assim em comprar no shopping, 

pois além do deslocamento e custo com es-
tacionamento, alguns produtos idênticos aos 
que temos aqui costumam ser mais caros lá”, 
afirma.

Adriane Passalio, sócia-proprietária da 
loja Rosa Theóphilo, concorda com Tércia 
e aponta outro ponto positivo das lojas de 
bairro: “São mais atenciosas com os clien-
tes por se tratar em muitos casos de serem 
os próprios donos fazendo o atendimento e 

até começar uma amizade pela proximida-
de e convivência no próprio bairro”. Dentro 
dessa realidade, as lojas buscam conquistar 
a clientela. Na Guaxinim há um sistema de 
cadastro de clientes que são sorteados em 
épocas festivas como o Natal, por exemplo. 
Dessa maneira, os consumidores passam a 
dar mais preferência pela loja do bairro.

A sócia-proprietária da loja Boaprenda 
Armarinho, Natália Caetano Silva, conta que 
aos poucos o cenário vai melhorando. “Eu 
percebo que quando o público do bairro 
descobre que estamos bem próximos de-
les acabam nos dando preferência”, afirma. 
Assim como Natália, outros lojistas contam 
com essa descoberta. “Há muitas pessoas 
que moram no bairro e ainda não sabem das 
opções de loja que existem perto de suas ca-
sas. Nós estamos em busca de um reconhe-
cimento para sermos referência na região”, 
revela Carla Renata Pinto Alves, proprietária 
da loja Essencial Moda Íntima, inaugurada 
no início do ano.

Opções
Com a chegada do Natal o comércio 

se aquece e a procura por presentes para 
familiares próximos é praticamente uma 
obrigação. Às vezes o sentimento natalino 
alcança também a área profissional. Uma 
empresa do bairro Jaraguá tem auxiliado ou-
tros empresários também a presentear seus 
funcionários. A Vinicci Brindes vende diversos 
itens para ações corporativas, que podem ser 
personalizados com a logomarca, dizeres e a 
arte que a empresa desejar. O diretor comer-
cial Paulo Canarim conta que a venda desses 
brindes é contínua, “mas realmente nas da-
tas comemorativas as empresas costumam 

Comércio local vive a expectativa de melhorar as vendas neste Natal
FOTOS: CID COSTA NETO
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Comércio local vive a expectativa de melhorar as vendas neste Natal
investir mais nesse tipo de mercado”. 

É comum o aumento do consumo com 
a proximidade do Natal e as lojas do comér-
cio em geral se preparam com renovação 
de estoque e aquisição de produtos novos 
para essa ocasião. “Nossa expectativa para 
as vendas de Natal é muito boa. Preparamos 
um estoque com grande variedade de pro-
dutos, com marcas e preços diferentes para 
atender a todas as demandas”, revela Carla, 
da loja Essencial. Assim também fez a loja 
Fiore, especializada em roupas para festa e 
plus size. Segundo a proprietária Cida Carneiro, 
dezembro é um mês de muitas festas, forma-
turas, aniversários e demais comemorações 
de fim de ano, o que acarreta em uma maior 
saída de produtos. “Por isso buscamos dife-
renciais e novidades da moda para suprir a 
demanda”, afirma Cida.

Otimismo
Para alguns lojistas as expectativas des-

te Natal são boas, mas nada muito acima do 
normal, pois os consumidores parecem mais 
retidos. Fato que não os impede de investir 
em novidades para o estoque. “Estou com 
novidades e reforçando o estoque, mas não 
acho que vai ser um dos melhores finais de 
ano”, afirma Tércia, proprietária da loja Guaxinim. 
Natália, da loja Boaprenda, revela em núme-
ros essa realidade. “Esse ano realmente ficou 
aquém das vendas do ano passado. Percebe-
mos que após a Copa houve uma queda em 
torno de 5%”, conta.

Segundo Marília Abramo, proprietária 

da Lipy Livraria e Papelaria, independente 
do local em que compram os presentes e da 
quantidade de investimento que os morado-
res estão dispostos a fazer neste Natal, uma 
tradição no bairro com certeza deve se re-

petir: a de levarem os presentes para serem 
embrulhados no local. A proprietária afirma 
que a época é muito boa e que ela presta 
esse serviço, apenas cobrando o custo do 
material. “Temos uma grande variedade de 

papéis, fitas e estampas, que muitos clientes 
antigos veem aqui, às vezes com presente 
para a família toda para nós embrulharmos”, 
revela. Além dos embrulhos e cartões de 
Natal, Marília conta que certos itens são es-
senciais para renovar o estoque nessa época, 
principalmente itens de papelaria para aque-
les que já querem adiantar a volta às aulas 
e outras peças que costumam ter uma saída 
especial nessa época. 

Como se pode observar, vários segmen-
tos se mobilizam neste período. Mas essas 
vendas poderiam melhorar ainda mais se 
os comerciantes locais se unissem e se mo-
bilizassem em prol de ações em conjunto. 
Melhorias podem e devem ser feitas, mas 
estamos no caminho certo. Deveriam ser 
criadas mais promoções e preparadas ações 
específicas para o período. Uma associação 
comercial nessa hora ajudaria bastante e 
poderíamos criar ações reforçando o período. 
É uma maneira de atrair novos clientes para 
conhecerem mais as lojas da região e fazer 
com que os clientes priorizem sempre o co-
mércio local. Ao mesmo tempo é importante 
que os moradores valorizem os espaços lo-
cais e pelo menos busquem conhecer o que 
é oferecido nos bairros, pois muitas vezes as 
opções e os preços são melhores do que nos 
shoppings. Sem contar com a facilidade para 
estacionar, proximidade de casa e da possi-
bilidade de negociar preços e prazos direta-
mente com o proprietário. Aproveite e boas 
compras! (Vinícius Brandão)

Rua Izabel Bueno, 710 • lojas 700 e 702 • Jaraguá | 3568.7400 • www.boaprendaarmarinho.com.br

Jaraguá

Rua Ciro Vaz de Melo, 581 - Dona Clara
(31) 3493-9102

facebook/guaxinimmodas
www.guaxinimmodas.com.br

infantil, adulto e calçados

CID COSTA NETO
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Horário de funcionamento: segunda a sexta de 9h às 20h e sábado de 9h às 18h
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Sua loja de roupas íntimas e esportivas na região

Rua Bolivar Mineiro, 435, loja 3 - Dona Clara  3497-1343

A loja conta com os últimos lançamentos em moda íntima, artigos esportivos,
camisolas, pijamas, cintas, modeladores, sex shop e meias em geral.

Grandes marcas como Lupo, Tri�l, Du Loren, Del Rio, Alto Giro,
Marilan além de vários modelos de sandálias Havaianas.

Estamos esperando por você!

Trabalhamos com feminino, masculino e infantil. Tamanhos especiais!

Expectativa e preparação dos lojistas para o Natal

ENQUETE

“A nossa expectativa para as vendas de Natal é muito boa. Preparamos um estoque 
com grande variedade de produtos, com marcas e preços diferentes até no mesmo 
tipo de mercadoria, para atender a todas as demandas. Desde que abrimos a loja 
tivemos um significativo aumento do leque de produtos oferecidos e incluímos 
produtos para o público masculino, que não tem tantas opções na região”.
Carla Renata Pinto Alves, Proprietária da Essencial Moda Íntima

“Estou me preparando para o Natal com novidades e reforçando o estoque, 
mas não acredito que será dos melhores finais de ano. Tanto os lojistas quanto 
os consumidores sabem que o Natal deste ano será apenas para as compras 
necessárias, sem nenhum gasto exacerbado. Vamos fazer uma promoção para 
essa época com o sorteio de quatro vale compras de R$ 100,00 para nossos 
clientes já cadastrados”.
Tércia Cristina Tavares, Proprietária da Guaxinim

 “Sempre esperamos um fim de ano bom para as vendas, por isso já preparamos o 
estoque com as agendas de 2015, materiais escolares novos e muitos itens para o 
Natal, como os embrulhos para presentes, fitas e cartões, que é o nosso forte. Mas 
temos também alguns itens pontuais como agendas, bichinhos de pelúcia, molduras 
e garrafinhas, que saem bem no Natal”.
Marília Abramo, Proprietária da Lipy Livraria e Papelaria

“A nossa expectativa para o Natal é de que as vendas sejam satisfatórias como no 
ano passado. Estamos sempre renovando nosso mix de produtos e nessa época 
de fim de ano a busca por novidades, principalmente em itens de presentes e 
utilitários, é maior ainda. Contamos também com diversos artigos de Natal, que 
têm um público bem específico e clientes fiéis, que enfeitam suas casas com 
nossos produtos”. 
Natália Caetano Silva, Sócia-proprietária do Boaprenda Armarinho

“Dezembro é um mês de muitas festas, então a saída de produtos para esse fim 
de ano aumenta muito. Por isso a expectativa é aumentar as vendas. Com isso 
estamos buscando novos produtos e diferenciais no mercado de roupas para 
atender a essa demanda. Usamos também as redes sociais para divulgar algumas 
promoções e sorteio de brindes”.
Cida Carneiro, Proprietária da Fiore

“A venda de brindes corporativos é algo constante durante todo o ano, mas nas 
datas comemorativas as empresas costumam investir mais nesse tipo de mercado. 
Para o Natal a saída é grande, mas como há um processo de aprovação de layout, 
é preciso encomendar com antecedência pelo nosso portal, onde ocorre todo o 
processo de escolha da arte e definição dos produtos”.
Paulo Canarim, Diretor comercial da Vinicci

Rua Dom Rodrigo, 339 (esq. c/ Feliciano Negrão) - www.festachicbh.com.br

ALUGUEL DE MATERIAIS E
MOBILIÁRIOS PARA FESTAS
A elegância da sua festa está aqui 

Celular: 9237-3118

Desde 1998
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Dicas de presentes para todos os gostos
Mais uma vez divulgamos as dicas de presentes dos nossos parceiros e anunciantes para ajudar aquelas pessoas que querem comprar presentes para o Natal, amigo-oculto ou mesmo para 
uma confraternização. Como sabemos que o brasileiro deixa tudo para a última hora e nem sempre é fácil presentear, resolvemos dar um auxílio. Sem o menor intuito de ser algo comercial para 
beneficiar as empresas, o objetivo é justamente o contrário, contribuir para a lembrança e escolha do melhor presente sem a necessidade de ir para longe e ainda enfrentar o tumulto de final de 
ano em shoppings e centro da cidade. Então vamos às sugestões.

Essencial Moda Íntima (3497-1343)
Camisa masculina Lupo – R$ 91,90
Calcinha da sorte Del Rio – R$ 29,95
Pijama masculino Lupo – R$ 69,95
Regata feminina Elian – R$ 34,95 Guaxinim Moda Infantojuvenil (3493-9102)

Conjunto Pupi – R$ 189,90
Short Pituchinhu’s – R$ 174,90

Colete jeans Pituchinhu’s – R$ 199,90
Sandalha Pink Cats – R$ 119,90

Boaprenda (3568-7400)
Bandeja para Laptop com luminária e porta-copo – R$ 79,80

Mochila Ludi Londres – R$ 79,80
Cofre de porcelana com baú Collection – R$ 39,90
Pato de cristal São Marcos Ref. 3564 – R$ 169,80

Lipy Livraria e Papelaria (3443-5808 / 3443-4911)
Embrulhos para presente: A Lipy mantém a tradição
de fazer os embrulhos de presentes para
seus clientes e amigos.

LIQUIDAÇÃO

DE NATAL 

CALÇADOS�FEMININOS�DIRETAMENTE�DO�RIO�GRANDE�DO�SUL

Espaço Griterio - Av. Sebastião de Brito, 229 - Dona Clara

7557-5671/NICKSCALCADOS

AV. CORONEL JOSÉ DIAS BICALHO, 250 LJ 02 - SÃO JOSÉ (PAMPULHA)     3441-2487

www.infopampulha.com.br

Manutenção e venda de micros, notebooks, impressoras, monitores e outros acessórios. Serviço de rede, 
circuito interno de segurança, geração de servidores, bloqueadores de conteúdo, controle de banda larga e 
outros serviços. Ótimos preços, várias condições de pagamento e sempre promoções imperdíveis.

ASSISTÊNCIA TÉCNICA AUTORIZADA

Buscamos e entregamos o seu equipamento, sem custo adicional (dentro de Belo Horizonte)

Existe na sua região uma loja que vai atendê-lo
em tudo no ramo de informática!

Fiore (2511-7098)
Blusa Foryetts – 3x R$ 56,90

Bolsa Golden Senix – 3x R$ 59,90
Cinto de couro com elástico Fiore - R$ 119,90

Carteira Fiore – R$ 89,90

Vinicci Brindes (3243-7482 / 3889-7482)
Squeeze 550 ml personalizado (300 peças) – R$ 2,25 (cada)

Kit churrasco duas peças personalizado (50 peças) – R$ 21,90 (cada)
Relógio de pulso unissex personalizado (50 peças) – R$ 31,50 (cada)
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Buffet, Confeitaria e Restaurante

OS MELHORES PRATOS E O MELHOR
ATENDIMENTO PELO MENOR PREÇO

Cardápio variado e as
melhores saladas da região

Aceitamos encomendas de
tortas doces e salgados

Realizamos eventos e festas
de 14h às 18h

LANCHONETE
Sucos Naturais

Rua Izabel Bueno, 579 - Lj 8 e 9
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3443-6437

Funcionamento: 
Seg. a Sex. de 8h às 18h

Sáb. de 8h às 14h

Aceitamos cartões de crédito e débito,
Ticket refeição e Alelo refeição

Opções de pratos vegetarianos
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Confraternização 
de Fim de Ano

Festas Natalinas 

Réveillon 

Festas em Geral 

Rua Izabel Bueno, 579, lojas 8 e 9 - Jaraguá

www.v o ca nd ida . co m .br
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Transmitimos os jogos do Brasileirão séries A e B. | Todas as quintas-feiras música ao vivo

ALMOÇO:
Seg. a sex: 11h às 15h

Sab, dom, feriados: 11h às 16h

NOITE:
Domingo a quinta: 17h às 0h

Sexta e sábado: 17h às 2h

Av. Sebastião de Brito, 400 - Dona Clara    3447-4839

AGORA COM

SINUCA
NO MEZANINO

ESPAÇO RESERVADO

PARA EVENTOS

CARDÁPIOS ESPECIAIS PARA FINAIS DE SEMANA E FERIADOS

ALMOÇO SELF-SERVICE

COM CHURRASCO BUFFET COM VARIEDADES DE

SALADAS E PRATOS QUENTES

Os ciclistas que quiserem dar um “rolé” e 
estiverem sem a “magrela” já contam com 14 
novas estações do Programa Bike BH, além das 
quatro já implantadas na Praça da Liberdade, 
Mercado Central, Praça Afonso Arinos e Praça 
Rui Barbosa.  São seis na Pampulha e oito no 
Centro, com 10 bicicletas cada uma. A meta da 
Prefeitura é chegar a 40 estações, num total de 
400 bikes, expandindo também para as regiões 
do Barreiro e de Venda Nova.

O Sistema de Bicicletas Públicas Bike BH 
visa a oferecer à cidade uma opção de transpor-
te sustentável e não poluente, para transporte 
de pequeno, facilitando o deslocamento das 
pessoas nos centros urbanos, além do lazer. O 
plano é implantado e operado pela empresa 
Serttel e apoiado pelo Banco Itaú. Desde a 
inauguração do Bike BH, em 7 de junho, cerca 
de 8 mil viagens foram realizadas e mais de 
13,5 mil pessoas já se cadastraram no siste-
ma.

As estações de compartilhamento funcio-
nam todos os dias, das 6h às 23h. Os passes 
custam R$ 3,00 por dia, R$ 9,00 por mês ou 
R$ 60,00 por ano. O cadastro pode ser feito 
pelo site www.movesamba.com/bikebh. Para 
destravar a bicicleta, após cadastro, basta usar 
o aplicativo em seu smartphone ou ligar para 
o número 4003-9847, digitar o número da 
estação que deseja fazer a retirar e o número 
da posição da bicicleta escolhida, confirmar a 
operação e puxar a bicicleta quando a luz verde 
estiver acesa.

É possível fazer quantas viagens quiser 
durante todo o dia, porém o ciclista deve de-
volver o equipamento em qualquer estação em 
até uma hora. Para retirar novamente é preciso 

aguardar um intervalo de 15 minutos. Viagens 
com duração superior serão tarifadas à parte, 
no valor de R$ 3,00 para os primeiros 30 mi-
nutos excedentes e, após esses, R$ 5,00 para 
cada novo período de 30 minutos. Por meio do 
celular, o cliente pode consultar a situação das 
bicicletas disponíveis e das vagas para devo-
lução. 

A devolução da bicicleta pode ser realiza-
da em qualquer estação disponível. Basta es-
colher uma posição livre, encaixar a bicicleta e 
verificar se a mesma está devidamente travada. 
Em caso de defeito na bicicleta deve-se comu-
nicar imediatamente à Central de Atendimento 
ao Cliente, para que seja acionada a assistên-
cia técnica.

Pedala BH
A implantação do sistema de bicicletas 

compartilhadas em Belo Horizonte representa 
um passo importante do Programa Pedala BH, 
que foi incluído no Planejamento Estratégico 
da BHTrans e que hoje faz parte do Plano de 
Mobilidade da capital. Até dezembro de 2009, 
Belo Horizonte tinha 23,8 km de ciclovias. Cer-
ca de 70 km de ciclovias foram implantados 
até agosto de 2014 e a meta do Pedala BH é 
que a cidade tenha, até o final de 2020, cerca 
de 360 km de ciclovias. Além das ciclovias, o 
programa prevê a implantação de paraciclos 
e bicicletários, que são equipamentos para 
estacionamento de bicicletas distribuídos em 
pontos estratégicos da cidade, para promover a 
integração entre o Move e o metrô. Mais infor-
mações: www.mobilicidade.com.br/bikebh ou 
4003-9847. (João Paulo Dornas, com colabo-
ração de Fabily Rodrigues)

BH Bike disponibiliza 180 bicicletas para transporte sustentável e lazer

Mirante do Sabiá:  Avenida Otacílio Negrão 
de Lima, oposto ao número 11.390 / Esquina 
com Rua Euclides Franco; e Avenida Otacílio 
Negrão de Lima, em frente à Copasa / próximo à 
entrada do Jardim Zoológico;

Parque Ecológico da Pampulha: Avenida 
Otacílio Negrão de Lima, no estacionamento do 
Parque Ecológico Promotor Francisco Lins do 
Rego, oposto à Toca da Raposa I;

Marco Zero: Avenida Otacílio Negrão de Lima, 
próximo à Portaria 1 do Parque Ecológico 
Promotor Francisco Lins do Rego/ esquina com 
a Avenida Novara.

Mirante do Bem-te-vi: Avenida Otacílio 
Negrão de Lima, 5.480, bairro Bandeirantes;

Pampulha: Rua Versília, lateral do número 3.500 
/ esquina com a Avenida Otacílio Negrão de Lima;

Rodoviária: Praça Rio Branco, Avenida Afonso 
Pena, s/nº / esquina com a Rua Paulo de 

Frontin e a Avenida Paraná;
Instituto São Rafael: Avenida Barbacena, 

lado oposto ao número 200 / esquina com a 
Avenida Augusto de Lima;

Fórum: Avenida Augusto de Lima, próximo ao 
Fórum Lafayette / esquina com a Rua Ouro Preto;

Praça Raul Soares: Avenida Augusto de Lima, 
em frente ao número 1.036, na Praça Raul Soares;

Santo Agostinho: Avenida Barbacena, esquina 
com a Avenida Amazonas, bairro Barro Preto;

Diamond:  Avenida Olegário Maciel, em frente 
ao número 1.639 / esquina com a Rua 
Gonçalves Dias;

Aimorés: Rua dos Aimorés, lado oposto ao 
número 1.983 / esquina com a Avenida Bias 
Fortes;

Sesc Palladium:  Rua Rio de Janeiro, em 
frente ao número 1.129 / esquina com a 
Avenida Augusto de Lima.

LOCAIS DE RETIRADA E DEVOLUÇÃO
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QUADRO DE EMPREGOS
Novamente divulgamos as vagas de empregos na região através da disponibilidade de nossos anunciantes e demais parceiros. Esperamos contribuir tanto com as empresas que precisam preencher as vagas quanto com os 
moradores e demais interessados. Usaremos este espaço em nossas próximas edições para que nossos parceiros possam oferecer suas vagas. Os dados da empresa, contato, especificações e quantidade de vagas podem 
ser enviados para o e-mail: jaragua@emfocomidia.com.br.

EM FOCO MÍDIA (JORNAL JARAGUÁ EM FOCO)
Função: JORNALISTA QUE MORE NA REGIÃO DO 
JARAGUÁ                                                  Vagas: 1
Especificações / Perfil: Disponibilidade de tempo, 
organização, iniciativa, compromisso, bom texto e boa 
fluência para as entrevistas. Dispensamos curiosos e 
pessoas aguardando respostas de outros empregos. 
Horário: 13h30 às 18h30.
Função: AUXILIAR DE SERVIÇOS GERAIS    Vagas: 2
Especificações / Perfil: Sexo masculino, entre 18 
e 28 anos. Iniciativa, compromisso, seriedade e boa 
vontade para trabalhos internos e externos com a dis-
tribuição dos quatro jornais da empresa na região da 
Pampulha e Cidade Nova. Horário: 13h30 às 18h30. 
Salário: R$ 900,00. Preferencialmente morar na 
região do Jaraguá. 
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 quatro jornais da em-
presa na região da Pampulha e Cidade Nova. Horário: 
tarde e noite. Preferencialmente morar na região do 
Jaraguá. Valor: R$ 8,00 a hora.
Contato: Enviar currículo com foto para o e-mail 
emfocomidia@emfocomidia.com.br.

SOCILA JARAGUÁ PRIME
Função: MANICURE                                   Vagas: 2
Função: ESCOVISTA                                   Vagas: 1
Função: CABELEIREIRO (A)                       Vagas: 2
Especificações / Perfil: Com experiência na função.
Contato: Entrar em contato pelo telefone 3568-
0770 e falar com Emerson.

OFFICINA DAS LETRAS 
Função: BERÇARISTA                                 Vagas: 1
Especificação / Perfil: Sexo feminino, com experiên-
cia, formação mínima de Magistério. Horário integral.
Função: ESTAGIÁRIO DE PEDAGOGIA          Vagas: 1
Especificação / Perfil: Sexo feminino, cursando Pedagogia.

Função: PROFESSOR DE XADREZ               Vagas: 1
Função: PROFESSOR DE JUDÔ                   Vagas: 1
Função: PROFESSOR DE BALET                  Vagas: 1
Função: PROFESSOR DE CAPOEIRA            Vagas: 1
Função: COZINHEIRA                                 Vagas: 1
Contato: Enviar currículo para o e-mail 
secretaria@officinadasletras.com ou entrar em 
contato pelo telefone 3427-6087.

PING PÃO
Função: ATENDENTE                                   Vagas: 5
Especificação / Perfil: Ambos os sexos, acima de 
18 anos. Não é necessário ter experiência. Morar pref-
erencialmente na região. Oportunidade para primeiro 
emprego. Turnos da manhã ou tarde.
Função: AUXILIAR DE GERENTE                  Vagas: 1 
Especificação / Perfil: Experiência em atendimento 
ao público
Contato: Entregar currículo na Rua Furtado de 
Menezes, 280, aos cuidados de Mariana. 

SUPERMERCADOS BH 
Função: ATENDENTE DE FRIOS                   Vagas: 2
Especificações / Perfil: Ambos os sexos, entre 20 
e 50 anos. Não é necessário ter experiência. Carga 
horária: 44 horas semanais. 
Função: OPERADOR DE CAIXA     Vagas: 6
Especificações / Perfil: Ambos os sexos, 2º grau 
completo ou em curso, entre 18 e 50 anos. Não é 
necessário ter experiência. Carga horária: 44 horas 
semanais.
Função: REPOSITOR                                  Vagas: 6
Função: AUXILIAR DE PADARIA                  Vagas: 2
Função: ORIENTADOR DE ESTACIONMENTO  Vagas: 2
Especificações / Perfil: Entre 18 e 40 anos. Não é 
necessário ter experiência. Carga horária: 44 horas 
semanais.
Função: AUXILIAR DE AÇOUGUE                 Vagas: 3 
Especificações / Perfil: Ambos os sexos, entre 20 
e 55 anos, não é necessário ter experiência. Carga 

horária: 44 horas semanais.
Função: BALCONISTA DE AÇOUGUE            Vagas: 3 
Especificações / Perfil: Ambos os sexos, entre 20 
e 55 anos, experiência mínima de seis meses na 
função. Carga horária: 44 horas semanais.
Função: FISCAL DE LOJA                            Vagas: 2
Especificações / Perfil: Ambos os sexos, ter 
experiência ou curso de vigilância.
Função: FAXINA                                         Vagas: 3
Especificações / Perfil: Sexo feminino, a partir de 
21 anos, 1º grau completo.
Contato: Interessados deverão acessar o site 
www.supermercadosbh.com.br/trabalheconosco ou 
comparecer na Rua Guarani, 559 – Centro, de segun-
da a sexta-feira, das 8h às 11h, munidos de docu-
mentos pessoais e carteira de trabalho.

FOX IMOBILIÁRIA
Função: CORRETOR DE IMÓVEIS                Vagas: 4
Especificação / Perfil: Ensino médio completo, 
necessário experiência, carro próprio e celular. Ótimas 
condições.
Contato: Interessados devem enviar currículo para 
marley@foximobiliaria.com.br ou ligar para 2537-
7500. 

CLÍNICA FISIO FIT
Função: INSTRUTURA DE PILATES              Vagas: 1
Especificação / Perfil: Fisioterapeuta com experiência 
em pilates clínico.
Contato: Mandar currículo para fisiofit.bh@gmail.
com ou ligar para o telefone 3497-4843 e falar com 
Flávia ou Fabiana.

MILA (Liberdade) 
Função: VENDEDOR DE VEÍCULOS
SEMINOVOS                                              Vagas: 1
Função: VENDEDOR DE VEÍCULOS NOVOS   Vagas: 1
Especificações / Perfil: Ambos os sexos, segundo 
grau completo, experiência no ramo de vendas, pos-

suir habilitação categoria B.
Contato: Enviar currículo para rh.mila@grupolider.
com.br, com nome da vaga, ou entrar em contato 
com Carla pelo telefone 3499-4145. 

BITARÃES IMÓVEIS 
Função: RECEPCIONISTA                           Vagas: 1
Especificação: Acima de 18 anos, com conhecimen-
to básico de informática (Word, Excel, digitação, etc.). 
Preferencialmente morar no bairro Jaraguá e com di-
sponibilidade para trabalhar em horário comercial de 
segunda a sábado.
Contato: Enviar currículo para o e-mail 
aloisiobitaraes@yahoo.com.br.

MARIA CRISTINA TERAPIAS CAPILARES
Função: CABELEIREIRO                             Vagas: 1
Especificação / Perfil: Sexo masculino, com 
experiência em maquiagem, penteado, coloração e 
mechas.
Função: MANICURE                                   Vagas: 1
Especificação / Perfil: Manicure com experiência.
Contato: Entrar em contato pelos números 3441-
3647, 8503-6147 (Oi) ou 9253-0036 (Tim) ou na 
Rua Boaventura, 762, bairro Jaraguá.

ESCOLA DE INGLÊS (Cidade Nova)
Função: PROFESSOR DE INGLÊS                Vagas: 1
Especificação: Com experiência na profissão.
Contato: Enviar currículo para yoquef@gmail.com.

REDE BRISTOL 
Função: CAMAREIRA (Jaraguá, Liberdade) Vagas: 4
Especificação / Perfil: Sexo feminino. Horário: 8h 
às 16h20, escala 6x1. Salário + benefícios.
Função: RECEPCIONISTA BILÍNGUE (Jaraguá)  Vagas: 2
Especificação / Perfil: Ambos os sexos, 2º grau completo, 
experiência em hotelaria, escala 6x1. Salário + benefícios.
Contato: Enviar currículo para o e-mail 
recrutamento.mg@redebristol.com.br.

Em nossa loja você vai encontrar:

- Suplementos alimentares nacionais e importados

- Alimentos sem glúten e sem lactose;

- Produtos light e diet;

- Fitoterápicos (encapsulados)

- Chás e sementes

Rua Izabel Bueno, 796 - Jaraguá (prox. ao Bradesco)
www.familianatural.net.br | contato@familianatural.net.br

OS MELHORES PREÇOS ESTÃO AQUI
VENHA CONFERIR!

Faça seu orçamento em nosso site ou pelo telefone

2510-3040

Não cobramos taxa de entrega

Família Natural
Ame sua saúde e seu corpo!

Confira as vagas completas no site www.emfocomidia.com.br/empregos
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EXTENSIVO ENEM 2015
NOVA TURMA | INÍCIO 03/FEVEREIRO

PREÇO ESPECIAIS ATÉ 06/DEZ

Confira a lista completa de aprovados pelo site chromos.com.br

  225

1º LUGAR EM 14 dos 15 cursos

QUÍMICA

21,3 cand/vaga 

1º, 2º, 3º, 4º, 5º e 7º lugar

36%  das vagas são do

CHROMOS

1° LUGAR GERAL  AMPLA
Mateus Felipe Pereira Fonseca

TOTAL DE
APROVADOS

CURSO MAIS
CONCORRIDO

1/3
aprovados

14
cursos

Alunos do Chromos
em 2014

1em cada 3 aprovados
31 PRIMEIROS LUGARES | 27 SEGUNDOS | 32 TERCEIROS

CEFET 2015
1ª CHAMADA | Técnico Integrado 

UNIDADES DO COLÉGIO
CENTRO RUA DA BAHIA, 1212 - 3224 1314 | ENSINO MÉDIO

PAMPULHA  AV. ABRAHÃO CARAN, 100 - 3492 2123

ELDORADO  AV. JOÃO CÉSAR DE OLIVEIRA, 2477 - 3352 6767

chromos.com.br

UNIDADES DO PRÉ
CENTRO  RUA DA BAHIA, 1200 - 3213 7070

PAMPULHA  AV. ABRAHÃO CARAN, 60 - 3492 2121

ELDORADO  AV. JOÃO CÉSAR DE OLIVEIRA, 2463 - 3394 7030

PAMPULHA MALL  AV. ANTÔNIO CARLOS, 8100/4º ANDAR - 3491 3969

VENDA NOVA  RUA PADRE PEDRO PINTO, 2460 - 3454 1000

BARREIRO  AV. SINFRÔNIO BROCHADO, 975 - 3384-8588

PRÉ-VESTIBULAR PRÉ-TÉCNICO
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