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CRÔNICA
Agradecimento e positividade sempre

mais um final de ano. 
mais um novo ano chegan-
do e as velhas e tradicionais 
reflexões de tudo de bom 
que conquistamos, tudo que 
ainda não conseguimos con-
quistar e como poderemos 
fazer melhor para os próxi-
mos dias. acima de tudo, em 
todas as minhas reflexões, 
algo se fez mais latente. 

agradecer e ser sempre positivo! mesmo diante das 
dificuldades. mesmo quando não conseguimos resolver 
algum problema. mesmo quando temos que conviver 
com pessoas que não nos fazem bem ou que têm com-
portamentos incompreensíveis.

alguns escolhem reclamar e se lamentar pelo que 
não têm, pelo seu atual momento, mas eu escolhi ser 
grato e dar valor para tudo que conquistei e pela força e 
pelo otimismo que ainda tenho para novas conquistas. 
tudo será consequência do meu esforço, da determina-
ção, de muito trabalho e do meu caráter. o que tiver que 
ser virá na hora certa com as bênçãos de deus.

se neste momento eu pudesse dar um conselho a 
você ou passar uma mensagem, seria esta: seja grato 
a cada instante do seu dia, a cada atitude feita, a cada 
sorriso que receber e a cada passo que der. Valorize 
cada pequena conquista, celebre as grandes e agrade-
ça por poder ter tantos desafios. É isso que nos move. 
eternize cada instante da sua vida, cada encontro que o 
energiza. sim, são muitas as pessoas boas neste mundo 
que podem fazer de você uma pessoa melhor. Valorize
-as. seja grato sempre!

Para se ter uma vida plena e com uma infinidade 
de bênçãos, tente reclamar menos e agradecer mais. 
Pode ter a certeza de que tudo será diferente. nunca 

se esqueça de uma coisa: o que tem de ser seu, será. 
Pode não ser agora, mas se você mantiver seu otimis-
mo e trabalhar em prol de uma vida melhor, tudo que 
almeja dará um jeito de chegar até você, mesmo que por 
caminhos tortuosos e não exatamente como você ideali-
zou. apenas invista melhor seu tempo no que realmente 
é importante! não gaste energia com o que não rende, 
com o que não é para ser no momento ou mesmo com 
pessoas que você mantém em sua vida, mas que não re-
tribui sua atenção, não se faz presente e mal respondem 
suas mensagens.

ser grato é ser automaticamente abençoado. as 
bênçãos só vêm para quem sabe apreciar e agradecer 
tudo que conquistou ao longo da vida. a gratidão é um 
dos sentimentos mais nobres que existem, e pessoas 
gratas são mais leves e mais felizes por saberem dar 
valor ao que realmente importa. Por isso, tente sem-
pre começar e terminar os seus dias agradecendo. 
mesmo que apenas pela dádiva de ter saúde, de ter 
um lar seguro com uma boa cama e um bom chuvei-
ro, pelas oportunidades que ainda pode ter na vida e, 
simplesmente, por estar vivo. aí sim, prepare-se para 
colher os frutos de algo poderoso chamado gratidão. 
o universo sempre vai conspirar a favor de quem acre-
dita e busca a positividade.

Comemore cada pequena conquista de seus dias. 
agradeça os gestos de bondade, as atitudes de carinho, 
as ajudas, os elogios, uma gentileza e tudo mais que 
merece ser valorizado. aproveito para fazer a você uma 
pergunta: Você se considera uma pessoa grata? Inde-
pendentemente de sua resposta, a partir de agora ape-
nas pense que a gratidão nos estimula a ter uma visão 
maior de otimismo em relação à vida.

tenho total convicção de que você tem muito a 
agradecer, muitas pessoas que merecem sua gratidão 
e adorariam ouvir ou ler isso. e que tal um pequeno 

exercício? escrever em um papelzinho cada um dos bons 
acontecimentos que lhe deram motivo para celebrar e 
agradecer. faça isso a partir de hoje e guarde num pote 
para que no final do próximo ano você possa perceber 
na prática o quão afortunado você é. aí sim, irá entender 
que tem muito mais motivos para agradecer e ser grato 
do que reclamar.

sei bem que você queria ter tido mais, conquistado 
mais. sei que existem frustrações e também derrotas. 
eu também tive. mas acredite que isso também é motivo 
para agradecer. Uma frase que sempre digo aos meus 
amigos e que acredito piamente é: muitas vezes, para 
ganhar, você tem de perder. e isso é fato! tudo que per-
demos abre espaço para que algo novo possa surgir. e o 
esse novo pode ser surpreendente e ainda melhor. Isso 
se aplica a relacionamento, a emprego, a alguma mu-
dança física e mental, e por aí vai.

então, nunca se esqueça de ser grato nas adversi-
dades. nem sempre compreendemos porque algo não 
acontece, o motivo de uma derrota, de uma perda. mas 
certamente há um motivo pelo qual não temos capaci-
dade de entender. tudo acontece por um propósito. as 
adversidades nos possibilitam sermos mais fortes, re-
silientes e abrem a mente para buscarmos soluções e 
para nos aperfeiçoarmos. a derrota é o melhor preparo 
para a vitória. Para os dias melhores. então, busque dias 
melhores para sempre! 

feliz natal e um novo ano maravilhoso e repleto de 
bênçãos de deus!

Fabily Rodrigues 
(Diretor/Editor da Em Foco Mídia)
emfocomidia@emfocomidia.com.br
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Contato com a natureza e com obras arquitetônicas são dicas para as férias

a Lagoa da Pampulha é uma ótima opção de lazer 
durante as férias e ao longo de todo o ano. o Conjunto 
arquitetônico ganhou seis novas lunetas de observação ter-
restre. foi um dos presentes para Belo Horizonte em come-
moração ao aniversário de 122 anos da capital, em 12 de 
dezembro. as lunetas estão na Península, no Vertedouro e 
nos mirantes Bandeirantes, são Luís, santa Rosa e Biguá. 

o entorno da lagoa reúne três obras assinadas pelo 
arquiteto oscar niemeyer e projetadas na década de 
40. são elas: o museu de arte da Pampulha, localiza-
do no prédio onde funcionava um cassino; a Casa do 
Baile, um espaço para exposições; e a igreja de são 
francisco de assis, principal cartão-postal da cidade, 
restaurada recentemente. todo o espaço é cercado por 
jardins criados pelo paisagista Burle marx. em 2016, o 

conjunto foi anunciado, pela Unesco, como Patrimônio 
da Humanidade.

outra boa pedida para as férias é visitar parques 
da fundação Zoobotânica de BH. o Jardim Zoológico e 
o Jardim Botânico funcionam de terça a domingo, das 
8h às 16h. de terça a sexta, o ingresso custa R$ 4,95. 
aos sábados, R$ 6,20, e aos domingos e feriados são 
cobrados R$ 9,95. outra atração é o aquário da Bacia 
do Rio são francisco, que recebe o público de terça a 
domingo e feriados e tem tarifa de R$ 7,45. Já o Parque 
ecológico da Pampulha possui 30 hectares de áreas 
verdes e é indicado para caminhadas, descanso, pique-
niques, entre outras atividades. nele, foi construído o 
memorial minas-Japão, em comemoração ao Centenário 
da Imigração Japonesa ao Brasil.

INFORMAÇÕES

 Museu de Arte da Pampulha

avenida otacílio negrão de Lima, 16.585

     3443-4533

 Casa do Baile

avenida otacílio negrão de Lima, 751

     3277-7443

 Igreja de São Francisco de Assis

avenida otacílio negrão de Lima, s/nº

     3427-1644

 Jardim Zoológico, Jardim Botânico e 

Aquário da Bacia do Rio São Francisco

avenida otacílio negrão de Lima, 8.000

     3277-8489

 Parque Ecológico da Pampulha

avenida otacílio negrão de Lima, 6.061

Portaria II - avenida otacílio negrão de Lima, 7.111

     3277-7439

edUaRdo LoUReIRodIVULgação PBH
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PAMPULHA INFORMA

Rua Boaventura, 1557 - Loja 02 Liberdade 

31 3443-5577 | 31 98376-2272 

Estamos contratandoSEJA UM PROFISSIONAL
DE EXCELÊNCIA

Alavanque sua carreira 
com a RE/MAX 

Prefeitura instaura novo 
modelo de coleta seletiva

Fim das inundações na Sebastião de Brito 
depende da drenagem do Córrego Suzana

Buscando tornar a coleta seletiva 
em Belo Horizonte mais rápida e eficien-
te, estão sendo implantados na cidade 
os Pontos Verdes, em substituição aos 
antigos Locais de entrega Voluntária de 
Recicláveis (LeVs). os novos equipa-
mentos prometem modernizar o serviço 
e incentivar mais pessoas a contribuírem 
com a reciclagem do lixo. 

Com o novo sistema, as cores pa-
drão - azul para o papel, vermelho para 
o plástico, amarelo para o metal e ver-
de para o vidro – foram substituídas por 
uma única cor: o verde. o contêiner é se-
parado em duas partes, uma é exclusiva 
para o descarte de vidro e a outra para 
os demais recicláveis (papel, plástico e 
metal). os pontos verdes não fazem o 
recolhimento de lixo orgânico. 

segundo a superintendência de 
Limpeza Urbana (sLU), no total serão 78 
pontos verdes distribuídos entre as re-
gionais da cidade. na regional Pampulha 
é possível encontrar os pontos nos bair-
ros: dona Clara, Bandeirantes, Paquetá, 
garças e Liberdade. Há, também, um 
no Campus Ufmg perto da entrada da 
avenida antônio Carlos. 

mais informações sobre o novo mode-
lo estão disponíveis no site da Prefeitura de 
Belo Horizonte: www.prefeitura.pbh.gov.br.

moradores e comerciantes da avenida 
sebastião de Brito, no trecho próximo à 
avenida Cristiano machado, no bairro 
dona Clara, reclamam dos constantes 
alagamentos em épocas de chuva. se-
gundo daniel silveira, sócio-proprietário 
de uma loja de material de construção na 
área afetada, isso provoca mau cheiro e 
atrai ratos para a região. ele afirma que 
equipes da Copasa vão ao local, mas o 
problema persiste: “a Copasa até compa-
rece, faz algum tipo de reparo, mas não 

tem jeito, vem a chuva e tudo se repete. É 
assim há anos. estamos aqui desde 1988 
e temos de conviver com esse absurdo”.

a Copasa informou, por meio de nota, 
que o sistema de escoamento sanitário 
desse ponto da avenida opera normal-
mente e o problema na região é decorren-
te da drenagem pluvial, sob responsabili-
dade da Prefeitura de Belo Horizonte. 

a superintendência de desenvolvimento 
da Capital (sudecap) garantiu que já estão 
concluídos os estudos e projetos para so-
lucionar os problemas de drenagem do 
Córrego suzana que, em períodos de chuva, 
provoca as inundações. a sudecap esclare-
ceu ainda que as intervenções são de gran-
de porte e serão priorizadas. no momento é 
aguardada a captação de recursos, junto ao 
governo federal, para viabilizar licitação de 
obras. agora é aguardar para ver se algo re-
almente será feito ou se conviveremos com 
isso por mais alguns anos.

faBILy RodRIgUesdIVULgação PBH
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Muito além de barba, cabelo e bigode
fotos: BanCo de Imagens

a vaidade masculina vem con-
quistando cada vez mais adeptos e já 
ganhou espaço com diversas barbe-
arias na região da Pampulha. esses 
estabelecimentos chegaram para ficar 
e trazem um conceito bem charmoso, 
diferente dos tempos passados. anti-
gamente, os barbeiros realizavam corte 
de cabelo, faziam benzedura e até se 
arriscavam em extrações dentárias. o 
ambiente era de muita conversa e reu-
nia homens que, muitas vezes, iam ali 
para também fumar charutos. 

atualmente, as barbearias são lo-
cais bem mais agradáveis, com direi-
to à navalha, cerveja gelada, sinuca 
e videogame. a decoração simula os 
antigos estabelecimentos, porém com 
todo um estilo e entretenimento que 
antes não existiam ou, se existiam, fo-
ram elevados a outro nível. o barbeiro 
Ismael dias, proprietário da sr. Ismael, 
no bairro Planalto, reforça que em seu 
espaço há a preocupação de tornar o 
atendimento um momento único: “o 
cliente vai à barbearia não só por cau-
sa do cabelo ou da barba, mas tam-
bém para ter uma experiência única 
com toalhas quentes, navalha afiada e 
um bom papo”. Ismael acrescenta que 
prefere atender com hora marcada e 
possui, há sete anos, sua própria mar-
ca de produtos de linha masculina. 

Cuidados e vaidade
Por falar em produtos, nas barbea-

rias de hoje, os homens também encon-
tram à venda diversos artigos para inves-
tir no visual, como xampus, sabonetes, 
cremes, entre outros itens destinados a 
eles. além disso, aumentaram, conside-
ravelmente, os serviços oferecidos. além 

do tradicional corte, é possível fazer 
as sobrancelhas e realizar tratamentos 
mais específicos, como explica o bar-
beiro eduardo Barbosa, proprietário da 
mr. Barbosa, no bairro Jaraguá: “Hoje, o 
homem faz luzes inversas, que são como 

mechas. Colocamos uma touca no cabe-
lo para escurecer os fios brancos, para 
dar naturalidade aos cabelos”. o profis-
sional associa essa variedade de proce-
dimentos ao crescente interesse do sexo 
masculino pela estética. 

Brendo Costa, proprietário da 
Barbearia 4men, no bairro santa 
amélia, reforça lembrando que “o ho-
mem hoje se cuida muito mais do que 
antigamente. Por isso, as barbearias 
devem alinhar confor to e praticidade, 
tornando-se um local onde os homens 
podem ter toda estrutura e serviços 
necessários”. Já o barbeiro gustavo 
soares, proprietário da Barbearia 
original Club, localizada no bairro são 
Luiz, conclui que “não é novidade que 
os homens hoje em dia têm se cuida-
do mais, e por isso o mercado cresceu 
junto com as necessidades do con-
sumidor. atualmente, existem muitos 
acessórios disponíveis para agregar 
valor aos serviços executados nas 
barbearias, como os aplicativos para 
agendamento de horário”.

Profissionalização
Com tantas demandas, aumenta 

a procura pela profissionalização. o 
barbeiro mateus Borges dos santos, 
um dos sócios da mr. James, no bair-
ro Castelo, citou o que é impor tante 
para se destacar no segmento: “o 
equilíbrio entre a entrega de um bom 
cor te, através de profissionais capa-
citados, uma gama ampla de serviços 
e uma estrutura que abraça os clien-
tes são primordiais para quem busca 
se diferenciar.”

não há dúvidas de que o Brasil foi 
invadido por estilosas barbearias que 
oferecem, além dos cuidados para a be-
leza masculina, aquele espaço descon-
traído para conversa e diversão. (Ana 
Guimarães)
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Conquistas e desafios do empreendedorismo feminino

anos de desigualdade de direitos 
fizeram com que nossa sociedade se di-
vidisse por características tidas como 
biológicas. Porém, estudos atuais já são 
capazes de comprovar que nada mais são 
que escolhas e decretos sociais. essa in-
justa divisão acaba por definir certos pa-
râmetros de comportamento para os gê-
neros: os homens são fortes, as mulheres 
são o sexo frágil; os homens não choram, 
as mulheres são sensíveis. não podemos 
negar que há diferenças entre os sexos, 
mas essas características acabaram por 
definir, durante muitos anos, o papel da 
mulher na sociedade. foi designado a elas 
o trabalho de casa, do cuidado e do aco-
lhimento, tornando-as pessoas mais sen-
síveis, colaborativas, com alta intuição e 
inteligência emocional. 

Porém, cada vez mais, o mercado de 
trabalho vem mudando. de acordo com 
pesquisa feita em 2018, pelo centro de pes-
quisa serasa experian, no Brasil já existem 
5,7 milhões de mulheres que são donas do 
próprio negócio. o empreendedorismo fe-
minino se apresenta como uma das únicas 
oportunidades de independência financeira 
e ascensão social para o público feminino. 
desenvolvendo uma forma diferente de pen-
sar os negócios, tanto mulheres quanto ou-
tras minorias conquistam, por meio do em-
preendedorismo, aquilo que tanto almejam 
no mercado: protagonismo, reconhecimen-
to, satisfação pessoal e profissional.

mas, o que essas mulheres enfren-
tam nessa jornada? Como conciliar a fa-
mília com o trabalho? Como a sociedade 
as recebe? 

Enfrentando obstáculos
Começar o próprio negócio não é fácil 

e, devido a preconceitos inseridos na so-
ciedade, para as mulheres as dificuldades 
são ainda maiores. Por isso, elas precisam 
ter coragem para empreender. a proprie-
tária da 4s Imóveis, fabrícia Rossi, conta 
como iniciou a sua jornada: “sou formada 
em Relações Públicas e na época em que 
me formei não existiam muitas oportuni-
dades de emprego na área. tive a opor-
tunidade de trabalhar como corretora de 
imóveis na empresa do meu pai. enfrentei 
os desafios e ganhei experiência. após o 
falecimento dele, herdei a empresa e tive 
que me esforçar para dar continuidade ao 
processo. desafios e determinação resu-
mem meu trabalho”. 

Para a proprietária do salão espaço 
di mulher, fabiana Coelho, foram neces-
sárias várias tentativas para se encontrar 
profissionalmente. “Já fiz de tudo! tra-
balhei com várias coisas até encontrar 
o que eu realmente gostava. demorei 
quase 40 anos para descobrir o que re-
almente eu gostaria de fazer. em várias 
situações, o sucesso só chega depois de 
alguns fracassos. Por isso, sinto orgulho 
da minha história”.  

durante a busca por sucesso profissio-
nal, o público feminino enfrenta situações 
de salários desiguais, inferiorização, dentre 
outros. Por isso, é necessário que as mu-
lheres ajudem as outras. fabiana acres-
centa: “as mulheres estão procurando seu 
espaço, e busco sempre dar força para 
elas. muitas vezes o exemplo de uma ajuda 
as outras que podem estar inseguras. não 
faz sentido crescer sozinho. tem que envol-
ver outras pessoas, família, amigas”.

a professora e fundadora do projeto 
i9prof, Vanessa Bohn, reforça que a mu-
lher precisa realizar várias tarefas para dar 
conta das suas jornadas no trabalho e em 
casa: “mesmo que historicamente falando 
a mulher tenha conseguido a sua indepen-
dência, ainda existe uma disparidade com 

relação aos cargos e salários, se com-
parado com o dos homens, que às vezes 
possuem a mesma qualificação, mas com 
essas diferenças salariais”.

Mães que trabalham 
Conciliar família com o serviço é 

uma das maiores dificuldades que as 
mulheres empreendedoras enfrentam. 
Para a diretora pedagógica do Instituto 
educacional espaço Baby & encantado, 
Ângela Regina Castro, é necessário 
equilíbrio para aliar os afazeres pro-
fissionais com os familiares. "ser mãe 
e empresária sempre foram metas na 
minha vida, portanto, me considero re-
alizada por ter alcançado dois grandes 
desejos pessoais, mesmo sabendo das 

fotos: BanCo de Imagens
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profvanessa25@gmail.com

i9
Professor, você sabe o que é EDUCAÇÃO 4.0?
 

Cursos oferecidos pela professora Vanessa Bohn, 
certificada pelo programa Google Innovator Brasil.

Curso de Metodologias Ativas:

Aprendizagem baseada em jogos
Design Thinking

Gamificação
Noções de Startup 

i9prof.blogspot.com

Conheça o i9prof ( inove prof)
Oferecemos palestras e workshops com o foco na capacitação docente 
para integrar a tecnologia na sala de aula.
Entre em contato!

Conquistas e desafios do empreendedorismo feminino

diversas demandas que estes dois 'mo-
mentos' me exigem. em casa buscamos 
sempre nos ajudar mutuamente", revela. 

Já para a gerente geral da Luziana 
Lana – Unidade Jaraguá, Kênia Lopes, 
“não é tão fácil encarar a maternidade e 
o empreendedorismo ao mesmo tempo. 
não deixo de ser mãe e nem esposa para 
ser empresária. as funções da casa con-
tinuam sendo minhas em primeiro lugar.
tenho apoio do meu marido, mas nunca 
abri mão de cuidar da minha casa. eu 

penso que a mulher é a coluna do lar, e 
nunca abri mão disso para ser empresá-
ria. eu consigo lidar com as duas funções 
e me sinto realizada em ambas”. 

Para a proprietária da Pontual decor - 
Cortinas sob medida, Bruna danielle soares, 
é possível cuidar da casa e trabalhar, caso 
as tarefas do lar sejam divididas entre to-
dos. “eu e meu marido trabalhamos o dia 
inteiro e por esse motivo nos ajudamos de 
uma maneira que tudo funciona de forma 
natural”, conta.

segundo fabrícia Rossi, ser mãe e ser 
empreendedora é uma benção e um pre-
sente: “a mulher que pode empreender tem 
uma flexibilidade de horário, dependendo 
da profissão, para ficar mais perto do filho”. 
mas ela não deixa de reconhecer que conci-
liar maternidade e trabalho gera uma carga 
extra para a mulher. “meus clientes, minha 
empresa e minha filha me cobram presença. 
então, às vezes é necessário fazer sacrifícios 
para atender a todos", conclui. 

Mercado de Trabalho 
mesmo com todos os avanços, o 

mundo dos negócios ainda não está to-
talmente preparado para receber as mu-
lheres. o “mercado de trabalho” ainda 
precisa evoluir e conceber a mulher como 
um elemento fundamental do processo 
econômico de um país. Um bom caminho 
já foi percorrido e algumas mudanças fo-
ram efetivadas, porém ainda existem pre-
conceitos em determinadas áreas e injus-
tiças, principalmente financeiras. 

segundo a proprietária da equilibrium – 
Hatha yoga Integral, Jacqueline Barros, “tra-
balhar fora de casa é um feito recente para o 
público feminino e é motivo de orgulho para 

as mulheres. Com coragem e determinação, 
elas se destacam cada vez mais no mundo 
dos negócios”. 

Já para a diretora da officina das 
Letras, elizabeth amaral de oliveira, a mu-
lher sabe da sua capacidade e importân-
cia no mercado. “as mulheres entenderam 
que precisavam ir para o mercado e que 
davam conta. além de termos a mesma 
capacidade intelectual dos homens, con-
tamos com um grande diferencial: costu-
mamos lidar de uma forma mais empática 
e mais afetiva com as pessoas. Consegui-
mos, de uma forma mais dialógica, pre-
parar os colaboradores  para gerir o seu 
trabalho e seu tempo dando melhores 
resultados para a organização”, analisa.

É importante derrubar os mitos que ten-
tam definir qual o papel das mulheres na so-
ciedade, ampliar as referências para que to-
dos entendam que o lugar pode ser ocupado 
por todos, permitindo uma maior aceitação 
das diferenças. a luta por condições iguali-
tárias de trabalho ainda será longa, mas as 
mulheres já demonstram grande competên-
cia e talento para desenvolver negócios ino-
vadores, criativos e transformadores. (Elisa 
Senra e Ana Cláudia Dias)
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Ligue e agende uma visita: (31) 3441-4988  
Alameda das Falcatas, 505 – Bairro São Luís – Belo Horizonte

santamarcelinabh 
santamarcelinabh

www.marcelinas.com.br

Sophia Pereira Caldas,
5º ano do Ensino Fundamental
no Santa Marcelina e futura
profissional de T.I.
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De braços abertos e valorizando o cuidado, a autonomia e a preparação para a vida:  
é assim que o Colégio Santa Marcelina recebe os alunos da Educação Infantil,  
do Ensino Fundamental e do Ensino Médio. Afinal, nossa missão é oferecer tudo  
o que é preciso para que eles sejam o que quiserem!

matríCulaS 
abertaS
Educação bilíngue

em 2020

SB-012-19 ANUNCIO ROBOTICA TI BH 21.3X28 FINAL.indd   1 10/9/19   6:21 PM
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Empreendedoras falam sobre a importância da mulher no mercado de trabalho

“as mulheres têm mais sensibilidade e mais jogo de cintura 
que os homens. temos uma visão mais amorosa e somos 
mais gentis, independentemente da profissão. Possuímos 
mais paciência, cuidamos do nosso negócio com mais ca-
rinho e somos mais precavidas. Por todos esses atributos, 
nós, mulheres, conquistamos espaço e confiança, por isso 
estamos alcançando cada vez mais o sucesso profissional.”
Fabrícia Rossi, Proprietária da 4S Imóveis 

“acredito que com mais mulheres em posições de destaque 
e liderança, teremos modificações positivas no mercado e na 
organização do trabalho: do início ao fim da linha de produção, 
foco em resolução de problemas e situações emergenciais com 
mais controle. as mulheres possuem educação continuada e 
são proativas, mantendo assim uma postura mais engajada 
e eficiente, o que torna seu resultado final mais satisfatório.”
Bruna Danielle Soares Queiroz, Proprietária da Pontual 
Decor – Cortinas sob Medida

“Pensando na realidade de hoje, a mulher que trabalha faz muita 
diferença no lar. não existe mais isso do homem ter que suprir 
todas as necessidades, despesas etc., a partir do momento em 
que temos essa união, essa sociedade no lar, o que é bom para 
todos os envolvidos: esposa, marido, filhos. além disso, con-
seguimos ampliar ainda mais o alcance financeiro da família.” 
Kênya Lopes, Gerente geral do Luziana Lanna – Unidade 
Jaraguá

“o futuro exigirá uma mulher diferente em que os paradigmas pre-
cisam ser quebrados, desde o brincar de boneca em uma escola 
de educação infantil até a opção por uma carreira profissional. 
as exigências sociais mudam com o passar do tempo, e a edu-
cação é o melhor caminho para a aquisição da competência com 
qualidade e eficiência. estamos atentas às evoluções do mundo 
moderno, observando a posição da mulher hoje e no futuro.” 
Ângela Regina Castro, Diretora Pedagógica do Instituto 
Educacional Espaço Baby & Encantado

“a atividade fora de casa é uma conquista recente das mu-
lheres. Buscar seu próprio sustento, ser livre e ainda ter sua 
competência reconhecida é motivo de orgulho. Percebe-se 
que a disciplina e o talento profissional estão transformando 
a mulher e tornando-as concorrentes dos homens no mercado 
de trabalho. a participação feminina vem se destacando pela 
coragem, determinação, persistência e personalidade forte.” 
Jacqueline Barros, Proprietária da Equilibrium – Hatha 
Yoga Integral

“sempre falo com as mulheres que trabalham comigo que 
aprender não ocupa espaço, então eu sempre as incentivo a 
fazerem cursos e se especializarem. faço isso porque estamos 
aqui para dar força uma para a outra. a mulher tem uma força 
que eu não sei de onde vem. É inexplicável. ela é mãe, esposa, 
médica, psicóloga. dentro de casa somos tudo. a mulher é um 
exemplo de superação.” 
Fabiana Coelho, Proprietária do Espaço Di Mulher

“tive a oportunidade de participar de um estudo de gestão 
com mais de 100 mulheres. desde então, tenho a certeza 
de que aumentou a quantidade de empreendedoras no país. 
Conseguimos ser esposa, namorada, mãe, dona de casa, 
trabalhar, estudar e dar o mesmo resultado que o homem, 
seja como empreendedora ou colaboradora de empresas. as 
mulheres foram à luta e fundaram seus negócios.”
Elizabeth Amaral de Oliveira, Diretora da Officina das Letras

“o mercado ganha com o aumento da participação feminina 
em diferentes setores. a mulher de hoje é resiliente para ir 
em busca dos seus objetivos e enfrentar as dificuldades. tudo 
isso com mais maleabilidade para adaptarmos às mudanças e 
mais habilidade para resolver problemas. a sociedade tem que 
acabar com o ‘aqui não é lugar para mulher’. Lugar de mulher é 
onde ela quiser, para mostrar a sua competência.” 
Vanessa Bohn, Professora e fundadora do projeto i9prof
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Primeiro Pet Park gratuito é inaugurado 
em um shopping de BH

o shopping del Rey, localizado na re-
gião Pampulha, inaugurou o primeiro Pet 
Park fixo e gratuito de um centro comer-
cial em Belo Horizonte. trata-se de um 
espaço arborizado, com área ao ar livre 
de 200 m², com atrações para os animais 
e seus donos.

o Pet Park Quatree, montado no 
estacionamento g (em frente à avenida 
Carlos Luz), conta com um circuito agility, 
percurso com obstáculos para os pets se 
exercitarem; e também com bebedouros e 
espaço de convivência. o projeto visa pro-
porcionar momentos de lazer e diversão.

segundo a gerente de marketing do 
shopping del Rey, marina moura, o espaço 
foi desenvolvido com objetivo de oferecer 
uma experiência especial aos amantes 
do universo pet. o Pet Park é aberto ao 
público e poderá ser visitado diariamente 
no mesmo horário de funcionamento do 
shopping: segunda-feira a sábado, das 
10h às 22h, domingos e feriados, das 12h 
às 20h. Programações especiais serão pro-
movidas mensalmente pela Quatree, pa-
trocinadora do projeto. Mais informações: 
www.shoppingdelrey.com.br.

faBILy RodRIgUes



15
dezembro 2019



16
dezembro 2019

FÉRIAS LEGAIS
No mês de dezembro, 

temos o início da alta tem-
porada da aviação nacional, 
devido às férias escolares, 
às festividades de fi m de 
ano e aos demais recessos. 
O fl uxo de passageiros e o 
número de voos aumentam 
signifi cativamente nesse pe-
ríodo, o que pode acarretar 
enormes transtornos em de-
corrência da má prestação 
de serviços por parte das 
Companhias Aéreas.

Por isso, fi que atento aos seus Direitos e aos deveres 
das Companhias Aéreas e saiba que elas devem prestar 
assistência aos passageiros nos seguintes casos:

Atraso de voo: a Companhia Aérea deverá prestar 
assistência se a espera do passageiro para o próximo 
voo for superior a uma hora, nos seguintes termos:

1 hora: A Companhia Aérea deve fornecer meio de co-
municação ao passageiro, tais como internet e telefone;

2 horas:  A Companhia Aérea deve arcar com os cus-
tos de alimentação do passageiro;

4 horas: Nos casos de atrasos de voos superiores a 4 

horas, ou cancelamento, o passageiro tem direito a hos-
pedagem ou acomodação e translado do aeroporto de 
origem ao hotel ou semelhante.

Importante ressaltar que, caso o passageiro esteja em 
seu domicílio, a Companhia Aérea deve oferecer apenas 
o transporte para a residência e o retorno ao Aeroporto 
para o próximo voo.

Voo cancelado:  A Companhia Aérea deve informar 
o passageiro com antecedência mínima de 72 horas ao 
horário originalmente estabelecido sobre o cancelamento 
do voo e deverá oferecer as alternativas de reacomoda-
ção em novo voo ou reembolso integral.

Bagagem extraviada ou dani� cada: Dirija-se ao bal-
cão da Companhia Aérea e solicite o Registro de Irregulari-
dade de Bagagem – RIB- esse documento registra e com-
prova o fato ocorrido. Também deve ser realizado, no prazo 
máximo de 15 dias após a data da viagem, um registro de 
ocorrência na ANAC – Agencia Nacional de Aviação Civil. 

Nesses casos, o passageiro pode exigir ajuda fi nan-
ceira para comprar itens de primeira necessidade e deve 
atentar-se para os prazos estabelecidos pela Companhia 
Aérea para devolução da bagagem. 

Overbooking: Ocorre quando a empresa realiza 
mais vendas do que pode atender, ou seja, a Companhia 

Aérea faz uma estimativa dos passageiros faltosos e rea-
liza a venda de mais passagens do que os assentos dis-
poníveis na aeronave, gerando, assim, o Overbooking. É 
muito comum em Companhias Aéreas, mas pode ocorrer 
com outros prestadores de serviços, como hotéis, even-
tos, etc. O Overbooking é ilegal e as empresas devem ser 
penalizadas pelo cometimento desta pratica.

Faça valer seu direito à informação
É dever das Companhias Aéreas prestarem informa-

ções aos passageiros sobre a motivação do atraso ou 
do cancelamento do voo, inclusive através de documento 
escrito, sempre que solicitado pelo consumidor, além da 
atualização da situação de previsão de embarque.

Deste modo, o passageiro aéreo que é submetido a 
situação de cancelamento ou atraso de voo no aeroporto 
deverá dirigir-se ao balcão da Companhia Aérea e so-
licitar “Declaração de Contingência”, no qual obrigato-
riamente deverá constar o número do voo cancelado ou 
atrasado, o horário e o motivo do cancelamento.

A companhia aérea não prestou a assistência 
material, tenho direito a indenização?

Cada caso possui uma peculiaridade. Se ao ler este 
artigo você vislumbrou alguma violação ao seu direito, 
consulte um Advogado de sua confi ança.

ENTENDA SEUS DIREITOS AMANDA AGUIAR BERTOLINI   |   ADVOGADA   |   OAB/MG 154.600

Rua Antônio Paulino de Castro, nº 25, Jaraguá @abcadvogados.adv contato@abcadvogados.adv.br3643-6325
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Opções de Réveillon em BH
está chegando o momento de festejar a entrada de 

mais um ano. Já decidiu onde passar o Réveillon? Quem 
ficar em Belo Horizonte terá várias opções. Confira aqui 
alguns locais para comemorar o início de 2020.

REGIÃO DA PAMPULHA

 JARAGUÁ COUNTRY CLUB
Atrações: matheus Luccato, Brilhantina e Pop Up
Informações e vendas: 3490-9109 / 9110 
www.jaraguaclub.com.br

 AABB
Atração: super som C&a Plus
Informações e vendas: 3490-9900 / www.aabbbh.com.br

 IATE TÊNIS CLUBE
Atrações: felipe araújo, gustavo mioto, sorriso maroto e dJ
Informações e vendas: 3490-8400

 PIC
Atrações: Baianas ozadas, Clayton e Romário e Putz grilla
Informações e vendas: 3516-8282

 Associação do Pessoal da Caixa Econômica Federal 
de Minas Gerais (APCEF/MG)
Atrações: Raquel Lídia e Baile do maguá
Informações e vendas: 3439-5000

 LABAREDA
Atrações: Banda skorpius e antônio Carlos show e banda
Informações e vendas: 3499-1313

BanCo de Imagens

 CLUBE BELO HORIZONTE
Atrações: Wilsinho e banda, túlio félix e banda, dJ edu 
Peixoto e mirza Jacqueline
Informações e vendas: 99664-6063

 RÉVEILLON CLASSE A 2020 (em frente ao Iate)
Atrações: Banda stilo, Putzgrilla, Bruna e 
mirela e boate com dJ
Informações e vendas: 2515-7080 / 99145-3804

 VIRADA FEST (mansão Pampulha)
Atrações: Chris Pipino, thiaguinho Lisboa e RH Bernardes, 
davi ferraz e dJ Cadu
Informações e vendas: 98522-1590 / 97355-4543 / 
33657-6112

 FESTA NA MANSÃO
Atrações: mC magrinho, mC Pkzinho, mC saci, mC magrão, 
dJ gui marques, dJ damasceno, dJ Ws da Igrejinha, dJ 
menor da serra, dJ Jhonathan, dJ Boka, dJ Rafael oliveira, 
dJ BreninBHZ, dJ nK
Informações e vendas: 99393-7838 / 99330-8338 / 
98403-3585

OUTRAS REGIÕES

 HOTEL OURO MINAS (Ipiranga) 
Atrações: Banda m e dJ
Informações e vendas: 3429-4001/ www.ourominas.com.br

 ESPAÇO MEET PORCÃO (são Bento)
Atrações: Rick & nogueira, Banda Vinil e dJ Lutti 
Informações e vendas: 3293-8787

 RÉVEILLON CLUBE CHALEZINHO (estoril)
Atrações: Clayton e Romário, felipe Hott, marejah e 
dJ tulio ferola
Informações e vendas: 3286-3155

 RÉVEILLON DISTRITAL (Cruzeiro)
Atrações: Beiço do Wando, Banda Velotrol, daniel Keesen 
e dJ siman
Informações e vendas: www.sympla.com.br

 RÉVEILLON VIVA 2020 (Belvedere)
Atrações: Bloco funk you, Bernardo souza, Banda Cash, 
dJ michel Lara, dJ Rodolfo Brito e dJ Junioassisi
Informações e vendas: 98263-4644
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bilíngue

ensino integral

líder em aprovação
na ufmg

UNIDADES DO COLÉGIO
CENTRO Rua da Bahia, 1212 - 3224 1314 | ENSINO MÉDIO
PAMPULHA Rua Leopoldino dos Passos, 156 - 3492 2123 | ENSINO MÉDIO

Av. Alfredo Camarate, 121 - 3491 1617 | INFANTIL E FUNDAMENTAL
ELDORADO Av. João César de Oliveira, 2477 - 3352 6767 | INFANTIL AO MÉDIO
VENDA NOVA Rua Ritápolis, 18 - 3457 5577 | INFANTIL AO MÉDIO
BARREIRO Rua Boaventura Costa, 463 - 3384 8577 | 8º, 9º ANO E ENSINO MÉDIO
                Rua José Gonçalves, 550 - 3384 8577 | ENSINO FUNDAMENTAL
LAGOA SANTA Av. Olegário Maciel, 262 - 3681 2429 | BERÇÁRIO AO MÉDIO

COLÉGIO chromos
seleção 2020

matrículas abertas
Inscreva-se nas unidades ou
em chromos.com.br/selecao


