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Comércio local mais fortalecido e
preparado para as vendas de Natal
CID COSTA NETO

Nos aproximamos de dezembro e o comércio já está em
total clima de Natal e mobilizado para as vendas de final de
ano, com grandes expectativas de bons negócios neste que,
para a maioria, é o melhor mês para as vendas. Como as
vendas não foram boas durante o ano de 2013 é hora de
renovar o estoque, investir em produtos diferenciados, contratar mais funcionários, enfeitar as lojas, além de buscar diferenciais para atrair clientes dos bairros Jaraguá, Dona Clara,
Aeroporto, Universitário, Santa Rosa, Indaiá e demais regiões
próximas que também já se preparam para comprar os presentes para amigos e familiares.
A época favorece o comércio e os lojistas da região estão
investindo para ganharem a preferência da população em
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geral, buscando oferecer produtos diferenciados e atendimento personalizado, que faz toda a diferença. É preciso oferecer
um 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 hoje é possível, pois a realidade do comércio local
mudou. Há produtos melhores, com preços mais competitivos,
além das facilidades de estacionamento, atendimento mais
pessoal, entre outros benefícios que deixam o cliente mais à
vontade e com mais confiança. Por incrível que pareça, há
lojas que permitem que o cliente leve peças de roupas para
experimentar em casa. Alguma chance de algo parecido
acontecer numa loja de shopping?
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O mês de dezembro sempre traz um ânimo maior para o
comércio e para as pessoas de um modo geral. As festas
natalinas renovam o espírito humano. Por isso é hora de ir às
compras e também de vender com sabedoria e um bom
atendimento para fidelizar clientes não apenas nesta época,
mas durante todo o ano e provar que consumir nos bairros vem
sendo uma ótima opção. Por outro lado, já passou da hora de
muitos moradores perceberem os benefícios oferecidos para
consumir no bairro, reconhecendo as significativas melhorias
do comércio local, onde é possível encontrar um pouco de
tudo bem ao lado de casa.
Leia mais nas páginas 8, 9, 10, 11 e 13

PRÓXIMA EDIÇÃO Em nossas próximas edições falaremos sobre uma pesquisa
realizada para identificar os principais PROBLEMAS DA REGIÃO, ouvindo
sugestões e críticas da população em geral; sobre o preparo do setor HOTELEIRO
para os grandes eventos de 2014 e uma agradável matéria com as AGÊNCIAS DE
TURISMO da região sobre planejamento e possibilidades de VIAGENS para o
próximo ano. Vamos publicar novamente, em dezembro, as DICAS DE PRESENTES
dos nossos parceiros para auxiliar os leitores na hora de escolher um presente e
ainda uma listagem de lugares para passar o RÉVEILLON. Outra matéria bem
interessante a ser publicada no começo do ano será sobre a importância e os
benefícios da ATIVIDADE FÍSICA para a terceira idade. Participe, se você quiser
opinar sobre algum desses ou de outros assuntos.
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Sapere Aude
Sapere aude é uma
expressão do latim que
significa ouse saber , atreva-se a saber ou tenha
coragem de usar seu próprio
intelecto / entendimento . A
racionalidade e a inteligência
são as mais genuínas características do seres humanos.
Pensadores iluministas acreditavam na aplicação do
conhecimento humano a
todos os campos de atuação
prática e no combate à ignorância, à tirania, às supertições e aos preconceitos. Os iluministas acreditavam na
perfectibilidade humana e na racionalidade para que o
indivíduo pudesse contribuir para o aperfeiçoamento
social e pudesse haver um esforço conjunto para preparar um futuro melhor para a humanidade. E daí? E daí que
isso faria toda a diferença, mesmo que apenas uma
pequena parte da população tivesse essa consciência e
preocupação. A vontade de fazer diferente, de buscar
diferenciais para uma vida mais sensata, equilibrada e
agradável de viver.
Pense em algo que você usou como diferencial e
obteve êxito... Uma grande conquista, algo que te fez
superar outras pessoas. Talvez a conquista da sua namorada ou esposa, uma vaga concorrida no vestibular ou
numa empresa. Algo que você tem orgulho de contar, pois
sabe que fez a diferença para conquistar seu objetivo. Os
esforços desafiam as impossibilidades. Tenha a consciência que os grandes triunfos do homem foram conquistados do que parecia impossível.
Temos que recusar o conformismo e abandonar a

cômoda situação de ser menor , e ter coragem de nos
responsabilizar por nossa própria história. Sapere Aude:
ouse saber e assumir a responsabilidade pelo sucesso
dos seus próprios projetos. Busque as coisas mais concretas, as decisões mais efetivas e as palavras mais
sinceras. Com relação a tudo, pois o tempo urge. Você
nem tem como saber se amanhã estará aqui para começar aquele novo e adiado projeto, de mudar sua vida, de
buscar seus objetivos, de conquistar a pessoa que você
admira, de aceitar ou fazer um convite, de perdoar ou se
desculpar, de planejar concretamente suas férias ou um
pequeno e merecido descanso ou mesmo de, verdadeiramente, agradecer a Deus pela vida que tem, orar com fé
para buscar caminhos que te façam ser mais leve e
buscar momentos agradáveis para sua vida.
Se as coisas não estão acontecendo conforme seus
ideais e desejos, se sinta feliz e vivo por ter o dia de hoje
para recomeçar. Um dia que está te esperando para ser o
que você quiser. Como ele vai prosseguir dependerá
apenas de você. Aprenda com seus erros. Admire seus
erros para se permitir errar e com isto fazer a diferença no
futuro. A persistência é o caminho do êxito. Charles Chaplin já dizia que bom mesmo é ir à luta com determinação,
abraçar a vida e viver com paixão, perder com classe e
viver com ousadia, pois o triunfo pertence a quem se
atreve e a vida é muito bela para ser insignificante .
Li uma vez que três fatores fazem, de fato, a diferença
na vida. O primeiro: esteja 100% focado no que você
estiver realizando. Nosso potencial de transformação e
de criação encontra-se somente no momento presente,
mas comprometemos nossos resultados por ficarmos
dispersos entre o passado (arrependimentos, culpas) e o
futuro (preocupações, medos). Nossa mente divide-se
entre memória e imaginação e neste jogo ficamos perdi-
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dos e aprisionados em nossos pensamentos saudosos e
arrependidos que muitas vezes distorcem a realidade no
processo de comparação de padrões e crenças limitantes. Segundo: aceite a diversidade humana e respeite as
diferenças. É preciso que adotemos uma postura de
respeitabilidade quanto às diferenças. Deixe o outro ser
diferente de você. Cada encontro é sagrado e se estivermos abertos podemos aprender profundas e enriquecedoras lições com todas as pessoas que cruzam nosso
caminho. Por fim, coloque significado na vida das pessoas. O nosso papel enquanto seres que fazem a diferença
não é o de somente oferecermos o que temos de melhor
(talentos e dons), mas sim o de despertar em cada pessoa que cruza o nosso caminho o que possuímos de
melhor.
Faça a diferença! Pense e tenha ideias! Não aceite
tudo o que ouve ou lê. Questione! Tenhas suas próprias
concepções, ponderadas e analisadas, que farão de você
uma pessoa única, especial, diferente. Abandone a frase
não tenho tempo... . Eu sempre disse que essa é uma
desculpa para preguiçosos ou para quem não tem interesse. Tudo na vida é uma questão de prioridade. Fazer a
diferença é dar aquela contribuição única, no momento
certo, que gerará os resultados esperados. Cada escolha
que fazemos na vida vem acompanhada de uma série de
renúncias e de diversas consequências. Certa vez Mahatma Gandhi pronunciou a seguinte frase para os seus
seguidores: Você deve ser a mudança que deseja ver no
mundo . Assim, ouse servir-te de sua razão: Sapere
Aude!
Fabily Rodrigues (Editor)
jaraguaemfoco@gmail.com
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Atitudes solidárias fazem a diferença no Natal de muitas pessoas
Quando o Natal se aproxima, as pessoas
tendem a se tornar mais solidárias e humanas. A
época faz com que muitos fiquem mais emotivos, enquanto outros buscam se doar um pouco
mais para realizar ações solidárias com a
intenção de ajudar pessoas carentes e instituições diversas. Os voluntários existem em várias
partes da cidade. Alguns realizam essas ações
por conta própria; outros administram ONGs e
instituições para atender melhor e proporcionar
um trabalho mais amplo.
A autônoma Fabiana Alves Cunha está há
quatro anos envolvida em projetos de voluntariado. Segundo ela, o Natal mexe com o íntimo
das pessoas. Nessa época as pessoas começam a olhar mais para o outro e aumenta o
número de voluntários e doações, que acabam
sendo realizadas não apenas nesta época, mas
durante todo o ano , afirma. Ela, que faz parte de
quatro grupos de voluntariado, conta que todo
mundo tem um pouco para doar. Sempre temos
o que oferecer para o outro: seja um carinho,
uma palavra de apoio ou mesmo com doações e
recursos financeiros. Todos têm ou deveriam ter
tempo para fazer o bem , comenta.
Um dos projetos que Fabiana participa é do
grupo "Força do Bem", que surgiu há quatro anos
para levar alegria a crianças carentes, idosos e
hospitalizados da Região Metropolitana de Belo
Horizonte. Voluntária da "Força do Bem", Isabella
Almeida Vasconcelos Novais conta que tudo
começou com a visita da fundadora Cris Pedras
ao hospital da Baleia, no dia das crianças de
2008. As atividades acontecem durante o ano
todo. Atendemos mais de 1.500 crianças. No
Natal arrecadamos brinquedos novos que são
doados para as instituições Sopa Fraterna, em
Esmeraldas; Centro Infantil Jardim Filadélfia;
Centro Infantil Dr. Hélio Tostes, em Santa Luzia;
Creche Soldadinhos de Cristo, em Sabará; Hospital da Baleia e AMR , conta.
Iniciativa espontânea
Maria de Fátima Aramuni Gonçalves,
fundadora da "Comunidade Mater Crucis",
reforça a importância de ajudar com uma
palavra acolhedora, um sorriso e carinho, além
de algo material. Há 14 anos fundei a comunidade porque senti a necessidade de partilhar
com o outro o que Deus me deu. É uma forma de
viver a fé. Ajudamos as pessoas em todos os
sentidos e também na área espiritual , afirma.
Ela reforça que as ações da comunidade acontecem durante o ano e que no Natal é realizada
uma festa com as famílias assistidas para a
distribuição de cestas básicas, produtos de
higiene pessoal, brinquedos e material escolar.

A maioria das famílias assistidas são moradores
da Vila Santa Rosa, localizada na região do
Jaraguá.
Joice Silva Rodrigues Cardoso, presidente
da "Associação Semear no Vale", faz um belo
trabalho desde 2006 com as famílias do Vale do
Mucuri, na comunidade rural de Pedra Lanhada,
localizada em Americaninhas, distrito rural de
Novo Oriente de Minas. Atualmente 300 pessoas são assistidas pelo projeto. A comunidade
está localizada em um grande vale que não tem
centro de saúde e comércio. Essas doções são
importantes, mas não resolvem o problema
social. Vamos para lá no dia 19 de dezembro e
neste momento nossa prioridade é a doação de
cestas básicas. Além das doações precisamos
de voluntários para as atividades de campo e
para desenvolver atividades recreativas com as
crianças , afirma.
Quem também começou a ajudar o próximo através de uma experiência foi a coordena-

comigo e, em 2009, a Igreja Batista Getsêmani
abraçou a causa. Estamos arrecadando principalmente brinquedos , conta. Além do projeto,
Gislene conta que dentro da mocidade da
Getsêmani o Ministério Pão desenvolve ações
FACEBOOK

LOCAIS PARA ARRECADAÇÕES
* Comunidade Mater Crucis - As doações
podem ser entregues na comunidade, localizada
na Rua Balsamar, 265 - Jaraguá. Informações:
3491-6003.
* Acompanhar - As doações dos brinquedos
podem ser entregues em uma das cinco
unidades do Acompanhar espalhadas por Belo
Horizonte. Informações: 2531-4302 ou
www.acompanhar.com.br /
www.facebbok.com.br/acompanhar.
* Instituto Dona Clara de Promoção Social e
Colégio Dona Clara - As doações de
brinquedos novos podem ser entregues na Rua
Orozimbo Nonato, 640 - Dona Clara.
Informações: 3497-6919.
* Planeta Pele As doações para a campanha
podem ser entregues na Rua Francisco Proença,
188 - Santa Rosa. Informações: 2551-7001.
* Projeto Amigos de Deus em Ação e
Ministério Pão da Igreja Batista Getsêmani As doações podem ser entregues na Casa da
Mocidade, localizada na Rua Leopoldina Cardoso,

dora do projeto Amigos de Deus em Ação , da
Igreja Batista Getsêmani, Gislene Souza. Ela
conta que o projeto começou há cinco anos
durante um evento de Natal realizado na Cidade
de Salto da Divisa, localizada no Vale do Jequitinhonha. Morei até os 12 anos no Vale do
Jequitinhonha. Em 2008 eu voltei, visitei algumas famílias e eu vi que poderia fazer algo mais.
Sempre busquei pessoas que sonhassem junto

401 - Dona Clara. Informações: 3309-9447.
* Força do Bem - As doações de brinquedos
novos podem ser entregues até 30/11.
Informações: www.facebook.com/forcadobem.
* Associação Semear no Vale - As doações
podem ser entregues na Rua Frei Manoel da
Cruz, 515, apto 202 - Jaraguá (ligar antes para
combinar o horário). Data limite: 6/12.
Informações: 3443-3676, 9927-7079 ou
joicesangel@hotmail.com
* LBV - As doações podem ser feitas
pessoalmente no Centro Comunitário de
Assistência Social da Legião da Boa Vontade,
localizado na Avenida Cristiano Machado,
10.765 ou pelo telefone 3490-8101.
* Correios - Os interessados em adotar uma
cartinha podem procurar os pontos de
atendimento dos Correios entre os dias 15/11
a 02/12. Informações Papai Noel dos Correios:
www.correios.com.br/papainoelcorreios2013 ou
3003 0100 (capitais e regiões metropolitanas)
e 0800 725 7282 (demais localidades).

voluntárias. Para esse Natal o Ministério está
arrecadando alimentos .
A Legião da Boa Vontade (LBV), conhecida
pelos trabalhos de filantropia, lançou a campanha
Jesus, o Pão Nosso de cada dia! . Segundo a
gerente social, Sandra Almeida, o objetivo é
arrecadar mais de 900 toneladas de alimentos
não perecíveis no Brasil, sendo que em BH serão
entregues mil cestas básicas para as famílias

atendidas pela instituição e para entidades
parceiras. A proposta é proporcionar um Natal
mais digno para essas famílias. Em Minas Gerais,
além de entregar cestas de alimentos, a iniciativa
abrangerá o Vale do Jequitinhonha, contemplando
famílias das cidades de Almenara, Divisópolis,
Genipapo de Minas, Jacinto, Jordânia, Palmópolis
e Rubim , conta.
Instituições locais
Desde 2008 o Instituto Dona Clara de
Promoção Social, em parceria com o Colégio
Dona Clara, promove o projeto Natal Solidário ,
com o objetivo de levar esperança e alegria às
crianças das creches cadastradas no instituto.
Este ano, 750 crianças serão beneficiadas e
receberão brinquedos novos doados pelos
alunos do Colégio e por moradores da comunidade. Vamos arrecadar os brinquedos até dia
29 de novembro, que serão distribuídos para a
Creche Aurélio Pires, Creche Patati-Patata, Dora
Ribeiro, Frei Paulo Castigna, Núcleo Espírita
Infantil Vovô Silvinha, entre outras , comenta a
coordenadora do Instituto Dona Clara de Promoção Social, Natália de Alcântara Cândido.
A Clínica e Spa Urbano Planeta Pele,
localizada no bairro Jaraguá, também está
fazendo a diferença no Natal com a campanha
Natal Solidário Planeta Pele . A gerente Mirian
Maciel conta que ajudar o próximo é uma
filosofia vivida pela clínica no seu dia a dia.
Antes da inauguração da clínica já fazíamos
essas ações de voluntariado. O que arrecadarmos neste Natal será entregue para a Casa
Lucas, localizada no Dona Clara, e para o Lar dos
Idosos Luiz Boaventura Ribeiro, localizado em
Ravena. Arrecadaremos, até o dia 20 de dezembro, alimentos, fraldas geriátricas, materiais de
limpeza, brinquedos, entre outros , comenta.
A franquia Acompanhar, que tem unidades
nos bairros Jaraguá, Ouro Preto, Cidade Nova,
Alípio de Melo e Coração Eucarístico, também
está realizando o seu primeiro Natal Solidário,
com a arrecadação de brinquedos. Além da
doação dos brinquedos, quem quiser participar
da entrega está convidado. O objetivo da campanha é despertar o sentimento de solidariedade
nos alunos e mostrar que a doação é algo importante , informa Renata Lott, diretora da franquia.
Motivos para ajudar o próximo não faltam e
são muitas as oportunidades, mas é importante
ressaltar que a prática da solidariedade não
deve ser reforçada apenas no final de ano, mas
sim durante todo o ano. Fazer o bem e ajudar é
sempre bom para o coração e para a alma e
serão muitos aqueles que ficarão agradecidos.
(Ana Izaura Duarte)
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Loja de moda feminina é inaugurada
no Dona Clara
No dia 26 de outubro foi inaugurada a
Rosa Théophilo, localizada na Rua Cyro Vaz de
Melo, 571, lj 13. A proposta, segundo as
proprietárias Adriane Passalio Scoralick e
Jaqueline Passalio Scoralick, é trabalhar com
roupas, acessórios e lingeries femininas para
diversas idades e numerações. Nosso objetivo é atender todo o tipo de público e com
numerações variadas. Vamos trabalhar com
moda juvenil até peças para a terceira idade e
moda plus size , conta Adriane Passalio.
Segundo Jaqueline, a escolha do bairro foi
motivada, em um primeiro momento, pela
proximidade com suas residências, já que
elas moram no bairro há mais de 40 anos.
Além dessa facilidade de trabalhar perto de
casa, o bairro está crescendo, com muitos
novos moradores e percebemos que existe um
público que gosta da facilidade de comprar
próximo de casa. Na loja do bairro o cliente
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evita filas e o atendimento é mais personalizado. No nosso caso somos nós mesmas que
fazemos o atendimento , explica. Adriane
finaliza, dizendo que a expectativa é boa. A
inauguração foi ótima. Tivemos muitas visitas
e muitas pessoas prestigiaram. Temos uma
grande expectativa com o Natal e esperamos
que os moradores deem preferência para o
comércio . Mais informações: 2555-5145.

Copiadora de cara nova
A Lancopy unidade Jaraguá, localizada no Jaraguá Center (Rua Boaventura, ao
lado do Supermercado EPA), está de cara
nova e com novos serviços. Antes, a unidade funcionava como lan house e se chamava Virtual Street. Agora usa o mesmo
nome da outra unidade da Rua Conselheiro Galvão e incorporou os serviços de
copiadora e gráfica digital, realizando
serviços de banners, adesivos com recorte, ímãs, cartões de visitas, impressão de
fotos, impressão colorida e p&b, xerox,
panfletos, arte final, plastificação até o
formato A3, carimbos, impressão em papel
vegetal, etiquetas para CD/DVD, plotagem,
digitalização, além de xerox de grandes
formatos, convites, crachás em PVC,
encadernação wire-o e fotos 3x4 e em
tamanhos especiais. O proprietário André
Luiz Dias conta que a reestruturação
aconteceu devido ao aumento da procura
pelos serviços. Já tivemos 50 computado-
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res direcionados para jogos. Ainda estamos trabalhando com o serviço de lan
house, porém voltado para as pessoas que
precisam fazer pesquisas, consultas,
inscrições, trabalhos ou pagamentos. Aqui
na região temos um público considerável
que procura esse tipo de serviço gráfico.
Antes as pessoas tinham que ir ao centro
da cidade; hoje tenho equipamentos que
atendem a demanda inclusive de empresas da região , comenta. Mais informações: 3024-2546 / 3441-4378. (Ana
Izaura Duarte)
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Este espaço é destinado a você, leitor e morador da região do Jaraguá, que pode elogiar,
criticar, sugerir e comentar as matérias do Jaraguá em Foco ou fatos dos bairros locais.
Colabore com o Jornal! Mande a sua história, conte um caso inusitado passado na região, um
acontecimento, ou mesmo envie uma fotografia antiga ou curiosa para a galeria de fotos que
teremos no Jornal. Este espaço é todo seu. Entre em contato por e-mail:
jaraguaemfoco@gmail.com. Participe! O Jaraguá em Foco quer melhorar, crescer e informar
cada vez mais com a ajuda de cada leitor.
5 ANOS
Obrigada, Fabily, por mais esta edição!
Parabéns pelos 5 anos do jornal! Que Deus
continue abençoando este trabalho/missão de
vocês!
Ir. Roseli, Diretora Pedagógica do Colégio
Santa Marcelina
Gostamos de ler seu editorial deste mês.
Eu e meu marido recordamos de quando
recebemos o jornal pela primeira vez, em 2009,
logo depois que nos mudamos. Estava no
começo ainda. Desde então sempre lemos e
acompanhamos este trabalho de vocês. Mesmo
sem conhecê-los, os admiramos e desejamos
vida longa e muito sucesso.
Denise Queiroz, Empresária e moradora
Parabéns, Fabily. Nada melhor do que o
reconhecimento da sua competência. Todo
sucesso do mundo para vocês e que muitos
outros anos possam ser comemorados.
Abraços.
Vanessa Andrade, Moradora
Meus parabéns! Além do merecimento de
tudo que é feito com muita competência, profissionalismo e dedicação, Deus dá crédito a quem
merece e faz a sua parte. Um grande abraço!
Alcione Soares, Morador
Parabéns, Fabily! Eu me lembro bem
quando tudo começou. A Officina das Letras
estava lá com vocês.
Elizabeth Silveira Amaral, Diretora do

Sistema de Educação Básica Officina das
Letras
Parabéns por mais este sucesso! Nada se
mantém por cinco anos sem ter qualidade.
Abraços.
Carlos Henrique Silva Ribeiro, Morador
Já vi vários jornais passarem por este
bairro e no que morávamos na zona sul, e
confesso que nunca vi um desses chamados
'jornais de bairro terem conteúdos realmente
condizentes e/ou durarem mais de um ano. É
impressionante perceber como as pessoas
gostam de ler este informativo. Acredito que por
todas as notícias serem regionais. As pessoas
gostam de saber o que acontece ao seu redor.
Se tivesse 'fofocas' certamente faria ainda mais
sucesso. Brincadeiras à parte, parabéns pelo
trabalho e pelos 5 anos.
João Maciel Foresti,Aposentado e morador
MATÉRIA SOBRE A ROTINA DOS ESTUDANTES
Gostei de ler a edição 45 do Jaraguá em
Foco onde vocês falam sobre a rotina dos
estudantes da região. Nunca li nada parecido e
gostei muito de conhecer um pouco mais desse
universo. Tive vontade de voltar a estudar e logo
que li a material liguei para uma sobrinha vir
prestar vestibular em BH. Uma leitura muito
agradável num texto leve e que nos faz querer
ler tudo. Parabéns pelo trabalho.
Isabel Teixeira, Optometrista
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Comércio local se estrutura e oferece diversos
Com o crescimento da região o comércio
local vai se tornando cada vez mais fortalecido.
Com isso os comerciantes apostam nos bairros
próximos para abrir novas empresas ou mesmo
reformar um antigo negócio. As franquias
também chegam cada vez mais. Novos prédios
comerciais estão sendo entregues e em breve
novos comércios chegarão ao bairro. Alguns já
para as vendas de final de ano. Mas será que
os moradores estão reconhecendo os benefícios de consumir na região?
No pouco tempo que está no Jaraguá,
Gisele Catizane, proprietária da loja Sorellina,
percebe que os moradores valorizam o comércio local. Ainda não tenho a frequência que eu
gostaria, mas começamos bem. As pessoas
valorizam e gostam de uma loja nova. No dia da
inauguração recebi 99% de pessoas moradoras do bairro. Essa foi uma boa resposta, onde
pude constatar que os moradores valorizam o
que está na região , comenta. A sóciaproprietária da Gift, Luana Vaz, também percebe que os moradores tem valorizado mais o
comércio da região. A expectativa para o futuro
é positiva. O comerciante aos poucos vai
conhecendo os desejos, necessidades e o
comportamento do cliente do bairro. Fizemos
várias modificações no visual da loja e buscamos novas opções de produtos para melhor
atender e fazer com que o cliente seja fiel à loja.
Estamos na região há um ano. O que antes era
expectativa, hoje é um retorno positivo. Estou
satisfeita e espero que o movimento aumente
ainda mais , afirma.
Para Sheila Maria, proprietária da Verbena,
o prestígio do comércio do bairro pelos moradores tem aumentado. Acredito que eles estão
buscando mais as lojas locais porque a varie-

CID COSTA NETO

dade está aumentando e isto é muito positivo.
Quanto mais diversidade melhor para a valorização do comércio regional , avalia.
Resistência
Ao contrário de Gisele e Luana, a sóciaproprietária da loja Rosa Theóphilo, Adriane
Passalio Scoralick, acredita que os moradores
ainda têm uma resistência para consumir nos
bairros. Sua sócia, Jaqueline Passalio Scoralick, concorda, dizendo que as pessoas ainda
optam pelo shopping. Os moradores têm que
prestigiar mais o comércio local. São vários os
benefícios de se comprar no bairro, principalmente na época de festas, onde os shoppings
ficam lotados e muitos ficam nervosos com as
filas para pagar, para estacionar, além das lojas
lotadas. No bairro você tem a comodidade de
pode ir caminhado, ter um bom atendimento e
ainda contar com produtos de qualidade .
Renata Rodrigues Ferreira, sócia-proprietária

da Versátil Moda e Acessórios, comenta que
hoje o comércio do bairro está mais interessante, com a chegada das franquias, porém,
alguns problemas fazem com que o cliente da
região procure o shopping. O bairro tem um
público em potencial, mas acredito que a falta
de segurança no bairro é um ponto negativo
que faz com que o consumidor vá para o
shopping. Aqui estamos começando a ter
problemas, com a falta de vagas para estacionar; dependendo do local, falta uma melhor
estrutura e ainda há o eterno problema das
chuvas. Quando chove na Rua Izabel Bueno e
Avenida Sebastião de Brito, as mesmas ficam
alagadas e nessa época do Natal chove bastante".
Benefícios e diferenciais
Um dos diferenciais mais comentados que
o consumidor da região tem é o atendimento.
Muitos empresários falam que um bom atendi-

mento é fundamental para fidelizar o
cliente do bairro. Maylla Alvim, sóciaproprietária da Chocolates Brasil Cacau,
concorda, dizendo perceber que isso realmente
faz a diferença. Se o cliente não for bem
atendido, independente da loja, ele não volta.
Qualidade e preço todo mundo busca, mas
bom atendimento tem que ser estabelecido e
mantido. Temos casos de clientes que passam
para conversar ou desejar um bom dia e a
compra acaba sendo consequência. No comércio de bairro a relação consumidor e fornecedor vai além disso conta. A gerente da All Basic
Hering, Liliane Cunha, concorda que o atendimento é um dos pontos que fideliza o cliente da
região. Isso faz toda a diferença, porque se cria
um vínculo mais forte com o cliente, ao contrário das lojas de shopping. Conversar mais com
o cliente se torna um ponto positivo comenta.
Elaine Gontijo Borém, proprietária da
Quattro Calçados, acredita que comprar no
comércio local tem muitas vantagens, mas a
principal é realmente o atendimento. O atendimento nas lojas do bairro é mais personalizado, porque o vendedor e o proprietário conhecem o cliente e dão mais atenção. Nos shoppings normalmente o cliente é mais um e
acaba indo nestes locais porque oferecem
outras atrações , afirma. Gisele Catizane, da
Sorellina, também acredita que as pessoas
buscam o shopping porque oferece outros
atrativos. Existe uma grande demanda para o
shopping, mas acho que as pessoas da região
prestigiam mais o comércio local mesmo,
embora num shopping haja a comodidade de
ficar aberto num horário superior ao do comércio local .
A sócia-proprietária da Vidromania,
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benefícios para os moradores consumirem na região
Jeanine Lima Magalhães, acredita que a
credibilidade, a confiança e o atendimento que
o comércio da região proporcionam é um
diferencial. Já ouvimos casos de calotes nesse
ramo, por isso é importante comprar num local
de confiança. As pessoas encontram preços
com diferença grande. É preciso tomar cuidado
e pesquisar , afirma.
Crescimento e fortalecimento
Natália Caetano Silva, sócia-proprietária
do Boaprenda Armarinho, acredita que o
fortalecimento do comércio ajuda a aumentar
o consumo na região. Quanto mais lojas
diversificadas, melhor para o bairro. Quem
ganha é o consumidor local, porque ele tem
várias opções e a comodidade de ser bem
atendido , comenta. Para Adriane Passalio
Scoralick, da loja Rosa Theóphilo, o fortalecimento do comércio está acontecendo principalmente por causa da verticalização da região
e com a chegada de novos moradores. Ter um
comércio forte perto de casa facilita a vida do
morador , afirma.
A proprietária da Lipy Livraria e Papelaria,
Marília Abramo, comenta que, com esse
fortalecimento do comércio, quem ganha são
os moradores, porque é possível encontrar de
tudo aqui devido a uma diversidade grande
de produtos. Com isso os moradores podem
fazer suas compras com mais tranquilidade .
Para muitos comerciantes, quanto mais o
comércio local se fortalece, mais os moradores dão preferência. O gerente da Cacau Show
e da Água de Cheiro, Heder Reis Miranda,
acredita nisso, dizendo que, com a vinda de
novas empresas aumenta o interesse dos
moradores e aumenta o mix de produtos e
serviços ofertados. No bairro o cliente tem
mais assistência, principalmente nas datas
festivas, onde nós, proprietários, permanecemos na loja , comenta.

Expectativa para o Natal
Natália Caetano Silva, do Boaprenda,
afirma que o Natal é a melhor época para o
comércio. A expectativa para este ano é muito
boa. Pensando nisso reforçamos o estoque,
para poder oferecer um mix maior de produtos
para o cliente , comenta. Elaine Gontijo, da
Quattro Calçados, comenta que o comerciante
fica o ano todo pensando nessa época. Dizem
que quando o ano é difícil para o comércio o
Natal é bom. A expectativa é sempre boa.
Estamos pensando positivo e renovando o
estoque. Novos produtos estão chegando .
Renata Rodrigues Ferreira, da Versátil Moda e
Acessórios, concorda que as vendas deste ano
não foram tão boas como se esperava. A
expectativa para o Natal é positiva e esperamos superar as vendas do ano passado ,
afirma.
A gerente da All Basic Hering, Liliane
Cunha, também tem uma expectativa positiva
para o seu primeiro Natal com a loja. Esperamos realizar boas vendas, apesar de ser nosso
primeiro Natal e desconhecer a atitude dos
clientes do bairro nesta época do ano. Estamos
renovando nosso estoque, tanto para o Natal
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quanto para as férias, com a moda praia ,
conta. Na loja Verbena o estoque também está
sendo renovado, pensando nas festas da
época. Estamos nos preparando com as novas
mercadorias que chegaram recentemente.
Acreditamos que será um bom período ,
comenta a gerente Sheila Maria.
Para muitos segmentos o Natal é, de fato,
a melhor época do ano. Luana Vaz, da Gift,
reforça que este ano foi mesmo difícil, mas que
está começando a aquecer novamente. Para
nós o Natal é a melhor época do ano por causa
dos produtos com os quais trabalhamos:
decoração e presentes. É uma época propícia
para vendas e por isto estamos investindo e
renovando o estoque , comenta. Quem também está investindo em produtos desta época
é Marília Abramo, da Lipy Livraria e Papelaria.
Estamos nos preparando com uma boa
variedade de lembranças, caixas de presentes,
embrulhos em geral, fitas e cartões de Natal,
além dos materiais para a volta às aulas,
renovando o estoque e trazendo novidades ,
afirma.
Heder Reis Miranda, da Cacau Show, conta
que renovou seu estoque com 15% a mais de

produtos para o Natal deste ano em relação ao
ano passado. Muitos clientes reclamam que
na véspera do Natal não encontram determinados produtos. Minha dica é que eles antecipem
as compras, porque o giro nesta época é alto.
Um diferencial que oferecemos ao nosso
cliente é guardar o produto até a data do
evento. Essa é uma forma de garantir comodidade e a qualidade do produto .
Outros segmentos estão virando opção de
presentes, como os equipamentos tecnológicos, que cada vez mais são objetos de desejo
de muitas pessoas, inclusive das crianças.
Hervê Teixeira, sócio-proprietário da Live Tecnologia, também espera que as vendas melhorem
nessa época. A tecnologia tem seu espaço no
Natal. Cada vez mais as crianças estão pedindo
esses equipamentos no lugar de brinquedos ,
comenta.
Podemos perceber visivelmente que o
comércio local está se fortalecendo e investindo para atender melhor os moradores da
região. Praticamente todos os segmentos se
mobilizam neste período. Mas as vendas
poderiam melhorar ainda mais se os comerciantes locais se unissem e se mobilizassem em
prol de ações em conjunto. Deveriam ser
criadas ações específicas para o período. Uma
associação comercial nesta hora ajudaria
bastante e poderíamos criar ações reforçando
o período, mas também criando ideias para
atrair novos clientes. Por outro lado, já passou
da hora de muitos moradores perceberem os
benefícios citados para consumir no bairro,
reconhecendo as significativas melhorias
desse comércio e que hoje podemos encontrar
um pouco de tudo bem ao lado de casa. Melhorias podem e devem ser feitas, mas estamos no
caminho certo. (Ana Izaura Duarte)

CONTINUA NAS PÁGINAS 10, 11 E 13
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Dicas de presentes para todos os gostos
Atendendo a pedidos voltamos a divulgar dicas de presentes dos nossos parceiros e anunciantes para ajudar aquelas pessoas que querem comprar presentes para o Natal, amigo-oculto ou mesmo uma
confraternização. Como sabemos que o brasileiro deixa tudo para a última hora e nem sempre é fácil presentear, resolvemos dar uma ajuda. 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.

Boaprenda (3568-7400)
Berço Stalo - R$ 94,80
Fruteira - R$ 54,80
Multiblocos Bell Toy 150 peças - R$ 95,80

Lippy (3443-5808)
Mochila Yes - R$ 81,50
Agendas 2014 Tilibra - R$ 24,90
CDs Dra. Filó - Temas que estimulam o
desenvolvimento da Fé e o Amor a Deus - R$ 8,00

Quattro (2531-0176)
Sandália - R$ 139,89
Sandália anabela R$ 139,89
Sapatilhas - R$ 109,89

Chocolates Brasil Cacau (3225-7700)
Panetone trufado (sabores chocolate e avelã) - R$ 39,90
Combo Natal - R$ 9,90
Caixas natalinas - R$ 21,90

Sorellina (3243-6163)
T-shirt Rei de Paus R$ 69,90
T-shirt Tribal R$ 69,90
Vestido R$ 142,90
Versátil (3653-6221)
Blusas e camisas masculinas - a partir de R$ 39,99
Regatas femininas - R$ 39,99
Tênis feminino - R$ 59,99

Ventiladores e Cia (3497-9095)
Mini ventilador de 20 cm com garra R$ 55,00.
Ventilador de teto Barril R$ 229,00 (sem instalação).

Planeta Pele (2551-7001)
Hidratação capilar profunda - a partir de R$ 50,00
Peeling de verão com máscara de ouro R$ 100,00
Day Spa a partir de R$ 210,00
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Gift (3653-9624)
Kit manicure - R$ 29,90
Porta-retratos - a partir de R$ 29,90
Canecas - a partir de R$ 24,90

Cacau Show (2511-6732)
Panetone trufado (sabor creme de avelã, trufa, gotas de chocolate e coco) R$ 44,90
Panetone tradicional com frutas R$ 15,90
Golden Christmas R$ 15,90

Live Tecnologia (2515-5001)
Roteador com 2 antenas R$ 120,00
Radio FM com entrada USB R$ 35,00
Mouse Wireless R$ 50,00
Rosa Theóphilo (2555-5145)
Conjunto de lingerie R$ 67,90
Vestido R$ 198,00
Short R$ 177,00

All Basic Hering (3441-9586)
Blusas masculinas - a partir de R$ 29,99
Short feminino R$ 119,00
Regata feminina R$ 29,99

Vidromania (3497-8136)
Espelhos lapidados ou bisotados - consultar o valor
Tábua de vidro - R$ 35,00
Box nas cores incolor, verde, fumê e bronze consultar o valor

Verbena (3492-8079)
Chinelos R$ 49,00
Rasteirinhas R$ 89,90
Scarpin R$ 159,90
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ENQUETE
Comerciantes avaliam potencial de vendas na região
Acredito que o público da região procura as lojas do bairro e as lojas do shopping.
Tudo depende da necessidade. Para mim, os moradores valorizam o comércio local,
pelo menos no meu segmento. Não posso reclamar. Comprar no comércio local traz
mais comodidade para o cliente. Hoje as lojas estão investindo em variedade de
produtos, estrutura e num melhor atendimento.
Marília Abramo, Proprietária da Lipy Livraria e Papelaria

A cada ano que passa a preferência e o consumo dos moradores da região no
comércio local aumenta. Acredito que seja por eles conheceram mais o que está
sendo oferecido. Mas percebo que ainda há uma resistência e desconheço o
motivo. Consumir no próprio bairro só tem vantagens: atendimento personalizado,
estacionamento, mix de produtos e até a entrega em casa. Tentamos 'mimar' nosso
cliente para que ele se sinta especial.
Heder Reis Miranda, Gerente de Cacau Show e da Água de Cheiro

Nossa experiência com os moradores é positiva. Percebo que eles dão preferência
para o comércio local. Temos clientes diários e muitos entram na loja só para
conversar. Conhecer o cliente ajuda a atendê-lo melhor. Em alguns casos já
sabemos suas preferências. Acredito que muitos buscam o shopping por causa da
variedade, por ter mais opções de escolha e outros atrativos.
Maylla Alvim, Sócia-proprietária da Chocolates Brasil Cacau

Em todo início de negócio você pode acertar ou errar. A expectativa futura é
positiva, tendo como base o retorno que estou tendo neste ano. Modificamos a loja
de acordo com as necessidades dos moradores. O consumo local é forte por causa
da comodidade e o conforto de não ter que sair do bairro. Acredito que o visual da
loja, a variedade de produtos e o atendimento fazem com que o cliente sempre
retorne.
Luana Vaz, Sócia-proprietária da Gift

Acredito que os moradores dão preferência para os comerciantes da região,
principalmente para os prestadores de serviço. Depois que conhecem nosso
trabalho eles normalmente retornam. A comodidade e o atendimento são
determinantes para que haja preferência. Em muitas lojas o proprietário está
sempre presente e ainda mora na região. Isso ajuda a passar confiança para o
cliente.
Hervê Teixeira, Sócio-proprietário da Live Tecnologia

O comércio do bairro está mudando com a chegada de mais lojas e nomes fortes.
Quanto mais variedades, mais as pessoas vão comprar na região. Cada loja
trabalha com marcas diferentes e isto ajuda na diversidade. Um diferencial forte do
comércio local é o atendimento que, por ser personalizado, permite que tenhamos
mais contato com o cliente. Ele acaba não sendo mais um, como nos shoppings.
Sheila Maria, Proprietária da Loja Verbena

O comércio da região está melhorando. Hoje existe uma maior mix de lojas que
estão investindo em decoração e atendimento. Quem ganha com o fortalecimento
do comércio local são os moradores, porque facilita na hora da compra e há mais
comodidade. Tem espaço para todo mundo. Fazemos o possível para atrair os
moradores e eles têm percebido essa melhoria.
Elaine Gontijo Borém, Proprietária da Quattro Calçados

Estou há pouco tempo na região e a minha percepção pode ser diferente de quem
tem comércio há mais tempo. Muitas clientes falam que não vão ao shopping e que
dão preferência e valorizam as lojas da região. Elas gostam quando abre uma nova
loja. Por isso acredito que os moradores valorizam sim o comércio local. Falta mais
movimentação na parte de cima da Izabel Bueno, sentido centro, onde há uma
grande variedade de lojas.
Gisele Catizane, Proprietária da Sorellina

Muitas vezes o morador não dá preferência para comprar no comércio local porque
não conhece as lojas e as variedades que existem na região. Acredito que a procura
pelo shopping é motivada pela comodidade. Depois de conhecer as lojas o
morador dá preferência e sempre volta. Muitos questionam preço, mas muitas lojas
têm preços bem atrativos. Não tem como medir os benefícios de comprar perto de
casa.
Natália Caetano Silva, Sócia-proprietária do Boaprenda Armarinho

Os moradores ainda dão preferência para os shoppings, onde a venda muitas vezes
acontece espontaneamente, por ser uma opção de lazer e por ter outros atrativos.
Os moradores ainda são resistentes em consumir na região e muitos desconhecem
a variedade de produtos e serviços que existem. Sempre dei preferência ao
comércio local pela comodidade, para evitar trânsito, ter um atendimento
personalizado e um contato mais próximo com os proprietários.
Jaqueline Passalio Scoralick, Sócia-proprietária da Rosa Theóphilo

Os moradores da região dão preferência para o comércio local, mas antes fazem
uma pesquisa em vários fornecedores. Na hora de escolher dão preferência para a
região e negociam o valor. Isso acontece pela comodidade e confiança. Sabem
onde estão comprando e que a empresa tem credibilidade. Novos pontos
comerciais fazem com que cada vez o consumidor fique no bairro. O comerciante
local tem que focar no atendimento e na qualidade.
Sérgio Magalhães, Sócio-proprietário da Vidromania

O bairro está mais interessante em relação ao comércio, com novas lojas e
franquias, que trazem clientes de outras lojas que estão na imediação. Temos que
conquistar esse cliente aos poucos e isto acontece naturalmente, por causa do
atendimento. O importante é o comerciante cativar o cliente e buscar um público
potencial. Infelizmente, alguns problemas, como segurança e estrutura, fazem com
que o cliente da região procure o shopping.
Renata Rodrigues Ferreira, Sócia-proprietária da Versátil Moda e Acessórios
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Unifenas lança seu primeiro doutorado
A Unifenas obteve a recomendação pela CAPES/MEC de seu primeiro
doutorado. O curso recomendado,
Reprodução, Sanidade e Bem-estar
Animal , é vinculado ao Mestrado em
Medicina Veterinária (Reprodução
Animal) e já está em funcionamento
no Campus Alfenas, na cidade de
Alfenas, desde 2009. O objetivo é
formar doutores com conhecimentos
sólidos e habilidades em áreas básicas e aplicadas, elevado senso crítico
e atentos à evolução tecnológica e
inovação para atender a necessidade
qualitativa do mercado. De acordo com a
escola, o doutorado está em sintonia com os
novos avanços da pesquisa, do desenvolvimento e do empreendedorismo na área de Reprodução, Sanidade e Bem-estar Animal, promovendo disseminação de conhecimentos, tanto
no âmbito regional quanto nacional, pela

INTERNET

elaboração e execução de projetos de pesquisa
e desenvolvimento de novas tecnologias,
produtos e processos. O doutorado iniciará as
atividades em março de 2014 e inscrições
previstas a partir deste mês de novembro. Mais
informações: www.unifenas.br/pos, e-mail:
pesquisa.pos@unifenas.br ou pelo telefone
0800 283 3399.

FGV reúne imprensa visando
desenvolvimento no Vetor Norte
Com o intuito de estreitar os laços com
a imprensa e desenvolver projetos para a
comunidade do Vetor Norte da Grande BH,
a Fundação Getúlio Vargas reuniu, no dia
22 de outubro, empresários da comunicação, jornalistas e professores. A reunião foi
realizada na sede da IBS Business School,
que representa a Fundação Getulio Vargas
na região, e teve o tom do interesse no
público dessa nova era da região. Estamos falando de um dos maiores PIBs de
Minas Gerais, de onde sempre recebemos
muitos alunos na Unidade Prudente de
Morais, em Belo Horizonte. Decidimos
encurtar distâncias e otimizar o tempo das
pessoas, já desgastadas com os problemas do trânsito , relatou a gerente regional, Rosane Vita, enaltecendo o valor da
região.
Funcionando em Venda Nova desde o

início de 2013, a FGV já oferece cursos de
MBA em Gestão Empresarial, Gestão
Financeira, Controladoria e Auditoria,
Gerenciamento de Projetos, Gestão de
Pessoas com Ênfase em Estratégias e
Gestão de Negócios em Comércio e
Vendas. A previsão, a curto prazo, é
ampliar as opções, trazendo também
turmas de Planejamento, Orçamento e
Gestão Pública, além de cursos de curta
duração nas áreas de Gerenciamento de
Projetos, Negociação, Desenvolvimento
Gerencial e Planejamento e Controle
Financeiro. O Espaço Empresarial IBS
Business School é aberto às empresas
que tenham interesse na locação de
salas de aula ou mesmo do auditório
para a realização de cursos, treinamentos
e reuniões estratégicas. Mais informações: 3646-8028 ou www.ibs.edu.br.
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Novamente divulgamos as vagas de empregos na região através da disponibilidade de nossos anunciantes e demais parceiros, e esperamos contribuir, tanto com as empresas que precisam preencher estas vagas, quanto com os
moradores e demais interessados. Continuaremos usando este espaço em nossas próximas edições para que nossos parceiros e empresas sérias e idôneas possam oferecer suas vagas e assim faremos nosso trabalho social de ajudar
aqueles que precisam trabalhar. Os dados da empresa, contato, especificações e quantidade de vagas podem ser enviados para jaraguaemfoco@gmail.com.
EM FOCO MÍDIA (Jornal Jaraguá em Foco)
Função: MARKETING/PUBLICIDADE
Vagas: 1
Especificações / Perfil: Sexo feminino. Experiência nas
áreas de Marketing e Publicidade. Disponibilidade de
tempo, organização, iniciativa, compromisso, bom texto
e boa fluência para entrevistas e contatos externos.
Dispensamos curiosos e pessoas aguardando respostas
de outros empregos.
Contato: Enviar currículo com foto para
cidadenovaemfoco@gmail.com.
ACADEMIA CARDOSO PRATA
Função: EDUCADOR FÍSICO
Vagas: 1
Especificação / Perfil: Ambos os sexos, curso superior
completo. Turno da noite.
Função: ESTAGIÁRIO(A) DE EDUCAÇÃO FÍSICA Vagas: 1
Especificação / Perfil: Ambos os sexos, cursando a
partir do 3º período. Turno da noite.
Contato: Enviar currículo para
cardosoprataacademia@gmail.com.
PADARIA PING PÃO
Função: ATENDENTE
Vagas: 15
Especificação / Perfil: Ambos os sexos, acima de 18
anos. Não é preciso experiência. Preferencialmente morar
na região. Oportunidade para primeiro emprego. Disponibilidade para trabalhar nos turnos da manhã e da tarde.

Função: SERVIÇO GERAIS
Vagas: 2
Especificação / Perfil: Ambos os sexos, entre 18 e 55
anos, não é necessária experiência.
Função: EMBALADOR
Vagas: 2
Especificação / Perfil: Sexo feminino, entre 18 e 55
anos, não é necessária experiência.
Função: AUXILIAR DE GERÊNCIA
Vagas: 2
Especificação / Perfil: Ambos os sexos, 2º grau
completo, com experiência.
Função: GERENTE
Vagas: 1
Especificação / Perfil: Ambos os sexos, 2º grau
completo, com experiência.
Contato: Entregar currículo na Rua Furtado de Menezes,
280, aos cuidados de Kelly. Para as vagas de auxiliar de
gerente e gerente enviar currículo para
kelly@pingpao.com.br.
VERBENA
Função: ESTOQUISTA
Vagas: 1
Especificação / Perfil: Sexo feminino, com ou sem
experiência, 2º grau completo.
Contato: Enviar currículo para
verbena.calcados@gmail.com.
ACADEMIA SANDER FITNESS
Função: PROFISSIONAL DE EDUCAÇÃO FÍSICA
ESPECIALIZADO EM MUSCULAÇÃO
Vagas: 1

Especificação / Perfil: Ambos os sexos, graduação
completa com registro no Conselho. Preferencialmente
morar na região.
Função: ACADÊMICO DE BACHARELADO DE
EDUCAÇÃO FÍSICA
Vagas: 1
Especificação / Perfil: Ambos os sexos.
Preferencialmente morar na região.
Contato: Candidatos à vaga de Profissional de
Educação Física entregar carta de apresentação na Rua
José Warderly Lara, 86 - Dona Clara, e acadêmico de
bacharelado de educação física marcar entrevista
através do telefone 3497-6463.
OFFICINA DAS LETRAS
Função: ESTAGIÁRIA de PEDAGOGIA
Vagas: 1
Especificação / Perfil: Sexo feminino, cursando a
partir do 4º período. Horário: das 7h às 13h.
Função: ESTAGIÁRIO (A) de ADMINISTRAÇÃO Vagas: 1
Especificação / Perfil: Ambos os sexos, cursando a
partir do 4º período.
Função: BERÇARISTA
Vagas: 2
Especificação / Perfil: Sexo feminino, com experiência,
formação mínima de magistério. Horário integral.
Contato: Enviar currículo para
secretaria@officinadasletras.com ou contato através do
telefone 3427-6087.

ACOMPANHAR (Unidade Jaraguá)
Função: MONITORIA (freelancer) para o ensino das seguintes matérias: Português e Inglês ou Espanhol, Geografia e
História, Matemática e Física e Biologia e Química.
Especificações / Perfil: Ambos os sexos, a partir do primeiro
período. Necessário dominar pelo menos duas matérias de
cada tópico. Para os turnos da manhã e da tarde.
Contato: Interessados deverão acessar o site
www.acompanhar.com.br, entrar no link fale conosco /
trabalhe conosco.
ACADEMIA MASTER
Função: ESTAGIÁRIO DE EDUCAÇÃO FÍSICA Vagas: 1
Especificação / Perfil: Ambos os sexos, cursando Educação Física a partir do 5º período, com ou sem experiência.
Função: PROFESSOR EDUCAÇÃO FÍSICA
Vagas: 1
Especificação / Perfil: Ambos os sexos, curso superior
completo, com ou sem experiência.
Contato: Entrar em contato com Vinicius, a partir das
19h, no 3491-8036.
MY WAY ENGLISH
Função: PROFESSOR DE LÍNGUA INGLESA Vagas: 1
Especificação / Perfil: Ambos os sexos, curso superior
completo, com experiência, desejável vivência no
exterior. Disponibilidade para o horário noturno.
Contato: Enviar currículo para mywayenglish@hotmail.com.
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SAÚDE E BEM-ESTAR

Novembro Azul conscientiza homens sobre câncer de próstata
Depois da campanha Outubro Rosa ,
realizado para conscientizar as mulheres sobre
a importância da prevenção do câncer de
mama, foi realizado, neste mês de novembro, a
campanha Novembro Azul , realizada pela
Sociedade Brasileira de Urologia (SBU) para
alertar os homens sobre a importância da
prevenção e do diagnóstico precoce do câncer
de próstata através de exames preventivos.
Dados do Instituto Nacional do Câncer
(Inca) informam que no ano passado foram
identificados mais de 60 mil novos casos da
doença. Segundo o Inca, no Brasil, o câncer de
próstata é o segundo mais comum entre os
homens, atrás apenas do câncer de pele. Em
valores absolutos, é o sexto tipo mais comum no
mundo e o mais prevalente em homens, representando 10% do total de cânceres. O instituto
considera o câncer de próstata uma doença da
terceira idade, porque cerca de três quartos dos
casos no mundo surgem a partir dos 65 anos.
A próstata é uma glândula presente nos
homens, localizada abaixo da bexiga e à frente

do reto. O câncer pode ser descoberto inicialmente no exame clínico, um toque retal, exame
que enfrenta a resistência de muitos homens,
combinado com o resultado de um exame no
sangue. Quando descoberto no início, 90% dos
casos de câncer de próstata são curáveis.
Segundo Alex Vieira Franco, urologista do Centro
Médico Pampulha e membro da SBU, não
existem causas específicas para o aparecimento do câncer de próstata. Ele confirma que a
probabilidade de cura é alta quando o câncer
de próstata é descoberto na fase inicial. No
começo o câncer de próstata não costuma
apresentar sintomas. Por isso é importante que
os homens façam um controle anual, já que
essa é uma doença silenciosa. Entre 40 e 45
anos de idade o ideal é fazer o exame de sangue
(PSA). Após os 46 anos já é necessário realizar o
exame físico, o toque retal , esclarece.
Quando os sintomas começam a aparecer
são parecidos com os do crescimento benigno da
próstata: dificuldade de urinar e necessidade de
urinar mais vezes durante o dia ou à noite. Na fase

avançada, a doença pode
provocar dor nos ossos,
problemas para urinar e,
quando mais grave,
infecção generalizada ou
insuficiência renal.
O tratamento vai depender do estágio da
doença. Na fase inicial o
ideal e mais comum é o
tratamento através de
cirurgia, onde é retirada
toda a glândula informa
Alex Franco. Porém, em
outros casos a cura pode
acontecer com radioterapia, tratamento hormonal e algumas vezes apenas
com a observação médica. Alex Franco acredita
que os índices da doença têm diminuído porque os
homens estão mais conscientes. Infelizmente
temos uma cultura machista, porém os homens
têm nos procurado bastante. Percebo um aumento
de casos em homens mais jovens. Eles não preci-
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sam ter receios, porque, quando detectado na fase
precoce, a chance de cura é enorme , comenta.
O Novembro Azul foi escolhido devido ao
Dia Nacional de Combate ao Câncer de Próstata, comemorado no dia 17 de novembro. Qualquer dúvida ou esclarecimento procure o seu
médico. (Ana Izaura Duarte, com colaboração
de Fabily Rodrigues)

