
SEGMENTO ODONTOLÓGICO � 
Este é outro mercado que está 
sendo cada vez mais utilizado 
pela população local, coisa 
que não acontecia anos atrás, 
quando era uma tendência a 
busca deste tipo de serviço no 
centro da cidade, onde havia 
uma maior concentração de 
bons profissionais. Essa re-
alidade mudou e hoje é nítido o investimento desses profissionais nos 
bairros locais, aliado a uma melhor preparação profissional que faz com 
que tenhamos presente praticamente todas as especialidades do 
segmento. Ninguém precisa sair do seu bairro para fazer uma consulta 
ou até mesmo uma cirurgia, já que há clínicas que incluem os tratamen-
tos, exames e aparelhos necessários. Páginas 7 e 9

AEROPORTO DA PAMPULHA � 
Tradicional aeroporto completa 
80 anos neste ano com várias 
discussões e opiniões acerca de 
sua funcionalidade. Imprescin-
dível para BH, o Aeroporto da 
Pampulha é discutido em 
âmbito geral por pessoas favo-
ráveis e contrárias à sua descen-
tralização. Mas a tendência é 
que haja uma retomada de expansão dos serviços, tendo em vista que 
novos voos para Guarulhos foram disponibilizados pela Azul Linhas 
Aéreas, através da Anac. Além disso, o crescimento do Vetor Norte faz 
com que haja a necessidade de aumentar esse tipo de transporte, 
mesmo que haja problemas estuturais e de poluição Sonora (proble-
mas estes que falaremos na próxima edição). Página 17

PRÓXIMA EDIÇÃO � Em nossa próxima 
edição falaremos sobre o crescente e 
incômodo problema do  ABANDONO DE CÃES
e a situação dos PARQUES DONA CLARA E 
UNIVERSITÁRIO. Falaremos ainda sobre a 
falta de estrutura e segurança da �RUA DO 
CANAL� (Aimée Semple Mcpherson) para a 
prática de corridas e caminhadas, após a 
descoberta deste local pelos moradores, 
onde esperamos que se torne apropriado 
para a prática. Mostraremos a situação atual 
do  e voltaremos com as colunas BREJINHO
�SAÚDE E BEM-ESTAR� �LEITOR EM FOCO�,  
e . �JARAGUÁ CONTA SUA HISTÓRIA�
Participe se você quiser opinar sobre algum 
desses ou de outros assuntos. 

Como em qualquer segmento do mercado se desta-
cam na profissão aqueles que fazem a diferença ou que 
atendem de maneira profissional, personalizada e com 
qualidade. Parece óbvio, mas não é. Segmentos como o de 
beleza trabalham com a vaidade das pessoas que usam os 
serviços para se sentirem melhor e mais bonitas. Um mau 
atendimento, atrasos no horário, falta de bons profissiona-
is e de conhecimento fazem com que o cliente não pense 
duas vezes e procure outro local, principalmente quando 
há diversas opções de escolha.

É um segmento que não para de crescer e quem sabe 
trabalhar bem conquista o devido espaço. Dados da Asso-
ciação Brasileira da Indústria de Higiene Pessoal, Perfuma-

ria e Cosméticos (Abihpec) apontam o Brasil como o 
terceiro maior mercado de beleza do mundo, ficando atrás 
apenas dos EUA e do Japão. Na região do Jaraguá não é 
diferente e é possível conferir isto de perto com os mais 
diversos tipos e padrões de salões de beleza e espaços de 
estética por toda a região.

Com tantas opções é importante fidelizar o cliente 
atendendo bem e buscando diferenciais para atrair e 
agradar cada pessoa, que, se for bem atendida, fará uma 
excelente propaganda; caso contrário, esta propaganda 
será negativa e pode, com o tempo, arruinar um negócio. 
Por isso não é raro ver um salão de beleza abrir e fechar 
suas portas meses depois. 

Quem está no mercado percebeu que buscar esses 
diferenciais é fundamental para o sucesso do negócio e 
por isto os profissionais se aperfeiçoam em diversos tipos 
de serviços e cursos especializados nos mais diversos 
eventos do setor por todo o país. Ainda não temos grandes 
salões com uma maior estrutura como é possível ver em 
bairros da Zona Sul, mas é totalmente possível ter bons 
serviços por aqui e ser bem atendido. Basta saber identifi-
car os salões que oferecem bons produtos, qualidade e 
conhecimento na utilização dos mesmos ou aqueles que, 
mesmo em um espaço menor, tenham um atendimento 
que deixa o cliente satisfeito e seguro.

Espaços de beleza buscam
diferenciais para fidelizar clientes
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Academias a Céu Aberto serão instaladas em outras praças da região 

Após incêndio, supermercado só funcionará no começo de maio

Além de todos os benefícios de lazer e 
saúde que as praças da cidade oferecem, 
uma nova modalidade vem ganhando cada 
vez mais espaço nestes locais: a Academia a 
Céu Aberto. Na região do Jaraguá a primeira 
academia foi implantada em setembro de 
2012 na Praça Brandão Amorim. A intenção 
da Regional Pampulha é ampliar a instalação 
dos aparelhos para outras praças dos bairros 
Jaraguá, Dona Clara, Aeroporto e Universitá-
rio. Segundo o secretário de administração 
Regional Pampulha, Humberto Pereira de 
Abreu Júnior, serão implantadas na região 
mais cinco Academias a Céu Aberto.

 O Jaraguá / Aeroporto ganhará os apare-
lhos na Praça Santo Antônio. Já o bairro Dona 
Clara será o mais beneficiado, com a instala-
ção nas praças Santa Catarina Labourè, 

Mirian Brandão e Luiz 
Bertucci; enquanto o 
bair ro Universitário 
receberá o benefício 
na Praça Nelson San-
tana de Jesus, em 
frente à Escola Estadu-
al Juca Pinto. �O equi-
pamento já foi adquiri-
do e será implantando 
de acordo com a prio-
ridade. Para essa im-
plantação precisamos de uma área de 150 a 
200 m². Vamos implantar primeiro em duas 
praças de acordo com essa prioridade e as 
demandas. Se tudo der certo, ainda neste 
mês de abril começamos a implantar, mas 
não temos ainda uma data definida�, informa 

Humberto Pereira.     
As academias visam proporcionar condi-

ções adequadas para prática de atividades 
físicas para pessoas de todas as idades, além 
de aumentar os locais de convivência, criar 
uma rotina de prática de exercícios e melhorar 

a qualidade de vida dos usuários. Uma ação 
que merece nosso respeito, pois sabemos 
bem como esses simples equipamentos 
movimentam os locais em que são instalados 
e beneficiam os mais diversos tipos de pesso-
as. (Ana Izaura Duarte)

Em plena tarde de uma quarta-feira, no dia 6 
de fevereiro, por conta de um curto-circuito, grandes 
labaredas e muita fumaça tomaram conta do setor 
de estoque do supermercado Hiperminas, localiza-
do na Rua Izabel Bueno, colocando em pânico 
funcionários, vizinhos e demais moradores que 
passavam pelo local. Felizmente ninguém se feriu, 
mas, apesar de assegurado, o supermercado 
sofrerá as consequências do incêndio e só reabrirá 
suas portas na primeira semana de maio. �Tivemos 
danos estruturais, mas principalmente de estoque. 
Apesar de termos seguro, voltaremos apenas no 
final deste mês ou começo de maio, o que nos trará 
um grande prejuízo pela inexistência de vendas�, 
explica o gerente da loja, Jaime Silva.   

O Jaraguá em Foco chegou ao local 10 minutos 
após o início do fogo. Por conta da lembrança da 

tragédia em Santa Maria, ocorrida no dia 27 de 
janeiro, a comoção da imprensa e dos envolvidos foi 
imensa, mas felizmente ocorreram apenas danos 
materiais. O incêndio começou por volta das 
13h30, no depósito de alimentos. Cerca de 120 
funcionários e 80 clientes estavam no local. Os 
trabalhadores tentaram combater o fogo com o uso 
de extintores, mas em vão, pois o estoque estava 
com muitos produtos inflamáveis. Após destruir o 
estoque, o fogo chegou à padaria. Como havia 
várias saídas, os presentes não tiveram dificuldades 
para sair do local. Devido à proximidade entre o 
hipermercado e a sede do 3º Batalhão dos Bombe-
iros Militar, as viaturas chegaram rapidamente, com 
efetivo de 25 militares. Um quarteirão inteiro da 
Izabel Bueno precisou ser interditado para o com-
bate às chamas. (João Paulo Dornas)

JOÃO PAULO DORNAS

FOTOS: FABILY RODRIGUES
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Brasil Cacau
chega ao bairro Jaraguá

O crescimento da região tem 
despertado constantemente o 
interesse de várias empresas e 
franquias. Hoje temos um grande 
número dessas concentradas na 
Rua Izabel Bueno. Isso mostra o 
potencial da região e favorece os 
moradores, que têm mais opções 
de compra. No dia 13 de março 
foi inaugurada a franquia Choco-
lates Brasil Cacau, na Rua Izabel 
Bueno, 780. A sócia-proprietária, 
Mayla Kassis de Faria Alvim, 
conta que sempre quis abrir um 
negócio próprio e que a escolha 
da região foi feita pela própria 
empresa. �A Chocolates Brasil 

Cacau surgiu em 2009 e neste 
mesmo ano conheci a empresa. 
No final de 2011 procurei outras 
franquias, mas nenhuma desper-
tou meu interesse. Fiz meu 
cadastro para virar franqueada 
da Brasil Cacau e depois de um 
tempo eles me selecionaram e 
falaram sobre a possibilidade do 
ponto na Izabel Bueno, que 
realmente é muito bom por ser 
uma via movimentada e estar 
próximo das agências bancárias. 
Fiz a proposta de sociedade para 
minha atual sócia, Júlia Gonçal-
ves Forti Cosenza, e ela topou�, 
conta.

Mayla comenta que a aceita-
ção dos moradores está sendo 
muito boa logo no primeiro mês. 
�A tendência é crescer cada vez 
mais. Além dos chocolates temos 
a cafeteria. Essa unidade é a 10ª 
da Chocolates Brasil Cacau que 
tem como foco o que o Brasil tem 
de melhor, usando isto em seus 
produtos. Com o layout novo e a 
campanha na mídia a empresa 
cresceu muito. Muitas pessoas 
entram na loja procurando um 
produto específico que foi mos-
trado na televisão�, comenta. 
Mais informações: 3225-7700.

No final de janeiro foi inaugurada 
a Rio Verde Rent a Car, que está 
localizada na Rua Frei Manoel da Cruz, 
492. O sócio-proprietário, Luiz Carlos 
Rocha, conta que a escolha do bairro 
aconteceu depois de uma avaliação. 
�Nessa avaliação notamos que o 
bairro está em constante expansão e 
ao redor da nossa loja há vários 
prédios na planta e em construção. 
Além disso, é um ponto que está 
próximo de hotéis e do Aeroporto da 
Pampulha. Outro fator avaliado foram 
os moradores. Aqui há um perfil de 
público que consome nosso serviço 
de locação de veículos�, explica.

 Luiz Carlos conta que os mora-
dores já estão procurando a locadora 
e que a expectativa é que esta procura 

aumente. �Temos uma alta demanda 
das pessoas que moram ao redor da 
nossa loja. Estamos reforçando a 
nossa frota e comprando mais veícu-
los. Por ser uma loja pequena parte 
dos veículos fica em outros pontos 
aqui no bairro e na cidade, já que 
atendemos também empresas de 
outras partes de Belo Horizonte e 
região metropolitana. Para oferecer 
mais comodidade ao nosso cliente 
temos o serviço de entrega para quem 
já é cadastrado. Levamos e buscamos 
o veículo na casa ou trabalho do 
cliente. Além da comodidade oferece-
mos boas tarifas e evitamos a buro-
cracia, já que o cliente negocia direta-
mente com os proprietários�, comen-
ta. Mais informações: 3493-2779.

Locadora de veículos
é inaugurada na região 

Março de 2013
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A um tempo atrás, quando alguém falava 
que precisava ir ao dentista, normalmente 
saberíamos que esta pessoa teria que se 
deslocar até o centro da cidade, pois era o local 
de concentração dos profissionais do segmen-
to odontológico. Essa realidade já mudou há 
certo tempo e hoje é notório o investimento 
desses profissionais nos bairros locais. Hoje 
ninguém precisa mais sair do seu bairro para 
fazer uma consulta e em muitos, como o Jara-
guá, há clínicas que incluem os mais diversos 
serviços, além dos tradicionais. Quem ganha 
com isso são os moradores, que evitam deslo-
camento, ganham tempo e ainda contam com 
uma grande diversidade de serviços e de 
profissionais. 

Atualmente as pessoas estão mais preo-
cupadas com a aparência, e ter um sorriso 
bonito é, sem dúvida, a preocupação de muitos. 
Por isso a comodidade de cuidar dessa aparên-
cia perto de casa faz toda a diferença. Outro 
ponto a ser observado é a diversidade de 
especialistas na região, que mostra o quanto os 
profissionais da odontologia estão preocupa-
dos com a qualidade dos serviços prestados, 
investindo também na especialização. 

A cirurgiã-dentista Fabiana Saraiva Men-
des percebe essa mudança de perfil desde 
2001. �Creio que é basicamente uma questão 
cultural. O bairro e a região estão com um setor 
comercial cada vez mais desenvolvido, e com 
isto os pacientes daqui criaram uma preferên-
cia por se tratarem perto de casa, principalmen-
te devido à dificuldade de locomoção tão 
presente no cotidiano de todos. Com o aumen-
to da procura, há também um aumento do 
número de consultórios� explica. 

O dentista Alysson Leonardo Nunes Mello 
discorda da hipótese de que a questão é 
puramente cultural. �Na verdade, a odontologia 
é uma área que carece de ofertas de emprego, 
então geralmente o profissional recém-formado 
parte para o consultório particular como meio 
de atuação no mercado pela falta de outras 
opções, mas é claro que também há a questão 
da praticidade que o cliente sempre busca.� 
comenta. 

Investimentos
A implantodontista Raquel Alves Mesquita 

Araújo conta que antes o dentista que tinha seu 
consultório no bairro era visto como �quebra-
galho� e somente para situações de emergên-
cia. Segundo ela, esse conceito mudou e as 
pessoas estão deixando de ir aos consultórios e 

clínicas do Centro e da Savassi para dar prefe-
rência para os localizados no bairro, já que 
muitos têm a mesma qualidade. �Antes as 
pessoas achavam que tudo que era moderno e 
melhor nessa área estava localizado nessas 
regiões, mas é perceptível que esse conceito 
mudou e eu já noto isso nesses 15 anos que 
estou na região. A maioria dos clientes não quer 
ir ao Centro por diversos motivos como, por 
exemplo, a dificuldade em estacionar. Aqui ele 
poderá voltar mais vezes, sem ter desgaste e 
sem perder a qualidade de vida�, explica.  

A cirurgiã-dentista Michelle Cristina Vieira 
Soares conta que muitos profissionais e clíni-
cas da região estão investindo tanto em quali-

dade como em equipamentos e que por isto, 
hoje, o paciente não precisa se deslocar. 
�Alguns consultórios, como o meu, têm o pró-
prio equipamento de raio X e estão investindo 
em outras tecnologias para uma maior comodi-
dade do paciente. Esse investimento é bom 
para o paciente que ganha mais conforto e 
qualidade sem precisar se deslocar para outros 
bairros. Os moradores da região estão dando 
mais valor a isso. Muitos dos meus clientes são 
indicações de outros que gostaram do traba-
lho�, comenta. 

Além do crescimento comercial, que o 
setor odontológico acompanhou, e o alto 
número de profissionais, é possível perceber o 

desaparecimento crescente da tradição popu-
lar de fazer tratamentos e consultas somente no 
Centro da cidade ou em outros bairros mais 
distantes. Fabiana Álvares e Silva, cirurgiã-
dentista, vivenciou essa quebra de paradigmas. 
�Quando me formei, há 17 anos, a mentalidade 
geral era a de que o dentista de bairro era um 
profissional mais simples, um 'quebra-galho' 
por assim dizer. Eu comecei a trabalhar em um 
consultório na área mais central, mas por lá 
mesmo eu tinha muitos pacientes que mora-
vam aqui no Jaraguá. Percebi que muitos saíam 
daqui para ir se tratar comigo no Centro, e com 
esta experiência eu resolvi me mudar para cá, 
porque sabia que a demanda seria grande. Para 
uma pessoa fazer uma consulta odontológica 
no seu próprio bairro ela disponibiliza uma hora 
no máximo. Se ela fosse ao Centro, Savassi ou 
outro lugar, o tempo gasto seria muito maior�, 
declara. 

Mudança de perfil
A cirurgiã-dentista Luciana de Oliveira 

Lacerda defende a perda desse costume e 
percebe também uma mudança no perfil de 
seus pacientes. �O público tem um comporta-
mento adequado para essa expansão comerci-
al porque o costume de buscar consultas 
somente no centro da cidade acabou. O cliente 
agora procura mais comodidade, facilidade e 
quer gastar menos tempo. Observo em meu 
consultório que a demanda por consultas 
cresceu de maneira significativa nos últimos 
três anos. No início as pessoas ficam mais 
desconfiadas por não conhecerem meu traba-
lho, mas, conforme a confiança e a credibilida-
de no dentista aumentam, maior é a sua 
demanda� diz.

 A postura de quem procura os serviços 
está mudando e, de acordo com Fabiana 
Álvares, para melhor. �O paciente está mais 
bem informado, questiona muitas coisas, 
inclusive a respeito das técnicas. Por isso 
acredito que o profissional de hoje tem de estar 
cada vez mais atualizado�, conta. Especializada 
em saúde bucal coletiva, Liliane Romano Reis 
explica que o maior acesso à informação 
beneficiou a área de odontologia. �A condição 
de alguns pacientes, tanto financeira quanto 
cultural, está melhorando muito e, com isto, a 
saúde bucal está sendo priorizada�. 

Segmento odontológico cresce nos bairros locais

Continua na página 9
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Para os profissionais do segmento odonto-
lógico grande parte do aumento do número de 
clínicas e consultórios odontológicos na região 
da Pampulha é devido ao crescimento do 
público-alvo e ao aumento aquisitivo dos mora-
dores desta região, além de uma melhor estrutu-
ração dos consultórios e clínicas. �As pessoas 
procuram tratamentos que há 10 anos eram 
inviáveis, como, por exemplo, os implantes. Os 
profissionais perceberam o aumento dessa 
procura e deixaram a zona sul e o Centro para 
atender na região da Pampulha. A segurança é o 
diferencial que o público de bairro procura. Por 
isso é fundamental trabalhar com profissionais 
capacitados�, explica o sócio-proprietário da 
Implantar Clínica Odontológica, Dilson Pockel 
Prado Júnior. 

O setor odontológico regional também não 
deixa a desejar nos quesitos de variedade de 
serviços, tanto estéticos quando necessários 
para a manutenção da saúde. Entre os serviços 
mais procurados está o de implantes, próteses e 
clínica geral, associada à estética. Para suprir 
essa demanda, Fabiana Saraiva conta que 
procura aprimorar o leque de opções em seu 
espaço de trabalho. �Eu tenho contatos de 
outros especialistas que vêm aqui no consultó-
rio justamente pelo impedimento crescente que 
os pacientes têm para se deslocar do bairro. Ou 
seja: se tem algo que eu não possa fazer, tenho o 
contato do especialista que faz�, explica.

Para a implantodontista Raquel Alves 
Mesquita Araújo, a oferta de vários tipos de 
serviços também é um ponto forte dos consultó-
rios na região. �Os moradores não precisam sair 
do bairro por falta de alguma especialidade. 
Aqui no consultório o serviço mais procurado é o 
implante, em que somos especialistas, e a 
estética�, conta. 

Especialização
Com tantas especialidades, muitas pesso-

as ficam perdidas na hora de procurar um 
dentista. Raquel Alves explica que todo dentista, 
quando se forma, pode atuar como clinico geral 
e está apto a fazer cirurgias, canal, implante e 
odonto-pediatria. �O profissional se especializa 
para se aprofundar no assunto e também no que 
ele mais gosta. Hoje temos o especialista em 
endodontia, que faz o tratamento de canal; em 
ortodontia, que é o especialista em aparelhos; 
em implantodontia, que é o especialista em 
implantes; em periodontia, que é o especialista 
em tratamento de doenças na gengiva e no 
periodonto; o cirurgião bucomaxilo, que é o 
especialista em cirurgias maiores, como retirada 
de tumores e fraturas na mandíbula; o odonto-
pediatra, que é o especialista no tratamento em 
crianças, o odonto-geriatra, que é o especialista 
em idosos, e que muitas vezes faz o atendimento 
domiciliar com os consultórios móveis, além da 
odontologia estética, que é o especialista em 
clareamento, facetas de porcelana, próteses, 
rotes e coroas�, explica. 

O cenário odontológico mudou bastante. 
Se antes os moradores da região davam prefe-
rência para as clínicas do centro-sul, hoje, em 
muitos casos, são os moradores de outros 
bairros da cidade que procuram as clínicas da 
região. Cuidar da saúde bucal é importante, mas 
importante também é saber com qual profissio-
nal você está se tratando. Procure um profissio-
nal registrado, conheça o espaço físico e verifi-
que se o local está bem higienizado e com 
equipamentos adequados e em bom estado de 
conservação. Para mais informações, denúncias 
ou pesquisar se um profissional é registrado, 
basta acessar o site do Conselho Regional de 
Odontologia de Minas Gerais (www.cromg.org.br). 
(Bianca Lopes. Ana Izaura Duarte e Fabily 
Rodrigues)
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Serviços adicionais e especialização aumentam confiança nos dentistas locais

�É importante lembrar que é pela boca que nos comunicamos, nos alimentamos e nos 
expressamos. O problema é que muitas pessoas só lembram e dão valor a isso quando 
não conseguem mais mastigar, nem sair de casa por causa de algum dente quebrado 
ou por alguma dor. Cuidar dos dentes não é só uma questão estética, mas também de 
saúde.�
Raquel Alves Mesquita Araújo, Implantodontista

�O paciente atualmente procura comodidade, facilidade e quer gastar menos tempo. A 
demanda por consultas cresceu significativamente nos últimos três anos. No início as 
pessoas ficam mais desconfiadas, mas isto passa logo, quando constatam que por 
aqui temos ótimos profissionais que sabem passar confiança e credibilidade.�
Luciana de Oliveira Lacerda, Cirurgiã-Dentista

�O segmento odontológico tem crescido muito no bairro, assim como as 
especializações. Os profissionais da área investiram nos bairros porque o Centro estava 
saturado. Aqui na região, em geral, muitos dentistas oferecem uma boa estrutura e uma 
boa assistência nos mais diversos tratamentos.�
Michelle Cristina Vieira Soares, Cirurgiã-Dentista

�Percebo que os moradores estão procurando mais os profissionais da região pela 
praticidade e confiança, mas esta procura poderia ser maior, principalmente porque 
hoje as pessoas têm mais acesso tanto aos profissionais quanto às informações e 
ainda estão mais preocupados com a estética. Com isso a demanda aumentou e 
muitos vêm por indicação.�
 Alysson Leonardo Nunes Mello, Dentista
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Salões de beleza apostam em diferenciais e bom 

Os salões de beleza e espaços de estética 
fazem parte de um mercado que não para de 
crescer. Na região não é diferente e esse 
crescimento pode ser visto nas principais ruas 
dos bairros locais. Com a concorrência acirra-
da, os estabelecimentos buscam diferenciais 
para atrair e fidelizar seus clientes. 

Antes, oferecer um ou dois serviços de 
qualidade era suficiente para garantir a perma-
nência do cliente. Isso mudou com a diversida-
de de salões de beleza e quem está no merca-
do percebeu que buscar esses diferenciais é 
fundamental para o sucesso do negócio. 
Segundo Vanice Aparecida Francisco, proprie-
tária do Instituto de Beleza Shekinah, esses 
diferenciais são muito importantes em um 
mercado que está cada vez mais competitivo. 
�O que chama a atenção de um cliente é o que 
o salão oferece. Acredito que qualidade de 
serviço, bons produtos e bom atendimento são 
pontos fundamentais para se manter no 
mercado�, comenta. 

A proprietária do Vyabella Instituto de 
Beleza, Renata Cristina da Silva, acredita que 
os salões da região estão sempre buscando 
diferenciais. �Por aqui há um grande número de 
salões e isto é positivo, pois cada um busca um 
diferencial para fidelizar o cliente. Hoje o salão 
tem que ter as novidades do mercado, sem se 
esquecer de dois pontos essenciais: qualidade 
do serviço e bom atendimento�, conta.  

Qualidade do serviço
É justamente essa qualidade do serviço 

que foi bastante comentada pelos profissiona-
is da beleza. Segundo Guilhermo Luiz Teixeira 
Borges, proprietário do Salão de Beleza Gui-
lhermo Borges, o maior diferencial de um 
espaço de beleza é a qualidade do serviço que 
ele presta. �Clientes até buscam locais com 
preços melhores, mas correm o risco de o 
serviço não ser de qualidade. Quando a cliente 
não fica satisfeita ela não volta e procura um 
salão que preste um melhor serviço. Sempre 
buscamos aumentar o nível do nosso conheci-
mento para aprimorar a qualidade do nosso 
serviço�, conta. 

Segundo Alcinéia Maria da Silva, proprie-
tária do Modella Istituto di Bellezza, o cliente é 
fiel à qualidade do serviço prestado. �As pesso-
as buscam um bom preço sim, porém, se o 
salão não satisfizer o cliente, ele não volta. Tem 
muito cliente que procura um salão com um 

preço melhor e volta insatisfeito com o serviço. 
Tenho essa preocupação com a qualidade do 
serviço. Nesse meio temos que estar sempre 
renovando�, comenta.

Marta Fernandes, proprietária do Centro 
de Estética Marta Fernandes, diz que a quali-
dade do serviço é a sua maior preocupação. 
�Nosso objetivo é atender as expectativas dos 
clientes. Trabalhamos com a autoestima das 
pessoas e por isto temos que ter a preocupa-
ção de sempre qualificar nossa equipe e 
atualizá-la de acordo com o mercado. Quando 
o cliente não gosta do resultado é uma propa-
ganda negativa para o salão�, afirma.

Qualificação dos profissionais e essa 
atualização são, de fato, importantes para 
manter a qualidade do serviço prestado nos 
salões e isto faz a diferença. Segundo a propri-
etária da Belle Forme Estética e Salão de 
Beleza, Sinara Vaz Moreira, um bom profissio-
nal deve ter em mente que a atualização é 
extremamente importante, tanto para agregar 
conhecimento quanto para indicar o melhor 
procedimento para o cliente. �Além disso, os 
profissionais fazem pelo menos três cursos ao 
longo do ano para trazer tendências e inova-
ções em tinturas e cortes de cabelo�, comenta. 

Atendimento
Um bom atendimento é fundamental para 

fidelizar o cliente. Para Renata Carvalho, 
proprietária do Studio de Beleza Renata Carva-
lho, esse atendimento tem que ser prioridade 
em qualquer salão de beleza. �Os clientes 
gostam de uma atenção individual e preferem 
um salão mais vazio, onde o profissional possa 
ficar à sua disposição para tirar dúvidas e 
conversar�, conta. Para Jackson Aguiar, proprie-
tário do Jackson Aguiar Beleza e Estética, o 
atendimento é importante porque o cliente não 
busca somente um bom atendimento, mas 
também fazer amizade. �O tradicional cafezi-
nho e um bom papo tem sempre que ter nos 
salões. O profissional da beleza acaba sendo 
de tudo um pouco: psicólogo, médico, entre 
outros. O cliente busca, além de um bom 
amigo, um bom profissional que consiga 
passar segurança�, comenta. 

Conhecer o perfil do cliente, o que ele quer 
e espera é uma preocupação que todos deveri-
am ter. A proprietária do Zélia Almeida Assesso-
ria de Beleza Unissex, Zélia Almeida, conta que 
cada cliente é diferente, por isto é importante 

conhecer o que deseja e o seu perfil. �Nós 
trabalhamos com a vaidade das pessoas. 
Assim, todas que procuram esse serviço 
querem sair mais bonitas. Quando o cliente 
está indeciso temos que avaliar se aquele 
serviço ou produto é ideal para ele�, comenta.  
A proprietária do Espaço Wip Studio de Beleza, 
Regina Vilarim, também se preocupa com que 
o cliente deseja. �Quem trabalha nesse setor 
tem que ser um pouco psicólogo e saber 
escutar o cliente. Conhecer o perfil de cada um 
é fundamental para não correr o risco de um 
serviço não agradar. Quando temos que fazer 
alguma mudança radical na pessoa, conversa-
mos com ela para mostrar os benefícios e 
pontos negativos�, conta.

A agilidade e a pontualidade fazem parte 
do atendimento e são dois pontos cobrados 
pelos clientes. E são comuns atrasos nesses 
espaços de beleza. Ducilene Alves da Silva, 
proprietária do Nina Hair, comenta que a 
pontualidade é um dos diferenciais que muitos 
clientes buscam. �Tenho preocupação com 
essa questão. Tento seguir o agendamento e 

não deixar o cliente esperando, porque se você 
atrasa muito o cliente não volta. Mesmo se o 
preço ou o serviço for bom�, conta. Marta 
Fernandes também preza a pontualidade. 
�Trabalhamos com horário marcado e tenta-
mos não atrasar porque o cliente observa e 
valoriza isto", afirma.  

Para evitar problemas com a agenda e não 
deixar um cliente mais fiel sem o horário 
Flaviana Xavier, proprietária do Flaviana Xavier 
Stúdio de Beleza, liga para a cliente lembrando 
que ela tem que voltar e sugere a marcação de 
um horário. �Por causa da correria muitos 
clientes se esquecem de marcar horário e 
deixam para a última hora. Quando é um 
cliente que vem toda semana, nós ligamos 
para confirmar�, comenta.

Quem também se preocupa com a admi-
nistração do tempo é a proprietária do Luiza 
Prado Criações, Luiza Prado. Segundo ela, esse 
é um problema que existe nos salões e hoje o 
tempo das pessoas é mais curto. �Para diminuir 
o atraso no horário de outros clientes e agilizar 
o serviço colocamos, em alguns casos, até três 
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profissionais para atender uma mesma pessoa�, comen-
ta. 

 Promoções
Cada vez mais as pessoas estão buscando descon-

tos e promoções e nos salões não poderia ser diferente.  
Marta Fernandes, proprietária do Centro de Estética 
Marta Fernandes, comenta que as clientes gostam dos 
pacotes e buscam sempre personalizá-los. �Temos uma 
grande parcela de clientes que procura mais o preço do 
que a qualidade, porém as duas coisas podem e devem 
andar juntas�, conta. Gildete Rodrigues Soares Queiroz, 
proprietária do Primícias Cabeleireiros, também confir-
ma a procura por pacotes pelas clientes. �A demanda por 
esses pacotes é grande, e fazemos de acordo com a 
necessidade do cliente�, comenta.  

Quem aposta na fidelidade desde a inauguração é o 
proprietário do Salão Bob Esponja, Anderson Moreira 
Guimarães. �Temos o cartão fidelidade desde a nossa 
inauguração. Fazemos pacotes com mais flexibilidade, 
dentro do que o cliente necessita�, comenta. 

Outros diferenciais 
A higienização também é uma preocupação dos 

clientes, principalmente quando procuram os trabalhos 
de uma pedicure e manicure. Luiza Prado, proprietária do 
Luiza Prado Criações, comenta que a preocupação com 
a segurança sanitária é um diferencial de muitos salões. 
Ela conta que cada cliente fiel recebe um kit individual, 
personalizado, com materiais cortantes, como espátula, 
lixa e alicates. �É uma maneira de eliminar os riscos de 
contaminação e trazer mais segurança para o cliente. 
Oferecemos esses kits há 17 anos�, conta.        

A sócia-proprietária do Studio Kali, Delma Pinheiro, 
também comenta sobre a preocupação com a saúde do 
cliente. �Nos preocupamos muito com o que oferecemos. 
Desde os produtos usados até o material de trabalho. 
Nós temos uma autoclave para esterilização que é 
sempre utilizada�, afirma.  

Há salões de beleza para todos os gostos e bolsos, 
mas em comum todas as pessoas gostam de lugares 

agradáveis onde possam se sentir mais à vontade. 
Pensando nisso, alguns salões da região se preocupa-
ram com a estrutura oferecida. Delma Pinheiro comenta 
que uma boa estrutura faz com que o cliente tenha mais 
conforto. �Investimos em nossa estrutura física para 
atender melhor e hoje temos um espaço para cada tipo 
de serviço. Assim, o cliente fica mais à vontade. Além 
disso, um bom serviço e a atualização dos profissionais é 
um diferencial importante. A atualização através de 
cursos é fundamental para manter a qualidade do 
serviço�, afirma.  

Outra maneira de diferenciação é atender nichos 
específicos, tais como crianças, pois elas necessitam de 
atendimento diferenciado. Anderson Moreira Guimarães, 
proprietário do Salão Bob Esponja, apostou no público 
infantil para a diferenciação do seu serviço. Além de 
atender os adultos, ele tem um espaço destinado às 
crianças. �Percebi que na região não havia salões especi-
alizados para esse público, então fiz uma parte do salão 
voltada para elas. O cabelo das crianças merece mais 
atenção�, conta. 

Maria Cristina Curvellano, proprietária do Maria 
Cristina Hair Stylist, apostou nos tratamentos capilares 
como um diferencial. Ela é tricologista e trabalha com a 
calvície e outras doenças do couro cabeludo. �Busquei 
me especializar na área que tem muita procura por 
homens e mulheres. Estudei dois anos e sempre faço 
cursos especializados. Além disso, uso um laser que é 
raro ser encontrados nos salões. Nessa área tem que 
estudar profundamente para poder explicar os procedi-
mentos aos clientes. Muitos salões só investem no 
superficial. É preciso sempre se aprofundar�, explica. 

Com isso percebemos que a região conta com os 
mais variados tipos de espaços de beleza. Cabe a cada 
um buscar identificação com aquele em que se sentir 
mais à vontade e prestar os serviços de uma maneira que 
lhe agrade. Mude sempre que possível. Se os serviços do 
seu salão não forem bons, houver atraso e seu cabelo, 
sobrancelha ou mãos não ficarem como você gosta, 
cobre e, se preciso for, não pense duas vezes e mude de 
profissional ou espaço. (Ana Izaura Duarte) 
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atendimento para atrair e conquistar público local
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Atendimento e qualidade do serviço são apontados como principais diferenciais para fidelizar cliente

�Procuramos sempre oferecer qualidade nos serviços que prestamos, bom 
atendimento e novidades para captar e fidelizar os clientes. Ter novos atrativos é um 
grande diferencial, porque as pessoas buscam as novidades. Dentro disso fazemos 
promoções e investimos na estrutura e em nossos serviços. Hoje cada tratamento tem 
um espaço específico, oferecendo mais privacidade para o cliente e pensando no seu 
bem-estar. Esse tipo de preocupação deve ser constante em espaços como este.�
Delma Pinheiro, Sócia-proprietária do Studio Kali  

�Os salões têm sempre que renovar e buscar diferenciais para valorizar o serviço e o 
seu cliente. Sempre busco as novidades e da melhor maneira possível tento aplicar no 
salão. Me preocupo com a qualidade do serviço, o atendimento e o preço. O que os 
clientes mais exigem é a qualidade do serviço, porque não adianta ter um salão bem 
estruturado e não ter um bom serviço. O cliente é fiel à qualidade do serviço, por isto 
os salões vivem de propaganda boca a boca.� 
Alcinéia Maria da Silva, Proprietária do Modella Istituto di Bellezza 

�O que faz um salão ficar no mercado são os clientes fiéis. Por isso essa fidelidade é o 
principal foco aqui. O cliente volta devido à qualidade do serviço e isto está 
relacionado com as novidades que oferecemos, seja em produtos ou serviços, 
juntamente com um bom atendimento e pontualidade. Além disso, tento valorizar o 
cliente dando dicas de qual o melhor xampu para seu cabelo, entre outras. Um bom 
serviço é o que faz a diferença, porque o salão vive da propaganda boca a boca.�
Zélia Almeida, Proprietária do Zélia Almeida Assessoria de Beleza Unissex 

 �Nossa maior preocupação é manter a qualidade do nosso serviço e atender as 
expectativas do cliente. Mexemos com a autoestima das pessoas e se o cliente não 
gostar do serviço ele não volta e ainda pode fazer uma propagando negativa para 
outros. As pessoas gostam de um serviço personalizado, por isto os pacotes são 
bastante procurados. Num primeiro momento as pessoas buscam preço, mas a 
prioridade é a qualidade dos serviços e produtos oferecidos.�
Marta Fernandes, Proprietária do Centro de Estética Marta Fernandes 

�O respeito e a confiança são os princípios de tudo. O salão ganha a credibilidade dos 
clientes transmitindo esses dois aspectos e oferecendo um bom serviço. Nós 
tentamos analisar e conhecer o estilo do cliente para oferecer serviços e produtos 
certos, além de tentar agradá-lo. O papel do profissional da beleza é fazer a pessoa se 
sentir bem. A maior recompensa é a valorização do trabalho, e isto atrai novos clientes. 
Por isso nos preocupamos também com as atualizações, tanto de produtos como das 
técnicas.� 
Anderson Moreira Guimarães, Proprietário do Salão Bob Esponja

 �Na região há tantos salões que é importante ter diferenciais para conquistar clientes 
novos e fidelizar os antigos. Por isso nos preocupamos em oferecer um serviço de 
qualidade. Além disso, ficamos atentos com a saúde do profissional e do cliente, por 
isso temos um cuidado com os produtos usados. Para oferecer a melhor equipe 
sempre estamos atentos às novidades, fazendo curso de reciclagem. Além disso, 
quem trabalha no salão tem que ser um pouco psicólogo, saber ouvir e entender o que 
o cliente deseja.� 
Regina Vilarim, Proprietária Espaço Wip Studio de Beleza 

�Alguns diferenciais são primordiais para fidelizar o cliente e devem ser obrigatórios 
em qualquer salão como, por exemplo, o bom atendimento e a qualidade de trabalho 
e produtos oferecidos. Nós nos preocupamos em oferecer diferenciais, inclusive em 
nossos preços, realizando promoções em certos dias da semana. Porém, o cliente 
procura mesmo é um bom serviço em que ele possa confiar. Por isso somos 
transparentes, mostrando e explicando tudo o que será usado em seu cabelo.� 
Flaviana Xavier, Proprietária do Flaviana Xavier Stúdio de Beleza 

�O segredo para manter o cliente é o respeito, pontualidade, compromisso, inovação e 
bom atendimento. Esses pontos ajudam a não ser mais um salão na região. Estar 
sempre inovando e fazendo cursos é muito importante, porque hoje o modismo está 
em alta. As pessoas querem se transformar em celebridade. Por isso é fundamental 
conhecer o cliente e o seu estilo. A maioria deles hoje busca excelência e qualidade 
do serviço; poucos procuram preço.�
Jackson Aguiar, Proprietário do Jackson Aguiar Beleza e Estética 

 �Um salão de beleza tem que apostar em seus diferencias para fidelizar o cliente, 
porque ele é a sua maior propaganda. Hoje em dia as pessoas olham o preço 
primeiramente, mas se o serviço não for de qualidade, ele não volta, porque o cabelo 
é a moldura da mulher e recebe um carinho todo especial. O maior diferencial é a 
qualidade do serviço, que engloba atendimento, atualização dos profissionais e 
qualidade do produto. Quando o cliente é fiel temos que valorizá-lo e atendê-lo dentro 
do que ele necessita.� 
Guilhermo Luiz Teixeira Borges, Proprietário do Salão de Beleza Guilhermo Borges

�Os diferenciais com os quais mais nos preocupamos são a qualidade do 
atendimento e do serviço. Por ser um salão pequeno, atendemos de maneira 
individualizada, pensando no bem-estar do cliente e na qualidade do nosso serviço. 
Creio que atender muitas pessoas de uma vez e rapidamente para ficar dentro do 
horário prejudica na qualidade do serviço. Além disso, procuramos conhecer as 
preferências do cliente, saber o que ele realmente deseja e ser transparente, 
explicando sobre o tratamento e o produto utilizado.� 
Renata Carvalho, Proprietária do Studio de Beleza Renata Carvalho

�Três diferenciais são indispensáveis em um salão: atendimento, qualidade do 
serviço e do produto. O diferencial na região acaba sendo mesmo o preço e o 
atendimento, pois tratar bem o cliente é um princípio básico e a maior propaganda de 
um salão é feita boca a boca. Um cliente bem atendido traz novos clientes. Para 
fideliza-lo nos preocupamos com esses três pontos, preço e promoções, que é uma 
maneira de fazer com que o cliente novo conheça o salão e volte.�
Vanice Aparecida Francisco, Proprietária do Instituto de Beleza Shekinah

�A região tem muitos espaços de beleza para todos os tipos de clientes. Hoje foco em 
um atendimento mais reservado, onde tenho um momento com o cliente. Ele busca o 
salão para os tratamentos que necessita, mas também para conversar. Alguns são 
mais reservados, por isso atendo de maneira mais exclusiva até às quinta-feiras. Nas 
sextas e aos sábados, onde a procura é maior, atendemos mais clientes ao mesmo 
tempo. Quem gosta de espaços mais cheios para conversar também pode encontrar 
vários na região.�
Maria Cristina Curvellano, Maria Cristina Hair Stylist
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�Nosso objetivo é fazer com que o cliente volte. Cerca de 90% deles são fiéis e muitos 
estão aqui há mais de 10 anos. Nos preocupamos com três itens: segurança 
sanitária, administração do tempo e qualidade do serviço, pois acreditamos que 
sejam diferenciais importantes para fidelização do cliente. Buscamos ser 
transparentes, explicando sobre a técnica ou o produto que será usado e estamos 
sempre nos renovando com as novidades do mercado.�
Luiza Prado, Proprietária do Luiza Prado Criações  

�Percebo que os salões da região estão cada vem mais investindo em diferenciais 
para fidelizar e atrair novos clientes. Acredito que esse investimento está acontecendo 
pelo grande número de espaços que temos por aqui. Porém, o que ainda é um 
diferencial definitivo na hora de fidelizar o cliente é a qualidade do serviço e o 
atendimento. Priorizamos esses dois pontos e o conforto para fazer com que o cliente 
retorne. Além disso, oferecer mimos, como ligações e um serviço adicional no dia do 
aniversário.�
Renata Cristina da Silva, Proprietária do Vyabella Instituto de Beleza

�Para oferecer diferenciais procuro trabalhar com bons produtos, mantenho o 
ambiente limpo, ofereço um bom serviço e um bom atendimento. A questão do 
horário de funcionamento é um grande diferencial. Tem dias que atendemos até às 
21h. Quando a cliente precisa de algum serviço domingo ou feriado, dias que 
normalmente um salão não abre, procuro atender, dependendo do caso. O cliente 
hoje procura qualidade e preço, porém o mais importante é criar um elo de confiança 
e amizade, além de oferecer sempre o melhor.�
Gildete Rodrigues Soares Queiroz, Proprietária do Primícias Cabeleireiros 

 �Os salões têm apostado em diferencias para conquistar o cliente, porém este está 
atento basicamente à qualidade do serviço, bom atendimento, bem-estar, 
pontualidade e preço. Me preocupo mais com a qualidade do serviço, horário e com o 
que o cliente deseja. Gosto de tratá-lo como amigo e deixá-lo bem à vontade no salão, 
como se estivesse em sua própria casa. Um cliente satisfeito traz outros por causa da 
propaganda boca a boca. Isso é fundamental para o aumento do movimento.�
Ducilene Alves da Silva (Nina), Proprietária do Nina Hair 
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Prestes a completar oito décadas de 
história, o Aeroporto da Pampulha recebe por 
parte da sociedade reflexões sobre o futuro. O 
local sempre foi imprescindível para a capital, 
mas hoje, por conta do crescimento da Grande 
BH, principalmente do Vetor Norte, o papel do 
local é bastante debatido. Há quem prefira uma 
descentralização dos voos, como previsto há 
oito anos, quando grande parte foi para Confins, 
mas há quem opte por uma retomada de expan-
são dos serviços. A verdade é que, por essa nova 
realidade metropolitana, e, principalmente pelo 
crescimento dos bairros em volta do local, 
aspectos como poluição sonora e infraestrutura 
são condenados por muitos, mas, em contra-
partida, a necessidade de aumentar esse tipo 
de transporte, aliada a preços acessíveis de 
passagens, gera debates antagônicos na 
sociedade. Mesmo assim, o local é emblemáti-
co para a cidade, pois, além da sua funcionali-
dade, o Aeroporto Carlos Drummond de Andra-
de faz parte culturalmente e historicamente do 
inestimável complexo da Pampulha. 

A História   
O embrião do aeroporto se dá em fevereiro 

1933 após dois tenentes de Aviação do Exército 
Brasileiro, José Sampaio Macedo e Nelson 

Freire Lavenére, fazerem um pouso no local, em 
uma aeronave Waco C.S, de dois lugares e sem 
cabine. Na ocasião ficou confirmado o bom 
potencial para a construção. O primeiro voo 
comercial foi feito em 1937, em um avião 
bimotor, com capacidade para apenas dois 
tripulantes e seis passageiros. A partir daí deram 
início a essas operações.

Em 1943, a pista foi ampliada e concreta-
da, alterando suas dimensões para 1.500 por 
45 metros, recebendo então aeronaves comer-
ciais da Panair do Brasil. No ano de 1953 a pista 
passou para 1.700 metros e o aeroporto rece-
beu balizamento noturno. A primeira reforma foi 
feita em 1961 na pista que passou a ter os 
atuais 2.540 metros de comprimento e 45 
metros de largura. Em 2004 o aeroporto foi 
rebatizado para Carlos Drummond de Andrade, 
em homenagem ao poeta mineiro, e, no ano 
seguinte, o número de voos anuais foi reduzido 
em 40%, ou seja, de 3,194 milhões para 1,281 
milhão, passando parte da carga para o Aero-
porto Tancredo Neves (Confins). Hoje em dia o 
número gira em torno de 750 mil por ano. 

Em plena época de ser octogenário, o local 
pode receber uma expansão de serviços, porém 
enfrenta a oposição de moradores de seu 
entorno. Em 2012, a possibilidade de aumento 

do serviço foi recorrente na mídia. Na ocasião, a 
superintendência da Empresa Brasileira de 
Infraestrutura Aeroportuária (Infraero) defendia 
que o espaço recebesse uma capacidade 
máxima de 2,2 milhões de passageiros anuais. 
Além disso, empresas já instaladas, como a Trip 
(Azul) e Passaredo, têm interesse em aumentar 
a quantidade de voos, assim como outras que 
também querem atuar no local. De acordo com 
sua superintendência, a Infraero ainda aguarda 
essa liberação da Agência Nacional de Aviação 
Civil (Anac). A novidade ainda implica o aumen-
to do porte dos aviões, passando a capacidade 
máxima de 75 para 100 passageiros. Para esse 
aumento já foi iniciado um estudo para a 
necessidade de reformas gerais, principalmente 
no aumento do hall, ampliação das ruas de 
acesso e do estacionamento. A expectativa de 
início é para o segundo semestre de 2014.     

  
Retorno dos voos para São Paulo 

Os moradores da região da Pampulha que 
pegam ponte aérea para São Paulo já podem 
contar um novo serviço. Quatro novos voos entre 
o Aeroporto de Guarulhos e o da Pampulha já 
estão disponíveis, reduzindo tempo e custos 
extras da ponte aérea, se compararmos com os 
serviços de traslado de Confins a BH. A Azul

 Linhas Aéreas recebeu autorização depois de 
recente consulta à Agência Nacional de Aviação 
Civil (Anac). A partir da Pampulha, que é o 
segundo hub Azul, os clientes podem se conec-
tar a 26 destinos: Aracaju, Belém, Porto Seguro, 
Brasília, Carajás, Curitiba, Fortaleza, Rio de 
Janeiro (Galeão e Santos Dumont), Goiânia, 
Ipatinga, Montes Claros, Marabá, Manaus, 
Guarulhos, Porto Alegre, Porto Velho, Ribeirão 
Preto, Recife, São José dos Campos, Salvador, 
Uberlândia, Campinas, São José do Rio Preto, 
Vitória da Conquista e Vitória. Além disso, a Azul, 
desde outubro de 2012, já administra quatro 
voos entre a Pampulha e Viracopos, em Campi-
nas. Inicialmente a empresa está usando o 
turboélice ATR nessa frequência, mas a intenção 
posterior é usar os jatos. (João Paulo Dornas)

Confira na próxima edição o complexo 
problema dos constantes barulhos na região 
próxima ao Aeroporto da Pampulha. Entenda o 
que diz a legislação, confira os depoimentos 
dos moradores locais, além de uma entrevista 
exclusiva com o superintendente da Infraero, 
Silvério Gonçalves, responsável pelo Aeropor-
to da Pampulha.

Aeroporto da Pampulha: 80 anos 
FOTOS: INTERNET
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TOTAL CLEAN LAVAJATO 
Função: LAVADOR DE VEÍCULOS                    Vagas: 2
Especificação / Perfil: Sexo masculino, com experiência 
em lavagem de veículos e referências. Preferencialmente 
que more na região. Salário: Base da categoria + 20% de 
insalubridade + VT + benefícios indiretos.
Função: POLIDOR AUTOMOTIVO                      Vagas: 1
Especificação / Perfil: Sexo masculino, com 
experiência comprovada e referências. Para ambas as 
vagas o horário é das 8h às 17h48, de segunda a 
sábado, com uma folga semanal. Salário: Base da 
categoria + 20% de insalubridade + VT + benefícios 
indiretos. Preferencialmente morar na região.
Contato: Entrar em contato com Cristiano pelo telefone 
3443-7491 ou comparecer à Rua Duarte da Costa, 

s441 - Jaraguá (exceto 4ª -feiras).

AUTOESCOLA JARAGUÁ 
Função: INSTRUTOR DE TRÂNSITO                  Vagas: 1

Especificação / Perfil: Ambos os sexos, 
preferencialmente morar na região.

Contato: Enviar currículo para cfcjaragua@hotmail.com 
ou comparecer pessoalmente em horário comercial, na 
Rua Izabel Bueno 579, lj 4 - Jaraguá.

RESTAURANTE SURUBIM NO ESPETO 
Função: COZINHEIRO (A)                               Vagas: 3
Especificações / Perfil: Ambos os sexos, com 
experiência de seis meses. 
Função: PIZZAIOLO                                       Vagas: 3
Especificações / Perfil: Masculino, com experiência. 
Função: COPEIRO Vagas: 3
Especificações / Perfil: Masculino, não é necessária 
experiência. 
Contato: Enviar currículo para 
surubimnoespeto@yahoo.com.br ou comparecer na Rua 
Izabel Bueno, 670 - Jaraguá.

ELÉTRICA DONA CLARA  
Função: BALCONISTA                                    Vagas: 1
Especificação / Perfil: Sexo feminino, idade entre 18 a 
30 anos. Carga horária de trabalho: das 09h às 18h, de 
segunda a sexta, e das 8h às 13h, aos sábados. 
Preferencialmente morar na região.   
Contato: Entregar currículo na Avenida Sebastião de 
Brito 287, das 8h às 18h.

DOM BOLINO  
Função: AJUDANTE DE COZINHA                    Vagas: 1
Especificação / Perfil: Sexo feminino, 1º grau 
completo, com ou sem experiência. Carga horária de 
trabalho: das 14h às 20h, de terça a sábado. 
Preferencialmente morar na região.   
Contato: Entrar em contato através do telefone 2552-
6005 para agendar entrevista ou enviar currículo para 
dombolino@hotmail.com.

OSMAR TINTAS  
Função: ANALISTA FISCAL                             Vagas: 1
Especificação / Perfil: Ambos os sexos, experiência na 
área. Responsável pela escrituração fiscal, SPED, 
SINTEGRA e apuração de impostos. Salário da classe 
mais benefícios: vale refeição + vale transporte + plano de 
saúde Unimed. 
Contato: Enviar currículo para rh@osmartintas.com.br.

PADARIA PING PÃO  
Função: ATENDENTE                                      Vagas: 8
Especificação / Perfil: Feminino, acima de 18 anos. 
Não é preciso experiência. Preferencialmente morar na 
região. Oportunidade para primeiro emprego.
Disponibilidade para trabalhar no turno da tarde.
Função: PADEIRO                                          Vagas: 2
Especificação / Perfil: Ambos os sexos, alfabetizado, 
com experiência.
Contato: Entregar currículo na Rua Izabel Bueno, 1.415, 
aos cuidados de Mariana.

MILA  
Função: RECEPCIONISTA                               Vagas: 1
Especificações / Perfil: Sexo feminino, 2º grau 
completo, com vivência anterior em atendimento ao 
público, disponibilidade para trabalhar aos sábados. 
Salário + alimentação + vale trans + plano de saúde 
opcional.
Contato: Enviar currículo com foto para 
rh.mila@grupolider.com.br, com nome da vaga ou entrar 
em contato com Silvia através do 3499-4145. 

OFFICINA DAS LETRAS 
Função: PROFESSOR(A) DE XADREZ (freelancer)  Vagas: 1
Especificação / Perfil: Ambos os sexos. Para trabalhar 
com crianças de 3 a 11 anos.

Função: COZINHEIRA                                    Vagas: 1
Especificação / Perfil: Sexo feminino, com experiência 
em alimentação para crianças.  
Contato: Enviar currículo para 
secretaria@officinadasletras.com ou contato através do 
telefone 3427-6087.

BUFFET SONHO DE CRIANÇA  
Função: SERVIÇOS GERAIS                            Vagas: 1
Especificação / Perfil: Ambos os sexos, não é 
necessário ter experiência, disponibilidade para 
trabalhar aos finais de semana.  
Contato: Agendar entrevista com Juliana através do 
3497-6540.

UNIFENAS 
Função: ESTÁGIO PARA ALUNOS DE CURSO 
SUPERIOR                                                    Vagas: 2
Especificações / Perfil: Ambos os sexos, estar 
cursando os cursos de Enfermagem, Biomedicina, 
Farmácia ou Química. As vagas são para estagiar nas 
unidades Jaraguá e Itapoã.
Função: ESTÁGIO PARA ALUNOS DE CURSO 
TÉCNICO                                                       Vagas: 2
Especificações / Perfil: Ambos os sexos, estar 
cursando os cursos técnicos em Química, Biotecnologia 
ou Patologia Clínica. As vagas são para estagiar nas 
unidades Jaraguá e Itapoã.
Função: PEDREIRO                                        Vagas: 1
Especificações / Perfil: Sexo masculino, ensino funda-
mental completo, com experiência em construção civil.  
Contato: Enviar o currículo para o e-mail 
rh.bh@unifenas.br.

ACOMPANHAR (Unidade Jaraguá) 
Função: ESTÁGIO 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 manhã e tarde. 
Função: FONOAUDIOLOGISTA                         Vagas: 1 
Especificações / Perfil: Ambos os sexos, formação na 
área. 
Contato: Interessados deverão acessar o site 
www.acompanhar.com.br, entrar no link fale conosco / 

trabalhe conosco. Interessados na vaga de 
fonoaudiologista devem enviar currículo para 
vanda.amancio@acompanhar.com.br.

LIDER SERVIÇOS 
Função: PROMOTORES (Belo Horizonte e região 
metropolitana) 
Especificação / Perfil: Ambos os sexos, com ou sem 
experiência. Remuneração: R$ 670,00 a R$ 750,00. 
Vale refeição + Vale transporte. 
Função: DEMONSTRADORAS (Belo Horizonte e região 
metropolitana) 
Especificação / Perfil: Sexo feminino, com ou sem 
experiência. Ter boa aparência, dicção e disponibilidade 
de horário. Remuneração: R$ 670,00 a R$ 750,00. 
Vale refeição + Vale transporte.
Função: ATENDENTE DE TELEMARKETING     Vagas: 10
Especificação / Perfil: Ambos os sexos, com ou sem 
experiência, acima de 17 anos, ensino médio completo 
ou em curso. Benefícios: Salário fixo de R$ 678,00 + 
variável, lanche na empresa, convênio médico e 
odontológico, convênio com faculdades, seguro de vida, 
auxílio creche e possibilidade de crescimento. Carga 
horária de trabalho: 6h20 por dia.  
Contato: Enviar currículo para rh@liderservicos.com.br ou 
comparecer à Lider Serviços para preenchimento de ficha, 
Rua Boaventura, 231 - Jaraguá (em frente à UNIFENAS).

ST JUDE MEDICAL (Engenho Nogueira) 
Função: AUXILIAR DE PRODUÇÃO 
Especificação / Perfil: Sexo feminino, 1º grau completo, 
mínimo 18 anos. Remuneração compatível com o 
mercado + benefícios (assistência médica e odontológi-
ca, vale alimentação, alimentação na empresa, seguro de 
vida em grupo, auxílio creche, convênio farmácia, VT).
Contato: Encaminhar e-mail atualizado para rh@sjm.com 
com o assunto �Auxiliar de Produção� ou entrar em contato 
com Flávia pelo telefone 3888-5245. 

EM FOCO MÍDIA (JORNAL JARAGUÁ EM FOCO)
Função: Jornalista que more no OURO PRETO ou 
CIDADE NOVA                                                Vagas: 1
Especificações / Perfil: Disponibilidade de tempo, 
organização, iniciativa, compromisso, bom texto e boa 
fluência para as entrevistas.
Contato: Enviar currículo com foto para 
jaraguaemfoco@gmail.com.

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.
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