
SEGURANÇA PÚBLICA � A 16ª Companhia de Polícia Militar, o Conselho de Segurança Pública, 
líderes comunitários e a liderança da Igreja Santo Antônio organizaram, no dia 20 de novembro, no 
auditório da Igreja Santo Antônio, um evento para falar sobre a violência na região, mostrar 
resultados das ações realizadas e os maiores problemas locais, além de orientar e ouvir as 
demandas da comunidade. O Jaraguá em Foco esteve no local e infelizmente constatamos a 
presença de menos de 50 pessoas, um número muito baixo para a quantidade de reclamações e de 
problemas em toda a região. Na ocasião a Polícia Militar apresentou dados e estatísticas mostrando 
que ações conjuntas com a população ocasionaram queda dos índices de violência. Página 3

PRÓXIMA EDIÇÃO � Na próxima edição do Jaraguá em Foco teremos uma matéria mostrando como 
cada  se preocupam em fazer a diferença para conquistar SALÃO DE BELEZA e ESPAÇOS DE ESTÉTICA
a confiança do cliente. Falaremos ainda sobre a inauguração do , problemas com as MINEIRÃO
constantes  na região, o crescente e incômodo problema do QUEDAS DE ENERGIA ABANDONO DE 
CÃES �SAÚDE E BEM-ESTAR� e uma nova matéria em nossa coluna . No começo do ano teremos 
matérias sobre a estrutura e opções de lazer oferecidas pelos  da Pampulha e também sobre CLUBES
FUNCIONÁRIOS que fazem a diferença em suas locais de trabalho e a dificuldade de contratar bons 
profissionais. Participe se você quiser opinar sobre algum desses ou de outros assuntos. 

ANO V - EDIÇÃO 43
NOVEMBRO DE 2012

O final do ano chegou e as pessoas já se mobilizam 
para as confraternizações, reuniões e comemorações 
típicas do Natal e do Ano Novo. A época favorece o comércio 
e os lojistas da região do Jaraguá estão investindo para 
ganharem a preferência da população em geral, buscando 
oferecer produtos diferenciados, atendimento personaliza-
do, renovando estoque, enfeitando as lojas, contratando, 
entre outras ações para atrair os clientes.

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

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

O consumidor está acreditando na economia brasileira, 
agora mais estável. O acesso ao crédito está mais facilitado 
e houve uma melhoria significativa no mercado de trabalho 

formal, com consequente aumento da renda. Por isso as 
expectativas de vendas para o final de ano são otimistas e 
opções não faltam. 

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 e provar que consumir 
nos bairros vem sendo, de fato, uma ótima opção.

Comércio local se mobiliza
para as vendas de final de ano

Leia mais nas páginas 10, 11, 12 e 13

FOTOS: CID COSTA NETO
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ANUNCIE�AQUIANUNCIE�AQUI

JORNAL�OURO�PRETO�EM�FOCO...

Destaque�o�nome�de�sua�empresa�no�Jornal�JARAGUÁ�EM�FOCO!�É�uma�maneira�segura�e�
com�maior�chance�de�retorno�para�divulgar�os�serviços�e�produtos�que�ela�oferece.�Os�10�
mil� exemplares� são� distribuídos� gratuitamente� nas� residências,� comércios� e�
instituições,� além� de� demais� locais� estratégicos� e� de� grande� circulação� dos� bairros�
Jaraguá�(Liberdade�/�Santa�Rosa),�Dona�Clara,�Aeroporto,�Universitário,�Indaiá,�São�Luiz�
e� São� José.� São� distribuídos� ainda� em� clubes,� academias,� restaurantes,� padarias,�
farmácias,� supermercados,� órgãos� públicos,� associações� e� demais� organizações� de�
cunho�comunitário�e�social.�É�a�garantia�de�ser�visto�num�meio�de�comunicação�com�
credibilidade,� sede� própria,� alta� visibilidade,� qualidade� gráfica� e� editorial,� papel�
diferenciado�e�uma�distribuição�impecável.

Assim� como� a� região� do� Jaraguá,� a� do� Ouro� Preto� está� em�
constante�crescimento�e�é�uma�forma�de�você�divulgar�mais�a�sua�
empresa� para� um� outro� público� em� potencial� e� próximo� da�
região.�Com�tiragem�de�10�mil�exemplares,�o�Jornal�é�distribuído�
gratuitamente� nas� residências,� comércios� e� instituições� dos�
bairros�Ouro�Preto,�Castelo,�São�José,�São�Luiz�e�parte�do�Engenho�
Nogueira,�Paquetá,�Alípio�de�Melo�e�Bandeirantes.

...�E�NO�PLANALTOEM�FOCO

ANUNCIE�TAMBÉM�NO�CIDADE�NOVA�EM�FOCO

Conheça�também�o�Planalto�em�Foco,�distribuído�nas�residências,�
clubes� (Labareda,� Vila� Olímpica,� Cruzeiro,� PIC,� XV� Veranista,�
Jaraguá� e� Iate),� comércios� e� instituições� do� Planalto,� Itapoã� e�
parte�do�Campo�Alegre,�Vila�Clóris,�Santa�Amélia�e�Santa�Branca.�
Uma�maneira�segura�de�anunciar!�

Os�10�mil�exemplares�desse�novo�Jornal�são�distribuídos�gratuitamen-
te�nas�residências,�comércios�e�instituições�dos�bairros�Cidade�Nova,�
União,� Silveira,� Ipiranga� e� Palmares,� entre� outros� locais� de� grande�
circulação.�Confira�os�tamanhos�e�preços�diversificados.�

Rua�Francisco�Vaz�de�Melo,�20,�sala�7���Jaraguá�|�Shopping�Liberdade
3441.2725���9991.012531

jaraguaemfoco@gmail.com
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PM reforça ações na região, mas sem a presença da comunidade 
Em todas as sociedades modernas o cidadão 

se embasa em cima de direitos e deveres. No Brasil, 
principalmente, muito se reclama da gestão públi-
ca. Hoje em dia o problema da violência e a falta de 
segurança pública estão entre as maiores reclama-
ções da população. Os moradores cobram muito 
da polícia, mas quando esta propõe uma parceria 
com a comunidade, a omissão e a passividade se 
revelam gritantemente. Cobrar é um exercício de 
cidadania, mas participar é tão dever quanto. 

A 16ª Companhia de Polícia Militar (responsá-
vel também pela região do Jaraguá), o Conselho 
Comunitário de Segurança Pública, líderes comuni-
tários e a liderança da Igreja Santo Antônio organi-
zaram um evento para falar sobre a violência na 
região, apresentar resultados e ações, criar parceri-
as com moradores, orientar sobre atitudes perante 
situações problemáticas, indicar os maiores 
problemas e ouvir as demandas da comunidade. 
Os responsáveis pelo evento enviaram dois mil 
convites aos moradores, avisaram durante as 
missas na Paróquia Santo Antônio, entre outras 
divulgações, mas, por incrível que pareça, cerca de 
50 pessoas compareceram ao auditório da Igreja 
no encontro realizado no dia 20 de novembro. 
Todos os palestrantes lamentaram a ausência da 
população, considerando que é um número muito 
pequeno para a quantidade de problemas.   

O responsável pelo setor 3 da 16ª Cia da PM 
(Região Jaraguá), Tenente Maurício Mariano, 
ressaltou a importância de um estreitamento entre 
PM e moradores. �Viemos sensibilizar a comunida-
de sobre a importância dessa união. Estamos 
apresentando resultados para mostrar que essa 
parceria já está sendo realizada e com isso tivemos 
uma queda considerável nos índices de violência. 
Nós temos uma parcela grande de responsabilida-
de na questão da segurança, mas a sociedade 
também tem. Efetivando isso, comprovadamente 

temos mais resultados palpáveis, efetivos e dura-
douros�. 

A maior parceira da PM e da população nas 
ações da região é com o Consep/16-Aisp/11  
(Conselho Comunitário de Segurança Pública), que 
busca mobilizar, congregar e discutir os problemas 
com a comunidade em parceria com os órgãos 
públicos. O presidente da entidade na região, 
Arnaldo Fernando Ferreira, partilha da mesma 
opinião do tenente. �Nesses oito anos de Consep 
na Pampulha buscamos criar ferramentas para que 
as polícias cheguem à população efetivamente. A 
PM precisa das nossas informações, mas os 
moradores estão cada vez mais isolados dentro de 
casa, ou seja, longe dos vizinhos e dos gerenciado-
res públicos como PM, Copasa, Cemig e Prefeitura. 
Você encontra com os moradores nas ruas recla-
mando de tudo e de todos, mas quando realizamos 
uma ação importante poucos participam�, lamen-
ta. 

Queda nos indicadores
Os números apresentados no evento pela 

Polícia Militar são satisfatórios. Os problemas e a 
insegurança continuam, mas houve queda no 
número de crimes violentos, arrombamentos e 
roubos a residências, furto e roubo de veículos.  
Para o Tenente Mariano, os indicadores podem e 
devem baixar. �Hoje temos 17 núcleos do Programa 
de Rede de Vizinhos Protegidos instalados na 
região. Esse fator foi determinante para a queda da 
violência. Mas estamos abertos à população e 
gostaríamos de criar mais núcleos de proteção. 
Quem quiser participar é só entrar em contato, pois 
temos todo um serviço de orientação para a 
implantação�, explica. Os interessados no Progra-
ma de Rede de Vizinhos Protegidos podem ligar no 
telefone da Base Comunitária Móvel na Rua Izabel 
Bueno, 8877 1849. (João Paulo Dornas) 

CRIMES VIOLENTOS REGISTRADOS

FABILY RODRIGUES

JUL AGO SET OUT NOV DEZ

2010 4 2 2 0 1 3
2011 2 0 3 6 3 4
2012 2 5 5 5 0 0

JUL AGO SET OUT NOV DEZ

2010 4 2 2 0 1 3
2011 2 0 3 6 3 4
2012 2 5 5 5 0 0

JAN FEV MAR ABR MAI JUN

2010 3 1 2 3 2 3

2011 3 2 1 3 0 4
2012 3 6 4 4 7 2

JAN FEV MAR ABR MAI JUN

2010 3 1 2 3 2 3

2011 3 2 1 3 0 4
2012 3 6 4 4 7 2

JAN FEV MAR ABR MAI JUN

2010 4 2 4 5 0 1
2011 5 4 8 5 5 10
2012 5 2 1 2 4 2

JAN FEV MAR ABR MAI JUN

2010 4 2 4 5 0 1
2011 5 4 8 5 5 10
2012 5 2 1 2 4 2

JUL AGO SET OUT NOV DEZ

2010 5 5 1 4 3 2
2011 1 5 6 6 3 2
2012 11 0 4 1 0 0

JUL AGO SET OUT NOV DEZ

2010 5 5 1 4 3 2
2011 1 5 6 6 3 2
2012 11 0 4 1 0 0

FURTO DE VEÍCULO ARROMBAMENTOS A RESIDÊNCIA
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Loja de moda feminina
é inaugurada

Livraria reestrutura seu espaço 
A Lipy Livraria e Papelaria está de 

cara nova. Há 26 anos presente e 
localizada na Rua Izabel Bueno, 1026, 
a loja passou por uma reestruturação 
entre os meses de outubro e novembro. 
Segundo a proprietária Marília Abramo, 
o espaço foi adequado, assim como os 
produtos, permitindo uma melhor 
visualização dos mesmos. �Nossos 
clientes gostaram das mudanças e 
muitos comentaram que ficou mais 
fácil para conhecer o que temos na 
loja. Isso permite que ele fique mais à 
vontade e a loja mais aconchegante�, 
afirma. Marília contou ainda que busca 
sempre inovar e trazer novos produtos 
para atender melhor a região. �Nossos 
serviços continuam os mesmos. Temos 
livros, material escolar, material para 

escritório, cópias xerográficas, encadernação, 
plastificação e carimbos. Além disso, oferecemos 
opções para presentes e atendemos listas de 
materiais de diversos colégios�, conta. Além do 
Jaraguá, a Lipy tem unidades no Céu Azul e nas 
dependências do Colégio Santa Marcelina. Mais 
informações: 3443-5808. 

Foi inaugurada, no dia 10 de 
novembro, na Rua Dom Rodrigo, 228, 
a loja Santa Modas, voltada para a 
moda feminina. A sócia-proprietária 
Ana Carolina Ferreira conta que o 
objetivo da loja é oferecer produtos 
para vários estilos e tipos de mulheres. 
�As expectativas são boas. As pessoas 
estão dando um retorno positivo para 
a loja e elogiando as roupas e os 
acessórios que oferecemos�, conta. 
Ela reforça que a ideia de montar esse 
espaço surgiu de um projeto de facul-
dade onde foi pesquisada a viabilida-
de de abrir um negócio de bairro. �A 
quatro anos atrás as vendas em lojas 
de bairro não eram tão fortes como 

hoje. Escolhi o Jaraguá por estar sempre na 
região e acompanhar esse crescimento do local 
e o fortalecimento do comércio�, conclui. Mais 
informações: 3658-1330. 

Novembro de 2012

Amplus realiza atividade pioneira em concursos públicos
Nos últimos anos passamos por um 

boom no setor de concursos públicos.  
Sendo assim, os cursos preparatórios 
investem cada vez mais em atividades para 
qualificar o ensino. A Amplus Concursos, 
localizada no bairro Dona Clara, lançou 
uma novidade para quem almeja uma vaga 
e terá que passar por provas físicas. No dia 
10 de novembro a escola realizou gratuita-
mente para seus alunos uma �simulação 
do teste físico� aplicados após a primeira 
etapa das provas. O simulado foi realizado 
com os concorrentes à vaga de agente 
penitenciário e teve como parceiros os 

profissionais da área de enfermagem da 
Faculdade Unifenas e de Educação Física 
da empresa Movimento Desportiva, especi-
alizada na aplicação do teste e na prepara-
ção de atletas. �Somos pioneiros nesse 
simulado. Para isso contamos com a 
participação de instituições e empresas de 
alto nível para preparar nossos alunos. Aqui 
na Amplus sempre buscamos o diferencial 
para que nossos 'concurseiros' cheguem 
com ótimas condições nas provas, não só 
na primeira etapa como também nas 
seguintes�, explica Mark Hastings Júnior, 
diretor da empresa. (João Paulo Dornas)

CID COSTA NETO

CID COSTA NETO

FOTOS: ARQUIVO AMPLUS
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CRÔNICAS
�Fabily, parabéns pela crônica 'Ser forte'. Você 

tem um jeito muito doce e humano de escrever 
sobre temas tão delicados. Seu jeito de escrever 
sensibiliza e leva todos a uma reflexão maior, 
sobre si e sobre o outro. Com admiração...�

Márcia Amaral, Coordenadora da Educação 
Infantil do Colégio Dona Clara

�Gostamos muito das suas crônicas. Esta 
última (outubro, edição 42), 'Novos tempos, velhos 
tempos', nos remeteu a uma época maravilhosa, 
onde tudo era muito diferente e vivíamos com mais 
liberdade e até mesmo com uma ingenuidade 
incrível. As coisas mudaram muito e é bom cultivar 
e lembrar de como tudo era mais difícil, mas 
também mais simples. Parabéns por esta visão e o 
modo como nos mostra isso.�

Silvana e André Dias Machado, Moradores

�Bom dia, Fabily. Parabéns pelas novas 
conquistas e pelo Jornal. Quando fazemos o que 
gostamos é muito difícil dar errado. Que vocês 
continuem prestando esse serviço às populações 
dos bairros em que atuam.� 

Remi Guilherme, Consultor 

SOLICITAÇÃO
�Sou leitora frequente do Jaraguá em Foco e 

muitas das coisas que acontecem no bairro tão 
vizinho ao meu (Dona Clara) fico sabendo por este 
conceituado Jornal. Tenho guardado comigo dois 
exemplares que me despertaram grande curiosi-
dade: julho de 2012, edição 39, e agosto de 2012, 
edição 40. Gostei tanto de saber como começou a 
história do Jaraguá e sua lembranças de evolução. 
Não sei se estou errada, mas já houve uma repor-
tagem contando essa história? Teriam como me 
ajudar a conseguir esses fatos? Parabéns a todos 
da equipe. Continuem nos trazendo fatos que 
ocorrem em nossa região. Quero também parabe-
nizar Fabily Rodrigues pela crônica 'O Poder das 
Palavras' (julho de 2012). Boa sorte e força, 
porque sei que na caminhada têm muitas pedras, 
mas vocês já estão a passos largos.�

Neide Campos, Moradora

Resposta do Editor: Muito obrigado pelas 
palavras, Neide! Nossa equipe agradece! Os 
exemplares já estão separados para serem 
entregues a você. Contamos a história da região 
na primeira edição do Jornal, em outubro de 2008. 
Sempre que mostramos essa história, seja através 

de um único depoimento no "Jaraguá Conta Sua 
História" ou de uma material mais completa, há 
um grande interesse das pessoas em conhecer 
mais a região em que vivemos.

SEMÁFORO RUA CACUERA
�Prezado Sr. Fabily! Venho comentar a suges-

tão dada pelo Sr. Alexandre Valarse (Leitor em Foco 
da edição 42) sobre a implantação de semáforo 
na Rua Izabel Bueno com as ruas Cacuera e 
Cornélio Rosemburg. Primeiramente, discordo 
que essa seja uma alternativa viável, uma vez que 
irá reter o tráfego na avenida e impactará sobre 
todas as demais vias laterais. A implantação de 
um semáforo nesse local somente dificultará a 
fluidez do trânsito. Basta observarmos que, 
praticamente, teremos um semáforo a cada 
200m. Inconcebível para este bairro! Já somos 
uma cidade 'emperrada' diante dos inúmeros 
semáforos instalados, muitas vezes sem critérios 
de estudos de viabilidade, e que, por incompetên-
cia de planejamento de trânsito, encontra essa 
como única alternativa de trânsito. No caso desse 
trecho, é muito mais racional propor a construção 
de uma rotatória, semelhante a que foi feita na 
Avenida Sebstião de Brito com ruas Silvério 

Ribeiro e Irmã Eufêmia. Ficou fácil trafegar e 
disciplinou os motoristas quanto à conversão 
nestas vias. Ainda assim, possibilitou a fluidez 
ordenada do trânsito nesse local e sem causar 
congestionamentos.�

 Joselito Calixto, Morador
 �Olá, Fabily, gostaria de parabenizar o jornal 

Jaraguá em Foco. Ele é muito bom, trata  sempre 
de diversos temas e nós ficamos bem informados. 
Gostaria de fazer uma reclamação sobre os 
cruzamentos das ruas Izabel Bueno e Dr. Coronel 
Rosemberg (continuação da Cacuera). Para 
realizar essa travessia temos que ficar atentos aos 
carros que seguem nas duas vias e aos que 
cruzam a Izabel Bueno, da rua Cacuera  para 
seguir a Coronel Rosemberg. É uma loucura. 
Quase cheguei a ser atropelada algumas vezes. 
Além disso, perdemos tempo esperando todos os 
carros passarem. Tudo neste país funciona errado. 
As ruas deveriam ser todas mão única (uma entra 
e a outra sai). A BHTrans inventou esta 'besteira' de 
ser mão única somente o primeiro quarteirão. 
Esperamos que vocês do jornal  possam nos dar 
uma ajuda junto à BHTrans  em prol dos pedestres, 
que, na maioria das vezes,  levam a pior�.

Marya  Bresolin, Moradora

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.
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Comércio da região do Jaraguá e 
Com a proximidade do Natal os comerciantes 

da região do Jaraguá, Dona Clara e Aeroporto já se 
preparam para o período com uma grande expecta-
tiva de aumentar suas vendas. A Pesquisa de Opi-
nião do Comércio Varejista �Expectativas para o 
Natal de 2012�, realizada entre os dias 26 de 
setembro e 1º de outubro de 2012, com 300 
lojistas de diversas regiões de Belo Horizonte, pelo 
Departamento de Economia da Federação do 
Comércio de Minas Gerais (Fecomércio-MG), 
apontou que 90,3% dos entrevistados estão dis-
postos a gastar entre R$ 50 e R$ 500, número 
superior aos 82% do último Natal. A pesquisa 
mostra ainda que, para 96% dos empresários, as 
vendas natalinas serão iguais ou superiores às de 
2011, sendo que 45,5% deles acreditam que o 
período será ótimo para o comércio. 

Segundo Heder Reis Miranda, gerente da 
franquia Cacau Show Jaraguá, a expectativa é 
sempre boa para as vendas nesta época. �Nossa 
experiência do Natal na loja daqui da região é 
ótima. Por causa disso aumentamos nosso pedido 
em 20%, acreditando que as vendas irão aumentar. 
Sempre temos fluxo de novos clientes na loja e isto 
é muito positivo�, afirma. 

A proprietária do Aladar Utilidades, Magali 
Brini, comenta que as vendas voltadas para este 
Natal começaram em novembro. Segundo ela, 
neste ano as vendas aumentaram 15% e 20% em 
relação ao mesmo período do ano passado. �A 
expectativa é que as vendas aumentem ainda mais 
em dezembro. Acredito que todos os comerciantes 
da região têm boas expectativas de aumento de 
vendas nesta época do Natal e a maioria terá bons 
resultados�, conta. 

Quem também acredita que as vendas aumen-
tem neste Natal é a sócia-proprietária da Santa 
Modas, Ana Carolina Ferreira. �Espero que os 

moradores deem preferência para realizar 
suas compras de Natal no comércio da 
região. Com isso eles evitam os shoppings 
e centros de compras lotados, dificuldade 
em estacionar e o trânsito que está um 
caos em toda cidade. Com essa tendência 
creio que teremos boas vendas�, comenta. 

O sócio-proprietário da Live Tecnolo-
gia, Hervê Teixeira, diz que as vendas do 
mercado de tecnologia deram uma esfria-
da, mas acredita que no Natal irão melho-
rar bastante. �Os produtos tecnológicos 
nos últimos quatro anos viraram ótimas 
opções para presente, porque abrangem 

todas as idades. Conto com isso para aumentar as 
vendas neste final de ano�, conta. 

Benefícios 
Segundo a proprietária da Quattro Calçados, 

Elaine Gontijo Borém, além da comodidade, a 
variedade de produtos que podem ser encontrados 
é um ponto positivo para o comércio local. �Além de 
renovar o estoque, nos preocupamos também com 
as lembrancinhas para este Natal. Por isso investi-
mos nos acessórios, cintos e carteiras. Muitas 
pessoas procuram esses produtos para presentear 
e por isso temos que ter muitas opções e atender 
bem, para ficarmos à altura dos shoppings�, analisa. 

Quem procura o comércio local para as com-
pras de final de ano de fato conta com vários benefí-
cios, não só em comodidade e atendimento perso-
nalizado, mas também para conseguir bons des-
contos e ter mais facilidade no pós-venda, caso 
haja necessidade de realizar trocas. Para Luana Vaz, 
sócia-proprietária da Gift, o fortalecimento do 
comércio local permite uma maior comodidade 
para os moradores, principalmente para os que 
deixam as compras para a última hora. �Comprar 
próximo de casa é bem mais confortável. Muitas 
pessoas deixam de comprar nas lojas do bairro por 
acharem que o preço é mais elevado do que nos 
shoppings. Por isso tentamos igualar nossos produ-
tos, atendimento e preço com as lojas dos shop-
pings. Além disso, o cliente ainda se abstém de 
gastar com deslocamento, estacionamento e evita 
trânsito. Para uma maior comodidade vamos 
estender nosso horário de funcionamento�, conta.

Segundo Marília Abramo, proprietária da Lippy 
Papelaria, a região tem boas opções para quem 
busca presentes ou uma lembrancinha. �O comércio 
local está cada vez mais fortalecido e é possível 
encontrar de tudo aqui. Com isso os moradores 
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podem fazer suas compras com mais tranquilida-
de. Investimos em decoração, embrulhos para 
presentes, treinamento de funcionários e nas 
opções para presentes�, afirma. 

Para chamar a atenção o comércio local tem 
que investir em decoração e nas opções de produ-
tos; porém, o que os consumidores realmente 
querem são descontos e promoções. Sérgio 
Magalhães, sócio-proprietário da Vidromania, 
acredita que a comodidade é um diferencial para 
chamar a atenção do cliente, mas ele sempre está 
em busca de preço. �A preparação para o Natal em 
nosso segmento começa antes, porque as pessoas 
querem deixar a casa pronta para as festas de final 
de ano. Preparamos descontos, promoções e 
agora contamos com nosso novo show room, que 
será a novidade deste Natal.�, conta.

Conscientização
A proprietária do Aladar Utilidades, Magali 

Brini, acredita que os moradores da região ainda 
preferem realizar suas compras de Natal nos 
shoppings e nem sempre percebem os benefícios 
de comprar nas lojas do bairro. �Muitas pessoas 
ainda pensam que no comércio de bairro o produto 
é inferior, mas desconhecem que muitas lojas 
compram nos mesmos fornecedores das lojas do 
Centro e dos shoppings. O comércio deveria se unir 
para fazer uma campanha de conscientização, já 
que temos ótimas opções de presentes por aqui�, 
afirma.  

Quem também acredita que a união do 
comércio e a conscientização dos moradores 
valorizaria mais o comércio local é o proprietário 
das franquias Orthocrin nos bairros Dona Clara e 
Liberdade, Marcelo Costa. �O comércio em geral 
espera esta época do ano para melhorar as ven-
das. Acredito que com um trabalho de divulgação e 
um fortalecimento do comércio local, as vendas 
poderiam aumentar para todos os segmentos que 
atuam no bairro, já que temos clientela�, comenta. 

Para Ruthe Ornelas Melo, sócia-proprietária 

da Ateruya Modas, são poucos os morado-
res que frequentemente realizam suas 
compras de Natal nas lojas do bairro. 
Porém, ela acredita que esse comporta-
mento está mudando aos poucos. Segundo 
a sócia-proprietária do Tudo Para Você, 
Regina Bastos, os moradores da região vão 
aos shoppings, mas também conferem o 

que há nas lojas locais. �Já percebemos 
que muitos clientes voltam aqui após fazer 
pesquisas nos shoppings. Alguns já reco-
nhecem os benefícios, como a comodidade 
de comprar no comércio local nesta época 
do ano�, afirma. Essa mudança de compor-
tamento também é observada pela proprie-
tária da K@iros Decoração, Raquel Xavier. 

�Percebemos que aos poucos as pessoas optam 
pelas lojas do bairro para fazerem as compras de 
Natal. Isso acontece principalmente por causa do 
fluxo do trânsito. Acredito que este ano as vendas 
das lojas da região aumentem, principalmente por 
causa desse caos no trânsito. 

Mercado automobilístico
Um mercado que cresceu consideravelmente 

neste ano foi o automobilístico, e as expectativas 
para o aumento das vendas até o final do ano são 
altas. Antônio João Teixeira, diretor geral da conces-
sionária Mila, acredita que o Natal deste ano será 
atípico para o ramo automobilístico, por ser o 
último mês de redução do IPI. �Este ano foi muito 
bom, tanto para o mercado quanto para os clientes 
que adquiriram um automóvel. Porém, o que 
prende o consumidor local é o atendimento e a 
comodidade da proximidade para realizar a revisão 
e outros serviços�, opina.    

O gerente comercial da Alencar Veículos, 
Raphael Campos Pereira, também acredita na boa 
fase para esse mercado. �No mês de dezembro as 
vendas sempre aumentam. Muitas pessoas que-
rem viajar com um carro novo. Com a queda do IPI 
e o 13º as pessoas estão comprando mais. Nossa 
expectativa é que as vendas superem as do ano 
passado�, afirma. 

Como se pode observar, 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 como as que o Jara-
guá em Foco tem intenção de fazer: uma liquida-
ção conjunta em janeiro para uma �queima de 
estoque�. É uma maneira de atrair novos clientes 
para conhecerem mais as lojas do bairro. (Ana 
Izaura Duarte, com colaboração de Fabily Rodrigues)
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Dona Clara se prepara para o Natal 
FOTOS: CID COSTA NETO
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Dicas de presentes para todos os gostos 
Atendendo a pedidos voltamos a divulgar, entre os meses de novembro e dezembro, 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.

Mila (3499-4100)
Fusca 2.0, 200 cv, completo, versão TSI - a partir de R$ 80.000,00
Novo Gol duas portas, versão 1.0 - a partir de R$ 23.500,00

Cacau Show (2511-6732) 
Cesta de Panettones Recheados com Trufa 750g - R$ 54,80

Enfeites de Natal 130g - R$ 21,90
Bomboniere 7 Desejos 330g - R$ 37,90

 

Live Tecnologia (2515-5001)
Tablets - a partir de R$ 590,00

Acessórios - a partir de R$ 30,00
Notebooks - a partir de R$ 1.100,000

Quattro Calçados (2531-0176)
Rasteirinha - R$ 49,90
Peep Toe - R$ 119,90
Sapatilha - R$ 79,90

Santa Modas (3658-1330)
Blusa com manga princesa - R$ 39,90 

Vestido - R$ 219,90

K@irós Decoração e Presentes (3492-9036)
Kit Spa � R$ 119,90

Porta-retrato � R$ 69,90
Caixa Porta-retrato e Porta-treco � R$ 39,90

Ortocrim (3497-0287)
Conjunto de Roupa de Cama de três peças - a partir de R$ 199,90

Colchão Solteiro Visage de mola - R$ 459,00
Travesseiros - a partir de R$ 49,90 

Alencar Veículos
3497-7171

Honda Civic LXS 1.8 2008
AUTOMATICO R$39.900,00

Tudo Para Você (3427- 7784)
Beyblade - a partir de R$ 9,90
Maquiagem Infantil - R$ 23,90

Bonecos Carrossel - a partir de R$ 38,90 

Água de Cheiro (2514-0349)
Kit Hydros (1 Colônia, 1 esponja de banho e 1 sabonete) � R$ 69,90
Kit Tenerife (1 Colônia, 1 esponja de banho e 1 sabonete) � R$ 54,90

Kit Chá Verde (1 Shampoo, 1 condicionador, 1 Loção Hidradante, 1 
sabonete líquido, 1 creme para os pés e 1 esponja de banho) � R$ 99,90

Vidromania (3497-8136)
Espelhos - a partir de R$ 350,00

Box com prateleira de brinde
R$ 350,00 

Lipy Livraria e Papelaria (3443-5808)
Nécessaire - R$ 36,90
Minnie Pelúcia P,M e G - a partir de R$ 38,90
Agenda do Ano - R$ 22,90

Ateruya Modas e Acessórios (3568-7542)
Chinelo Morena Rosa - R$ 79,80
Acessórios - a partir de R$ 11,00

Camisetas estampadas - a partir de R$ 39,90

Aladar Utilidades (3492-1923)
Vestidos - a partir de R$ 39,90

Brinquedos - a partir de R$ 10,00
Presépio - a partir de R$ 39,90

Gift (3653-9624)
Canecas com caixa a partir de R$ 19,90
Caixas decorativas a partir de R$ 20,00

Porta-retrato a partir de R$ 12,90
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Comerciantes contam como se preparam para as vendas de final de ano

�Hoje em dia é comum os moradores procurarem as lojas locais para fazerem as 
compras de Natal por causa da comodidade e do atendimento. Esses são os 
principais diferenciais das lojas de bairro. A expectativa é positiva, pois nos últimos 
quatro anos a tecnologia ganhou o seu espaço nesta época. Estamos renovando e 
fortalecendo nosso estoque para atender o público que procura por notebooks, 
tablet, entre outros produtos.� 
Hervê Teixeira, Sócio-proprietário da Live Tecnologia

�As expectativas para o Natal são sempre positivas. Para oferecer os melhores 
produtos renovamos nosso estoque de peças de decoração. O comércio local ficará 
aquecido neste período, porque as pessoas estão em busca de comodidade e 
querem fugir do trânsito que está um caos em toda a cidade. Aqui podemos encontrar 
várias opções de presentes, com a vantagem de ser próximo, ter um bom atendimento 
e ainda conseguir um desconto.�
Raquel Xavier, Proprietária da K@irós Decoração  

�Estamos renovando o estoque não só de calçados, mas também de acessórios e 
bolsas. Além dos produtos que estão na moda, pensamos também nas 
lembrancinhas, que são muito procuradas nesta época do ano. Buscamos oferecer 
variedade para o nosso cliente, para que ele nem precise ir aos shoppings. Também 
investimos no bom atendimento, que é um dos diferenciais das lojas de bairro, e 
contrataremos mais funcionários.�
Elaine Gontijo Borém, Proprietária da Quattro Calçados

�O Natal é um período em que as vendas aquecem naturalmente; porém, este ano no 
Brasil será atípico para o mercado automobilístico, devido ao IPI reduzido. Esperamos 
um grande movimento. Para receber os clientes nesta época do ano ampliamos nosso 
estoque e acreditamos muito nas novidades, como o Novo Gol de duas portas e o 
Fusca que voltou mais moderno. Também preparamos grandes ofertas para os 
moradores da região.�
Antônio João Teixeira, Diretor geral da concessionária Mila

�A expectativa para o Natal são as melhores. Pretendemos superar as vendas da 
nossa inauguração em outubro. Acreditamos que é uma época na qual as pessoas, 
além de procurarem presentes e lembranças, buscam produtos para decoração. 
Pensando nisso fizemos um estoque de produtos natalinos, presentes e caixas. Para 
ajudar as pessoas que deixam as compras para a última hora, vamos estender nosso 
horário de funcionamento.� 
Luana Vaz, Sócia-proprietária da Gift 

�A tendência do nosso público é antecipar as compras para as festas de final de ano. 
Então nos preparamos antecipadamente para essa data. Também incentivamos 
nossos clientes a fazerem o mesmo por causa do prazo, que é mais curto devido à 
procura e às datas festivas. A expectativa é que as vendas melhorem neste final de 
ano. Hoje percebo que as pessoas estão dando mais valor para o comércio local, pois, 
além de comodidade, há bons produtos.�
Sérgio Magalhães, Sócio-proprietário da Vidromania 

�Para atrair os clientes e atender as nossas expectativas renovamos o estoque, 
investimos em produtos para decoração natalina, nas lembrancinhas (que é a maior 
procura), nas novidades e na decoração da loja para chamar mais atenção. Espero 
que neste Natal as pessoas deem preferência para o comércio local, porque aqui na 
região têm opções variadas e bem interessantes para presentear, além de 
comodidade e um atendimento melhor.�
Magali Brini, Proprietária do Aladar Utilidades  

�Temos um bom histórico de vendas no Natal. Cada vez mais o cliente do bairro 
prefere fazer suas compras próximo de casa para evitar o tumulto dos shoppings e de 
outros centros de compras. Nossos produtos da Cacau Show e da Água de Cheiro são 
conhecidos e com custo acessível. A Cacau Show neste Natal investiu em 
embalagens. Cerca de 45% delas são novas e isso dá a um simples bombom uma 
'cara' de presente.�
Heder Reis Miranda, Gerente da Cacau Show e Água de Cheiro Jaraguá   

�Hoje, no bairro, os moradores podem encontrar boas opções de presentes e percebo 
que muitos comerciantes se preparam para esta época do ano. Nós estamos nos 
preparando para o Natal e também para a volta às aulas, renovando estoque, 
trazendo novidades e treinando os funcionários para um melhor atendimento. 
Estamos investindo em lembranças, caixas de presentes, embrulhos em geral, fitas e 
cartões de natal.� 
Marília Abramo, Proprietária da Lipy Livraria e Papelaria

�Este será o nosso primeiro Natal. A expectativa é que as vendas aumentem, assim 
como o número de visitantes na loja. Vamos oferecer novas mercadorias com opções 
diferentes e estamos pensando até em uma promoção para atrair o cliente. Além 
disso, vamos decorar a loja, já que uma vitrine bonita desperta o interesse. Também 
vamos prolongar os horários, principalmente aos sábados, para atender as pessoas 
que têm pouco tempo.�
Ana Carolina Ferreira, Sócia-proprietária da Santa Modas

�Nesta época do ano a expectativa é que as vendas aumentem e sejam as melhores 
possíveis, principalmente com a redução do IPI. Isso fez com que o valor do carro 
usado também reduzisse. Para atrair o cliente, que quer trocar de carro ou presentear, 
faremos um �queimão� de estoque. Hoje o comércio da região está bem fortalecido e 
com bons preços, tornando-se uma ótima opção para presentear com confiança e 
comodidade.�
Raphael Campos Pereira, Gerente Comercial do Alencar Veículos 

�Fizemos uma renovação de estoque para o Natal com diversas opções de presentes 
e enfeites para decoração. Buscamos novidades em feiras do ramo e pegamos o 
melhor de cada fornecedor para oferecer bons produtos e bons preços. Cada vez mais 
as pessoas deixam as compras de Natal para a última hora. Porém, neste final de 
novembro e início de dezembro, há uma grande procura por presentes para o amigo- 
oculto.�
Regina Bastos, Sócia-proprietária da Tudo Para Você 

�Nossa expectativa é que nesta época do ano as vendas melhorem. Algumas pessoas 
já estão antecipando as compras de Natal, além de já procurar roupas e acessórios 
para as festas de final do ano. Investimos em renovação de mercadoria a cada 
semana, bom atendimento, brindes para o cliente e na decoração da vitrine. Além de 
roupas também temos acessórios, bolsas e chinelos que podem ser dados como 
lembranças.�
Ruthe Ornelas Melo, Sócia-proprietária da Ateruya Modas

�A expectativa é que as vendas melhorem nesta época do ano. Cada vez que o 
comércio do bairro inovar e fortalecer mais os moradores darão preferência para 
realizar as compras de Natal nas lojas locais. O comércio tem que focar mais em 
preços especiais, decoração, atendimento e divulgação. Estamos preparando 
promoções, preços diferenciados e produtos novos. Para atrair o consumidor local é 
preciso ter qualidade, preço e atendimento.�
Marcelo Costa, Proprietário da franquia Orthocrin Dona Clara e Liberdade
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O bairro Jaraguá tem pouco mais de 60 
anos e muitas histórias a serem contadas. 
Uma delas é clássica: o bairro com o nome 
de Jaraguá nunca existiu efetivamente. O 
clube Jaraguá, por toda sua estrutura e 
importância no bairro, deu nome à região. 
Porém, independentemente do que se conta 
sobre essa denominação, o fato é que o 
bai r ro  c resceu, acompanhando o 
desenvolvimento de todo o vetor norte da 
cidade. O clima tranquilo dessas bandas se 
mantém ao longo dos anos, apesar de todas 
as transformações ocorridas. Novas 
construções são erguidas a todo o momento, 
proporcionando um ambiente mais 
sofisticado à região, onde antes eram 
terrenos que faziam parte de uma grande 

fazenda. Uma das pessoas que presenciou 
grande parte desse crescimento é o 
empresário Evilásio do Vale Pires, que hoje 
administra a imobiliária Evilásio Imóveis. Ao 
lado de seu pai ele acompanhou todo o 
crescimento da região.

�Eu vi o bairro crescer. Lembro que 
quando alguém ia construir uma casa, a 
solidariedade dos vizinhos era fundamental, 
pois eles 'emprestavam' a energia elétrica 
até a Cemig chegar ao local e fazer a 
instalação definitiva. Todos os bairros da 
cidade, quando surgiram, passaram por isso. 
Telefone também era difícil naquele tempo, 
custava caro e a companhia demorava a 
instalar. Os vizinhos que tinham aparelho 
permitiam que os outros recebessem 

ligações. Eles marcavam o horário do 
telefonema e aguardavam a ligação. Outra 
dificuldade que passávamos era com a falta 
de asfalto nas ruas. Os moradores da antiga 
Vila Drumond (localizada mais ou menos 
entre a Padaria Ping Pão - em frente ao 
Cemitério dos Judeus - até a Rua Cacuera) 

tiveram que abrir as ruas até a Izabel Bueno 
na enxada, porque nessa época o bairro 
ainda não tinha aprovação da Prefeitura�, 
recorda Evilásio

No bairro Dona Clara a situação não foi 
muito diferente, porque o bairro só recebeu 
aprovação da Prefeitura em 1977. �Antes, 
portanto, não havia construções por lá. 
Presenciei muitas máquinas derrubando os 
eucaliptos das redondezas. A maior parte do 
bairro pertencia à fazenda da família do 
Luciano Fayal. Pouco tempo depois, no 
começo dos anos 80, foram construídas as 
primeiras casas geminadas; porém, o 
crescimento expressivo do bairro se deu 
mesmo nos anos 90, quando o Dona Clara 
virou um grande canteiro de obras�, conclui.

Acompanhando de perto o crescimento da região
Evilásio do Vale Pires, 56 anos - Corretor de Imóveis
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QUADRO DE EVENTOS E CELEBRAÇÕES DAS IGREJAS
IGREJA SANTO ANTÔNIO DA PAMPULHA 
(Praça Santo Antônio, nº 02 � Aeroporto - 3427-
2866)
Segundas-feiras: Missa da Cura às 14h (somente 
na 1ª segunda-feira do mês); Reunião dos 
Vicentinos, 18h30; Terço dos Homens, 20h.
Terças, quartas e quintas-feiras: Missa às 19h.
Sextas-feiras: Adoração ao Santíssimo às 18h e 
confissão comunitária às 19h (somente na 1ª 
sexta-feira do mês), Missa às 19h.
Sábados: Missa às 18h.
Domingos: Missas às 8h e às 18h.
Eventos:
02/12 � Batizados às 10h
08/12 � 1ª Eucaristia paroquial às 10h.
09/12 � Adoração da Boa Viagem às 22h.
24/12 � Missa do Senhor às 20h.
25/12 � Missa do Natal às 18h
31/12 � Missa de Ação de Graças às 20h.
01/01 � Santa Maria Mãe de Deus Missas às 18h.
04/01 � Missa e Adoração - Confissão Comunitária 
às 19h.

IGREJA NOSSA SENHORA APARECIDA 
(Rua Quintino Bocaiúva, 140 - Santa Rosa/ 
Jaraguá � 3497-7758)
Terças, quartas e quintas-feiras: Missa às 6h30.
Sextas-feiras: Missa às 6h30, Adoração ao 
Santíssimo Sacramento às 16h e às 22h.
Sábados: Missas às 6h30 e às 19h30.
Domingos: Missas às 7h, 9h, 11h e 20h.
Eventos: 
24 e 31/12 - Missa às 21h.
25/12 - Missas às 9h, 11h e 20h
01/01 - Missas às 11h e às 20h

CANÇÃO NOVA 
(Rua Izabel Bueno, 400 - Jaraguá � 3306-6690)
Segundas-feiras: Santa Missa às 18h30.
Terças-feiras: Grupo e Oração (São Miguel) às 19h30. 
Quartas-feiras: Santa Missa pelos enfermos às 7h.
Quintas-feiras: Terço da Misericórdia às 15h, 
Adoração ao Santíssimo às 15h30, Santa Missa 
(Misericórdia) às 19h30.
Sextas-feiras: Confissões: das 9h às 12h, Santa 
Missa às 12h.
Eventos: 15 e 16/12 � Crê no Senhor Jesus, e 
Serás Salvo, Tu e Tua Família (At 16,31) presenças 
Pe. Hamilton Nascimento, Diác. Nelsinho Corrêa, 
Eliana Ribeiro e Eros Biondini. 

IGREJA SANTA CATARINA LABOURÉ 
(Praça Santa Catarina, Dona Clara - 3491-9824)
Segundas-feiras: Liturgia às 19h. 
Terças-feiras: Novena Sagrada Face às 14h30, 
Reunião Vicentinos às 19h.
Quintas-feiras: Missa 19h15, Terço dos Homens às 20h. 
Sábados: Missa com Crianças às 17h, Missa às 19h.
Domingos: Missas às 7h30 e às 19h30. 
Eventos: 24/12 - Vigília de Natal missa às 20h30.
25/12 - Missa � Natal Comunidade às 19h30.
31/12 - Adoração ao Santíssimo das 9h às 16h, 
Missa Festiva às 20h.

IGREJA BATISTA GETSÊMANI 
Sede (Rua Cassiano Campolina, 360 � Dona Clara 
� 3448-9898)
Segundas-feiras: Culto dos Empresários às 19h30, 
Oração e Fé às 19h30 (Cenáculo de Oração), 
Atletas com Cristo às 19h30 (Salão Pérola).
Terças-feiras: Tarde da Vitória às 16h, Crescendo na 
Palavra às 18h, Culto da Vitória às 19h, Juniores às 
19h (Salão Diamante), Mocidade - Terça Loucos por 
Jesus às 22h45 (Salão Diamante).
Quartas-feiras: Cura e Poder às 15h, Culto da Família 
às 19h30, Juniores às 19h30 (Cenáculo de Oração).
Quintas-feiras: Transformação de Vidas às 19h30, 
Culto da Mulher às 19h30 (Salão Pérola).
Sextas-feiras: Libertação às 19h30.
Sábados: Mocidade às 19h, Adolescentes às 19h 
(Salão Nobre), Culto em Inglês às 17h (Cenáculo de 
Oração), Adultos às 19h30 (Cenáculo de Oração).
Domingos: Manhã com Deus às 7h45, Pastoral às 
10h, Juniores às 10h (Salão Diamante), Evangelístico 
às 18h, Juniores às 18h (Salão Diamante).

Templo Jaraguá 
(Silvério Ribeiro, 360 - Jaraguá � 3492-6366)
Segundas-feiras: Tarde da Vitória às 15h, Poder e 
Avivamento às 19h30.
Quartas-feiras: Tarde da Benção às 15h.
Quintas-feiras: Manhã com Deus às 7h, Tarde 
Abençoada às 15h, Cura e Poder às 19h30.
Sextas-feiras: Transformação de Vidas às 15h.
Domingos: Pastoral às 8h30, Libertação às 16h, 
Evangelístico às 19h30.
Eventos: 02/12 - Cantata de Natal Jornada de Fé - 
18h (Templo Jaraguá).
23/12 � Cantata de Natal Jornada de Fé � Coral 
Getsêmani e Orquestra de Sarzedo às 18h. (Templo 
Sede).
31/12 � Culto da Virada às 22h. (Templo Sede).
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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. 
Comprovante de dispensa militar. 
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).

ACADEMIA CARDOSO PRATA 
Função: PROFESSOR DE MUSCULAÇÃO         Vagas: 1
Especificação / Perfil: Ambos os sexos, ensino 
superior em Educação Física em andamento (a partir 
do 5º período) ou concluído.  
Contato: Enviar currículo para 
cardosoprataacademia@gmail.com 

BUFFET SONHO DE CRIANÇA 
Função: AUXILIAR ADMINISTRATIVO               Vagas: 1
Especificação / Perfil: De segunda a sábado, salário a 
combinar. 
Contato: Enviar currículo para 
juliana@sonhodecriancabuffet.com 

JARAGUÁ COUNTRY CLUB 
Função: AUXILIAR DE LIMPEZA                      Vagas: 2
Especificação / Perfil: Sexo feminino, ser alfabetizado, 
não é necessária experiência.
OBS: Para todas as vagas, os candidatos devem ter disponi-
bilidade total de horário, inclusive nos finais de semana.
Contato: Enviar currículo para dp@jaraguaclub.com.br.

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.
Contato: Enviar o currículo para o e-mail: 
rh.bh@unifenas.br

SALÃO DE BELEZA GUILHERMO BORGES
Função: MANICURE                                       Vagas: 1
Especificação / Perfil: Sexo feminino, com experiência. 
Preferencialmente morar na região.
Contato: Comparecer à Rua Boaventura, 1.288 ou ligar 
para 3443-6270.

JAPAN SUSHI 
Função: SUSHIMAN                                      Vagas: 1 
Especificação / Perfil: Sexo masculino, com 
experiência. Para trabalhar no turno da noite.  
Contato: Entrar em contato com Beatriz através do 
telefone 8894-5151. 

MILA  
Função: LAVADOR DE VEÍCULOS                    Vagas: 4
Especificação / Perfil: Sexo masculino, não precisa ter 
experiência. Horário de trabalho: de segunda a sexta-
feira, das 8h às 18h, e escalas aos sábados. 
Necessário possuir habilitação na categoria B. 
Função: AUXILIAR DE ESTOQUE                      Vagas: 1
Especificação / Perfil: Sexo masculino, 2º grau completo.
Função: MOTORISTA                                      Vagas: 1
Especificação / Perfil: Sexo masculino, com experiência. 
Contato: Enviar currículo com foto e nome da vaga para 
rh.mila@grupolider.com.br / 3499-4145 (Silvia). 

SALADA SORVETE 
Função: BALCONISTA / ATENDENTE      Vagas: 17
Especificações / Perfil: Ambos os sexos. Salário de R$ 
750,00 + plano de saúde.   Morar nos bairros Abílio 
Machado (3 vagas), Barreiro (3 vagas), Buritis (3 
vagas), Itapoã (2 vagas), Jaraguá (3 vagas) e Savassi (3 
vagas). Entre 18 e 35 anos. 
Contato: Enviar currículo para o e-mail: 
sorvetesalada@yahoo.com.br 

PADARIA PING PÃO  
Função: ATENDENTE                                      Vagas: 8
Especificação / Perfil: Feminino, acima de 18 anos. 
Não precisa ter experiência. Preferencialmente morar na 

região. Oportunidade para primeiro emprego.
Disponibilidade para trabalhar no turno da tarde.
Contato: Entregar currículo na Rua Izabel Bueno, 1.415, 
aos cuidados de Mariana.

RESTAURANTE DONA NICOLE 
Função: SALADEIRA                                      Vagas: 1
Especificação / Perfil: Ambos os sexos, não precisa ter 
experiência. Preferencialmente morar na região. 
Contato: Entrar em contato com Cristina pelo telefone 
3491-0833 ou comparecer à Rua General Aranha, 198, 
Aeroporto.

ACADEMIA MONTE OLYMPO 
Função: AUXILIAR DE SERVIÇO GERAIS          Vagas: 2
Especificação / Perfil: Sexo feminino. 
Preferencialmente morar na região.
Contato: Entrar em contato com Carla no telefone 3491-
1858 ou comparecer à Rua Izabel Bueno, 1214 - Jaraguá. 

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: NUTRICIONISTA 
Especificações / Perfil: Ambos os sexos, curso 
superior completo.
Contato: Interessados deverão acessar o site 
www.acompanhar.com.br, entrar no link fale conosco/ 
trabalhe conosco.  

HIPERMINAS PAMPULHA (Jaraguá) 
Função: OPERADOR DE CAIXA        Vagas: 3
Especificação / Perfil: Sexo feminino, entre 18 e 35 
anos, 2º grau completo ou em curso, sem experiência.  
Função: FISCAL DE LOJA                                Vagas: 3
Especificação / Perfil: Sexo masculino, 2º grau 
completo, com experiência de seis meses. Horário de 
trabalho: das 13h30 às 21h20. 
Contato: Enviar currículo para 
rhumanos@hiperminas.com.br ou comparecer à Rua 
Izabel Bueno, 445 - Jaraguá, ou através do telefone 
3476-6500. 

SUPERMERCADOS BH (Jaraguá) 
Função: ATENDENTE DE FRIOS                       Vagas: 8
Especificações / Perfil: Ambos os sexos, entre 20 e 50 
anos. Não é necessário ter experiência. Carga horária: 
44 horas semanais. 
Função: OPERADOR DE CAIXA      Vagas: 10
Especificações / Perfil: Ambos os sexos, 2º grau 
completo ou em curso, entre 18 e 50 anos. Não é 
necessário ter experiência. Carga horária: 44 horas 
semanais.
Função: REPOSITOR                                    Vagas: 12
Especificações / Perfil: Sexo masculino, entre 18 e 40 
anos. Não é necessário ter experiência. Carga horária: 
44 horas semanais.
Função: EMBALADOR                                  Vagas: 10
Especificações / Perfil: Ambos os sexos, entre 17 e 59 
anos. Não é necessário ter experiência. Carga horária: 
44 horas semanais.
Função: AÇOUGUEIRO                                   Vagas: 8                                        
Especificações / Perfil: Ambos os sexos, entre 20 e 55 
anos, experiência mínima de seis meses na função. 
Carga horária: 44 horas semanais.
Função: FAXINEIRA                                       Vagas: 5
Especificações / Perfil: Sexo feminino, entre 25 e 50 
anos. Não é necessário ter experiência. Carga horária: 
44 horas semanais.
Função: FISCAL DE LOJA                               Vagas: 5
Especificações / Perfil: Ambos os sexos, curso de 
vigilante ou experiência na área.
Função: AUXILIAR DE PADARIA                      Vagas: 4
Especificações / Perfil: Ambos os sexos, ensino 
fundamental completo. Não é necessário ter experiência.
Contato: Interessados deverão acesse o site: 
www.supermercadosbh.com.br/trabalheconosco ou 
comparecer à Rua Guarani, 559, centro � BH, de segunda 
a sexta-feira, das 8h às 11h, munidos de documentos 
pessoais e carteira de trabalho. Procurar Valdênia.

CONTAX
Função: ATENDENTE DE CALL CENTER        Vagas: 100
Especificação / Perfil: Com ou sem experiência, acima 
de 18 anos, ensino médio concluído ou cursando e 
noções básicas de informática. Benefícios: Salário fixo, 
VT, ticket, plano de saúde e odontológico, auxílio creche, 
possibilidade de crescimento e descontos em 
faculdades.
Contato: Enviar currículo para recrutar@contax.com.br 
ou elutfala@contax.com.br

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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