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 - O Orçamento  - A região do Jaraguá sempre foi palco - Em nossas próximas edições teremos 
matérias bem interessantes sobre o crescimento e concentração Participativo é um mecanismo governamental de democracia de diversas festas juninas e opções nunca faltaram nas igrejas, 
de  e revendas de veículos na região da participativa que permite aos cidadãos de uma região escolas, clube, associações, ruas, praças, comunidades, 
Pampulha e a importância disso para os bairros locais, o influenciar ou decidir sobre os orçamentos de investimentos da empresas, entre outros locais e entidades. É uma tradição 
desrespeito às leis de  e à sinalização nas ruas da Prefeitura. É uma maneira de o cidadão ter uma melhor sintonia bastante positiva e que proporciona mais uma ótima opção de 
região do Jaraguá, além da estruturação física e visual das lojas com a administração municipal, dando-lhe a oportunidade de lazer para os moradores. Nesta edição falaremos sobre a origem 
do . Mostraremos como muitas lojas estão participar da distribuição desses recursos em sua sub-região. A dessa festa, a influência dos elementos culturais, tradições, 
investindo em melhorias em seu espaço físico para oferecer primeira assembleia do OP 2013/2014 da Regional Pampulha comidas típicas, além de um calendário das várias festas na 
mais conforto aos seus clientes. Falaremos ainda sobre o aconteceu no dia 25 de abril, com uma considerável parti- região do Jaraguá e outras próximas para que você e sua família 
crescimento do  e explicaremos cipação de moradores, onde foram definidos os delegados de possam se programar e eleger os locais a serem visitados. 
como funcionará o  (Bus Rapid Transit). cada região e informadas as regras do processo. 

PRÓXIMA EDIÇÃO 

conversando em vez de te atender, dificilmente 
haverá motivos para voltar. Se o cliente faz um 
pedido por um prato que parece apetitoso e ele 
não está com a qualidade que deveria estar, 
pode ser que não haja uma segunda chance.

O funcionário é a imagem da empresa em 
que trabalha. Muitas empresas já perceberam 
que a produtividade está diretamente 
relacionada com o bem-estar de seus 
colaboradores. Em contrapartida, para que 
esse atendimento seja de qualidade e possa 
haver treinamento, reuniões e preparação 
desses colaboradores é preciso encontrá-los. 
Tarefa nada fácil, com a dificuldade em 
encontrar mão de obra qualificada e pessoas 
interessadas em investir na carreira e crescer 
na empresa. Um funcionário insatisfeito, mal 
preparado ou de mau humor num certo dia 
pode definitivamente tirar vários clientes de um 
restaurante. O problema é que muitas vezes o 
proprietário do estabelecimento nem fica 
sabendo do problema e por isso a importância 
de o cliente fazer reclamações e sugestões.

Conquistar e manter clientes não é uma 
tarefa nada fácil. Por isso todo cuidado é pouco 
e qualquer investimento em melhorias e 
atendimento nunca é demais. Mais do que 
conquistar, é preciso mantê-los. Um 
atendimento eficiente, um pedido de 
desculpas pela demora ou chamar pelo nome, 
faz a pessoa se sentir valorizada e querer 
retornar. Os consumidores estão cada vez mais 
exigentes e o mercado muitas vezes é desleal. 
As empresas que não se adequarem às novas 
realidades ficarão para trás. É preciso superar 
as expectativas. Esse é o caminho! (Fabily 
Rodrigues)

Leia mais nas páginas
10, 11, 13, 14, 15 e 16

Nesta edição abordamos com mais ênfase 
a velha discussão sobre a qualidade de 
atendimento dos restaurantes, pizzarias, 
padarias, lanchonetes, sorveterias, super-
mercados, delivery, entre outros. Não há dúvida 
que os moradores da região do Jaraguá 
prestigiam esses estabelecimentos, mas talvez 
essa frequência e o interesse em voltar 
poderiam ser maiores se alguns detalhes 
tivessem mais atenção.

As pessoas estão cada vez mais exigentes 
e por isso todo cuidado com os mínimos 
detalhes é pouco. Os frequentadores querem 
ser bem atendidos e rapidamente. Isso é um 
fato constatado em praticamente todos os 
locais que visitamos. Além disso, esses clientes 
estão atentos à qualidade do produto, 
diversidade dos alimentos oferecidos e, 
principalmente, ao bom atendimento, que vem 
sendo um diferencial determinante. O 
ambiente pode ser agradável, a localização boa 
e a comida de alta qualidade, mas, se o 
atendimento não for bom, um possível cliente 
ou mesmo um grupo pode não voltar mais ao 
local.

Podemos não ter por aqui restaurantes de 
grande porte, como os de alguns shoppings e 
da Zona Sul, mas certamente valerá a pena sair 
com a família durante o dia nos finais de 
semana ou com a turma à noite. Boas opções 
não faltam. No entanto, as empresas precisam 
corresponder. Temos ótimos serviços na região, 
mas muitos ficam a desejar. Por mais que se 
fale hoje sobre bom atendimento, fidelização e 
conquista do cliente, são muitos que exercem 
com deficiência essas funções. 

Se você vai a um restaurante e, mesmo que 
apenas naquele dia a comida não esteja boa, 
faltam produtos do cardápio, o atendimento é 
demorado ou os funcionários ficam 

FOTOS: FABILY RODRIGUES

A importância do atendimento nos
estabelecimentos gastronômicos



2

O Dia das Mães passou, fazer tudo por todos. É saber que é hora de alguma para renovar as etapas da emoção, numa 
coisa sem sequer olhar no relógio. É não ver o dia dimensão diferente de doçura e entendimento. mas essa data deveria 

Mães não têm sono quando não podem ter. sempre ser comemorada passar. É perceber que o mês passou quando 
como um dia comum e Pelo menos fingem que não têm. Mães controlam alguém pergunta a idade do seu filho. É sentir a 
especial criado para mãozinha de seu filho procurando a proteção da as tristezas e sofrimentos e engolem o choro para 
for ta lecer  os  laços sua. que o filho não perceba. Mães perdem a vaidade 
familiares e o respeito por Mães têm sempre orgulho de seus filhos e os quando necessário e se transformam em seis para 
aquela que nos deu a defendem com unhas e dentes. Mães são fortes dar conta de conciliar trabalho, lazer, academia, 
vida, e não somente uma sem ter a noção de como realmente são. Mães se curso, casa e filhos. Ser mãe é ser um pouco de 
oportunidade de passar o descobrem a cada dia e estão sempre tudo. Ter uma mãe é um privilégio único e uma 
dia, almoçar juntos e dar preocupadas. Cuidam e investem no crescimento sensação de segurança indescritível. Um amor presentes.    Nada   mais de seu filho, mas temem só em pensar que em 

sem explicação que, mesmo quando não é digno do que uma mãe presente que demonstra o pouco tempo este filho vai para o mundo e sairá 
manifestado, é presente e único. amor pelos seus filhos e tem a tranquilidade de debaixo de suas asas para cuidar da própria vida. 

Mãe abençoa seu filho, vela pelo seu sono, administrar bem este convívio, oferecendo uma Mães cortam as asas de seus filhos quando 
cuida e manifesta seu amor das mais diversas boa educação, respeito pelo próximo, bons modos necessário, mas também os deixam voar. 
maneiras, inclusive da mais tradicional possível: e diálogo. Nada mais gratificante para uma mãe do Concordam discordando.
com carinho, amor e transparência. Mães têm que acompanhar o crescimento do seu filho e Ser mãe é reviver os primeiros anos como mãe 
instintos. São vários animais em um: leoas, perceber que, aos poucos, ele forma traços sempre que necessário. É sentir as mesmas 
raposas, águias, lebres. São guerreiras, protetoras, parecidos com os seus, tem costumes semelhantes sensações do começo, admirando cada passo e 

e se influencia pelos seus conselhos, ensinamen- desconfiadas, ágeis. É a obra mais perfeita de sorriso do seu filho. Mãe corrige, ensina, torce, 
Deus. É ter o coração quente, os olhos atentos, os tos e palavras de experiência. aplaude e elogia o que é certo, mas também é firme 

Não é uma tarefa fácil falar sobre essas datas, braços cheios de força e a cabeça repleta de ideias e brava quando algo está errado. Mães 
porque nem sempre há pessoas com motivos para envelhecem sorrindo, mas felizes por saberem que e preocupações. Ser mãe é seguir em frente e 
comemorar, já que alguns não podem ter a mãe por cumpriram sua missão. Mãe é um ser indescritível e nunca deixar de lutar pelo amor de seu filho. 
perto, porque ela já faleceu, mora muito longe ou a multifacetário. Ser mãe é se deslumbrar em ver o Aproveito este espaço para homenagear minha 

filho se revelando em suas características, é relação é conflituosa. Que as famílias de pais mãe Elgita, que tanto amo e a quem sou 
observar suas descobertas, tirar suas dúvidas, separados esqueçam as regras e conflitos e eternamente agradecido por tudo, e todas as mães 
ensinar todos os dias. É descobrir em seu rostinho facilitem as coisas; que as mães ausentes saibam o da região do Jaraguá e aquelas que estão lendo 

valor e importância que essa data tem também para minúsculo os traços maravilhosos do bem mais esta nossa edição do Jornal. Ter um filho é o 
os filhos e cancelem todos os compromissos do dia precioso que lhe foi confiado ao coração. complemento natural da vida. Ser mãe é um ato 
para ficar ao lado deles. Para os que não têm mais a É assistir os avanços dos filhos, sorrir com as 

singelo e heróico. Ser mãe é ser mãe. É ser feliz 
mãe presente, restam as lembranças e orações vitórias e ampará-los nas derrotas. É ouvir 

somente pelo privilégio de ser mãe. Ser mãe é ser 
para que elas intercedam por eles e ajudem em confidências. É ficar acordada a noite toda, 

divina! Deus abençoe sempre todas as mães!suas caminhadas. imaginando mil coisas, até ouvir o barulho da chave 
Ser mãe deve ser difícil e confuso, mas imagino na fechadura da porta. Ser mãe é agradecer por 

que sempre gratificante. Misturas de intensas tudo que recebe e aprende com o filho, pelo seu 
Fabily Rodrigues (Editor)

sensações e sentimentos que dificilmente quem crescimento saudável e alegrias proporcionadas. 
fabilyrodrigues@gmail.com

não é entende. Ser mãe é viver um dia de cada, mas Ser mãe também é aguardar o momento de ser avó, 
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O Orçamento Participativo (OP) é um próxima rodada. Além disso, foram 
impor tante instrumento para a apresentadas as diretrizes do OP e 
democracia representativa, pois permite outros detalhes”, informa. 
que a população debata e defina os   A presidente da Associação dos 
destinos de uma cidade e principalmente Moradores da Região do Jaraguá, 
da região onde vive. Além disso, estimula Walewska Barros Abrantes, também 
o exercício da cidadania, pois é a considerou a abertura do OP na Regional 
população quem decide as prioridades positiva. “Cada vez mais as pessoas 
de investimentos em obras e serviços a estão participando e conscientes de sua 
serem realizados a cada ano. A abertura importância no processo. Nós da 
do OP 2013/2014 na Regional Associação estamos levando infor-
Pampulha aconteceu no dia 25 de abril, mações sobre o OP às escolas e outras 
na sede da Secretaria Regional instituições da região, com o objetivo de 
Pampu lha . Pa r t i c i pa ram ap ro - informar, porque essa é uma ferramenta 
ximadamente 700 moradores dos 60 democrática, onde o cidadão participa 
bairros da região. da vida do bairro”, conta.

A principal novidade neste ano é o  
acréscimo de 18% do recurso destinado formulando diversas propostas. segurança nos principais pontos de  
às obras na cidade em relação ao OP do Segundo Walewska Abrantes, a acesso à região”, informa.Já nessa primeira reunião foram 
ano passado. Agora serão R$ 130 Associação, juntamente com os Após a definição das demandas definidos os delegados de cada região. A 
mi lhões disponíveis, sendo R$ moradores, está definindo as demandas cada 25 pessoas que um bairro levar, prioritárias pela comunidade, os 
10.943.400,00 destinados à Regional e quais obras podem ser contempladas tem direito a um delegado, o que valoriza técnicos da Prefeitura farão a triagem 
Pampulha, que serão divididos entre no OP. “Estamos fazendo o levantamento o trabalho de cada comunidade e das solicitações para verificar se as 
suas cinco sub-regiões. Desde 1993 a de sugestões da comunidade para essa aumenta a possibilidade de ter sua obra obras são viáveis e se se enquadram 
Regional Pampulha tem 144 obras do OP, escolha. Algumas já foram en-contemplada. Outras mudanças nas diretrizes gerais do OP. 
sendo 111 concluídas e 33 em caminhadas, entre elas a construção de aconteceram nessa edição: uma nova As reuniões da segunda rodada do 
andamento. uma UMEI (Unidade Municipal de metodologia, por meio da qual será feito OP na Regional Pampulha acontecerão 

O gerente regional do Orçamento Educação Infantil), drenagem e um Índice de Qualidade de Vida Urbana no mês de julho, sendo divididas por 
Participativo Pampulha, Antônio Carlos recapeamento das ruas Izabel Bueno e (IQVU), que fornecerá dados atuais da sub-regiões. As da região do Jaraguá 
de Souza, conta que a abertura na Calunga, construção da Academia da população para a melhor distribuição de 

(Sub-região 3) acontecerão no dia 24 Regional foi positiva. “Fiquei muito Cidade nos bairros Indaía / Liberdade, recursos entre as nove regiões. Um ponto 
de julho, na Regional Pampulha, surpreso com a participação dos construção do CAC (Centro de Apoio de destaque foi a participação da 
localizada na Avenida Antônio Carlos, moradores. A cada ano essa presença é Comunitário) e do CRAS (Centro de Comissão de Acompanhamento e 
7596, São Luiz, às 19h. Compareçam e maior. Nesta primeira etapa foram Referência de Assistência Social) na Fiscalização da Execução do Orçamento 
participem! Ajudem no desen-escolhidos alguns delegados, que em região do Jaraguá, além da instalação Participativo Municipal (Comforça) na 
volvimento de sua região!breve se juntarão a outros escolhidos na de câmeras de monitoramento de preparação da nova metodologia, 

Próximos passos

DIVULGAÇÃO

Começa o Orçamento Participativo 2013/2014
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“Açaí do Johnny” é o novo nome da do Clube Jaraguá”, comenta.
lanchonete Johnny Suplementos, A lanchonete, que já oferece seus 
inaugurada no dia 1º de maio, na Rua serviços no Jaraguá desde janeiro de 
Izabel Bueno, 1326. O principal objetivo 2007, também terá a transmissão de 
da mudança de local, segundo o sócio- jogos do Campeonato Brasileiro, através 
proprietário, Rômulo Flores Debortoli, foi do “Pay Per View” para os interessados 
oferecer uma melhor estrutura em uma em acompanhar os jogos dos times 
loja maior e mais chamativa. “Além mineiros, enquanto consomem no local. 
disso, é uma maneira de conquistar “Essa será uma boa opção para quem 
novos clientes que certamente gostarão não gosta de bares e nem de consumir 
deste novo espaço. A localização é bem bebidas alcoólicas. Comercializamos 
mais estratégica, pois fica na principal um açaí 'in natura', que vem direto do plementos alimentares para os 

praticantes de esportes e academias”, passagem dos moradores dos bairros Pará, e temos também outras opções, 
Jaraguá, Santa Rosa e Dona Clara, como sucos e sanduíches naturais, conta. Mais informações e delivery: 
alcançando também os frequentadores vitaminas, além dos tradicionais su- 3088-4244.

A foto acima pode chocar num que aconteceu. Há quem diga que foi 
primeiro momento e parecer um falta de atenção e até que a motorista 
acidente bastante grave em uma cochilou ao volante. Eis os problemas: 
possível colisão entre dois carros. descuido, imprudência e a falta de 
Aconteceu no dia 7 de maio na Rua atenção. Isso é só um exemplo entre 
Dom Rodrigo, a dois quarteirões da muitos. O tempo todo visualizamos 
Izabel Bueno, próximo à Rua Furtado de uma total falta de respeito às regras e 
Menezes. Não houve uma batida entre sinalizações de trânsito e muitos 
dois carros em movimento. Um deles pensam apenas em si e no seu 
estava estacionado. Como pode haver conforto e bem-estar, muitas vezes 
um capotamento sendo que a prejudicando o outro e o trânsito em si. 
motorista veio da Rua Furtado de Na próxima edição falaremos desse 
Menezes e fez uma curva para seguir na assunto com mais detalhes, ouvindo a 
Dom Rodrigo? No mínimo estava em opinião de moradores e comerciantes, 
alta velocidade. Não podemos julgar o pedestres e motoristas.

O Projeto “Leitura na Praça”, 
promovido pelo Colégio Dona Clara, 
será realizado no dia 26 de maio, 
entre 9h e 12h, na Praça Mirian 
Brandão. Nesta 25ª edição, as 
mães serão homenageadas e 
have rá  o f i c i nas  ded i cadas  
especialmente a elas, que também 
poderão curtir um show ao vivo com 
“Juarez Roberto e Banda” e ainda 
receberão brindes distribuídos pelo 
Boticário. Como de costume, o 
evento oferecerá empréstimo de 
livros da biblioteca do Colégio, 
oficinas de arte e contação de 
h is tór ias coordenadas pelo 
Acompanhar. Haverá ainda a 
participação da Unifenas, através da 
prestação de serviços dos alunos 
dos cursos de Enfermagem, 
Administração e Direito. O Algazzarra 
marcará presença, com suas 
oficinas de pinturas artísticas, e 
haverá a distribuição gratuita de 
pipoca e algodão doce e de brindes 
do Habib's. A garotada poderá se 
divertir na cama elástica e no pula-
pula, patrocinados pela Garra 
Veículos. O evento é aberto a toda a 
Comunidade e representa uma 
significativa e agradável opção de 
lazer, cultura e auxílio ao bem-estar 
e saúde da população de toda a 
região. Compareça e confira!

FOTOS: FABILY RODRIGUES

Johnny Sumplementos inaugura nova loja Mães serão prestigiadas
no “Leitura na Praça”

Capotamento na Dom Rodrigo
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CUIDADOS PARA ADQUIRIR UM IMÓVEL PILATES não consegui calcular esse custo, mas o lucro, responsabilidade social das construtoras? De que 
esse sim dá para imaginar. Desse jeito não dá não. “Fiquei admirado com a riqueza de detalhes “Muito oportuna e explicativa a matéria sobre adianta encher o bairro de condomínios luxuosos e 

Jornal Jaraguá em Foco. Tudo isso é uma vergonha.” arrebentar com a malha viária? Fica registrada Pilates na edição 35 do da matéria principal da edição 36 do Jaraguá em 
minha indignação. Boa noite!”Achei que conhecesse a modalidade, mas passei a Foco sobre os cuidados para adquirir um imóvel. Carlos Conrado Pinto Coelho, Morador

realmente conhecer ao ler a matéria, pois não Imagino que se alguém tinha alguma dúvida de Ana Cristina Guedes, Moradora
sabia nem da metade dos benefícios que foram como proceder, o Jornal ajudou bastante a tomar IRREGULARIDADES E BARULHOS
citados. Vocês cumpriram bem o objetivo, pois uma decisão. Parabéns para toda a equipe pela “Parabenizo-os pelas reportagens exibidas no QUA L I DA D E  D E  AT E N D I M E N TO  N O S  

jornal Jaraguá em Foco. São muito pertinentes e imagino que, assim como eu, muitas pessoas profundidade do assunto e por buscarem o RESTAURANTES E SUPERMERCADOS
“Olá. Acabei de ler a última edição do Jornal conheceram melhor e talvez já até estejam máximo de informações conversando com quem sobre temas abrangentes que afetam 

praticando o Pilates. Muito obrigada novamente entende do assunto. Acompanho sempre as praticamente todos os moradores ou pessoas que Jaraguá em Foco (n. 35), e gostei muito do 
pelas informações.”edições de vocês.” transitam por aqui. Moro no bairro há pouco mais Editorial. Muitos restaurantes e comércios do 

Débora Castro, EstudanteRômulo Queiroz Filho, Administrador de dois anos e, sinceramente, me sinto bairro não se atualizaram em termos da 
incomodado – o que suponho que seja comum à admin is t ração  ou  ge rênc ia  dos  seus  

“Gostei muito da matéria sobre os cuidados MOBILIDADE URBANA EM BH maioria dos moradores/transeuntes – com alguns estabelecimentos. Quero contribuir com minha 
“Dizem as autoridades públicas e a imprensa ao comprar ou locar um imóvel. Imagino que, assim aspectos: sujeira nas ruas; passeios estreitos e experiência. Tive a oportunidade de conhecer como eu, muitas pessoas tiraram suas dúvidas. que os mineiros deveriam usar mais o transporte irregulares, com buracos, árvores ou lixeiras 

alguns restaurantes e percebi que alguns pecam Alguns comentários não condizem com a realidade coletivo. Mas como? Fala-se em mobilidade e em impedindo o livre fluxo de pedestres; desrespeito à 
em detalhes, como a música ambiente, que deveria da região e percebo que temos que tomar cuidado adensamento de trânsito e eu pergunto: dá para Lei do Silêncio, com festas e sons altos; donos de 
ser bem selecionada e compatível com o lugar para com certos corretores e certas imobiliárias que só usar os ônibus atuais da nossa capital? São cães que não educam seus animais e estes latem 
contribuir com o clima e a experiência de um querem vender, sem dar o devido cuidado e auxílio verdadeiras carroças. E não adianta falar que o BRT sem parar, principalmente à noite, nos horários 
agradável jantar, além de uso correto de taças de que o comprador precisa. Falta maturidade e vai resolver o assunto, pois, se formos destinados ao descanso das pessoas. Além disso, 

seriedade em algumas empresas desse segmento. vinho, treinamento básico e capacitação de contemplados com veículos do mesmo padrão dos a estrutura de nossas vias não permite acesso e 
E isso inclui uma ou outra construtora também, que trânsito de cadeirantes ou portadores de funcionários. Percebo ainda que em certo atuais, a população continuará optando por se 
já nos causou problemas.” deficiência física. Esses cidadãos ficam tolhidos mover de carro. Enlatados e num calor escaldante, supermercado não há uma adequada variedade de 

Ana Paula Almeida, Moradora do seu sagrado direito de ir e vir em segurança não é viável o uso do coletivo. E dá para falar em produtos, os funcionários ficam ausentes dos seus 
metrô? Se uma reforma simples de uma avenida se porque o único lugar que podem transitar é na rua, postos de trabalho e conversam em alto volume. 

AMAMENTAÇÃO arrasta por tanto tempo, calcule a construção de colocando suas vidas em risco. Em suma, há Será que o gerente ou proprietário de locais assim “Gostaria de deixar registrada minha um metrô com trechos subterrâneos? Só de necessidade do envolvimento e comprometimento não consideram tais atitudes incompatíveis com o admiração e respeito pelo jornal Jaraguá em Foco e pensar que nossas composições têm poucos de todos, principalmente dos órgãos responsáveis, ambiente de trabalho, onde a sobriedade deveria pela sensibilidade nos temas abordados por como a Prefeitura, no sentido de que essas vagões dá vergonha de falar que BH tem metrô. E 
ser valorizada? Essas duas queixas são apenas vocês. Jamais imaginei ver uma matéria sobre irregularidades sejam sanadas e coibidas.”nessa mobilidade, onde estão as passarelas de 
pequenos exemplos, simples, de um despreparo amamentação, na edição de abril, tão informativa e Eustáquio Castro, Moradoravenidas como a Presidente Antônio Carlos? Da 

bonita em um jornal de bairro. Sou mãe há pouco dos comerciantes da região. Isso acontece de Lagoinha até a Barragem só temos uma. Claro que 
tempo e fiquei muito interessada e feliz ao ler a forma generalizada no bairro. Obrigado!”“Gostaria de sugerir uma matéria para o vão dizer que elas serão instaladas. E os táxis? São matéria de vocês, onde passei a valorizar ainda Felipe A F de Lena, Morador (E-mail editado Jornal Jaraguá em Foco: Prédios de luxo e ruas de de fazer vergonha a qualquer cidadão dessa mais o belo ato de amamentar. Pretendo passar para preservar os locais citados, porém os lixo! Estou indignada com tanta sujeira, buraco, capital. E os preços? São aviltantes. Dá para se esse gesto de amor para meu filho pelo tempo que responsáveis foram comunicados do problema e já entulhos e lixo de construção espalhados pelas imaginar que a tarifa de um táxi da Pampulha ao for necessário.” ruas do Jaraguá / Liberdade. Onde está a responderam).Aeroporto de Confins beira os R$ 100,00? Até hoje Kátia Menezes, Estudante

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.







Começou no dia 22 de abril, o 41º pelo menos sete atletas), a equipe mais atenção, organização e valorização.
Até o dia 8 de julho haverá muitas CIFU (Campeonato Interno de Futebol) estará eliminada e esses jogadores que 

emoções dentro e fora de campo e do Jaraguá, disputado por 704 jogadores não comparecerem terão as inscrições 
esperamos que tudo transcorra com de 23 a 79 anos, distribuídos em 44 negadas para o próximo CIFU. A regra já 
muita tranquilidade, lealdade e times, em cinco categorias. Muitas valeu para este ano e isso certamente 
esportividade. Infelizmente isso nem emoções, disputas e confraternizações valorizará muito mais o torneio, evitando 
sempre acontece. Assim como há muitas envolvem este que é um dos maiores que jogadores sem compromisso com o 
pessoas corretas, também há aqueles campeonatos de clubes do Brasil. A time faltem sem justificativa. Algo que já 
que passam dos limites e não paixão pelo futebol mobiliza a todos, deveria ter sido feito há muito tempo 
conseguem ter esportividade e respeito permite muitas novas amizades, para punir quem não valoriza o cam-
pelo próximo. churrascos e uma resenha completa dos peonato.

O mesmo pode ser visto no Segundo o diretor de futebol do “entendidos” do futebol. O desfile inicial 
Tatuzinho, onde nos deparamos o tempo Jaraguá, Rogério Marinho, o jogador que é uma atração à parte e neste ano 
todo com jovens que não respeitam os não comparecer às partidas, sem contou também com os jogadores do 
mais velhos, são mal-educados e, justificativa, e suas faltas não forem Tatuzinho, torneio infanto-juvenil 
algumas vezes, os pais são condes-abonadas pelo líder da equipe, também disputado nos campos de areia e grama 
cendentes com estes atos e aprovam as terá a inscrição negada no próximo ano. sintética do Clube. São seis categorias 
atitudes desrespeitosas.Outros nem “O atleta que não cumprir a suspensão distribuídas entre jogadores de seis e 16 
ficam sabendo dos atos e da falta de dentro do campeonato terá que cumprir anos.
respeito de seus filhos. Conversas e Mudanças aconteceram no CIFU. O no próximo. Essas questões sempre 
orientações são sempre bem-vindas, regulamento deste ano foi elaborado foram anseios de todos, e nesta gestão 
como já abordamos em matérias feitas para atender  às ex igências e estão sendo colocadas em prática”, 
no Jornal. De qualquer maneira, vale a necessidades da Comissão Orga- explicou. Méritos para o CIFU, que 
pena comparecer, prestigiar e conferir a nizadora. Nele está previsto que, em sempre foi muito organizado pelas 
movimentação do Clube nos próximos caso de WxO (quando uma equipe vence diretorias da área, o que infelizmente não 
meses.a outra pelo não comparecimento de acontece no Tatu, que ainda precisa de 

Fundado na década de 60, o Jaraguá 
Country Club é hoje um importante 
espaço de lazer e atividades sociais, 
esportivas e culturais em Belo Horizonte. 
A cada dia os espaços são ampliados e 
reformados para atender melhor seus 
sócios. O reconhecimento é natural e, 
por estas e outras, no mês de abril, os 
assessores do Comitê Executivo da Copa 
do Mundo da FIFA Brasil 2014 visitaram 
as depen-dências do Clube a fim de 
oficializar o convite para que o Jaraguá 
seja um dos três Campos Oficiais de 
Treinamento (COT) das seleções que 
jogarão em Belo Horizonte em 2013, 
durante a Copa das Confederações, e em 
2014, durante a Copa do Mundo.

Sua localização privilegiada em 
relação ao Aeroporto da Pampulha, 
hotéis e ao Mineirão, além de sua 
estrutura, foram pontos decisivos para a 
escolha do local. O presidente Felisberto 
Goes conta que o estudo de viabilidade 
para atender às exigências da FIFA está 
sendo feito. “Estamos respondendo um 
questionário enviado por eles e também 
analisando a viabilidade dessas 
adequações que teremos que fazer. O 
Clube não ganhará nada finan-
ceiramente, mas terá uma divulgação 
positiva e espontânea. Estamos felizes e 
honrados pela escolha e oportunidade”. 

FOTOS: ARQUIVO JARAGUÁ

Começam os torneios de futebol do Jaraguá Jaraguá é convidado para
se tornar um dos Campos
Oficiais de Treinamento
para a Copa



Com o crescimento natural das conta.
grandes cidades, muitos segmentos O sócio-proprietário do Açai.com, 
crescem na mesma proporção, o Eduardo Dias de Paula Castro, concorda 
comércio se fortalece e as pessoas que o cliente é peça fundamental para 
procuram consumir mais próximo de que o atendimento seja bom. “O cliente 
casa. Além disso, o tempo é curto para se tem que ter personalidade e reclamar, 
deslocar e a busca pela comodidade é pois ele está pagando pelo serviço. 
um fator importante para a melhoria da Muitas vezes quem está à frente do 
qualidade e dos serviços prestados negócio não consegue observar possíveis 
pelas empresas de uma região. Um problemas, por isso é importante ouvir o 
segmento que está sempre em alta é o cliente e minimizar erros que muitas vezes 
de gastronomia. Se o estabelecimento é não são observados”, comenta.
bom e bem localizado ele sempre vai ter O proprietário do Restaurante Clube 
público. Mas, ao mesmo tempo em que dos Pescadores, João Batista Guimarães, 
são bastante elogiados, um único acredita que o bom atendimento é umas 
problema pode ser determinante para das melhores maneiras de fidelizar o 
que o cliente não volte mais. As pessoas cliente, que está cada vez mais exigente. 
estão cada vez mais atentas e exigentes “A qualidade do que se serve tem que fidelidade e realizamos pequenas ações. como peça fundamental para a melhoria 
e por isso todo cuidado com os mínimos estar alinhada com o bom atendimento; Tudo com a intenção de agradar nosso do atendimento é o sócio-proprietário do 
detalhes ainda é pouco. um complementa o outro. Vejo que as cliente e fazer com que ele volte sempre”, Japan Sushi, José Souza de Araújo. 

Esses clientes estão atentos à empresas do setor gastronômico da conta. “Temos que escutar o cliente para 
qualidade do produto, diversidade dos região estão preocupadas com a E d u a r d o  A s s u n ç ã o , s ó c i o - atender melhor os seus anseios. Isso 
alimentos oferecidos e ao bom excelência no atendimento porque estão proprietário do Vivace Risoto, Massas e ajuda bastante na melhoria da 
atendimento. Hoje esse atendimento é percebendo que o cliente está sempre Vinho, ressalta a importância de criar um qualidade em todos os pontos. Por causa 
visto por muitos como o principal querendo o melhor”, afirma. diferencial no atendimento. “O cliente desse feedback estamos fazendo 
diferencial dos estabelecimentos Solange Rosa, sócia-proprietária do tem que sair do restaurante satisfeito, algumas alterações para atender melhor, 
gastronômicos, sejam eles restaurantes, Restaurante Jardim de Minas, reforça que principalmente com o atendimento. agradar nosso cliente e para que assim 
pizzarias, lanchonetes, padarias, três fatores devem ser levados em conta Temos que cativar esse cliente, porque, ele volte mais vezes”, explica.
sorveterias, delivery e supermercados. O para prestar um bom atendimento: quando ele é bem atendido, não é Uma maneira de saber como anda a 

qualidade dos estabelecimentos são os ambiente pode ser agradável, a receptividade, qualificação dos fun- sempre que ele vai voltar, mas, se o 
questionários de opinião. Muitos estão localização boa e a comida de alta cionários e cordialidade. “Em primeiro atendimento for ruim certamente ele não 
apostando nisso como ferramenta de qualidade, mas, se o atendimento não lugar é preciso ter um bom atendimento volta”, avalia.
feedback. Lucas Tadeu Rosa, proprietário for bom, terá um cliente a menos. para cativar o cliente, depois uma boa Para o proprietário do Supermercado 
do Sorvete Salada Jaraguá, comenta que Para o sócio-proprietário do c o m i d a , a l é m  d e  u m  e s p a ç o  Jaraguá, Marcelo Neves de Oliveira, o 
a opinião do cliente “vale ouro” e que Restaurante Fazendinha, Miguel Ângelo aconchegante e limpo”,  comenta. cliente procura alguns diferenciais em um 
essas ferramentas são importantes para Valle, o cliente é muito importante para a estabelecimento local e exige um bom 
a manutenção da qualidade do melhoria do atendimento, pois através atendimento. “
estabelecimento. “Na loja temos uma dele é que é possível perceber detalhes Com o passar do tempo a exigência A proprietária do Restaurante Caiári, caixa com questionários onde o cliente que podem ser melhorados em um por um bom atendimento aumentou. Magna Nascimento, aposta em um pode e deve deixar a sua opinião. Isso é 

atendimento. “O cliente é o 'astro da Acredito que é pela variedade de opções atendimento mais personalizado para muito valioso para mim, pois se ele está 
novela'. Temos que atendê-lo da melhor que a região tem. Muitas vezes o fidelizar o seu cliente. “Personalizar o respondendo é porque realmente gosta 
maneira possível. A opinião dele é clientefrequenta o comércio local para ter atendimento está virando uma tendência, do local. A pessoa que gosta reclama 
importante e por isso preservamos aqui um atendimento personalizado, pela pois é uma maneira de fazer o cliente se porque quer melhorias e pretende voltar. 
o bom relacionamento com todos para praticidade ou em busca de produtos sentir especial. Nas reuniões com a Aquele que nao reclama não volta e 
ter um melhor feedback. Através desses específicos”, conta. equipe eu deixo bem clara essa ideia. ainda faz propaganda negativa”, 
comentários corrigimos os nossos erros”, Quem também aposta no cliente Para reforçar criamos um cartão comenta.

Atendimento personalizado

Estabelecimentos gastronômicos apostam em atendimento como diferencial 

Em datas comemorativas como o Dia das Mães, o Surubim no Espeto reforça o 
número de garçons para atender seus clientes mais rapidamente

FABILY RODRIGUES



Na atual realidade do mundo em que maneira mais imediata”, conclui.
vivemos, onde tudo tem que ser muito Em alguns restaurantes e padarias a 
rápido e as pessoas não têm tempo a fila é uma das reclamações. Vínicius 
perder, justamente pelo pouco tempo Dantas, proprietário da Padaria Ping Pão, 
que conseguem para o lazer e a comenta que as pessoas cobram essa 
alimentação, a agilidade dos serviços agilidade, principalmente nos horários 
nos bares, restaurantes, lanchonetes, mais cheios, no começo da manhã e final 
pizzaria, padarias, deliverys e super- de tarde. “Para diminuir o tempo de 
mercados, é muito valorizada. Ninguém espera na fila apostamos na tecnologia 
quer perder tempo. Nas entrevistas que para agilizar o trabalho. Investimos em 
realizamos soubemos que as pessoas da máquinas de cartão de créditos 
região realmente estão mais exigentes, implantando o TEF, que agiliza a 
não gostam de esperar e há alguns que aprovação da compra. Também 
ainda reclamam de maneira exacerbada. investimos em aparelhos de leitura 

Rômulo Flores Debortoli, sócio- óptica; além disso, em uma de nossas 
proprietário do Açai do Johnny, comenta unidades aumentamos o número de 
que o perfil do cliente que busca os caixas para atender melhor a demanda”, e ter jogo de cintura para deixá-lo à segurar na borda. Nós fazemos a limpeza 
estabelecimentos gastronômicos explica. vontade. Procuramos levar os garçons em e a higiene do espaço limpando o salão 
mudou. “Hoje o público mais jovem palestras específicas com temas sobre principal, banheiro, talheres, pratos, 
procura mais os estabelecimentos que vinhos, massas, entre outros, pois o copos, entre outros utensílios. Também 

Esses mesmos clientes exigentes estão próximos de suas casas. É um nosso cliente exige esse preparo”,  o riento sobre a higiene pessoal e o 
público que aumentou, mas não está tão conta.  estado do uniforme”, conta. São estão sempre atentos a vários detalhes. 
ligado nessa questão do atendimento. Já Para o sócio-proprietário do realmente fatores importantes e que A abordagem do garçom, seu 
os mais velhos são mais exigentes e Restaurante Sapão Taioba, Enoch nem todos se preocupam em preservar.comportamento e o modo como ele 
querem mais atenção. Durante a semana Santos, um detalhe que não pode ser Quem também acredita que higiene recebe o cliente é um fator de total 

do local é de total importância é o o cliente vem com mais pressa e quer esquecido é o cardápio. “É importante ter importância. Não é à toa que dizem que o 
gerente do Restaurante Amigos e Antigos, agilidade. Nos finais de semana eles vêm um cardápio bem detalhado e de fácil funcionário é o espelho da empresa. O 
Hailton Carneiro Magalhães. “Tudo tem para curtir mais o local. Por isso é leitura. Porém, o mais importante é ter sócio-proprietário do Surubim no Espeto, 
que estar limpo e organizado. Desde a importante conhecer o perfil de cada um todos os produtos disponíveis. Fica chato Matuazalém Gomes Cardoso, afirma que 
cozinha até o banheiro e o salão. Na que frequenta o estabelecimento para quando o cliente pede algo que não tem. os garçons são orientados e cobrados a cozinha todos usam toucas e há um vidro melhor atendê-lo”, analisa. Para não passar por isso é sempre bom abordar o cliente de uma maneira que transparente por onde o cliente pode ver A sócia-proprietária do Point do adaptar o cardápio de acordo com a ele se sinta bem, já no primeiro contato. como preparamos o alimento. É preciso Milkshake, Renata Dileu, também demanda e também o fornecedor”, “Eles sabem que o cardápio deve ser investir em todos os detalhes para ter um percebe que os clientes estão cobrando opina. 

entregue rapidamente, logo após o retorno positivo”, conta. A sócia-mais agilidade. “Aqui nos preocupamos 
cliente se sentar à mesa, mostrar que proprietária do Bolha's Restaurante e com todos os detalhes e um deles é a 
está sempre à disposição, sempre ficar Pizzaria e Bolha's Burguer, Célia Cristina Outro ponto fundamental a ser agilidade e o tempo de espera. 

Gomides Velloso, conclui, dizendo que o em local de fácil visualização e estar em observado é a higiene dos esta-Trabalhamos com um tempo máximo de 
cliente está sempre atento a todos os contato com a cozinha para se informar milk shake belecimentos. Afonso de Almeida Costa, preparo do , mas em dias de 
detalhes. “Eles obser vam tudo: sobre um pedido”, explica. sócio-proprietário do Restaurante maior movimento pode demorar mais. 
atendimento, higiene do local, preparo Segundo Eduardo Assunção, sócio- Recanto do Sabor, conta que a limpeza Quando isso acontece avisamos o cliente das mesas, entre muitos outros proprietário do Vivace Risoto, Massas e do local, e de tudo que o cliente vai usar, e informamos a previsão da entrega do aspectos. Por isso é importante ficar Vinho, o garçom tem que conhecer bem o é Importante. “Tenho a preocupação em pedido”, conta. Ela já avalia o público atento a todos os detalhes”.cardápio, o funcionamento do preparar todo o ambiente com higiene. adolescente como mais apressado. “É 

estabelecimento e qual o seu público. Converso constantemente com os um cliente que está na era 'touch', onde 
“Ele deve ser bem orientado para funcionários para orientar até mesmo a tudo tem que ser dinâmico, rápido e não 
informar o cliente, saber como abordá-lo maneira de pegar no copo, evitando gosta muito de esperar. Quer tudo de 

Detalhes importantes

Higiene

Continua nas páginas 13, 14, 15 e 16

Agilidade e pequenos detalhes fazem a diferença 

Rapidez no atendimento é fundamental em dias de movimento no Restaurante Fazendinha
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Muitos estabelecimentos estão prietário do Baboo's Burger, Rodney 
dando muita importância para a Otaviano Costa Coimbra Pessoa, a con-
realização de reuniões mensais ou corrência sadia ajuda a evitar os erros. 
semanais para avaliar o trabalho de um “Se o seu concorrente é muito bom você 
modo geral, trocar informações e orientar também vai querer ser. Por isso eu acho 
a equipe. O sócio-proprietário do Chxico que é importante que haja essa 
do Churrasco, Gilberto Assis, conta que se concorrência. Colabora para que 
reúne com sua equipe para mostrar os estejamos sempre melhorando. O cliente 
pontos mais importantes da casa e falar não está preocupado somente com o 
dos cuidados com o cliente. “Ter garçons preço, mas também em como ele é 
antigos na casa ajuda muito no momento atendido e com a agilidade do 
de orientar os novatos e também para estabelecimento, seja ele físico ou 
fidelizar o cliente. Muitos só voltam por delivery”, avalia.
causa do atendimento de um garçom. Não resta dúvida que a qualidade do 
Outra coisa que eu acho que faz a atendimento precisa ser eficaz para 
diferença é a presença de um dos fidelizar o cliente que está cada vez mais 
proprietários no local. Faço questão de uma equipe bem treinada e coordenada, reforça e conclui o assunto ressaltando a exigente. E isso nem sempre acontece. Há 
estar presente, orientando e trabalhando o proprietário tem que estar presente. importância de oferecer cursos para os muitas falhas, mas também muitas 
com eles”, comenta. “Procuro fazer isso para dar um apoio aos funcionários com o objetivo de aprimorar possibilidades de melhorias para que os 

O proprietário do Restaurante Clube funcionários. A falta de mão de obra é um o atendimento. “Para manter essa clientes da região realmente queiram 
dos Pescadores, João Batista Guimarães, problema geral e por isso temos que qualidade oferecemos cursos de consumir cada vez mais na região. E para 
também reúne sua equipe e aposta em evitar a insatisfação do funcionário. Essa aperfeiçoamento como os do Senac. Não isso é preciso que cada um se preocupe 
palestras para um melhor atendimento. insatisfação pode gerar um mau só para quem está ligado com o pelo menos com o básico. Como 
“Sou maître executivo pelo Senai e por atendimento”. atendimento, mas também para toda a ressaltamos nesta matéria, o aten-
isso eu mesmo faço as palestras para equipe, pois acredito que para ter um dimento precisa ser de excelência e aos 
meus funcionários. Falamos sobre o dia a bom atendimento tudo tem que estar em poucos a valorização e reconhecimento 
dia e aproveito para comentar assuntos ordem: cozinha, manobrista, caixa, deste atendimento possibi l i tará 

O sócio-proprietário do Rancho do como agilidade, posicionamento para ser recreação e os demais funcionários. De condições para melhorias futuras. O 
Manoel, Wilian Sol, também acredita que visto, maneiras de abordar um cliente      qualquer maneira, acredito que o melhor importante é consciência para essas 
é importante o proprietário estar presente e como se comportar. Foco no curso quem oferece é o cliente”. melhorias. Cada um deve procurar se 
no estabelecimento. “Essa presença traz envolvimento do funcionário com o Muitas vezes a concorrência é vista adaptar à sua realidade e certamente 
mais segurança ao funcionário. Nós nos trabalho e na agilidade, pois o cliente como um fator negativo, mas para muitos merecerá o reconhecimento dos clientes, 
revezamos e sempre um dos proprietários quer tudo rápido. Também incentivo que empresários do setor gastronômico é que serão parceiros nessa constante 
está presente para ficar atento ao eles façam cursos para se pro- justamente o contrário. Para o pro- busca por melhorias.
andamento do atendimento”, comenta. fissionalizar”, explica.
Para Solange Rosa, sócia-proprietária do Dário Lúcio Pires Júnior, gerente do 
Jardim de Minas, se o proprietário não Viana Gril, acredita que as reuniões são 
estiver presente tem que haver um importantes para a manutenção de um 
gerente, uma pessoa de confiança para bom trabalho. “Procuro fazer reuniões 
dar um apoio aos garçons. “Essa pessoa é sempre para mostrar em quais pontos 
que poderá verificar coisas que passam podemos melhorar. Dou exemplos para 
despercebidas por quem atende. Isso que um problema não se repita. 
também ajuda na agi l idade. O Valorizamos o funcionário para que ele se 
gerentetem que estar sempre atento, até sinta satisfeito e isso reflete no seu 
para perceber se há um cliente mais trabalho”, comenta. O sócio-proprietário 
ansioso”, observa. do Doce Pecado, Roberto Oliveira 

Miguel  Ângelo Va l le , sóc io-Pongeluppe, reforça, dizendo que, para 
proprietário do Restaurante Fazendinha, manter um bom atendimento, além de ter 

Presença

Comunicação é essencial para o bom funcionamento de um restaurante
FABILY RODRIGUES

Fazendinha
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“Ter um bom atendimento é fundamental para qualquer tipo de negócio, principalmente 
no ramo alimentício. Percebo que os clientes da região do Jaraguá são mais exigentes. 
Até mais que os das lojas que temos no Buritis e Savassi. Para que o atendimento tenha 
um bom nível nossos funcionários participam de treinamentos que são fundamentais. 
Além disso, faço um trabalho de conscientização com eles, orientando a atender bem 
qualquer pessoa, independente do valor que ele consumir. Também ofereço 
bonificações para quem não faltar e não tiver reclamação dos clientes, com o objetivo 
de estimular e não deixar o nível de atendimento cair.”

Lucas Tadeu Rosa, Proprietário da Sorvete Salada Jaraguá 

“Todo mundo gosta de ser bem atendido. Acredito que a exigência pela qualidade do 
atendimento é cobrada em todos os estabelecimentos da cidade. Aqui no bairro o 
diferencial é que essa exigência é cobrada diretamente com o dono. Percebo que não 
são todos os estabelecimentos da região que estão preocupados com um bom 
atendimento. Os clientes não estão atentos apenas no bom atendimento, mas também 
na qualidade do produto oferecido. Esse contato direto colabora com a melhoria do 
atendimento, principalmente se quem está à frente do negócio sabe ouvir sugestões.”

Rômulo Flores Debortoli, Sócio-proprietário do Açai do Johnny

“Ter um bom atendimento é essencial para que o cliente volte. E é isso que queremos. 
Para isso é preciso ter produtos de qualidade, um bom preço e um bom atendimento. 
Vejo que os estabelecimentos da região estão preocupados com esses três pontos. Para 
mim, o mais importante é a qualidade no atendimento, pois todos gostam de ser bem 
tratados e com o crescimento da região os clientes estão exigindo mais. Procuramos 
tratá-los como amigos, porque percebemos que se somos simpáticos e receptivos o 
cliente volta e faz a propaganda boca a boca, que é um diferencial.”

Sônia Helena Ramalho de Oliveira, Sócia-proprietária da Pizzaria Jaraguá

“Percebo que cada vez mais os clientes da região estão mais exigentes com a questão 
da qualidade no atendimento. Muitas vezes ele não está preocupado com o preço. Ele 
vai aonde se sente bem. Nós do ramo de gastronomia temos que atendê-los da melhor 
forma possível. Prezo um bom atendimento tanto na lanchonete quanto no delivery. 
Também considero muito importante a higiene e a organização. É importante que tudo 
fique em ordem. Todo detalhe é importante, por isso temos que ficar atentos e buscar 
agradar sempre o cliente.” 

Rodney Otaviano Costa Coimbra, Sócio-proprietário do Baboo's Burger

“As pessoas estão cada vez mais exigentes. Por isso é importante estar atento ao 
atendimento e à qualidade do que é oferecido. Os estabelecimentos gastronômicos da 
região estão atentos a essa exigência, porém são poucos que estão realmente 
preocupados. O cliente tem que se sentir bem. Daí a importância em ser transparente. 
Gosto de resolver o problema na frente do cliente para ser o mais transparente possível. 
Isso faz com que ele fique mais seguro. Outro ponto importante que está inserido no 
atendimento é a higiene do local. Isso é fundamental.”

Bartolomeu Duarte, Proprietário do Kibocão

“O atendimento é tudo. Ele diz quem você é. O cliente tem que se sentir em casa. Mas é 
fundamental que também haja qualidade do produto. Os clientes estão mais exigentes, 
porém com os de bairro conseguimos criar uma relação mais pessoal e eles valorizam 
isso. Tentamos identificá-los por nome, pois isso permite uma maior proximidade e o faz 
se sentir mais à vontade. Essa abertura é importante também para possibilitar uma 
maior liberdade para que ele possa sugerir e reclamar. Creio que todos os 
estabelecimentos da região estão preocupados com um atendimento de excelência, 
porque estão percebendo que o cliente cobra isso.”

Renata Dileu, Sócia-proprietária do Point do Milkshake  

“O atendimento e a qualidade do produto são muito importantes e decisivos no 
momento da escolha do estabelecimento gastronômico pelo cliente. Hoje ele quer 
agilidade, principalmente aquele que vai à padaria. Por isso tudo deve estar organizado 
para oferecer essa qualidade. O comerciante do bairro está muito preocupado com o 
atendimento, em ser ágil e agradável, pois isso faz com que o cliente volte. Outro ponto 
positivo para os estabelecimentos da região é o feedback rápido e direto que o cliente 
dá; por ter um melhor relacionamento ele expõe mais facilmente sua opinião. Isso 
colabora para a melhoria do serviço.”

Vinícius Dantas, Proprietário da Padaria Ping Pão 

“O bom atendimento tem que ser prioridade, principalmente nos estabelecimentos de 
bairro, pois, sem dúvida, é um diferencial. O cliente é exigente e procura esses 
estabelecimentos porque quer algo mais personalizado em um lugar onde o ambiente é 
agradável e ofereça 'benefícios'. Tentamos proporcionar isso aqui. Normalmente 
conhecemos os clientes pelo nome e tentamos ser ágeis no atendimento. Além disso, 
oferecemos alguns produtos já gelados e não cobramos taxa de entrega. Fazemos isso 
para diferenciar dos grandes supermercados, e funciona.”

Marcelo Neves de Oliveira, Proprietário do Supermercado Jaraguá

“Um bom atendimento é essencial para quem tem comércio no bairro, pois isso fideliza 
o cliente e faz com que ele indique outras pessoas. Sempre oriento meus funcionários a 
serem gentis e conversarem com os clientes. Isso cria um relacionamento positivo para 
ambos. Criamos com o cliente do bairro uma relação de proximidade. Por causa disso 
ele cobra pela qualidade do atendimento, porque tem mais liberdade de procurar o 
proprietário e comentar os problemas. Vejo essa relação como positiva, porque sempre 
vamos ter um retorno para melhorar.”

Roberto Oliveira Pongeluppe, Sócio-proprietário da Doce Pecado

“Acho que todos os estabelecimentos da região estão preocupados com o atendimento. 
Até porque aqui tem muitas opções. Um ponto positivo de estar localizado no bairro é a 
liberdade que o cliente tem de conversar diretamente com o proprietário para dar sua 
opinião. Eu gosto desse retorno, porque podemos conhecer nossos erros e acertos. Para 
que o atendimento seja de qualidade o funcionário tem que ser atencioso e bem 
instruído. Outro ponto importante é ouvir o cliente. Muitas vezes ele critica o 
concorrente, mas isso é bom para melhorar ainda mais o nosso atendimento e evitar 
erros.”

Rafael Correia, Sócio-proprietário do Ponto Burger

“O atendimento é a base de tudo. Se o cliente não é bem atendido ele não volta e ainda 
faz propaganda negativa para amigos e familiares. A primeira impressão é a que fica. 
Não adianta ter um produto de qualidade, um bom preço se o atendimento não é 
eficiente. O cliente tem que se sentir à vontade. Para melhorar nosso atendimento, 
sempre que possível nossos funcionários visitam as mesas para saber se está tudo de 
acordo. Algumas mudanças que fizemos aconteceram devido a pedido de clientes. Eles 
devem ser escutados, porque muitas vezes enxergam problemas que não percebemos.”

Eduardo Dias de Paula Castro, Sócio-proprietário do Açai.com

“Os clientes daqui são exigentes. Temos que manter a qualidade do atendimento e 
também do produto. Muitas vezes, pela alta demanda, principalmente aos sábados, não 
conseguimos dar a devida atenção a eles, mas fazemos o possível. Além disso, eles são 
detalhistas e olham tudo. Por isso é importante cuidar com atenção do visual do 
estabelecimento. Procuro ficar atenta aos pequenos detalhes para melhorar o 
ambiente. Para ter qualidade é importante ter funcionários bem treinados e orientados.”

Célia Cristina Gomides Velloso, Sócia-proprietária do Bolha's Restaurante e 
Pizzaria e Bolha's Burger

Comerciantes destacam pontos importantes para atender melhor e ter retorno dos clientes
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Proprietários de restaurantes enfatizam a importância da qualidade do atendimento
“Os clientes estão mais atentos, exigentes e cobram mais dos estabelecimentos 
gastronômicos. Eles querem um bom atendimento e se não ficarem satisfeitos não 
voltam mais. Para que o atendimento seja melhor é importante criar uma certa 
intimidade com o cliente, chamando-o pelo nome e proporcionando um melhor contato. 
Quem normalmente faz isso é o garçom e por isso é importante orientá-lo bem. Fazemos 
isso nas reuniões. Orientar bem os funcionários evita cometer ou repetir erros e 
minimizar problemas futuros.” 
Matuzalém Gomes Cardoso, Sócio-proprietário do Surubim no Espeto

“O público daqui tem muitas opções gastronômicas, tanto na região como em bairros 
próximos, e por isso percebo que muitos estabelecimentos estão preocupados com a 
qualidade do atendimento, pois esta é a maneira de fidelizar o cliente. Outros pontos 
também são importantes, como a limpeza do local, qualidade do alimento servido e o 
preço. Sempre observo esses pontos, principalmente o bom atendimento porque se o 
cliente não for bem atendido ele, além de não voltar, ainda faz propaganda negativa. Por 
isso é importante ter um bom relacionamento com os funcionários, pois isso também 
reflete no atendimento.”
Giorgette Cristina Vianna Silva, Gerente do Restaurante Dona Nicole 

“Um dos motivos de muitos moradores darem preferência aos estabelecimentos da 
região é devido à qualidade no atendimento. É isso que prende o cliente e faz com que, 
além de voltar, ainda traz outras pessoas. Um cliente satisfeito faz uma propaganda 
muito positiva e com isto conseguimos novos frequentadores. O garçom é uma peça 
fundamental para um bom atendimento, pois é através dele que colhemos elogios e  
críticas. Ele é um elo entre o cliente e o restaurante. Por isso é importante conversar e 
fazer reuniões mensais com os funcionários para orientar e trocar ideias.”
Hailton Carneiro Magalhães, Sócio-proprietário do Amigos & Antigos

“Vejo que a maioria dos estabelecimentos estão investindo no atendimento devido à 
concorrência que cresce cada vez mais aqui na região. Acho isso positivo, porque, se o 
meu concorrente melhorou de alguma maneira seu atendimento, eu também vou querer 
ser melhor. Essa exigência da qualidade no atendimento está acontecendo devido à 
mudança da rotina das pessoas. Hoje os clientes estão muito impacientes, querem tudo 
rápido. Não está sendo fácil ter 100% de qualidade no atendimento. Por isso acredito 
que uma boa abordagem é ideal para amenizar algum tipo de conflito.” 
João Batista Guimarães, Proprietário do Restaurante Clube dos Pescadores

“Acho que os estabelecimentos gastronômicos da região estão percebendo que os 
clientes estão mais exigentes. Por isso estão focando mais nesse ponto, já que um bom 
atendimento fideliza o cliente. Hoje em dia o cliente olha primeiro a qualidade do 
atendimento da comida para depois observar outros pontos. Um bom atendimento é a 
junção de todas as coisas. Por isso é importante saber o que o cliente deseja. Para ter 
essa informação aplicamos um questionário duas vezes por semana. Muitas vezes o 
cliente usa essa ferramenta para elogiar um funcionário, o que já é um retorno bastante 
positivo.” 
Solange Rosa, Sócia-proprietária do Restaurante Jardim de Minas

“O nível de exigência por um bom atendimento aumenta cada vez mais. Percebo que 
todos os estabelecimentos estão preocupados com essa questão. Quem não se 
preocupa com isso acaba não durando no mercado. Seguindo essa exigência nosso 
foco é ter um ambiente agradável e um bom atendimento. Aqui o cliente sempre tem 
razão. Com isso, ele acaba voltando por causa de um garçom, pelo cardápio ou mesmo 
pelo atendimento positivo. Além de trazer outras pessoas, ainda faz uma propaganda 
boca a boca, que é um diferencial na divulgação de uma casa.”
Eduardo Assunção, Sócio-proprietário do Vivace Risoto, Massas e Vinho

“O cliente está mais exigente por um bom atendimento, pois ele quer sair de casa para 
se distrair, relaxar e conversar com os amigos e a família. Ele exige mais dos 
estabelecimentos locais porque muitas vezes já tem certa intimidade ou um bom 
contato com o proprietário. Por isso é importante manter a qualidade e criar uma 
relação harmoniosa. O cliente do bairro gosta de ser chamado pelo nome e muitas vezes 
ele cria uma intimidade com o garçom e volta por causa deste atendimento. É 
fundamental que sempre haja diálogos com os funcionários.”
Gilberto Assis, Sócio-proprietário do Chxico do Churrasco 

“As pessoas estão exigindo cada vez mais um atendimento de excelência. Percebo que 
os estabelecimentos da região estão preocupados com essa questão. O atendimento 
de qualidade faz com que o cliente sempre volte e por isso temos que ter essa 
preocupação redobrada. Acredito que essa exigência não se limita somente à nossa 
região, mas a toda a cidade. Um fator que interfere na qualidade do atendimento é a 
mão de obra. Nem sempre os funcionários são bem preparados ou treinados.  Por isso a 
importância de o proprietário estar presente no estabelecimento e contratar pessoas 
com experiência.”
Luiz Eduardo Felipe, Proprietário do Mochi Cozinha Oriental 

 “O cliente normalmente busca variedade, qualidade e um bom atendimento. O 
atendimento é o mais importante. Um restaurante pode ter uma ótima comida e um 
bom preço, mas se a pessoa não é bem atendida ela não volta mais. Hoje o ser humano 
está carente de atenção, por isso detalhes como um simples 'bom dia' faz a diferença 
para que ele volte ao local. Isso é uma preocupação diária. Alguns funcionários se 
destacam por atender bem e foi justamente por este motivo que eu já recontratei duas 
atendentes.”
Afonso de Almeida Costa, Sócio-proprietário do Recanto do Sabor

“Acredito que os estabelecimentos gastronômicos da região estão atentos à exigência 
de um bom atendimento pelos clientes. Muitos apostam nisso como diferencial para 
atrair novos clientes. Para que o atendimento seja bom toda equipe tem que estar 
preparada, principalmente os garçons. Com o intenso uso da internet qualquer 
insatisfação é postada e fica disponível para qualquer um. Um mau atendimento faz 
com que o cliente não volte, principalmente quando existem várias opções, como é o 
caso desta região.”
Enoch Santos, Sócio-proprietário do Restaurante Sapão Taioba

“Sem o cliente não chegamos a lugar nenhum. Temos que fazer o máximo para oferecer 
um bom atendimento e agradá-lo. Todos os estabelecimentos do ramo gastronômico da 
região estão conscientes que um bom atendimento fideliza o cliente. Vejo que existe 
essa preocupação, mas não é 100%. Acredito que todos estão buscando melhorar, pois 
sabemos que o cliente da região está mais exigente no que diz respeito a atendimento. 
Além do preço, observam também esse atendimento, que é um ponto decisivo na 
escolha do lugar.”
José Souza de Araújo, Sócio-proprietário do Japan Sushi  

“Não são todos os estabelecimentos da região que têm o foco no atendimento. Acredito 
que, automaticamente, essa qualidade tenha que ser padrão por causa da 
concorrência, pois um vai querer superar ou pelo menos igualar o outro. Por isso o 
atendimento é considerado um diferencial. Buscamos sempre motivar a participação 
do cliente através de um questionário para saber como anda o nosso atendimento, 
além de outros aspectos para deixá-lo sempre satisfeito, pois ninguém melhor do que 
ele para avaliar a nossa atuação e o nosso atendimento.” 
Magna Nascimento, Proprietária do Restaurante Caiári 

“O público do bairro procura um estabelecimento que seja a continuidade de sua casa. 
Por isso ele procura um lugar aconchegante, com um bom atendimento, boa estrutura e 
qualidade. Percebo que ele não busca um atendimento com formalidade, mas sim um 
mais acolhedor, onde o garçom conversa e o chama pelo nome. Acredito que todos os 
restaurantes, bares, lanchonetes e padarias da região estão preocupados com a 
qualidade no atendimento, porque é um dos pontos que prende o cliente. Para ter um 
bom atendimento o proprietário tem que ter bom relacionamento com seu funcionário, 
pois é ele o elo entre o cliente e a administração do estabelecimento.”
Rodrigo Carlos de Souza de Assis, Proprietário do  Quintal de Minas

“Hoje o cliente está mais exigente com a questão do atendimento. Ele não deixa de 
demonstrar o seu descontentamento; reclama no ato. Antigamente as pessoas não 
falavam muito sobre algo que não agradou. Elas simplesmente não voltavam. Por isso a 
preocupação dos estabelecimentos em manter um bom atendimento, porque isso é 
uma ferramenta eficaz na fidelização do cliente. Por isso deixo claro para os nossos 
funcionários que os clientes não estão consumido um serviço; nós é que estamos 
prestando um serviço e ele tem que ser de qualidade.” 
Dante Luis Portilho Pires, Sócio-proprietário do Viana Gril



Em qualquer segmento do que o meu funcionário permaneça no parceiros. Um tem que colaborar com 
mercado de trabalho, para que o restaurante, procuro investir nele. o outro. Também foco na união, pois 
atendimento seja de qualidade a Estamos planejando que todos todos têm que trabalhar juntos. 
mão de obra é a principal ferramenta. façam um curso de qualificação. Um Nenhum setor é mais importante que 
Segundo Vinícius Dantas, pro- bom atendente muitas vezes cria um o outro. Por isso faço rodízios para 
prietário da Padaria Ping Pão, existe vínculo com o cliente e por esse cada um aprender  funções  
hoje no mercado uma dificuldade motivo este acaba voltando”, afirma. diferentes”, conta.

O proprietário do Kibocão, muito grande de encontrar mão de Para amenizar os problemas com 
Bartolomeu Duarte, também passa obra qualificada. “Com o crescimento e ssa  mão  de  ob ra  a l guns  
pelo mesmo problema e fala da da empre-gabilidade as pessoas estabelecimentos exigem ex-
dificuldade de encontrar mão de obra querem salários altos e pouco tempo periência e observam bem o perfil do 
na região. “Acredito que todos os de serviço. Muitas vezes o que candidato. “No momento da 
estabelecimentos gastronômicos oferecemos não satisfaz, mesmo contratação analiso o perfil, se é uma 
estão sofrendo com esse problema, sendo algo atrativo. Com o aumento pessoa dinâmica e se tem 
não só da falta de mão de obra, mas da rotatividade também fica difícil responsabilidade. Também exijo 
também de qualificação. Muitas investir no funcionário. Acredito que experiência. Infelizmente, hoje é difícil 
vezes o funcionário quer ganhar mais, além de investir é preciso pro- encontrar mão de obra qualificada. 
porém não quer se qualificar. Tento porcionar melhores perspectivas Muitos não têm compromisso. Para 
estimulá-los a fazerem cursos, porém para que ele fique”, comenta. evitar problemas e desfalques, 

A gerente do Restaurante Dona a maioria não toma essa iniciativa”, trabalho também com garçons 
Nicole, Giorgette Cristina Vianna conta. freelancers. Assim, em épocas de 

Renata Dileu, sócia-proprietária Silva, divide a mesma opinião e grande movimento, posso contar com 
do Point do Milkshake, aposta na reclama da falta de mão de obra. eles e não deixar que a qualidade do 
valorização para manter seus “Muitos atendentes estão indo para a atendimento caia”, explica o 
funcionários satisfeitos. “Busco, área da construção civil para receber proprietário do Mochi, Luiz Eduardo 
inclusive, criar um vínculo de amizade mais. Outra dificuldade é conseguir Felipe. (Ana Izaura Duarte, com 
com eles, porque são meus pessoas que morem no bairro. Para colaboração de Fabily Rodrigues)

Falta de mão de obra prejudica qualificação e aumenta rotatividade
FOTOS: FABILY RODRIGUES

Padaria Ping Pão

Surubim no Espeto

Viana Grill



Em 1970, o comerciante Guy Diniz casa”, lembra.
conheceu a região do Jaraguá, que era Segundo o casal, o comércio na 
uma grande extensão de mata virgem, época era bem reduzido e concentrado 
onde o então “Banco Hipotecário e na Rua Boaventura, único local em que 
Agrícola do Estado” estava começando havia uma padaria e o famoso 
a vender alguns lotes. Apesar de ser “Armazém do Cumpadre”, onde todas 
uma área sem qualquer urbanização, as compras de mês eram feitas e nem 
com uma perspicaz visão de futuro ele se imaginava que existiriam grandes 
olhou à sua volta e viu de um lado a redes de supermercados no futuro. A 
UFMG, do outro o Mineirão, e ainda sob urbanização trouxe o asfalto e novas 
outro ângulo, o Aeroporto da Pampulha, construções, com uma boa vizinhança. 
e quase que profetizou: “Essa região decolarem sem precisar sair”, conta “Mas, infelizmente, com as casas 
ainda vai crescer muito...”. Não deu Guy Diniz. dando lugar aos prédios e o 
outra: sua casa, construída num lote de As crianças da época, segundo a consequente aumento da população, o 
600 m², numa rua de terra, com apenas esposa de Guy, a professora trânsito ficou muito perigoso e com os 
duas outras casas na vizinhança, está aposentada Natércia Nunes Diniz, constantes engarrafamentos nossos 
hoje numa reg ião tota lmente tinham uma vida muito mais saudável e netos já não podem brincar na rua 
urbanizada, com um comércio bastante divertida, com a tranquilidade do como os nossos filhos”, observa Guy.
variado que evita o deslocamento para bairro, brincando nas ruas sem Apesar de tudo isso, segundo o 
outras regiões. qualquer perigo. “Meus filhos chegaram casal, que completou 51 anos de união 

“O crescimento demorou ao longo a criar um campinho de futebol na Rua conjugal, o bairro continua sendo bom 
destes 38 anos em que mudamos para Antônio Paulino de Castro, utilizando os para as famílias, tanto que os seus dois 
cá. Na época, a Rua Izabel Bueno era só lotes vagos, e passavam horas jogando filhos casados mantêm suas famílias 
de terra e a Avenida Sebastião de Brito e também brincando de peteca, na região e valorizam muito a história e 
nem existia. Com a ausência de prédios queimada e bicicleta. Tudo isso nas o crescimento do bairro, sabendo que 
era possível avistar, da minha casa, ruas, já que muitas delas não tinham deixarão para as próximas gerações um 
toda a pista do Aeroporto da Pampulha saída. Os pais não tinham qualquer bom exemplo de investimento e visão 

no futuro. (Claudia Boffa)e meus filhos amavam ver os aviões preocupação em deixar os filhos fora de 

Quem quiser conferir as 
últimas edições do Jaraguá em 
Foco digitalmente basta 
acessar o endereço eletrônico 
www.facebook.com/jaraguaemfoco. 
Aproveitando a popularidade e 
a facilidade de acesso para 
quem utiliza essa rede social, 
d isponib i l i zamos nossas 
páginas pelo site para facilitar o 
acesso e você poder ler em 
qualquer computador. É 
possível também conferir as 
páginas dos jornais Ouro Preto 
e Planalto em Foco. Além disso, 
quem entrar no site também 
pode comentar as matérias, 
elogiar, criticar, debater, opinar 
e ainda sugerir temas para 
nossas próximas edições. 
Comentários feitos na página já 
se transformaram em matérias 
bem interessantes. Como é 
comum no Facebook, curta 
nossa página e nos ajude a 
divulgar ainda mais o Jornal da 
região. Todos os comentários 
serão bem vindos e respon-
didos.

38 anos testemunhando o avanço do bairro
Guy Diniz e Natércia Nunes Diniz

Jaraguá
em 

Foco no
Facebook





JARAGUÁ COUNTRY CLUB A&C CONTACT CENTER 

MILA 
OFFICINA DAS LETRAS 

PADARIA PING PÃO 

CENTRO DE COMPRAS VIABRASIL PAMPULHA 
(Itapoá)

HIPERMINAS PAMPULHA (Jaraguá) JORNAL JARAGUÁ EM FOCO / PLANALTO EM FOCO 

Sexo masculino, acima de 18 40 anos. Não é necessário ter experiência. Carga Especificação / Perfil: 
anos, 1º grau incompleto, não é necessário ter Função: AUXILIAR DE LIMPEZA                        Vagas: 2 OPERADOR DE TELEMARKETING                   horária: 44 horas semanais. Função: 
experiência. Para trabalhar no turno da manhã.  Especificação / Perfil: Ambos os sexos, não precisa Vagas: 200

Rua Izabel Bueno, 445 – Jaraguá,  EMBALADOR                                      3ter experiência. Contato: Função: Vagas: Especificação / Perfil: Ambos os sexos, cursando o 
Ambos os sexos, entre 17 e Enviar currículo para dp@jaraguaclub.com.br Especificações / Perfil: Contato: rhumanos@hiperminas.com.br ou através do telefone: 2º ou 3º ano do ensino médio ou 2º grau completo, 

59 anos. Não é necessário ter experiência. 3476-6500 falar com Renata. 
ter mais de 17 anos. Não é necessário experiência na Carga horária: 44 horas semanais.
área. R$ 622,00. ELETRICISTA DE AUTOMÓVEIS              1 Salário: Função: Vagas:

Especificação / Perfil: Sexo masculino, curso técnico Função: AÇOUGUEIRO                                    Vagas: 2                                     Função: ESTAGIÁRIO(A) de Pedagogia             Vagas: 1
ou profissionalizante. Experiência com mecânica Especificações / Perfil: Ambos os sexos, entre 20 e Função: DESENVOLVEDOR DE SHAREPOINT SÊNIOR                      Especificação / Perfil: Ambos os sexos, cursando a 
elétrica de automóveis. Horário: 8h às 18h, de segunda 55 anos, experiência mínima de seis meses na função. partir do 4º período de Pedagogia. Vagas: 1
a sexta. Escala de plantão aos sábados. Remuneração: das 7h às 13h. 44 horas semanais. Horário: Carga horária: Especificação / Perfil: Ensino Superior completo ou 
comissão + VT + ticket-refeição + benefícios indiretos. Contato: Interessados deverão acesse o site: cursando, ter experiência na função, possuir Preferencialmente morar na região. www.supermercadosbh.com.br/trabalheconosco ou Função: AUXILIAR DE BERÇÁRIO                     Vagas: 1

conhecimentos em SharePoint, Visual Studio, C#, Contato: Enviar currículo com foto para Especificação / Perfil: Sexo feminino, 2º grau comparecer na Rua Guarani, 559, centro - BH de 
rh.mila@grupolider.com.br, com nome da vaga. Contato: ASP.NET, WCF, JavaScript, HTML, CSS, XML, XSL, ADO.NET completo com curso de magistério, com experiência. segunda a sexta-feira, das 8h às 11h, munidos de 
3499-4145 (Silvia). Contato: Enviar currículo para documentos pessoais e carteira de trabalho. e Entity Framework 4. Conhecimentos em jQuery, LINQ, 

diretoria@officinadasletras.com SP Object Model, Custom Web parts, Custom Web 
 

Função: BALCONISTA                                     Vagas: 3 services (ASMX and WCF), workflow e InfoPath, será  Função: CHURRASQUEIRO                              Vagas: 1Especificação / Perfil: Sexo feminino, 2º grau considerado um diferencial. Desejável possuir Função: CORRETORES                                    Vagas: 4Especificação / Perfil: Sexo masculino.completo, acima de 18 anos. Não precisa ter 
certificação MCITP SharePoint 2010. Benefícios: VT, VR Especificação / Perfil: Ambos os sexos, com ou sem experiência. Preferencialmente morar na região. 

Função: SALADEIRA                                       Vagas: 2 experiência e preferencialmente com habilitação e 11,00 por dia, plano de saúde e odontológico, seguro Oportunidade para primeiro emprego.
Especificação / Perfil: Sexo feminino. de vida em grupo.veículo próprio.

Função: AUXILIAR DE GERENCIA                     Vagas: 2 Contato: Adalto / Marley - 3789-6065
Função: ATENDENTE                                       Vagas: 2Especificação / Perfil: Ambos os sexos, 2º grau Contato: Para a vaga de Operador de Telemarketing 
Especificação / Perfil: Ambos os sexos.completo, com experiência. Disponibilidade para enviar currículo para trabalheconosco@aec.com.br. Para Contato: Entregar em contato com Cristina, no 3491-trabalhar no turno da tarde. 

a de desenvolvedor de SharePoint Sênior enviar para 0833, ou comparecer no endereço Rua General Aranha, Contato: Entregar currículo na Rua Izabel Bueno, Função: OPERADOR DE ESTACIONAMENTO198, Aeroporto. flavia.marques@aec.com.br.1.415, aos cuidados de Mariana. Especificações / Perfil: 2º grau completo. Não é 
necessária experiência anterior. Horário: 15h as 23h20.  

Função: OPERADOR DE CAIXA       Vagas: 5 Função: DIAGRAMADOR                                 Vagas: 1Salário + benefícios Função:  ATENDENTE DE FRIOS                      Vagas: 2
Especificação / Perfil: Sexo feminino, entre 18 e 35 Especificações / Perfil: Disponibilidade de tempo, Especificações / Perfil: Ambos os sexos, entre 20 e 
anos, 2º grau em curso, sem experiência. Função: SERVENTE DE LIMPEZA50 anos. Não é necessário ter experiência. compromisso, criatividade e experiência.
  Especificações / Perfil: Ambos os sexos. Horário: 10h Carga horária: 44 horas semanais. 
Função: SERVIÇO GERAIS                               Vagas: 2 Função: JORNALISTA que more no PLANALTO, OURO às 22h ou 7h às 15h. Salário + benefícios
Especificação / Perfil: Sexo feminino, acima de 18 Função: OPERADOR DE CAIXA                      Vagas: 10 PRETO ou CIDADE NOVA                            Vagas: 1anos, 1º grau incompleto, não é necessário ter Especificações / Perfil: Ambos os sexos, 2º grau Função: OPERADOR DE CAIXA Especificações / Perfil: Disponibilidade de tempo, experiência. Para trabalhar no turno da tarde. completo ou em curso, entre 18 e 50 anos. Não é Especificações / Perfil: 2º grau completo, experiência compromisso, bom texto e boa fluência para as necessário ter experiência. Carga horária: 44 horas 

anterior de seis meses. Salário + benefícios.Função: CHAPISTA PARA PIZZARIA                   Vagas: 1 entrevistas.semanais.
Contato: Encaminhar currículo para Especificação / Perfil: Sexo masculino, acima de 18 Contato: Enviar currículo para 
recrutamento@grupovs.com.br ou entrar em contato no anos, 1º grau incompleto, com experiência. Função: REPOSITOR                                       Vagas: 5 jaraguaemfoco@gmail.com

Função: AUXILIAR DE DEPÓSITO                     Vagas: 2Especificações / Perfil: Sexo masculino, entre 18 e 3347-7721 ou 2126-3200. 

RESTAURANTE DONA NICOLE
FOX IMOBILIÁRIA - REDE NETIMÓVEIS

SUPERMERCADOS BH (Jaraguá)

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.



Existem duas explicações para o culturais foram, com o passar do 
termo “Festa Junina”. A primeira tempo, misturando-se aos aspectos 
explica que surgiu em função das culturais dos brasileiros (indígenas, 
festividades que ocorrem durante o afro-brasi lei ros e imigrantes 
mês de junho; a outra diz que teve europeus) nas diversas regiões do 
origem nos países católicos da país, tomando características 
Europa em homenagem a São João. particulares em cada uma delas.

Na região Sudeste são tradi-No princípio, a festa era chamada de 
cionais a realização de quermesses, Joanina. De acordo com histo-
que são festas populares realizadas riadores, esta festividade foi trazida 
por igrejas, colégios, clubes, para o Brasil pelos portugueses, 
sindicatos e empresas. Possuem ainda durante o período colonial 
barraquinhas com comidas típicas e (época em que o Brasil foi 
jogos para animar os visitantes. A colonizado e governado por 
dança da quadrilha, geralmente Portugal).

Nessa época havia uma grande ocorre durante toda a quermesse.
Como o mês de junho é a época influência de elementos culturais 

da colheita do milho, grande parte portugueses, chineses, espanhóis e 
dos doces, bolos e salgados franceses. Da França veio a dança 
relacionados às festividades são marcada, característica típica das 
feitos deste alimento. Pamonha, danças nobres e que, no Brasil, 
cural, milho cozido, canjica, cuzcuz, influenciou muito as típicas 
pipoca, bolo de milho são apenas quadrilhas. Já a tradição de soltar 
alguns exemplos. Além das receitas fogos de artifício veio da China, 
com milho, também fazem parte do região de onde teria surgido a 
cardápio dessa época: arroz doce, manipulação da pólvora para a 
bolo de amendoim, bolo de pinhão, fabricação de fogos. Da península 
bombocado, broa de fubá, cocada, Ibérica teria vindo a dança de fitas, 
pé-de-moleque, quentão, vinho muito comum em Portugal e na 
quente, batata doce e muito mais. Espanha. Todos esses elementos 

ESCOLA ESTADUAL ANITA BRINA  Estão chegando as tradicionais e divertidas 
BRANDÃO (ARRAIÁ DO ANITA BRINA)festas juninas que mudam a rotina de toda 
16 de junho, das 10h às 17h30a região, pro-porcionando muita animação, 
R. Higino Bonfiori, 05 - Jaraguá (3491-comidas saborosas, danças e músicas 
1045)típicas, crendices populares, entre outros 

hábitos e costumes. São muitas as festas 
na região, que acontecerão nos clubes, CENTRO DE LAZER DO AMÉRICA
ruas, escolas e praças. Neste ano até o 16 de junho, a partir das 18h
“Arraiá de Belô” vai prestigiar a região. Vale a Rua Mantena, 80 - Ouro Preto (3567-
pena comparecer e conferir! 3281)

COLÉGIO DONA CLARA JARAGUÁ COUNTRY CLUB
2 de junho, das 13h30 às 22h30 23 de junho, a partir das 18h
Rua Orozimbo Nonato, 640 - Dona Clara Rua Amável Costa, 07 – Jaraguá (3490-
(3497-6919) 9117 /3490-9119)

ARRAIÁ DO PIC 10ª FESTA JULINA DA COMUNIDADE 
2 de junho, a partir das 20h MATER CRUCIS
R. Ilha Grande, 555 - Pampulha (3516- 6 de julho, a partir das 18h
8282) Rua Balsamar, 265 (entre Cacuera e 

Antônio Paulino de Castro) - Jaraguá
CLUBE LABAREDA (3491-6003)
9 de junho, a partir das 19h
Av. Portugal, 4020 - Itapoã (3491-5222) PARÓQUIA SANTA CATARINA LABOURÉ

Forró da Esperança
PARÓQUIA SANTO ANTÔNIO 7 de julho, a partir das 18h
9 e 10 de junho, a partir das 19h Praça Santa Catarina Labouré - Dona 
Praça Santo Antônio - Aeroporto (3427- Clara (3491-9824)
2866)

14 ª FESTA JUNINA DA CRECHE 
ARRAIÁ DE BELÔ DA REGIONAL COMUNITÁRIA AURÉLIO PIRES
PAMPULHA (ARRAIAL CHAPÉU DE PALHA CORAÇÃO 

QUENTÃO)16 de junho, das 18 às 23h30
14 de julho, das 12h às 17hPraça Santa Catarina Labouré – Dona 
Praça Santo Antônio – Jaraguá (3443-Clara (3491-9824)
4916)

COMUNIDADE CATÓLICA ÁRVORE DA 
IATE TÊNIS CLUBEVIDA (13º ARRAIÁ DA ÁRVORE)
28 de julho (horário a definir)16 de junho, a partir das 19h
Av. Otacílio Negrão de Lima, 1350 - São R. Barra Grande, 206 – Jaraguá (3889-
Luiz (3490-8400)3349)

Curiosidades sobre a Festa Junina
INTERNET


