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Jornal da região do Jaraguá com informações e notícias
para os moradores, comerciantes e demais interessados

Criatividade e planejamento para equilibrar
as vendas no começo do ano
A chegada de janeiro abala sensivelmente os resultados das vendas do varejo.
Mas isso não é nenhuma novidade. São
períodos historicamente difíceis para a atividade comercial. No final do ano é grande
a euforia natalina no comércio em geral,
mas é precedida por uma baixa significativa de vendas entre janeiro e fevereiro. Será
essa uma realidade imutável ou um desafio instransponível? Isso depende de muitos fatores. Mas é possível fazer a diferença. A maioria dos lojistas adota as tradicionais promoções para alavancar o consumo e, de fato, elas são promissoras, mas
estão longe de ser a única postura compeESCOLAS DE IDIOMAS - As escolas
de línguas estrangeiras estão em
alta e recebendo uma grande
demanda de alunos. Mas, ao
contrário do que se pensa, não é em
virtude da aproximação da Copa do
Mundo. Como em muitas outras
questões o brasileiro, de um modo
geral, mantém o hábito de deixar
tudo para a última hora. Mesmo
assim as escolas ainda esperam a
chegada desse perfil de alunos que
pretendem aproveitar esses grandes
eventos que acontecerão a partir do
próximo ano, com a Copa das
Confederações. PÁGINAS 8 E 9

titiva para atrair o público-alvo.
É claro que milagres não acontecem e
as empresas trabalham com perspectivas
mais modestas de vendas, o que se reflete em uma maneira menos agressiva de trabalho nesse período. Mas talvez seja
necessário mudar a maneira como a
empresa se porta nesse período. Em
momentos onde a demanda é menor,
vende mais quem se diferencia. Por que
seguir um comportamento padrão de mercado e esperar a chegada de março?
Pensando assim, uma demanda menor
exige maiores esforços e qualidade em
seus serviços. Investir em atendimento, pla-

VIADUTOS – Foi inaugurado, em
dezembro, o Complexo de Viadutos José
Alencar, no cruzamento das avenidas
Antônio Carlos e Antônio Abrahão Caram.
A expectativa é que esse
empreendimento melhore a confluência
dessas avenidas e que essa interligação
possibilite maior fluidez ao tráfego que
se destina ao Complexo do Conjunto
Arquitetônico da Pampulha, ao Campus
da UFMG e, principalmente, ao aeroporto
e ao Mineirão. A intervenção é também
uma das etapas de implantação do BRT
e faz parte do PAC que contempla obras
de mobilidade urbana para a Copa do
Mundo de 2014. PÁGINA 20

nejamento, produtos, contatos e publicidade pode fazer com que se venda mais e
melhor no decorrer de todo o ano.
O importante é ser criativo e usar com
criatividade ferramentas de comunicação
como publicidade, cupons de descontos,
banners, folders, panfletos, entrega gratuita, descontos diferenciados, contatos via
e-mail e, claro, as liquidações. Assim, além
de oferecer um bom canal de atendimento e reforçar o relacionamento e a comunicação empresa / cliente, também se prepara melhor, sai na frente e, com segurança, garante a satisfação do seu públicoalvo. Comunicar é fundamental, pois quem

não é visto não é lembrado.
Com tudo isso é possível fazer a diferença e ser melhor que seus concorrentes, fugindo de um comportamento padrão e inovando ao utilizar o primeiro bimestre do ano
como um período de testes de novas práticas comerciais ao trabalhar com mais afinco nas primeiras semanas no ano.
Infelizmente nem sempre isso funciona na
prática, mas os resultados dependem da
região, do tipo de comércio e da maneira
como cada comerciante encara os negócios.

Leia mais nas páginas
10, 11 e 13

PRÓXIMA EDIÇÃO – Em nossa próxima edição falaremos
sobre a importância e os benefícios do PILATES e dos
espaços nas clínicas, academias e estúdios na região do
Jaraguá. A atividade vem conquistando cada vez mais
adeptos em Belo Horizonte com o propósito de buscar o
bem-estar e uma melhor qualidade de vida. Falaremos
ainda sobre os cuidados e dicas para a realização de
compras nos sites de COMPRAS COLETIVAS, que
oferecem descontos consideráveis; além de matérias
sobre o SEGMENTO ODONTOLÓGICO, ALEITAMENTO
MATERNO e a TALENTOS PRODUÇÕES. Por fim,
explicaremos como funcionará o BRT (Bus Rapid
Transit) e inaugurações nos bairros locais, como a da
nova unidade do COLÉGIO DONA CLARA. Participe se
você tiver alguma identificação ou quiser opinar sobre
algum desses e de outros assuntos.
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Um novo tempo dentro de nós
Mais um ano começou e
certamente são muitos os
planos que idealizamos e
pretendemos para nossos
próximos dias. Para muitos
que retornaram de férias o
ano começa agora. No entanto, sempre é tempo de recomeçar. Se você não se
“moveu” ainda para buscar algo ou alguém do seu
interesse, começar um curso para dar um “upgrade”
em sua vida ou mesmo sair em busca de uma nova
oportunidade profissional, a hora é agora. Sempre é
possível recomeçar a construção de dias melhores.
Viver com qualidade é buscar melhorias a cada dia
de sua vida. Sem medo de errar, de não conseguir, de
falhar. A vida envolve riscos. Sempre! Viver é correr riscos. Se alguém te ilude dizendo que não costuma
errar, não acredite. Quem nunca falhou, nunca viveu
pra valer. Isso faz parte da vida e reforça o crescimento
pessoal e profissional de cada ser humano. Assim,
corra o risco de dar um novo rumo para sua vida. Não
se conforme com a mesmice, com a rotina.
Quantas pessoas deixaram de realizar seus sonhos
ou ser algo que gostariam por ter desistido ou ao
menos tentado? Quantos foram desestimulados por
pessoas que amam e confiam por estas pessoas

achar que aquilo não era o melhor para eles? O melhor
é fazer o que se quer, com felicidade e dignidade. Por
outro lado, quantos, por não desistirem, viraram exemplos de sucesso e superação? É uma escolha... a vida
é feita de escolhas. Podemos não acertar, mas nunca
saberemos se não tentarmos.
Shakespeare já dizia que nossas dúvidas são traidoras e nos fazem perder o bem que poderíamos conquistar se não fosse o medo de errar. Então, erre, se preciso for. Todos cometem erros e, se você errou, eu também errei, assim como seus pais, amigos, professores,
um ídolo e até mesmo grandes personalidades, inclusive religiosas. Mas é preciso se dar uma nova chance.
Aprenda a se perdoar quando preciso for. Perdoe-se por
aquilo que você tentou melhorar, progredir, mas ainda
não foi possível atingir seus objetivos. Não seja frio ou
orgulhoso por isso. Tente novamente!
Ainda é tempo de fazer um balanço em sua vida e
reorganizá-la. Isso é perfeitamente possível e necessário. Estabeleça novas metas. Metas possíveis, principalmente. Renove e acredite em seus sonhos. Sonhar
é fundamental! Não deixe de acreditar nos sonhos e
nos caminhos que Deus planejou para você. Persista e
prossiga sem medo do novo tempo que certamente vai
chegar. Persiga suas metas com afinco. Não deixe de
fazer planos em curto prazo também e nunca deixe de
acreditar em você e no que é capaz. Liberte-se do que

te escraviza, do que te faz mal e do que te impede de
progredir e viver em paz. Faça o que sabe que é certo
e feche as portas do passado, do que te machuca e
dos erros cometidos. Faça renascer um novo tempo
dentro do seu coração.
Cuide de sua alma, de seu coração, de sua
saúde, de seu corpo. Reprograme-se! Refaça-se
sempre que possível. Busque a disciplina e lute para
ser eficaz com você mesmo. Cuide com carinho do
que realmente é prioridade em sua vida e priorize o
essencial. E, o mais importante. Não se afaste de
Deus. Não perca o foco. Cultive um relacionamento
com Ele. Essa é uma maneira segura de saber que
nunca estará sozinho e é d’Ele que muitas vezes sua
força será restabelecida. Pratique hábitos saudáveis
diariamente, como ouvir uma boa música, ler um
bom livro - mesmo que bem lentamente -, admirar
quadros e lugares, viajar, mesmo que para perto.
Procure cumprimentar as pessoas – mesmo as que
você não conhece -, agradecer, ser gentil, ceder passagem, elogiar e dizer palavras simples, sensatas e
agradáveis. Você se surpreenderá com os resultados
e com o modo que isso te fará bem. É tempo de
mudanças. Acredite nesse novo tempo!
Fabily Rodrigues
fabilyrodrigues@gmail.com
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Reencontro dos ex-alunos do
Centro Educacional Primeiro Passos
Alguns lugares da região marcaram a história de muitas pessoas. São muitos os que relembram fatos, lugares, pessoas e
contam sobre a mercearia onde
compravam seu doce favorito, de
uma loja que marcaram suas
infâncias ou até mesmo da escola onde estudaram. Pensando
nisso, as proprietárias do salão de
festas Algazzarra, Vera Lúcia e
Eliane Crosara, estão organizando,
no dia 11 de março, um encontro
dos ex-alunos do extinto Centro
Educacional Primeiros Passos, da
qual eram proprietárias. Vera
Crosara comenta que a iniciativa
surgiu após encontros com alguns

alunos e muitos queriam rever os
amigos e antigos professores.
“Essa é uma ideia que temos há
muito tempo. Já começamos a
divulgar e os envolvidos estão
muito animados. Reuniremos professores, ex-alunos e seus familiares, além de pessoas que fizeram
parte da história da escola”, conta.
A escola funcionou por 15
anos no bairro Dona Clara e foi
inaugurada
em
1986.
“Atendíamos crianças dos quatro
meses até sete anos, do berçário
até o 3º período. Era uma escola
bem familiar e acho que é por isso
que os alunos lembram desses
momentos até hoje. Quando

Feira de calçados no Dona Clara
A Nick’s Calçados &
Acessórios realizará mais uma
feira de calçados no Algazzarra
Eventos (Avenida Sebastião de
Brito, 229 – Dona Clara). O
evento, tradicionalmente realizado em dezembro, começa a
ser inserido em outros meses do
ano, devido à boa aceitação dos
moradores da região. O último,

realizado em meados de
dezembro do ano passado, foi
prejudicado pelas fortes chuvas
que castigaram a região. Em
consideração aos clientes que
não puderem comparecer, a
oitava edição da feira acontecerá entre os dias 9 e 11 de fevereiro. Na quinta e sexta (9 e 10)
acontecerá entre 10h e 20h. No

ARQUIVO ALGAZZARRA

Foto da
entrada da
escola
em 1997

começamos tínhamos apenas
cinco alunos. No mesmo ano esse
número aumentou para 40. Com
o crescimento, em 1990, inauguramos uma outra unidade exclusiva para o berçário, em horário integral”,recorda.Para que a festa seja

repleta de recordações, Vera pede
para que os ex-alunos que tenham
fotos, gravações e objetos e queiram colaborar entrem em contato
pelo telefone 3427-9368. Os convites estarão à venda em breve,
pelo custo de R$ 12,00.

sábado, dia 11, de 10h às 18h.
Serão cerca de três mil pares de
calçados com preços variando
entre R$ 25,00 e R$ 89,00.
Segundo o idealizador do
evento, Delcio Kirsch, conhecido
como Tchê, esse tipo de evento
privilegia o cliente que consegue comprar mais barato em
função de os calçados serem de
fabricação própria, o que gera
um custo menor, que varia entre

30% e 40% que nas lojas.
“Escolhemos o bairro Dona
Clara por se tratar de uma
região em expansão, onde o
comércio segue esse crescimento, e fizemos a escolha
certa, pois a cada evento o
número de participantes
aumenta. Por isso, a partir deste
ano, faremos a feira em outros
bairros”, conta. Mais informações: 9228-9738.

Conversão
de acesso
à UFMG
desativada
Desde o começo de janeiro
a conversão de acesso à UFMG,
na Avenida Antônio Carlos, no
sentido Centro/Bairro, foi
desativada. Os motoristas que
vêm do Centro para a
Universidade deverão seguir
na Avenida Antônio Carlos,
acessar o Viaduto José
Alencar (Avenida Antônio
Abrahão Caram) e optar por
uma das duas entradas da
UFMG, na própria Antônio
Carlos (sentido Bairro/Centro)
ou na Abrahão Caram.
Muitos ainda não sabem
que o retorno, de quem vem
da Antônio Carlos (sentido
Bairro/Centro) logo depois
da entrada da Universidade,
que servia também para
acesso direto ao Jaraguá,
pelo Córrego do Brejinho e
Rua Boaventura, também foi
desativado. O retorno agora
deverá ser feito pelo Viaduto
ou mais à frente, pela Avenida
Mal. Esperidião Rosas.
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Officina das Letras inaugura novo espaço no Jaraguá
A escola Officina das Letras conta com
um novo espaço para atender seus alunos
e familiares no bairro Jaraguá. A mudança
da Rua Frei Manoel da Cruz para a Rua
Amável Costa - ao lado da secretaria do
Clube Jaraguá - teve como principal
objetivo oferecer um espaço mais amplo
para os alunos, principalmente porque
agora a escola terá também turmas do
Ensino Fundamental (segunda à quinta
série). Além disso, o novo espaço terá salas
mais amplas e ambientes mais adequados
para atender as crianças do berçário, da
Educação Infantil e do Ensino
Fundamental.
Há 16 anos à frente da escola, a
diretora Elizabeth Amaral acredita que a
mudança de local para uma casa
planejada e adaptada irá proporcionar
mais conforto e segurança para as
famílias e os alunos. “Estou muito
otimista e minhas expectativas são as
melhores. Já estamos recebendo muitos

pais e tive a felicidade de encontrar um
local que me oferecesse boa estrutura
em uma casa moderna e com visual
atraente. Por estar próximo ao Clube
Jaraguá, a circulação de pessoas no local
também é muito favorável”, conta.
O projeto da nova escola foi
apresentado em agosto para os pais e,
segundo Elisabeth, eles acompanharam
todo o processo e estão satisfeitos com
a mudança. “Assim como nós, eles
estão cheios de boas expectativas com
a nova estrutura”, conclui. As aulas do
Ensino Fundamental acontecerão no
turno da manhã; do berçário à primeira
série, no turno da tarde, e ainda há a
opção para o período integral. A escola
ainda conta com uma equipe de
profissionais treinados especialmente
para atender as crianças até os três
anos de idade que precisam passar por
um processo de adaptação. Mais
informações: 3427-6087 / 3427-6089.

Loja especializada em pescaria funciona em novo endereço
Com o objetivo de proporcionar um ambiente
mais confortável para seus clientes, o Armazém do
Pescador saiu da Rua Boaventura (em frente ao EPA
Plus) e se transferiu para a Rua General Aranha, 355.
O sócio-proprietário, Marcelo Vasconcelos, conta que,
além da mudança de espaço, também há uma maior
variedade de produtos, principalmente para quem
gosta de pescar e acampar. “Desde dezembro
estamos em um espaço mais amplo com novos
produtos e acessórios. Entre eles até barcos podem

ser comercializados. Com essa mudança queremos
atender melhor nossos clientes”, afirma. Ele completa
dizendo que as expectativas são as melhores
possíveis e que os resultados da mudança já estão
acontecendo. “Hoje estamos mais visíveis e os nossos
produtos também. Na outra loja estávamos
amontoados e muitos produtos ficavam escondidos.
Hoje o cliente consegue ter uma melhor visibilidade
dos produtos e encontrar o que quer com facilidade”.
Mais informações: 3244-1817 ou 3244-1807.

Studio de pilates
é inaugurado
Foi inaugurado no Jaraguá o
“Vitorian do Pilates a
Fisioterapia”, um novo studio
de pilates que tem como
objetivo atender melhor os
clientes da região. O objetivo é
dar continuidade aos exercícios
de pilates e proporcionar outros
serviços integrados à
fisioterapia. Localizado na
Avenida Izabel Bueno, o Vitorian
foi inaugurado no início de
janeiro. Trabalhando juntos há
três anos em clínicas de
fisioterapia, Rodrigo Fernandes
Nobre e Renato Figueira de
Carvalho também davam aulas
de pilates em locais diferentes.
Foi através dessa amizade que
houve o interesse em criar um
espaço onde pudessem
oferecer uma melhor integração
da fisioterapia clínica com o
pilates. No local ainda serão
oferecidos serviços como RPG,
acupuntura e plataforma
vibratória, alongamento,
coordenação, entre outras
modalidades. De acordo com o
proprietário Rodrigo Nobre a
expectativa é muito boa.
“Vamos oferecer vários serviços
em um mesmo espaço,
priorizando a qualidade e o
bom atendimento para nossos
clientes”, conta. Mais
informações: 3492-5926.
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Chuva causa transtornos e preocupações
INTERNET

Um dos assuntos mais
comentados entre dezembro e
janeiro foram as constantes chuvas que preocuparam, não só os
moradores da região, mas de todo
o Estado de Minas Gerais. Os
estragos foram enormes devido
ao alto volume de chuvas, que
alcançou uma marca histórica. De
acordo com a Coordenadoria
Estadual de Defesa Civil de Minas
Gerais (Cedec-MG), dezembro de
2011 teve o segundo maior volume de chuvas na capital mineira
desde 1910. O recorde aconteceu
em dezembro de 2008, quando
fortes temporais provocaram tragédias na capital por causa da
elevação no Ribeirão Arrudas.
Em apenas nove dias deste
mês de janeiro, Belo Horizonte
registrou 90% da média de
chuva esperada para todo o
mês. Choveu 265,9 milímetros
dos 296,3 mm previstos para o
mês. De acordo com a Cedec, a
Região da Pampulha foi a que
mais registrou precipitações,
com 346,8 milímetros.
Foram muitas as consequências das chuvas. Ruas e avenidas
alagadas, com buracos por todos
os lados, casas e prédios ameaçados, estragos em veículos e
imóveis, entre outras. A Avenida
Sebastião de Brito, como previsto, alagou. E, novamente, na
esquina com a Avenida Cristiano
Machado, ficou totalmente alagada, no meio de dezembro, impossibilitando qualquer tipo de passagem, seja de pessoas ou veículos. A enchente faz muitos mora-

INTERNET

Av. Cristiano
Machado com
Sebastião de Brito
ANA IZAURA DUARTE

ANA IZAURA DUARTE

Avenida
Sebastião
de Brito
SAULO AIRES

Rua Izabel Bueno

Avenida
Sebastião
de Brito
FABILY RODRIGUES

Rua Zenita
de Souza
ANA IZAURA DUARTE

FABILY RODRIGUES

Rua Frei
Manoel da Cruz

Rua Cana Verde

dores e comerciantes se desesperarem ao lembrarem da tragédia
de 23 de novembro de 2010,
quando a avenida foi totalmente
fechada por causa da chuva e
muitas pessoas tiveram inúmeros
estragos e casas perdidas.
As várias semanas de chuva
intensa e a falta de preparo das
cidades para o grande volume de
água já deixa marcas no cotidiano
e na saúde de milhares de brasileiros da região Sudeste do país.
Minas Gerais se manteve em
alerta por todo esse período e,
de acordo com a Defesa Civil de
Minas Gerais, o Estado mais
atingido pela chuva, mais de
115 municípios estiveram em
situação de emergência – incluindo enchentes e deslizamentos –
pelos efeitos trágicos de temporais. Foram mais 2,2 milhões de
pessoas prejudicadas, com danos
materiais ou humanos trazidos
pelas chuvas. Todo esse caos,
medo, angústia, tristeza e perdas
geram marcas eternas em quem
foi prejudicado.
Segundo metereologistas do
5º Distrito do Instituto Nacional
de Meteorologia (Inmet), órgão
do governo federal, as fortes
chuvas que têm castigado o
Estado, principalmente a Região
Metropolitana de Belo Horizonte,
não são reflexos de mudanças climáticas e nem respostas da natureza devido ao aquecimento global. O que ocorre neste momento
é um fenômeno normal entre
novembro e janeiro, que é a Zona
de Convergência Atlântico Sul.
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Hora de investir nos cursos de idiomas para melhorar qua
“A sorte é o que acontece quando a preparação encontra a oportunidade”. A frase de Elmer Letterman,
falecido ícone do empreendedorismo mundial, ilustra bem o momento
vivenciado pelo Brasil. Muito se fala
nas várias oportunidades de negócios e na excelente perspectiva para
a região devido aos investimentos a
serem realizados visando à Copa das
Confederações de 2013, à Copa do
Mundo de 2014 e até mesmo às
Olimpíadas em 2016. A região também irá mudar bastante e muitos
investimentos e oportunidades irão
surgir para quem estiver atento e
preparado. Mas será que as pessoas
realmente estão se mobilizando e se
preparando para essas oportunidades que certamente irão surgir? A
resposta de um modo geral é não,
embora algumas escolas de idiomas
consigam identificar essas pessoas.
Mas, de um modo geral, percebemos
que o povo brasileiro vai deixar tudo
para a última hora.
A expectativa era que num
momento como esse as escolas
de idiomas já estivessem cheias,
tendo em vista que bons cursos de
inglês, por exemplo, são feitos
entre três e cinco anos e falta
menos de dois anos e meio para
a Copa de 2014. Aliás, é melhor
pensar que falta menos de um ano
e meio para a Copa das
Confederações, que mudará totalmente o panorama e a rotina de
toda a cidade, principalmente a
região da Pampulha. E oportunidades surgirão antes mesmo dessas datas.
A grande maioria das escolas de

língua estrangeira não percebe um
aumento de alunos em virtude desses
eventos. Algumas confirmam que dificilmente aparece alguém querendo
aprender exclusivamente para os eventos. O movimento de novos alunos existe, mas para aqueles que querem se
preparar para a vida, investir em sua
carreira, aprender devido a uma oportunidade de viagem ou de uma ascensão profissional.
A maioria das empresas ainda não
investe em seus funcionários, devido à
alta rotatividade no emprego. São poucas as que procuram as escolas para
negociar um curso coletivo. Mas
opções não faltam às pessoas que
querem investir e aprender. A região do
Jaraguá conta com boas escolas, com
métodos específicos de ensino e que
estão preparadas para um possível
aumento na procura. O tempo é curto.
Para Luziana Lanna, presidente da
tradicional rede Luziana Lanna
Idiomas, a Copa do Mundo será a grande oportunidade para os mineiros se
relacionarem com as línguas estrangeiras, principalmente com o inglês. “O
brasileiro sempre soube que o inglês é
a língua universal. Os atuais métodos
de ensino são mais fáceis de aprender,
principalmente pela facilidade do uso
da tecnologia. Cada aluno tem que
perceber qual caminho quer seguir e o
melhor método para aprender”, explica. Ela conclui contando que no ano
passado a instituição participou de
uma pré-seleção feita pela Prefeitura
de Belo Horizonte. “Em uma semana
33 mil pessoas se inscreveram. Hoje,
em Belo Horizonte, temos 7 mil pessoas credenciadas e preparadas para
receber os turistas”.

O Fly Idiomas está há 13 anos no Jaraguá, é especializado no ensino do inglês
americano e conta com espaços adequados para a realização das aulas

Procura

O diretor da Fly Idiomas, Paulo
Augusto de Souza, confirma que a procura pelos cursos de inglês em virtude
da Copa ainda não é forte. Os alunos
que procuram a escola vêm para
apreender o inglês como uma forma de
crescimento pessoal e profissional. “A
necessidade de se falar inglês já existe há um bom tempo. Já passou da
hora daquelas pessoas que ficam deixando para depois começarem um
curso. O inglês já não é mais um diferencial. É um dos requisitos obrigatórios. A Copa do Mundo vem como uma
questão mais de marketing e reforça a
necessidade que já existe de saber
falar bem o inglês”, afirma.

A sócia-proprietária do Luziana
Lanna Idiomas (Unidade Pampulha),
Keyna Lopes, conta que o principal
foco do público que procura a escola é o mercado de trabalho, mas que
já existe certa procura para a Copa.
“O problema agora passa a ser o
tempo. Muitas pessoas perguntam se
até lá estarão falando bem. Eu respondo que em dois anos a pessoa
está hábil sim, mas tem que ter dedicação em praticar fora de sala de
aula para melhorar as habilidades”,
explica.

Tempo

Quem vislumbra oportunidades de
trabalho devido à proximidade da Copa

“Antes o inglês era um diferencial dentro do mercado de trabalho. Hoje
é uma qualificação básica e obrigatória. O mercado expandiu e exige
mais. No período da Copa não vai ser diferente. Quem estiver mais preparado terá emprego certo. Com esse curto espaço de tempo para a
Copa das Confederações o aluno que entrar agora terá visto todo o nível
básico. Para a Copa, terá feito 80% do nosso curso, que dura três anos
e meio.”
Paulo Augusto de Souza Júnior, Diretor do Fly Idiomas

“Para estar bem preparado e aproveitar as oportunidades que poderão aparecer, o aluno tem que se matricular em um curso de inglês agora. Ele deverá procurar a escola que mais se encaixa em seu perfil e para o que ele deseja, além de ficar atento ao treinamento da pronúncia para o melhor entendimento e comunicação. Acredito que o método mais indicado nesses casos
é um ensino mais personalizado ou individual. Com isso ele poderá ter mais
êxito.”
Márcia Teixeira Borges, Proprietária do X-Ray English Course
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qualificação profissional e buscar melhores oportunidades
do Mundo e da Copa das
Confederações, o momento de se
matricular em um curso de idiomas é
agora. Segundo Keyna Lopes, o aluno
consegue ficar bem qualificado,
mesmo fazendo o curso regular de duas
horas. “Não temos um curso específico
para a Copa, mas oferecemos cursos
rápidos, como o intensivo e o semi-intesivo. Mas essas opções exigem dedicação do aluno, pois ele tem que se
comunicar de maneira que seja bem
entendido. A sala de aula é importante, mas o aluno tem que praticar fora
para ter uma melhor eficiência no
aprendizado”, conclui.
A proprietária do X-Ray English
Course, Márcia Teixeira Borges, alerta as
pessoas que estão em busca de uma
oportunidade sobre o fator tempo. “As
pessoas estão acomodadas. O inglês já
é uma necessidade desde bem antes
de se falar em Copa do Mundo. Mas,
quem quiser realmente estar bem preparado, a hora de se matricular é
agora”, afirma.
Muitos dos cursos voltados para o
ensino rápido estão focados na conversação e no vocabulário. Segundo a
coordenadora pedagógica da Number
One (Unidade Aeroporto), Mariangela
Contente, em dois anos o aluno está
bem preparado para a conversação
básica. “A procura pelos cursos volta-

dos para a Copa está sendo significativa. Por isso lançamos no segundo
semestre um curso de aprendizado
rápido, voltado para quem procura
esse aprendizado para o período da
Copa”, comenta.
Muitas empresas estão com dificuldades de buscar profissionais
bilíngues e é daí que surgem as oportunidades. Se o funcionário sem essa
especialização não se atualizar, elas
buscarão profissionais capacitados
para suprir essa demanda. Em muitos casos a própria empresa investe
em seus funcionários.
Conversamos com as principais
escolas da região do Jaraguá, Ouro
Preto, Castelo, São Luiz e Planalto,
pois faremos esta matéria também
nos jornais Ouro Preto e Planalto em
Foco, e percebemos que todas têm
uma expectativa positiva para a
demanda que ainda haverá e por
isso existe investimento, comprometimento e preparação para esse
público interessado em aumentar
seus conhecimentos ou para as pessoas que querem e precisam estar
preparadas para o mercado de trabalho não só neste período, mas
para toda a vida. Assim sendo, o
curso de idioma é, de fato, um grande investimento. (Ana Izaura Duarte
e Fabily Rodrigues)

O Luziana Lanna Idiomas chegou à região há pouco tempo, mas já conquistou
a confiança de muitos alunos nas opções de idiomas que oferece

“Quem quer se preparar para Copa do Mundo tem que se matricular
agora para não ficar com um inglês ‘à la Joel Santana’. Se começar
agora e fizer o curso regular de duas horas ele consegue se comunicar bem até a chegada dos eventos. Além de fazer o curso o aluno tem
que se esforçar fora de sala de aula para aprender mais vocabulário
e treinar a pronúncia. Indicamos filmes em inglês sem legendas e
músicas para ajudar com a familiarização da língua e para enriquecimento do vocabulário.”
Keyna Lopes, Sócia-proprietária do Luziana Lanna Idiomas
(Unidade Pampulha)

“O curso voltado para o aprendizado imediato está sendo muito procurado para quem está se
preparando para o período da Copa do Mundo. Até a data do evento certamente o aluno já estará preparado para a conversação básica e um bom entendimento. Mas vai ser realmente um
aprendizado básico. Quanto mais tempo ele tiver de aprendizado, mais ele vai conhecer a língua
e melhorar tanto sua conversação como o entendimento.”
Mariangela Contente, Coordenadora pedagógica da Number One (Unidade Aeroporto)
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Estratégias e diferenciais do comércio local m
Todo bom comerciante que
se preza planeja seus negócios
já pensando no ano todo.
Como é sabido, há meses em
que as vendas são bem significativas, como há os períodos
tradicionalmente ruins, como o
mês de janeiro, onde as pessoas já gastaram o que podiam
e o que não podiam, saem de
férias e ainda se deparam com
os mais diversos impostos,
como IPTU e IPVA, além do
material escolar e da matrícula
do colégio, entre outros.
Quando o Natal passa é hora
de contabilizar os lucros e se
preparar para um planejamento
adequado de vendas para janeiro e também fevereiro, principalmente quando o carnaval cai no
final do mês. Isso faz com que,
para muitos, o ano “comece”
após a semana do carnaval.
Os chamados saldões de
Natal ou de férias viraram tradição no mês de janeiro, período
em que normalmente os comerciantes ajustam seus estoques e
buscam vender a todo custo as
mercadorias que não foram
comercializadas durante o final
de ano. Além dos “mega-des-

contos”, que chegam a 50%,
muitas facilidades de pagamento também são oferecidas. É preciso atrair a clientela.
De um modo geral o comércio precisa ser ágil, agressivo e
estudar novas possibilidades de
negócios, mantendo seu foco
em prospectar novos clientes e
fortalecer o relacionamento
com os atuais. Não existe o
cliente fiel a um fornecedor,
mas sim aquele que está em
uma zona de conforto, onde a
relação é o diferencial da negociação. Certamente eles estão
esperando apenas uma proposta vantajosa para migrar de um
fornecedor para outro.

Planejamento

O comércio na região do
Jaraguá não é diferente de
nenhum outro. Muitos lojistas
conseguem fazer seu planejamento e buscam métodos para
atrair clientes nestes dois primeiros meses do ano. Segundo
o sócio-proprietário da Cazo,
Rodrigo Ribeiro Gomes, para
que as vendas continuem positivas após o mês de dezembro é
preciso fazer um planejamento e

criar ações para que o cliente
visite a loja durante o ano todo.
“Como somos uma franquia e
também trabalhamos com
revendedores, criamos diversas
ações. Entre elas as tradicionais
promoções, lançamentos, além
de enviarmos e-mails e torpedos
via SMS. Essas promoções são
esperadas pelos clientes e por
isso disponibilizamos vários
produtos com preços mais baixos para manter as vendas
positivas. As liquidações não
servem somente para pagarmos nossas contas mensais e
limpar o estoque, mas também
para que a marca seja lembrada. Isso é muito importante. O
cliente que compra em uma
promoção um produto que não
conhece e gosta, certamente irá
voltar”, afirma.
Ricardo Henrique Ferreira
Rodrigues, sócio-proprietário
da Kawaii, acredita que a liquidação faz parte da cultura dos
brasileiros. “As promoções
estão na cabeça das pessoas.
Principalmente por causa de
grandes empresas, como
Ricardo Eletro e Casas Bahia,
que prometem descontos

INTERNET

durante o ano todo. E muitas
vezes esse desconto não existe.
É uma jogada com os fornecedores. Como virou algo comum,
as pessoas querem que as lojas
dos bairros também ofereçam
descontos”, conta.
Segunda a economista da
Câmara de Dirigentes Lojistas de
Belo Horizonte (CDL), Larissa
Souza, é comum as vendas caírem no começo do ano, mas os
lojistas podem e devem realizar
ações que estimulem as vendas.
Para ela a ação que mais surte
efeito para alavancar as vendas
no início do ano são as tradicionais liquidações, e completa
dizendo que existem outras

ações que ajudam, como a renovação de produtos, qualificação,
estímulo para os vendedores e o
que sempre faz a diferença que
é a qualidade no atendimento.
“É esperado que neste primeiro
semestre do ano as vendas não
sejam tão significativas por
causa da crise financeira internacional. Mas o Governo está
abaixando algumas taxas para
estimular o comercio. Com essa
interferência as vendas irão
aumentar”, explica.

Situações diferentes
Nos comércios onde os produtos são para um público mais especifico as vendas são diferentes.
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al mantiveram regulares as vendas de janeiro
INTERNET

O sócio-proprietário do Armazém
do Pescador, Marcelo Vasconcelos,
afirma que as vendas de Natal
foram acima das expectativas e que
janeiro não é um mês tão ruim devido às férias. “Como trabalhamos
com produtos não apenas para
pescaria, mas também com equipamentos para viagens, as vendas
de janeiro são boas e em fevereiro
fortalece mais”, avalia.
A gerente da loja Osmar
Tintas, Elaine Ferreira, conta
que, por causa das chuvas, as
vendas em dezembro ficam
desaquecidas, porém em janeiro e fevereiro tem um crescimento considerável. “Em
dezembro, como as vendas
caem, nós realizamos um queimão de estoque. Temos outras
ações que são realizadas
durante o ano todo. Tanto para
aquecer as vendas como para
fazer com que a marca seja lembrada. Distribuímos brindes,
fazemos promoções de produtos e lançamentos”, conta.
Quem está apostando na
volta às aulas para aquecer as
vendas é a sócia-proprietária da
Teens Papelaria e Presentes,
Maria Inês Damaso. “Estamos
focados para a volta às aulas,
porque o pós-Natal está muito
fraco. Muitas pessoas estão viajando e isso faz com que o
comércio local fique parado”,
comenta. A sócia-proprietária da
Dourada Calçados, Gabriella
Laís Oliveira Cruz, também tem
boas expectativas para as ven-

das de volta às aulas. “Estamos
adiantando a linha de mochilas
e tênis e priorizando a volta às
aulas, pois a procura aumenta
em meados de janeiro. Outra
maneira de manter as vendas é
adiantando as coleções”, conta.

Fidelização

Cada vez mais o comércio da
região investe na fidelização do
cliente, seja com programas de
descontos, cartões fidelidade e
até mesmo na qualidade do
atendimento. Segundo Ricardo
Henrique, da Kawaii, para que a
fidelização aconteça o atendimento tem que ser bem feito. “O
cliente que procura as lojas de
bairro gosta de comodidade,
bom atendimento, bons produtos e preço”, conta.
Para a gerente da Bambolelê
Kids and Teens, Camila
Normanha, o bom atendimento
faz toda a diferença. “A qualidade no atendimento é o que faz
uma loja de bairro dar certo. As
pessoas querem atenção e nós
prezamos isso. Focamos em um
bom atendimento e também
temos um cartão fidelidade que
funciona da seguinte maneira:
quando o cliente atinge um valor
de compra ele troca por um valecompra. Ações como essas contribuem para que esse cliente se
torne fiel”, explica.
Para Rodrigo Ribeiro, da
Cazo, o cartão fidelidade faz com
que o cliente volte e a marca seja
lembrada. “Com o cartão tem

duto melhor com um preço mais
atrativo”, analisa.

Consumidores
aproveitam
liquidações
para comprar
roupas de
qualidade
com preços
atrativos nas
lojas da
região

cliente que vem à loja todo mês.
O desconto faz com que ele
sempre volte, pelo menos para
olhar”, afirma.
Elaine Gontijo, proprietária
da Quattro Calçados, acredita
que o atendimento tem que ser
priorizado, pois é realmente isso
que os consumidores valorizam.
“O diferencial das lojas do bairro é o atendimento, porque desconto e parcelamento todas as
lojas oferecem, inclusive as de
shopping. No entanto, lá ele não
é chamado pelo nome, como
acontece por aqui. Isso acaba
criando um relacionamento e
até mesmo amizade com esses
clientes”, comenta.
Segundo Gabriella Laís, da
Dourada Calçado, a fidelização
é uma boa arma para manter as
vendas. “Essa fidelização acontece na qualidade do atendimento, na facilidade de pagamento, na qualidade do produto
e no preço. Temos que fazer com
que o cliente compre e já pense

Vendas de Natal

em voltar”, enfatiza.

Investimentos
Para Bruno Lage Duarte, proprietário da Delux, o cliente da
região busca, além de promoções
e de um bom atendimento, novos
produtos. “Esse cliente do bairro,
principalmente no segmento de
roupas, busca novidades. Então
estamos atentos para os novos
lançamentos e para as tendências. Também conversamos com
os nossos clientes para saber o
que eles desejam”, comenta.
Tércia Cristina Tavares, proprietária da Guaxinim, acredita
que para as vendas aumentarem e haver mais investimentos,
os moradores tem que dar mais
preferência ao comércio da
região. “Hoje temos um comércio bem estruturado, com qualidade e várias opções. Muitas
pessoas acham que no
shopping o produto vai ser mais
barato. E muitas vezes acontece
o contrário. Oferecemos um pro-

As fortes chuvas que atingiram a cidade em dezembro, o
mês mais esperado pelos lojistas, atrapalharam as vendas do
comércio da região. Muitos
comerciantes comentaram que
com as chuvas o comércio de
rua ficou prejudicado. Segundo
Rodrigo Ribeiro, para muitos
lojistas o movimento não foi
como esperado, mas não foi
ruim. “Acredito que a chuva
atrapalhou as vendas porque
muitos preferiram ir aos
shoppings por serem cobertos,
terem estacionamento e
opções variadas,” afirma.
Outro fator apontado foi a dificuldade de estacionar próximo à
Rua Izabel Bueno. “Ninguém quer
ter dificuldades para fazer as compras. As obras realizadas na Izabel
Bueno prejudicaram o movimento
e com a chuva piorou. Para resolver o problema do estacionamento estamos pensando em soluções
juntamente com outros lojistas”,
comenta Camila Normanha.
São muitas as particularidades e os problemas enfrentados
por quem trabalha neste segmento. Ações devem ser pensadas para que soluções viabilizem mais o trabalho de cada um
na busca por melhores vendas e
resultados. (Ana Izaura Duarte
e Fabily Rodrigues)
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ENQUETE
ENQUETE

Lojistas mantêm as promoções de janeiro, mas apostam
alto em atendimento e produtos de qualidade
“O começo do ano é um período fraco para o comércio, pois a maioria das pessoas já gastou muito com as festas de final de ano e logo depois tem IPVA, IPTU e as matriculas escolares. Nessa época só compra quem realmente tem necessidade. Para manter as vendas
durante o ano todo temos que buscar alguns diferenciais que as lojas dos grandes centros
comerciais não têm. Uma delas é o atendimento. Além disso, é preciso fazer promoções em
janeiro, seguindo a tendência. Essa é a maneira mais eficaz para atrair o cliente. As mudanças de coleção também atraem aquele consumidor que busca qualidade e preço, e isso faz
as vendas subirem consideravelmente.”
Ricardo Henrique Ferreira Rodrigues, Sócio-proprietário da Kawaii

“Janeiro é, naturalmente, o mês em que as vendas caem. E para atrair às compras, as ações
devem ser feitas durante o ano todo. Um dos pontos que nós comerciantes de bairro temos
que trabalhar mais é o atendimento, para que assim possamos fidelizar o cliente. Ter variedade de produtos também é uma maneira de alavancar as vendas e oferecer variedade. Um artifício que está dando certo é o uso das redes sociais para divulgação da loja e das promoções.
As promoções chamam a atenção do público e está dando certo.”
Camila Normanha, Gerente da Bambolelê Kids and Teens

“Para manter as vendas o que eu mais prezo é o atendimento. Não adianta ter um bom produto se o atendimento é ruim. No comércio de bairro o cliente busca o melhor atendimento.
Também é importante trabalhar com a questão do preço, com promoções e facilidade no pagamento. Outra maneira de chamar a atenção é procurar ter os últimos lançamentos e as melhores marcas. A reforma que fizemos - onde mudamos a fachada da loja e os posicionamentos
dos produtos - fez com que as vendas aumentassem. Percebemos isso no Natal, onde as vendas melhoraram em relação ao ano passado.”
Grabiella Laís Oliveira Cruz, Sócia-proprietária da Dourada Calçados

“No Natal nossas vendas são desaquecidas porque nosso produto não faz parte do pacote
natalino. No começo de ano ainda tem a questão das chuvas, mas as vendas são significativas por causa das férias, onde muitas pessoas e até empresas fazem reformas. Para manter
as vendas durante o ano todo nós trabalhamos com a questão da qualidade dos produtos,
atendimento, fidelização, melhor preço, promoções e estacionamento. Hoje ter um estacionamento próprio atrai o cliente pela comodidade e falta de vagas na cidade.”
Elaine Ferreira, Gerente da Osmar Tintas

“As vendas pós-Natal são fracas, principalmente por causa das férias e dos impostos no começo do ano. Depois da primeira semana de janeiro começa a procura novamente pelos nossos
produtos por causa da volta às aulas. Acredito que neste início de ano não tenha muito que
fazer a não ser divulgação. Estamos nos preparando para receber as demandas da volta às
aulas. Mesmo em um segmento em que o movimento é constante, como na lanchonete que
temos, as vendas caíram neste mês.”
George Luiz Souto de Souza, Sócio-proprietário da Teens Papelaria e Teens Lanches

“Janeiro é um mês que tem uma queda significativa nas vendas, por isso invisto na linha voltada para praia. Direciono para as viagens de férias porque é a única maneira de atrair o cliente. Atraímos também com um bom atendimento, estacionamento, produtos e depois o preço.
Quem quer preço já tem o lugar certo para comprar. Nossos clientes do bairro gostam de bom
atendimento e bons produtos. O que falta aqui é união dos lojistas. Se todos se juntassem
para mostrar que na região você tem de tudo, as vendas, com certeza, aumentariam.”
Tércia Cristina Tavares, Proprietária da Guaxinim

“As vendas sempre caem todo começo de ano. Por isso realizamos liquidações em meados de
janeiro e focamos em produtos para viagens. Muitas pessoas buscam calçados para as férias
e isso também ajuda nas vendas de começo de ano. As trocas de coleção também dão uma
aquecida nas vendas. Estamos sempre trabalhando de acordo com o que o cliente está necessitando. Para atraí-lo à nossa loja estamos divulgando e usando e-mails e redes sociais. Além
de todas essas ações, priorizamos o bom atendimento, porque acredito que isso é o que faz
o cliente retornar.”
Elaine Gontijo, Proprietária da Quattro Calçados

“As vendas do Natal foram acima das expectativas. Janeiro não é um mês ruim para nós.
Fevereiro também não, por causa do retorno das pescarias. Como nosso ramo é bem segmentado temos que fidelizar nosso cliente e usamos isso através do atendimento e do mix de
produtos. Também fazemos promoções durante o ano todo, para chamar atenção. Os comerciantes da região devem apostar no atendimento diferenciado e em ações que fidelizem o
cliente para manter as vendas. É isso que os clientes mais priorizam no comércio local.”
Marcelo Vasconcelos, Sócio-proprietário do Armazém do Pescador

“Realizamos várias ações durante o ano para manter as vendas e não ter muitos problemas
em janeiro. Os descontos são esperados pelos clientes e trazem bons resultados. Além das
promoções em datas comemorativas temos o cartão fidelidade, com 10% de desconto para a
próxima compra. Outra maneira de aumentar as vendas é investir e atrair as revendedoras.
Estamos divulgando isso mais na região porque ainda não temos um número significativo por
aqui. Também investimos em anúncios para atrair o cliente do bairro a conhecer nossos produtos e aproveitar as ofertas.”
Rodrigo Ribeiro Gomes, Sócio-proprietário da Cazo Pampulha

“Para fazer com que as vendas sejam constantes durante o ano todo, temos que ter estratégias diversas para alcançar esse público do bairro. Fazemos liquidações em janeiro ou mesmo
em fevereiro, dependendo do movimento das vendas. Por causa das chuvas as vendas de Natal
tiveram uma queda considerável e por isso resolvemos antecipar as liquidações, que são
importantes para o lojista dar giro nos produtos e entrar com a coleção nova, que também é
uma forma de atrair consumidores. Mas o que chama o cliente para consumir no bairro é a
qualidade do atendimento e produtos diferenciados.”
Bruno Lage Duarte, Proprietário da Delux
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JARAGUÁ CONTA SUA HISTÓRIA
Adoralício Pereira de Souza (Seu Dodô), aposentado

Tempos difíceis
“Sou nascido aqui no Jaraguá e também
o mais velho do bairro. Antigamente eu saía a
pé para trabalhar na fazenda Horto Florestal.
Saia daqui à 1h da manhã para pegar serviço
às 7h. Se eu chegasse atrasado perdia um
terço dos meus ganhos. Eu voltava a pé ou
pegava uma carona com o caminhão de leite.
Logo depois, em 1943, eu fui para o Ministério
da Fazenda. Antigamente por aqui só tinha
mato e trilha, inclusive o terreno em que meu
avô morava era a região de mata mais perigosa. Tinha de tudo quanto é bicho: onça, macaco, cobra... Para entrar lá, só com foice ou
espingarda. A Pampulha era uma denominação que abrangia somente a região daqui da
Boaventura até o São Bernardo, e era conhecida como ‘Pampulha Velha’.
Para a locomoção, havia mais pontes do
que caminhos. Ao longo do tempo eu cheguei a observar o surgimento de uma ruazinha pequena: era a Antônio Carlos. Depois
ela foi calçada e foi possível se locomover
pelo bonde, que mais tarde passou a transitar pelo asfalto. O bonde saía da Praça Sete
e ia até o Iate. Eu e meus colegas tínhamos
que ir em pé com caixas cheias de verduras
para vender no Mercado Central, enquanto
as moças iam sentadas. O conhecido
‘Brejinho’, que hoje em dia está se tornando
um Parque Ecológico, era o espaço em que
todas as lavadeiras iam lavar roupa. Não
havia outro lugar. Muita gente ia para lá com
bacias e trouxas na cabeça.

Mas a qualidade de vida era precária. Na
época não havia médicos. Era muito difícil
achar um. Em vez disso tínhamos curandeiros. Os dentistas vinham de longe, com os pertences nas costas. Os alicates para extração
eram enormes e os dentes chegavam a ser
arrancados com raiz e tudo. Os pacientes
eram amarrados nas cadeiras, tamanha era
a dor. Ninguém podia sair à noite senão era
cercado ou assaltado. Não havia posto policial, nem nada. Só no Barro Preto tinha uma
cadeia, mas, para ir à cidade, tinha de ser a
cavalo. Eu ia a pé. Só depois de muito tempo
comprei uma carroça para ir ao mercado.
Aqui na Rua Boaventura só havia cinco
casas, nada mais. Não podíamos comprar
nem um par de sapatos, os ‘tênis’ eram feitos de pneu cortado e as roupas com sacos
de farinha de trigo, que, costurados e limpos,
viravam ternos.
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QUADRO DE EMPREGOS
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.
JARAGUÁ COUNTRY CLUB
Função: ATENDENTE MASCULINO
Vagas: 1
Especificação / Perfil: Sexo masculino, 2º grau completo,
conhecimento em informática. Para trabalhar das 14h às 22h.
Função: AUXILIAR DE LIMPEZA
Vagas: 7
Especificação / Perfil: Ambos os sexos, não precisa ter
experiência. Para trabalhar das 7h às 15h ou das 14h às 22h.
Contato: Enviar currículo para dp@jaraguaclub.com.br
MILA
Função: ELETRICISTA DE AUTOMÓVEIS
Vagas: 1
Especificação / Perfil: Sexo masculino, curso técnico ou
profissionalizante. Experiência em mecânica elétrica de
automóveis. Horário: das 8h às 18h, de segunda a sexta.
Escala de plantão aos sábados. Remuneração: comissão + VT
+ ticket-refeição + benefícios indiretos. Para região próxima aos
bairros Cachoeirinha e Liberdade.
Contato: Enviar currículo com foto para
rh.mila@grupolider.com.br, com nome da vaga. Contato: 34499161 (Silvia).

RESTRAURANTE RECANTO DO SABOR
Função: CHURRASQUEIRO
Vagas: 1
Função: ATENDENTE Vagas: 1
Especificação / Perfil: Ambos os sexos, preferencialmente
morar na região, com disponibilidade para trabalhar aos fins de
semana. Horário: das 8h às 16h. Salário: Auxiliar de Saladeira R$ 650,00 e Churrasqueiro - R$ 1.100,00.
Contato: Deixar currículo com Afonso ou Márcio, na Av.
Sebastião de Brito, 430 - Dona Clara ou ligar para 3497-9175.
OFFICINA DAS LETRAS
Função: ESTAGIÁRIO(A) DE PEDAGOGIA
Vagas: 2
Especificação / Perfil: Ambos os sexos, cursando a partir do
4º período de Pedagogia. Vagar para turnos da manhã e tarde.
Função: PROFESSOR(A) DE MÚSICA
Vagas: 1
Especificação / Perfil: Ambos os sexos, com experiência e
formação. Função: lecionar para crianças da educação infantil
e do ensino fundamental. Vaga para trabalhar nos turnos da
manhã e da tarde.
Contato: Enviar currículo para diretoria@officinadasletras.com

PADARIA PING PÃO
Função: BALCONISTA
Vagas: 4
Especificação / Perfil: Não precisa ter experiência.
Oportunidade para primeiro emprego.
Função: GERENTE DE LOJA
Vagas: 2
Especificação / Perfil: Ambos os sexos, com experiência em
padaria. Ensino Médio completo.
Função: PIZZAIOLO
Vagas: 1
Especificação / Perfil: Sexo feminino, com seis meses de
experiência.
Função: AUXILIAR DE PRÉ-PESAGEM
Vagas: 1
Especificação / Perfil: Ambos os sexos. Agilidade e bons
conhecimentos em matemática. Para separação e pesagem
dos produtos a serem utilizados na produção da indústria. Vaga
para o período da manhã.
Em todas as funções é preciso ter mais de 18 anos, segundo
grau completo e, preferencialmente, morar na região
Contato: padariapingpao@hotmail.com ou na Avenida Isabel
Bueno, 1.415

NÚCLEO FORMA DO CORPO – CLÍNICA DE ESTÉTICA E FITNESS
Função: ESTAGIÁRIA DE FISIOTERAPIA
Vagas: 1
Especificação / Perfil: Sexo feminino, a partir do 3º período.
Para área Dermato-funcional.
Função: AUXILIAR ADMINISTRATIVO
Vagas: 1
Especificação / Perfil: Sexo feminino, com 2º grau completo
ou estudante de administração. Vaga para o período da manhã.
Contato: Enviar currículo para contato@formadocorpo.com.br.

BUFFET SONHO DE CRIANÇA
Função: SERVIÇOS GERAIS
Vagas: 1
Especificação / Perfil: Ambos os sexos. Com disponibilidade
para trabalhar aos fins de semana. Remuneração: R$ 615,00
Contato: Entrar em contato pelo telefone: 3497-6540

FOX IMOBILIÁRIA – REDE NETIMÓVEIS
Função: CORRETORES
Vagas: 4
Especificação / Perfil: Ambos os sexos, com ou sem
experiência e preferencialmente com habilitação e veículo
próprio.
Contato: Adalto / Marley - 3789-6065

JAPAN SUSHI
Função: AUXILIAR DE COZINHA
Vagas: 1
Especificação / Perfil: Sexo feminino e preferencialmente
morar na região.
Função: SUSHIMAN
Vagas: 1
Especificação / Perfil: Com experiência comprovada, salário a
combinar e preferencialmente morar na região.
Contato: Enviar currículo para japansushi67@gmail.com ou
pessoalmente na Rua Izabel Bueno, 1103 - Jaraguá, com
Araújo ou Beatriz.

A&C CONTACT CENTER
Função: OPERADOR DE TELEMARKETING
Vagas: 1.000
Especificação / Perfil: Ambos os sexos, maior de 17 anos, 2°
grau em curso ou completo, informática básica. Carga horária:
6h20 por dia / 36h semanais. Benefícios: Plano de saúde e
odontológico, seguro de vida, auxílio creche e convênio com
faculdades.
Contato: Enviar currículo para daniel.azevedo@aec.com.br ou
ligar para 3515 7177, ramal 7068.
MARTA FERNANDES CENTRO DE ESTÉTICA
Função: MANICURE E DEPILADORA
Vagas: 1
Especificação / Perfil: Sexo feminino, entre 20 e 30 anos,
com experiência de pelo menos dois anos e referências
anteriores.
Contato: Falar com Valéria nos telefones 3077-4730
ou 3497-9112.
HIPERMINAS PAMPULHA (Jaraguá)
Função: OPERADOR DE CAIXA
Vagas: 10
Especificação / Perfil: Sexo masculino e feminino, sem
experiência.
Função: AUXILIAR DE AÇOUGUE
Vagas: 3
Especificação / Perfil: Sexo masculino, sem experiência.
Função: ASSISTENTE DE DEPÓSITO
Vagas: 2
Especificação / Perfil: Sexo masculino, sem experiência.
Função: ATENDENTE DE BALCÃO
Vagas: 5
Especificação / Perfil: Ambos os sexos, sem experiência.
Função: PIZAIOLO
Vagas: 3
Especificação / Perfil: Ambos os sexos, sem experiência.
Função: FAXINEIRO(A) ‘
Vagas: 5
Especificação / Perfil: Ambos os sexos, sem experiência.
Função: AUXILIAR DE PADARIA
Vagas: 3
Especificação / Perfil: Ambos os sexos, sem experiência.
Contato: Rua Izabel Bueno, 445 – Jaraguá ou
rhumanos@hiperminas.com.br
IGUANA PNEUS
Função: VENDEDOR DE VAREJO
Vagas: 1
Função: VENDEDOR TELEMARKETING
Vagas: 2
Especificação / Perfil: Preferencialmente morar na região.
Contato: Enviar currículo para iguana.pneus@yahoo.com.br.
A/C de Elmo.
INSTITUTO BRASILEIRO DE ADMINISTRAÇÃO – IBA
Função: AUXILIAR ADMINISTRATIVO
Vagas: 2
Especificação / Perfil: Ambos os sexos, a partir do 2º período

dos cursos de Administração, Secretariado, Recursos Humanos,
Relações Públicas, Ciências Contábeis, Bacharelado ou
Tecnólogo. Possuir conhecimento avançado do pacote Office,
principalmente Excel e Word. Benefícios: Bolsa-auxílio
R$600,00 + seguro. Preferencialmente morar na região. Carga
horária: 12h às 18h, de segunda a sexta-feira.
Contato: Contato (31)3496.7649 ou enviar currículo para
estagio@ibabrasil.org
SUPERMERCADOS BH (Jaraguá)
Função: ATENDENTE DE FRIOS
Vagas: 2
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: 4
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: 4
Especificações / Perfil: Sexo masculino, entre 18 e 40 anos.
Não é necessário ter experiência. Carga horária: 44 horas
semanais.
Função: EMBALADOR
Vagas: 3
Especificações / Perfil: Ambos os sexos, entre 17 e 59 anos.
Não é necessário ter experiência. Carga horária: 44 horas
semanais.
Função: AÇOUGUEIRO
Vagas: 2
Especificações / Perfil: Ambos os sexos, entre 20 e 55 anos,
experiência mínima de seis meses na função. Carga horária: 44
horas semanais.
Contato: Interessados deverão acesse o site:
www.supermercadosbh.com.br/trabalheconosco ou comparecer
na Rua Guarani, 559, centro – BH, de segunda a sexta-feira,
das 08h às 11h, munidos de documentos pessoais e carteira
de trabalho.
JORNAL JARAGUÁ EM FOCO / OURO PRETO EM FOCO
Função: DIAGRAMADOR
Vagas: 1
Especificações / Perfil: Disponibilidade de tempo,
compromisso, criatividade e experiência. Morar na região.
Função: Jornalista que more no OURO PRETO ou CIDADE
NOVA
Vagas: 1
Especificações / Perfil: Disponibilidade de tempo,
compromisso, bom texto e boa fluência para as entrevistas.
Função: PANFLETEIRO (para a distribuição dos jornais)
Vagas: 3
Especificações / Perfil: Morar na região, ter compromisso e
boa vontade.
Contato: Enviar currículo para jaraguaemfoco@gmail.com
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Viadutos de acesso ao Mineirão
e ao Aeroporto são inaugurados
O Complexo de Viadutos José
Alencar foi inaugurado no dia 12
de dezembro, no cruzamento das
avenidas PresidenteAntônio Carlos
e Antônio Abrahão Caram, na divisa dos bairros São Luiz e
Liberdade. Esse é um dos principais projetos para aliviar o complicado trânsito na região da
Pampulha. O nome do novo acesso homenageia o vice-presidente
José Alencar, que morreu de câncer em março do ano passado. O
projeto faz parte das obras de preparação para a Copa de 2014. Os
investimentos do Governo de
Minas, por meio da Secretaria de
Transportes e Obras Públicas
(Setop), totalizaram R$ 20
milhões, destinados principalmente às indenizações pelas desapropriações necessárias para as
obras. Os investimentos da
Prefeitura na execução das obras
do complexo alcançaram R$ 34,5
milhões.
A intervenção é também uma
das etapas de implantação do
BRT da Avenida Antônio Carlos e
faz parte do Programa de

BHTRANS

FABILY RODRIGUES

Projeto

Aceleração do Crescimento (PAC
Mobilidade/ Copa) que contempla obras de mobilidade urbana
com vistas à Copa das
Confederações, em 2013, e à
Copa do Mundo da Fifa, em 2014.
A expectativa é que o Viaduto
melhore o tráfego na confluência
das avenidas Abrahão Caram e
Antônio Carlos e a interligação
destas vias dará mais fluidez ao
tráfego que se destina ao
Complexo
do
Conjunto
Arquitetônico da Pampulha, ao

Campus da UFMG e, principalmente, ao aeroporto e ao
Mineirão. O prefeito Márcio
Lacerda enfatizou que Belo
Horizonte está cumprindo o cronograma das obras para a Copa do
Mundo. “Estamos fazendo nosso
dever de casa. Apesar de ser um
simples conjunto de viadutos e
uma trincheira, vai melhorar muito
a vida da Universidade, dos usuários do aeroporto,das pessoas que
vão ao Mineirão e de todo esse
entorno de bairros”, afirmou.

O projeto consiste na implantação de uma trincheira e de dois
viadutos de 123 m de extensão,
que ligam a Avenida Abrahão
Caram à Professor Magalhães
Penido (acesso ao Aeroporto da
Pampulha), possibilitando a transposição daAntônio Carlos,tanto no
sentido centro/bairro como bairro/centro. “Os novos acessos irão
atender a todos os movimentos de
fluxos de circulação através das
bifurcações e distribuição das vias.
A alça de ligação havia sido solicitada devido à grande demanda da
região, pois é um local de fluxo
intenso”, conta a diretora de
Infraestrutura da Sudecap, Maria

Veículos
seguem da
Abrahão
Caran para
a Antônio
Carlos
utilizando
o novo
complexo
de viadutos

Luisa Ferreira Belo Moncorvo.
Desde junho de 2010, quando
as obras foram iniciadas, muito trabalho foi realizado. Inicialmente foi
necessário fazer a desapropriação
de mais de 70 famílias da Vila da
UFMG (bairro Liberdade), a utilização de parte de um terreno localizado na Rua Professor Magalhães
Penido e no encontro das avenidas
Antônio Carlos e Abrahão Caram,
pertencente à UFMG.A expectativa
é que 650 mil pessoas das regiões
Pampulha, Norte e Venda Nova,
além de cidades da região metropolitana, como Santa Luzia,
Ribeirão das Neves e Vespasiano,
sejam beneficiadas. (Fabily
Rodrigues e Glenda Magalhães)

