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Espaços de beleza 
buscam conquistar e fidelizar clientes
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Os ideais de beleza sempre fizeram 
parte da existência humana. O culto ao 
corpo e à estética é uma prática cada 
vez mais valorizada, enquanto novas 
técnicas e novos padrões são adotados. 
As pessoas estão mais exigentes com 
esses padrões de beleza e a procura pe-
los salões e espaços de estética é cada 
vez maior. Dessa forma, esses espaços 
precisam se adequar ao novo perfil dos 
clientes, garantindo a sua satisfação 
com um bom atendimento e serviços 

diferenciados.
O número de salões de beleza cres-

ce consideravelmente nos bairros de 
Belo Horizonte, principalmente na região 
do Cidade Nova. É um segmento que 
não para de crescer e quem sabe tra-
balhar bem conquista o devido espaço. 
Como em qualquer segmento do merca-
do, destacam-se na profissão aqueles 
que fazem a diferença ou que atendem 
de maneira profissional, personalizada 
e com qualidade. Parece óbvio, mas 

não é. Segmentos como o de beleza 
trabalham com a vaidade das pessoas 
que usam os serviços para se sentirem 
melhor e mais bonitas. Um mau atendi-
mento, atrasos no horário, falta de bons 
profissionais e de conhecimento fazem 
com que o cliente não pense duas vezes 
em procurar outro local, especialmente 
quando há diversas opções de escolha.

Com isso, é necessário aprender 
a fidelizar o cliente. Oferecer um bom 
atendimento e buscar diferenciais 

para atrair e agradar cada pessoa 
individualmente são maneiras de con-
quistar a clientela. Quem está no mer-
cado, percebeu que elaborar estraté-
gias personalizadas para cada cliente é 
fundamental para o sucesso do negócio 
e por isso os profissionais se aperfei-
çoam em diversos tipos de serviços e 
cursos especializados nos mais diversos 
eventos do setor.

Leia mais nas páginas 6, 7 e 9

@emfocomidiawww.emfocomidia.com.br
(31) 2552-2525 Em Foco Midia



Abril de 2016
2

Deparo-me, muitas ve-
zes, com a agonia de mui-
tas pessoas pelo processo 
de envelhecimento. Isso 
acontece até mesmo com 
os jovens de menos de 25 
anos, que se lamentam por 
não serem mais “tão novos”. 
Para muitos, o corpo mostra 
os sinais do envelhecimento, 
seja pelo menor vigor e resis-
tência física, seja pelas ru-

gas e cabelos brancos, dentre outras demonstrações. Mas, 
talvez, o que mais preocupa e incomoda essas pessoas 
seja avaliar a rotina da vida atual, quase sem tempo para o 
lazer, e pensar quando realmente terão tempo para fazer o 
que gostam. “Será que um dia mudarei minha rotina e terei 
mais tempo para as coisas simples, para o lazer? Será que 
um dia conseguirei organizar minhas coisas, ver os milha-
res de arquivos e fotos armazenadas em meu computa-
dor? Quando terei realmente tempo para minha família?”

Envelhecer faz as pessoas pensarem se ainda dá tem-
po... E o tempo passa e passa rápido. Por isso, sempre 
penso e defendo a ideia e a importância de sair da rotina 
e tentar fazer as mesmas atividades do dia a dia de uma 
maneira diferente. Sair de férias, conhecer novas pessoas 
e novos lugares, fazer novas amizades e experimentar coi-
sas novas. Isso é saber viver com qualidade e fazer a vida 
ser mais leve. Buscar a felicidade plena e colecionar boas 
lembranças e momentos especiais. Assim, será possível 
guardar mais recordações e acrescentar mais emoção, cor, 
cheiro e vida à nossa vida. Viver com muitas lembranças e 
eternizar momentos.

O legal é não esperar a melhor idade chegar para final-

mente ter tempo para olhar para si mesmo, para olhar para 
trás e para perceber as falhas que cometeu ao longo do ca-
minho. Por que não agora? Sempre é tempo para parar de 
se lamentar, para deixar para consertar tudo o que não deu 
certo depois, para tentar suprir a ausência por ter dedicado 
muito tempo ao trabalho e para, enfim, aproveitar a vida. 

Por essas e outras que surgem vários questionamen-
tos: “Será que ainda há tempo suficiente para fazer tudo 
o que quero? Será que ainda é possível corrigir as falhas 
do passado? Será que não é tarde demais para começar 
de novo?” Tudo isso gera agonia, dúvidas e medos e, em 
períodos como esses, é que muitos entram em uma crise 
existencial.

A atual sociedade faz com que os adultos ainda sejam 
ativos aos 60, 70 anos. Parar para pensar em tudo isso, já 
nessa faixa etária, pode parecer um tempo muito curto, e 
o fator “tempo” continuará nos amedrontando se algo não 
for feito. E sempre é tempo para fazer. Nunca é tarde para 
nada. Recentemente li um texto que falava disso e que, 
junto com minha própria ideia de “aproveitar a vida ao má-
ximo antes que seja tarde”, me motivou a escrever sobre 
este assunto. O texto falava que na infância o tempo nunca 
era suficiente para concluir o dever de casa no prazo certo; 
na adolescência, o tempo não era suficiente para aprovei-
tar, ao máximo, as festas e a companhia dos amigos; na 
vida adulta, o tempo nunca era suficiente para concluir as 
pendências do trabalho e para aproveitar o tempo com a 
família; e, na velhice, de novo, não há tempo suficiente 
para concluir todos os nossos projetos de vida. Mas e aí? 
Afinal, quando é que teremos tempo para nós mesmos? Já 
pensou nisso pra valer?

Nunca me esqueci quando ouvi, em uma palestra, 
uma pessoa que dizia que somos exatamente o acúmulo 
de um pouco de tudo o que já passamos e vivenciamos na 

vida. Somos um pouco dos desafios que superamos, das 
pessoas e dos lugares que conhecemos, das lições que 
aprendemos dia após dia. Lembranças nas quais guarda-
mos tudo o que passou e que permitem, ao mesmo tempo, 
que tudo isso continue vivo dentro de nós. As lembranças 
mantêm vivos os sentimentos, as esperanças, as alegrias 
e as tristezas que colecionamos todos os dias, a vida in-
teira. Entretanto, contrariando as leis das ciências lógicas 
e racionais, as lembranças nem sempre são determinadas 
pela idade de cada um. 

Mesmo considerando que mais anos de vida deveriam, 
teoricamente, significar mais lembranças, na realidade isso 
não é sempre uma verdade, porque nosso cérebro registra 
o que é novo e diferente. Os acontecimentos semelhantes 
que se passam após o primeiro registro em nossa memória 
são apenas atualizações do que guardamos inicialmente. 
É por isso que, quando repetimos a mesma rotina todos os 
dias, temos a impressão de que o tempo passa voando. 
Repetindo as mesmas atividades todos os dias, pouca no-
vidade acontece e poucos registros são acrescentados às 
nossas lembranças.

Pense nisso e reavalie sua rotina e, em vez de se la-
mentar, mãos à obra. Movimente-se e passe mais tempo 
com as pessoas que te fazem bem. Se privar de viver bem 
a vida deveria ser um crime, assim como guardar mágoas 
e lembranças ruins de momentos ou de pessoas que não 
te fazem ou fizeram bem. Sempre haverá razões e pessoas 
para te puxar para baixo. Mas a vida é muito mais do que 
isso. Envelhecer faz parte do processo natural da vida e o 
importante é fazer isso com sabedoria, metas e aproveitar 
bem cada oportunidade, cada instante da vida.

Fabily Rodrigues (Diretor / Editor da Em Foco Mídia)
emfocomidia@emfocomidia.com.br
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A melhor fatia do seu dia!

Unidade Cidade Nova

www.pomodoripizzaria.com.br

Na compra de

uma pizza de

8 fatias ganhe

um refrigerante 
de 2L

DELIVERY: 3486-8181

Rua Alberto Cintra, 202

Promoção válida para segunda e terça-feira.

As intervenções para as obras da Via 710, que vai dar acesso entre as regiões Leste 
e Nordeste de Belo Horizonte, sem passar pelo Centro, estão em andamento. Parte da 
Avenida José Cândido da Silveira sentido Centro/Bairro, no cruzamento com a Rua Gustavo 
da Silveira, precisou ser temporariamente interditada. De acordo com a Prefeitura, o des-
vio do tráfego é necessário para a conclusão do remanejamento das redes da Copasa e 
da Gasmig e para o início das obras dos viadutos D e E. 

A interdição está sinalizada e os desvios estão indicados no local. Para quem está no 
sentido Centro/Bairro, a rota é a seguinte: Avenida José Cândido da Silveira, Rua Gustavo 
da Silveira (à direita), retorno após a estação José Cândido da Silveira, Rua Conceição do 
Pará, Avenida José Cândido da Silveira.

Para quem está na direção Horto/Cidade Nova e Centro, a rota começa na Rua Gustavo 
da Silveira e segue pelas ruas Conceição do Pará, Marcelino Ferreira, Lauro Gomes Vidal 
e Avenida José Cândido da Silveira. As linhas do transporte coletivo irão utilizar o desvio e 
nenhum ponto de ônibus será alterado durante a intervenção.

A nova via representa a melhoria da mobilidade urbana da cidade e do planejamento 
de transportes. O sistema viário irá interligar bairros como São Geraldo, Boa Vista, Sagrada 
Família, Fernão Dias e as avenidas dos Andradas e José Cândido da Silveira. Além disso, 
permitirá a criação de um novo acesso a toda a região Norte de Belo Horizonte, funcio-
nando como trajeto alternativo à Cidade Administrativa. A via, que tem aproximadamente 
5 km de extensão, atenderá às necessidades de deslocamento de moradores que utilizam 
o ônibus como transporte nas regiões Leste e Nordeste. Segundo a PBH, a previsão é de 
que o trecho da Avenida José Cândido da Silveira fique interditado até o final de setembro. 

O prazo para fazer o título de eleitor, transferir o domicílio eleitoral, solicitar a transfe-
rência para uma seção de fácil acesso e regularizar a situação perante a Justiça Eleitoral 
se encerra no dia 4 de maio. O cartório eleitoral mais próximo da região do Cidade Nova 
fica na Avenida Cristiano Machado, 1.708, e funciona de segunda-feira a sábado, das 8h 
às 17h.

O dia 4 de maio também é a data limite para o comparecimento dos eleitores que qui-
serem fazer o recadastramento biométrico para votar de modo mais seguro nas Eleições 
2016, apesar de o procedimento ainda não ser obrigatório nas grandes cidades mineiras, 
como Belo Horizonte. 

Eleitores que tiverem outros tipos de pendências, como não ter votado ou justificado 
por três vezes, também devem se apressar: aqueles que não regularizarem sua situação 
com a Justiça Eleitoral podem ter alguns prejuízos práticos, já que ficam sem quitação 
eleitoral. É importante lembrar que o eleitor só pode buscar os serviços onde vota ou 
pretende votar. Quem é eleitor de Betim ou Contagem, por exemplo, não pode ser atendido 
em Belo Horizonte.

Documentos
Quem for fazer o título de eleitor pela primeira vez deve comparecer ao cartório eleito-

ral com documento de identificação com foto, comprovante de residência e comprovante 
de quitação militar para os homens. A Carteira Nacional de Habilitação (CNH) e o novo 
modelo de passaporte não são aceitos para a inscrição eleitoral. 

No caso de transferência, o cidadão deve levar o título de eleitor, comprovante de 
votação ou de justificativa feita em eleições anteriores, documento de identificação e 
comprovante de residência de pelo menos três meses atrás. Mais informações: 3291-
0004 ou 148 (Marina Coeli)

Trecho da Avenida José Cândido da Silveira 
está  interditado

Prazo para fazer ou transferir título de eleitor 
vai até 4 de maio 

CIDADE NOVA INFORMA

FOTOS: INTERNET
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Erradicação da dengue depende das nossas ações
É comum o ser humano culpar o 

próximo e não se autoavaliar. No caso 
da proliferação do mosquito Aedes 
aegypti isso é claro. Podemos reclamar 
dos governos federal, estadual ou mu-
nicipal, mas a culpa em grande parte 
é nossa. Há décadas recebemos infor-
mações sobre a prevenção da dengue, 
mas continuamos a errar. Agora esta-
mos vivendo uma epidemia que se po-
tencializou e piorou no âmbito clínico, 
pois hoje o mosquito também transmite 
os vírus da Chikungunya e da Zika.

Até o dia 4 de abril, foram confir-
mados 25.076 casos de dengue em 
Belo Horizonte, além de outros 54.924 
casos notificados, pendentes de resul-
tados. A regional com o maior número 
de casos é a do Barreiro, com 4.752 
ocorrências, seguida pelas regionais 
Nordeste (4.735) e Oeste (2.950). 

Foram 13 óbitos na capital.
Até o momento foram confirmados 

ainda 24 casos de Zika, além de 657 
casos notificados, pendentes de resul-
tados. A regional com o maior número 
de casos é a Norte, com 158 ocorrên-
cias (casos confirmados e suspeitos), 
seguida pela regional Pampulha (119) 
e a Nordeste (117).

Agora é hora de minimizar os danos 
dos nossos erros de décadas. Devemos 
estar em alerta para os focos em nos-
sas casas, reprimindo milimetricamen-
te cada possibilidade. Você é um im-
portante agente no combate contra o 
mosquito. Por isso, se vir um local que 
pode ser criadouro para o mosquito se 
reproduzir, denuncie. Ligue para o tele-
fone 156 ou para o setor de Zoonoses 
da regional Nordeste pelo telefone 
3277-6226.

Casos confirmados

4.752

1.194

2.382

4.735

2.661

1.743

2.950

2.788

1.726

145

25.076

Casos confirmados

1

3

1

4

2

7

1

1

4

0

24

Casos suspeitos

6.734

3.109

9.857

4.758

6.082

8.040

4.065

3.804

5.794

2.681

54.924

Casos suspeitos

47

28

62

113

51

151

32

118

55

0

657

Total

11.486

4.303

12.239

9.493

8.743

9.783

7.015

6.592

7.520

2.826

80.000

Total

48

31

63

117

53

158

33

119

59

0

681

Dados atualizados: Dengue 04/04/2016  |  Zika 06/04/2016

Distrito

Barreiro

Centro-sul 

Leste

Nordeste

Noroeste

Norte

Oeste

Pampulha

Venda Nova

Ignorado

Total

Distrito

Barreiro

Centro-sul 

Leste

Nordeste

Noroeste

Norte

Oeste

Pampulha

Venda Nova

Ignorado

Total

Casos prováveis de Zika, por distrito sanitário de
residência em Belo Horizonte

Casos prováveis de Dengue, por distrito sanitário 
de residência em Belo Horizonte

ALEXANDRE FERREIRA

Deixar de fazer um Boletim de 
Ocorrência (B.O.) por preguiça, falta de 
paciência ou por achar que não resolverá 
nada é muito comum. No entanto, o regis-
tro é fundamental, pois as estatísticas com 
os números de B.O. irão definir as ações de 
segurança para a sua região. “Que seja o 
menor delito, mas faça a ocorrência. Seja 
na Polícia Civil ou na Militar, faça o B.O. As 
informações são unificadas e elas irão nor-
tear as ações da PM”, destaca o comandan-
te do 13º Batalhão da Polícia Militar, Daniel 

Garcia Alves.
O que muitos não sabem é que o B.O. 

pode ser feito virtualmente. Esse servi-
ço existe desde junho de 2014 com a 
Delegacia Virtual da Polícia Civil do Estado 
de Minas Gerais. Os registros que podem 
ser feitos pela internet são: perda ou extra-
vio de documentos e objetos pessoais como 
CPF, identidade, título de eleitor, carteira de 
trabalho, cartões de crédito, cheques, reló-
gio, celular, equipamento eletrônico, dentre 
outros, além de acidentes de trânsito sem 

vítimas, desaparecimento e localização de 
pessoas e ocorrências de danos simples. 
Outra vantagem é que o serviço diminui a 
demanda presencial, deixando mais tempo 
para ocorrências mais graves.

Para fazer o B.O. online, basta acessar o 
site   www.delegaciavirtual.sids.mg.gov.br   e 
preencher o formulário. Após informar os 
dados do ocorrido, você recebe o número 
do B.O. e também pode imprimir o regis-
tro. As ocorrências de perda de documen-
tos poderão ser registradas por cidadãos 

maiores de 18 anos, que deverão informar 
os documentos pessoais, e também por es-
trangeiros maiores de 18 anos, que deverão 
informar o número do passaporte ou do Re-
gistro Nacional de Estrangeiros (RNE).

Desde a sua implantação, a Delegacia 
Virtual já recebeu mais de 48 mil ocorrên-
cias, sendo mais de 19 mil por acidentes 
de trânsito sem vítimas e mais de 28 mil 
por extravio de documentos. (João Paulo 
Dornas)

Boletim de Ocorrência pode ser feito pela internet 
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Espaços de beleza e estética buscam diferenciais para conquistar e fidelizar clientes
Mesmo com a retração da economia, 

os setores de beleza e estética estão em 
franco crescimento no Brasil. Segundo da-
dos da Associação Nacional do Comércio 
de Artigos de Higiene Pessoal e Beleza 
(Anabel), em Minas Gerais, o número de 
institutos de beleza da capital quase tri-
plicou nos últimos oito anos. A região do 
Cidade Nova é um bom exemplo do resul-
tado dessa pesquisa, já que a cada dia 
que passa mais estabelecimentos ligados 
à beleza surgem com novas opções para 
os moradores da região.

Atualmente, o conceito de salão de 
beleza evoluiu muito e o que antes se 
resumia a cortes, escovas e unhas foi am-
pliado para os mais variados serviços, que 
vão desde depilação, tratamentos faciais 
e corporais aos tradicionais trabalhos de 
cabelo e maquiagem. A diversificação no 
leque de serviços e também o aumento 
da concorrência fizeram com que os pro-
prietários dos institutos de beleza saíssem 
da zona de conforto e se reinventassem. E 
um dos pontos principais para manter ou 
conquistar novos clientes é a excelência no 
serviço prestado e, principalmente, o bom 
atendimento.

Segundo a proprietária do salão New 
Fidele, Ieda Melo, o atendimento de uma 
equipe qualificada é um fator decisivo nes-
se setor que está cada vez mais compe-
titivo. “Trabalho há mais de 40 anos com 
beleza e o que nos mantêm em ascensão 
no mercado é o tratamento e o carinho 
que temos pelos nossos clientes. O nosso 
atendimento é sempre com sorriso no ros-
to”, comenta. 

Para a fisioterapeuta e sócia-proprie-
tária da clínica Anova Estética, Karina 
Peres, o preço competitivo e a pontua-
lidade são fatores estratégicos para a 

satisfação do cliente: “Os nossos clientes 
ficam encantados! Mantemos os nossos 
preços e somos rigorosamente pontuais. 
Eles já até se acostumaram a não atrasar, 
ou seja, se adaptaram à nossa metodolo-
gia de trabalho.”

Fidelização 
Um bom atendimento é, sim, fun-

damental para fidelizar o cliente. De 
acordo com a proprietária do Kuca Feita 
Cabeleireiros – Pró Saúde, Célia Maria, 
a preocupação em agradar ao cliente e 

acompanhá-lo é sempre essencial para 
o sucesso de um empreendimento. 
“Montamos o primeiro salão infantil da 
região há 34 anos. Ele era chamado de 
Balão Mágico e era um sucesso para a 
criançada. Mas como essas crianças fo-
ram se tornando adolescentes, sentimos a 
necessidade de rever esse nome e o nosso 
trabalho, já que elas se sentiam constran-
gidas em dizer para os amigos que corta-
vam o cabelo em um salão infantil. Foi en-
tão que surgiu o Kuca Feita Cabeleireiros, 
que atende a todas as idades”, relata. Ela 
também conta com satisfação que atende 
a vários clientes que iam ao Balão Mágico 
e hoje vão ao Kuca Feita. “Temos diversos 
clientes fiéis e procuramos atender de 
acordo com a necessidade de cada um”, 
revela. 

Respeitar, ouvir, interpretar e entregar 
o que o cliente espera é, via de regra, ne-
cessário para um atendimento completo. 
“Respeitamos muito o cliente, ouvimos 
suas observações para atender às suas ex-
pectativas. Utilizamos um método chama-
do Beauty Coach, que é uma consultoria 
na área da beleza. Com esse serviço, in-
dicamos aquilo que realmente fica melhor 
para o cliente, seja relacionado a cabelo, 
cor, corte, dentre outros. Dessa forma, o 
resultado final é alcançado”, explica Bruno 
Rupf, proprietário do Studio Bruno Rupf.

 
Promoções
Oferecer descontos e promoções aos 

clientes tem sido um grande diferencial 
que os espaços de beleza têm utilizado. 
Para Ieda Melo, do salão New Fidele, os 
seus descontos que acontecem todas as 
terças e quartas-feiras fazem sucesso 
com os clientes. “Fazemos um pacote pro-
mocional para corte e escova, pé e mão, 

FOTOS: IGOR ALBUQUERQUE

BRUNO RUPF

NEW FIDELE
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Espaços de beleza e estética buscam diferenciais para conquistar e fidelizar clientes

alongamento de cílios, dentre outros.”, 
ressalta com satisfação.

Tatiana Evangelista, da clínica Anova 
Estética, também confirma o aumento da 
procura por pacotes especiais por parte 
de seus clientes. “Um bom preço é nosso 
maior atrativo. Contamos com uma diver-
sidade de promoções dependendo do tipo 
de tratamento e do objetivo do cliente”, 
esclarece.

Higienização
A higienização também é uma 

preocupação dos proprietários e dos clien-
tes, principalmente quando procuram os 
serviços de pedicure, manicure e depilação. 
Segundo o proprietário do salão P&A, Paulo 
Azevedo, a preocupação com a segurança 
sanitária é algo essencial em qualquer sa-
lão. “Tomamos o cuidado de trabalhar com 
material descartável e esterilizamos diaria-
mente em autoclave todos os instrumentos 
de trabalho”, explica.

Para Karina Peres, da clínica Anova 
Estética, os espaços de beleza devem 
seguir todas as normas da Anvisa. “Como 
trabalhamos com tratamentos corporais, 
além da depilação a laser e dos tratamen-
tos faciais, é muito importante seguirmos 
todas as normas, desde a esterilização de 
material à adequação do espaço para nos-
so ramo de atividade. Além disso, também 
contamos com o serviço terceirizado de 

coleta de lixo infectante”, afirma.
Inovações e diferenciais
Com os clientes fiéis e satisfeitos com 

a qualidade dos serviços em geral, os esta-
belecimentos que trabalham com beleza da 
região agora se movimentam para aumen-
tar a frequência do seu público. Os profis-
sionais afirmam que, para isso, é necessá-
rio se atualizar o tempo todo. Um exemplo 
dessa constante busca por atualização é 
o Salão Kuca Feita. “Sempre procuramos 
satisfazer nossos clientes e pensamos em 
oferecer a oportunidade de se exercitar e 
depois arrumar o cabelo ou fazer a unha, 
tudo no mesmo ambiente. Assim, incluímos 
o Pró Saúde ao nome da empresa e cria-
mos um espaço para a prática de pilates, 
onde os clientes se exercitam e se arrumam 
no mesmo lugar”, conta a proprietária Célia 
Maria.

Outro bom exemplo em ouvir o que o 
que cliente quer ou procura se encontra no 
salão New Fidele. “Muitas clientes recla-
mavam do tempo que se gastava no salão, 
principalmente quando faziam uma hidrata-
ção capilar. Como nos atualizamos sempre, 
agora fazemos a Hidratação de Neon, uma 
hidratação instantânea, com um rápido re-
sultado”, explica a proprietária Ieda Melo.

O atendimento personalizado, também 
é um diferencial nos institutos de beleza e 
estética. Segundo Karine Peres, da clínica 
Anova Estética, todos os atendimentos são 

personalizados. “Os nossos tratamentos 
são individualizados. Dessa forma, minha 
atenção é apenas para aquela pessoa”, 
explica. Um dos dilemas que os institutos 
de beleza e os clientes sofrem é na hora do 
corte de cabelo. “Muitas clientes querem 
cortar o cabelo, mas não querem diminuir 
o tamanho. Aqui temos a solução: o cor-
te bordado. É uma técnica que utiliza um 
aparelho que elimina as pontas duplas do 
cabelo sem tirar nenhum centímetro das 
pontas”, esclarece Bruno Rupf, do Studio 
Bruno Rupf.

O setor de esmalteria também vem 
crescendo bastante e o salão P&A garante 

essa novidade aos seus clientes. “Agora 
temos um novo serviço de esmalteria com 
esmaltes de longa duração e unhas acrigel. 
Todo esse serviço em um espaço exclusivo”, 
conta Paulo Azevedo.

Com tantas novidades e uma crescente 
preocupação quanto à qualidade do atendi-
mento, o jornal Cidade Nova em Foco perce-
be que a região conta com os mais variados 
tipos de espaços de beleza para satisfazer 
a todos os gostos dos clientes. Cabe a 
cada um procurar os serviços que mais lhe 
agradem num ambiente confortável, com 
respeito e profissionalismo. (Marina Coeli, 
com participação de Vinícius Brandão)

ANOVA ESTÉTICA

KUCA FEITA P&A CABELO E MAQUIAGEM
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Dra. Bruna Borges de Miranda    
Clínica-geral CRO-MG 35455     

Clínica-geral
Tratamento de canal
Próteses
Implantes
Aparelhos fixos e removíveis
Clareamento dental
Tratamento estético

Dr. Fabiano H. V. Horiguchi
Ortodontista CRO-MG33476

R. Cel Pedro Paulo Penido 140 lj 5 - Cidade Nova tel: 3484-3051
R. Padre Eustáquio 1750 - Carlos Prates tel: 3417-0728

ENQUETE

“Estou sempre presente no salão. Verifico todos os procedimentos para 
garantir a satisfação do cliente, desde a limpeza do ambiente, o uso de 
materiais descartáveis de unha e depilação ao atendimento. Para se 
ter um bom atendimento, é necessário se preocupar com os pequenos 
detalhes e também oferecer serviços diferenciados para satisfazer os 
clientes.” 

Célia Maria, Proprietária do Kuca Feita Cabeleireiros – Pró Saúde

“Nesses 40 anos que tenho de profissão, percebo que os diferenciais 
mais relevantes para a fidelização das clientes são a qualidade do tra-
balho, o carinho e o sorriso no rosto. Além disso, fazemos vários paco-
tes promocionais para as nossas clientes que se tornaram um sucesso. 
Elas adoram o nosso atendimento!”

Ieda Melo, Proprietária do Salão New Fidele

“Somos um Studio de Beleza com variedade de serviços. Trabalhamos 
com cabelo, unha, estética, tratamentos para emagrecimento, depila-
ção a laser e Dia da Noiva. Além disso, realizamos promoções e sorteios 
em nossas redes sociais, fazendo com que os clientes se interajam 
ainda mais com o Studio.” 

Bruno Rupf, Proprietário do Studio Bruno Rupf

“A continuidade nos preços internos e a pontualidade são fatores im-
portantíssimos para a satisfação do cliente. Além disso, a nossa clínica 
conta com uma equipe muito bem preparada. Sempre participamos de 
congressos e workshops para nos atualizarmos sobre as tendências e 
melhorar a nossa capacitação.”

Karina Peres, Fisioterapeuta e sócia-proprietária da clínica Anova 
Estética

“Entendemos as peculiaridades de cada cliente, o que nos permite 
superar suas expectativas. Temos mais de 25 anos no mercado da 
beleza e oferecemos um serviço cada vez mais capacitado. Mas 
buscamos ir além, trabalhando com o objetivo de gerar uma expe-
riência prazerosa em todos os momentos do nosso atendimento.”
 
Denilde Gois, Proprietária do Centro de Beleza e Estética 
Ce Stylle Coiffure

“Nós prezamos sempre pelo bom atendimento, pela honestidade e pelo 
bom humor. Também nos preocupamos com os materiais, que são sem-
pre esterilizados. Além disso, a excelência profissional é necessária para 
alcançar um bom resultado. Por isso, realizamos treinamentos contínuos 
e participamos de feiras e workshops.”

Paulo Azevedo, Proprietário do Salão P&A

Profissionais de beleza destacam a importância do bom atendimento 
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Seja para emagrecimento, condicionamento físico, ganho 

de massa muscular ou mesmo para fugir do sedentarismo, 

estamos prontos para te atender e oferecer serviços que irão 

potencializar sua capacidade e seus resultados. Nosso 

principal equipamento é o seu corpo! 

Aprenda a utilizá-lo de forma correta e 

transforme-o em uma máquina! 

Rua Luther King, 20 - Cidade Nova

(31) 3785-6077 | (31) 99902-1077

estudioaurea@hotmail.com

O Criare Núcleo de Aprendizagem está com as inscrições abertas para o curso pre-
paratório do 6º ano do Colégio Militar. A instituição está localizada na Rua Caconde, 28, 
no bairro Nova Floresta. O curso contará com turmas de, no máximo, 10 alunos e as aulas 
acontecerão no período da tarde. Além do curso preparatório, o Criare oferece atendimen-
to para todas as faixas etárias. Dentre os trabalhos realizados pelo núcleo estão: acolhi-
mento ao aluno (horário flexível), atendimento pedagógico, fonoaudiologia, musicalização 
infantil, orientação nos trabalhos acadêmicos, psicopedagogia, reforço escolar e terapia 
ocupacional. Mais informações: 3582-7031. 

Instituição oferece curso preparatório para o 
Colégio Militar

CIDADE NOVA INFORMA

Os moradores da região do Cidade Nova ganharam um novo espaço como opção 
gastronômica. O Assados do Chef, localizado na Rua Ana de Carvalho Silveira, 316, loja 
5, no bairro Silveira, é um estabelecimento especializado em carnes assadas, que tra-
balha também com massas especiais congeladas. Inaugurado recentemente, o negócio 
surgiu para suprir a vontade que os sócios-proprietários tinham de iniciar seu próprio 
empreendimento. O chef e sócio-proprietário, Bráulio Lott Câmara, é descendente de 
italianos e está envolvido com gastronomia desde a sua infância. “As mulheres da mi-
nha família sempre cozinharam muito bem. E antes de abrir o negócio, nós fizemos uma 
pesquisa em várias regiões de BH e identificamos que aqui no bairro Silveira não havia a 
oferta de um serviço como o nosso, sendo que é um bairro com vários moradores, mui-
tos prédios e um público acostumado com produtos e serviços de qualidade”, ressalta. 
O Assados do Chef também trabalha com encomendas, alguns produtos a pronta-entre-
ga e delivery. Mais informações: 3468-4245.

Nova casa de assados chega à região

DIVULGAÇÃO

VINÍCIUS BRANDÃO
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Criare - Núcleo de Aprendizagem, atende todas as faixas etárias e níveis escolares. Nossos pro�ssionais s�o �uali�cados, atuantes no 
mercado e trabalham de acordo com as necessidades dos nossos alunos.
Temos um espaço amplo e acolhedor, Venha nos fazer uma visita!

Rua Caconde, 28 - Nova Floresta - Belo Horizonte - MG   
Contatos:(31) 3582-7031  (31)98894.8164 - nucleocriare@gmail.com
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GENTILEZA URBANA

SUA ATITUDE FAZ A DIFERENÇA
Assentos preferenciais

        Mais do que gentileza urbana, garantir o 
direito dos idosos e de pessoas com neces-
sidades especiais ou mobilidade reduzida é 
um gesto de cidadania e respeito. O trans-
porte público sempre tem sido um problema 
para os idosos, não só em nossa cidade, 
mas em todo o país. Diariamente, cerca de 
180 mil passageiros com mais de 65 anos 
se locomovem na grande BH utilizando o 
transporte público e são vítimas de desres-
peito. Eles sofrem principalmente no que diz 
respeito a degraus altos, motoristas que não 
param no ponto, motoristas que arrancam o 
ônibus de forma brusca e, em especial, aos 

assentos preferenciais ocupados por jovens 
e adultos.  Ônibus, metrôs, trens ou aviões, 
em todo e qualquer tipo de transporte pú-
blico existe um lugar reservado (10% dos 
assentos) especialmente a idosos, grávidas, 
obesos ou pessoas com dificuldades de 
locomoção que deveriam ser respeitados. 
Cabe a toda a população ter bom senso e 
respeito aos que precisam desses lugares. 
Dentro de alguns anos você também será 
idoso e precisará desse respeito. Portanto, 
seja um cidadão consciente e respeite os di-
reitos ao assento preferencial para vivermos 
em um ambiente mais tranquilo e solidário.

►   Caso o número de assentos preferenciais seja insuficiente, ceda o seu lugar;

►   Solicite, com educação, que os outros passageiros respeitem os bancos reservados;

►   Podemos ainda ajudá-los a embarcar e desembarcar caso necessitem de ajuda.

Praticando o bom senso no transporte público

INTERNET


