
DICAS PARA CRIANÇAS
Durante o mês de Julho as escolas entram em recesso e 
falta criatividade para entreter as crianças? Muitas vezes 
não dá para viajar com os filhos, mas é possível sim se 
divertir por aqui! Anote nossas dicas para BH e região! 

AO AR LIVRE E GRATUITO:
Experimente levar a criançada para um piquenique no 
parque. É grátis!

Parque das Mangabeiras
Av. José do Patrocínio Pontes, 580 - Portaria Sul | 
Mangabeiras, Belo Horizonte
Parque Municipal
Avenida Afonso Pena 1377 | Centro, Belo Horizonte
Parque Ecológico da Pampulha
Av. Otacílio Negrão de Lima, 7111 | Parque Ecológico | 
Pampulha, Belo Horizonte
Parque Ecológico Roberto Burle Marx
Av. Ximango, 809 | Flávio Marques Lisboa, Belo Horizonte
Parque Ecológico do Bairro Caiçara
Rua Tico-Tico, 100 | Alto Caiçara, Belo Horizonte

PROGRAMAS CULTURAIS
Para quem adora museu, vale a pena uma dose extra de cultura, 
né? Então anota essas dicas aí:

Inhotim
Além do lugar ser lindo, cheio de jardins, é recheado de 
exposições e programações culturais! Fica na região de 
Brumadinho e vale a pena passar o dia inteiro lá! 
Terça, quinta, sexta, sábado, domingo e feriado: R$ 44,00 (inteira)
Quarta-feira (exceto feriado): entrada gratuita*
Fechado às segundas-feiras. | Crianças até 5 anos não pagam

Museu de Ciências Naturais PUC Minas
Av. Dom José Gaspar, 290, Coração Eucarístico.
Horário de funcionamento: terça-feira à sábado, das 9h às 17h.
Ingresso: R$10,00 (crianças até 3 anos estão isentas; de 
4 a 12 anos pagam R$5, e maiores de 60 anos também 
pagam R$5)
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FÉRIAS
SHOW DO BITA – Cine Theatro Brasil 
Sucesso em todo o Brasil, com mais de 2 bilhões de 
visualizações no Youtube, e indicado ao Grammy Latino 
2018 na categoria de Melhor Álbum para Crianças, o 
fenômeno infantil Mundo Bita apresenta o espetáculo 
“SHOW DO BITA – Viva as Descobertas”. 
No domingo, 14 de julho às 11h e às 16h 
Valor dos ingressos: INTEIRA – R$ 60 e MEIA – R$ 30

DIVERSÃO NO SHOPPING 
Parque Jumanji no Minas Shopping
Um espaço repleto de brincadeiras inspiradas no filme 
Jumanji. A diversão conta com brinquedos de escalada e 
de arvorismo, além de réplicas de um hipopótamo e de um 
jaguar em tamanho real.

A atração vai até o dia 12 de agosto, de segunda-feira a 
sábado, das 10h às 22h; domingos e feriados, das 14h às 
20h. 30 minutos de diversão custa R$ 25.

Parque Unicórnio Mágico - Shopping Estação
Um tobogã de nove metros de altura, todo iluminado com 
LED, um escorregador competition e um inflável gigante, 
dentro de uma piscina com mais de 300 mil bolinhas, farão 
a alegria dos visitantes até o dia 31 de julho.

O Parque ficará na praça de eventos, no Piso L1, das 10h 
às 22h, de segunda a sábado, e aos domingos, das 14h às 
20h. O grande diferencial será o encontro gratuito com o 
personagem aos sábados, das 16h às 18h, em frente a um 
painel instagramável montado especialmente para quem 
quiser registrar o momento. Os ingressos custam R$ 20, 
dando direito a 30 minutos no brinquedo.

Planeta Bolinha - BH Shopping
Um universo de 300 mil bolas está esperando a criançada no 
Planeta Bolinha, no BH Shopping. A piscina de bolinhas, que 
ficará no Piso Mariana (4º andar), tem o tema espaço sideral 
e fica no mall até 28 de julho.

Crianças de 4 a 12 anos poderão participar da brincadeira. A 
programação funciona das 10h às 22h, de segunda a sábado, 
e, aos domingos e feriados, das 12h às 21h. O preço de R$1,50 
será cobrado por minuto.



LAVANDERIA
Esse mês vamos falar sobre o setor que foi cenário e 
protagonista da nossa última campanha: A LAVANDERIA <3

Impossível não se apaixonar pelas fotos que foram feitas lá, 
pois mostra muito bem um dos principais responsáveis por 
deixar o Jeans Patogê do jeitinho que é: maravilhoso e amado 
por todos os clientes! 

É na lavanderia que os efeitos nas peças e testes são 
realizados. O processo é quase que artístico. Desde o acid 
wash, até os puídos e detonados, tudo acontece aqui!

Usamos pedras, produtos químicos, tampinhas de pet 
(sabiam dessa?) e o nosso cheirinho especial (aquele cheiro 
de Patogê nova que os lojistas amam de paixão). 

O time responsável, por deixar as peças como elas são,  
é composto por: Ademir Lopes, Aguinaldo de Paula, Alisson 
Brito, Barbara Campos, Bruno Diniz, Bruno Nunes, Douglas 
dos Anjos, Edson Nascimento, Edson Silva, Eduardo Duarte, 
Elton Faria, Esdras Santos, Evandro Dessupoio Gedilson 
Araujo, Igor Dias, João Bitencourt, Julio Cesar Silva, Laercio de 
Oliveira, Leandro Vital, Leonardo Santos, Luan Soares, Marcos 
Freire, Marcos Reis, Marcos Vinicius Morais, Maria Luiza Belo, 
Maurilio Figueiredo, Melissa Dias, Miremar Coelho, Monique 
Freitas, Nilson Guimarães, Ricardo de Melo, Rosilena Campos, 
Sinara Matos, Tulio Costa e Welson Silva
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CONHEÇA O SETOR



Você sabia que dá pra saber tudo sobre seu FGTS de  
forma muito prática? 

É só instalar o aplicativo no seu celular! Olha só  
quantos benefícios:

• O trabalhador pode acompanhar sua conta FGTS com 
muito mais praticidade. 
• Com o App FGTS Trabalhador, você pode consultar os 
depósitos em sua conta FGTS
• Atualizar o seu endereço 
• Localizar os pontos de atendimento CAIXA mais próximos. 
• Consultas direto do seu smartphone, a qualquer hora e em 
qualquer lugar.
• Contribua para a sustentabilidade do planeta, evitando a 
impressão em papel. Basta visualizar o extrato do FGTS em 
PDF e enviar para seu e-mail. 
• Disponível para Iphone (na App Store), Android (na Google 
Play) e Windows (na Windows Store). 
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FGTS
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Você sabe o que é o Fundo de Garantia e para que serve? 
Quando posso usar o dinheiro? Quem é responsável pelos 
depósitos mensais? Vem com a gente, que a Patogê te explica: 

O QUE É O FGTS
O Fundo de Garantia do Tempo de Serviço (FGTS) foi criado 
com o objetivo de proteger o trabalhador demitido sem 
justa causa, mediante a abertura de uma conta vinculada 
ao contrato de trabalho.

No início de cada mês, os empregadores depositam em 
contas abertas na Caixa, em nome dos empregados, o valor 
é correspondente a 8% do salário de cada funcionário.

POR QUE O FGTS FOI CRIADO
Com o FGTS, o trabalhador tem a oportunidade de formar um 
patrimônio, que pode ser sacado em momentos especiais, 
como o da aquisição da casa própria ou da aposentadoria 
e em situações de dificuldades, que podem ocorrer com a 
demissão sem justa causa ou em caso de algumas doenças 
graves.

Assim, o FGTS tornou-se uma das mais importantes fontes 
de financiamento habitacional, beneficiando o cidadão 
brasileiro, principalmente o de menor renda.

A importância dos recursos do Fundo para o  
desenvolvimento do país ultrapassa os benefícios da 
moradia digna, pois financiam, também, obras de 
saneamento e infra-estrutura, gerando melhorias na 
qualidade de vida, ao proporcionar água de qualidade, 
coleta e tratamento do esgoto sanitário.

O FGTS tem sido a maior fonte de recursos para a Habitação 
Popular e o Saneamento Básico.

 QUEM TEM DIREITO AO FGTS
Todos os trabalhadores regidos pela CLT que firmaram 
contrato de trabalho a partir de 05/10/1988.

O FGTS não é descontado do salário, é obrigação  
do empregador.

Conheça as situações nas quais você pode sacar os recursos 
de sua conta vinculada:

• Demissão sem justa causa
• Término do contrato por prazo determinado
• Rescisão por falência, falecimento do empregador individual, 
empregador doméstico ou nulidade do contrato
• Rescisão do contrato por culpa recíproca ou força maior
• Aposentadoria
• Necessidade pessoal, urgente e grave, decorrente de 
desastre natural causado por chuvas ou inundações que 
tenham atingido a área de residência do trabalhador, quando a 
situação de emergência ou o estado de calamidade pública for 
assim reconhecido, por meio de portaria do Governo Federal
• Suspensão do Trabalho Avulso
• Falecimento do trabalhador
• Idade igual ou superior a 70 anos
• Portador de HIV - SIDA/AIDS (trabalhador ou dependente)
• Neoplasia maligna (trabalhador ou dependente)
• Estágio terminal em decorrência de doença grave (trabalhador 
ou dependente)
• Permanência do trabalhador titular da conta vinculada 
por três anos ininterruptos fora do regime do FGTS, com 
afastamento a partir de 14/07/1990
• Permanência da conta vinculada por três anos ininterruptos 
sem crédito de depósitos, cujo afastamento do trabalhador 
tenha ocorrido até 13/07/1990
• Aquisição de casa própria, liquidação ou amortização  
de dívida ou pagamento de parte das prestações de 
financiamento habitacional

FGTS


