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- Dólar tem pico de valorização nesta sexta-feira

- Rede social cria relacionamento mais estreito
com as empresas
(16:53)

QUI, 29 DE NOVEMBRO DE 2012 09:51

(16:43) - Paulo Skaf diz que crescimento de 0,6% do PIB
já era esperado

Com o aquecimento do mercado de beleza em Angra dos Reis, a cidade passa a oferecer um grande campo de
trabalho para pessoas com especialização na área. A fim de contribuir com o déficit de cursos profissionalizantes e

(16:38) - Baixo investimento e retorno rápido em franquia
de rastreamento

aprimorar a qualidade dos serviços oferecidos nos salões, chega à cidade o Instituto Embelleze, maior centro de
formação profissionalizante da área de beleza da América Latina. A inauguração ocorre nesta quinta-feira, dia 29 de
novembro.

(16:19) - Bolsas europeias não definem tendência à
espera de avanços nos EUA
(16:00) - Ministro comemora aumento do PIB
agropecuário 3º trimestre

“Os salões nunca estiveram com tantos clientes e observamos um acelerado crescimento pelos bairros. Com isso, a

(15:42) - Ministério da Saúde anuncia produção nacional
do Atazanavir

demanda de profissionais está intensa e quem tem uma formação diferenciada se destaca”, explica a empresária
Aline Brito, que está à frente do empreendimento, junto com a sócia Gisele Dalmora.

(15:21) - Emprego na construção recua 0,22% em
outubro

Localizada no Centro, a nova escola possui salas equipadas para oferecer aos alunos os cursos de Cabeleireiro
Profissional Academy Hair, Depilação, Maquiador Profissional, Manicure e Pedicure. A possibilidade de uma
profissão rentável em curto prazo é um dos principais atrativos, bem como a possibilidade de empreender o próprio
negócio, obtendo independência financeira. “Com uma marca reconhecida em todo o território nacional, chegamos a
Angra dos Reis para suprir as necessidades do mercado, oferecer formação profissional de qualidade e transformar
vidas por meio da beleza”, completa Gisele Dalmora.
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