
NEUNI: Unindo e incentivando 

empreendedores do UNIPTAN
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Agro / Pet
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Aquarilândia
Peixes ornamentais, 

projetos e manutenções! 
Tudo para aquarismo.

Mimos Pet
Oferecemos serviço de 

Banho, tosa na máquina, 
tosa na tesoura e 

hidratação de pelos. 
Atendimento individual, 

não misturamos 
cachorros.

Logo empresa 1 Logo empresa 2 Logo empresa 3

@mimos_p

Chão Nosso
Somos agro e somos 
pet. Somos cão, gato, 

papagaio, coelho, vaca, 
galinha, periquito e 

cavalo. @aquarilandia

@chaonossoagropecuaria

https://www.instagram.com/aquarilandia/
https://www.instagram.com/chaonossoagropecuaria/
https://www.instagram.com/mimos_p/


Alimentação
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American coffee
É o tipo de negócio 

focado no bem estar, e 
na satisfação daqueles 

que amam delícias.

Bolos da Fê
Bolos de pote, bolos 

para Aniversários, Bolos 
para café da tarde, doces 

tradicionais, Ovos de 
Páscoa, chocotone

entre outras gostosuras.

Logo empresa 1 Logo empresa 2 Logo empresa 3

Biscoitos de São 
Thiago

(revenda)

@americancoffeesjdr

@mariaeduarda.alvim

@bolos_da_fe

https://www.instagram.com/americancoffeesjdr/
https://www.instagram.com/mariaeduarda.alvim/
https://www.instagram.com/bolos_da_fe/
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Para quem gosta de 
alimentos saudáveis livre  

de açúcar, glúten e 
conservantes. Trabalho 

com pães, bolos no pote 
e brownie com 

ingredientes 100% 
naturais.

Rosana Café
Quitandas Caseiras:

Bolos 
Roscas 

Biscoitos 
Salgado Assado

Salgado Frito
Lasanha (congelada)

Logo empresa 1 Logo empresa 2 Logo empresa 3

Thays bombons 
Bombons Trufados

@elienegbb @rosanacafe5

@thayscosta25

https://www.instagram.com/elienegbb/
https://www.instagram.com/rosanacafe5/
https://www.instagram.com/thayscosta25/
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Bares e 
Restaurantes
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O Pub mais divertido 
de São João del-Rei

Deliciosa comida 
caseira!

Localizado em São 
João del-Rei na 

Colônia do Marçal, 
trabalhamos com 
Delivery's e Pratos 

Feitos! 

Logo empresa 1 Logo empresa 2 Logo empresa 3

Comida Caseira em 
São Sebastião da 

Vitória.
Almoço, pizzas, 

porções e muitos mais!@beipub

@ze_restaurante

@papodeamigos.rest

https://www.instagram.com/beipub/
https://www.instagram.com/ze_restaurante/
https://www.instagram.com/papodeamigos.rest/
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Construção Civil
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Venda de imóveis e 
construções em 

São João del-Rei e 
região.

Projetos Arquitetônicos, 
estrutural, elétrico, 

hidráulico, bombeiro, 
loteamento, 

regularização de obras, 
perícias e laudos 

técnicos @atelliimoveis

@resgallaengenharia

https://www.instagram.com/atelliimoveis/
https://www.instagram.com/resgallaengenharia/
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Consultoria
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Marketing Digital com 
foco na gestão de 

tráfego e mapeamento 
das emoções humanas 

de acordo com seu 
negócio, marca ou 

produto.

Foco em ensinar 
pessoas comuns a 

iniciarem seu negócio 
online! Como fazer 
vendas de produtos 

digitais, pela Internet e 
sem sair de casa.

@idgestaodigital @larissaresende_s

https://www.instagram.com/idgestaodigital/
https://www.instagram.com/larissaresende_s/


14

Fotografia
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Lorayne Reis 
Fotografia: 

Apaixonada por 
fotografia, por poder 

registrar e eternizar os 
momentos mais 

marcantes dos meus 
clientes

@lreisfotografia_ lreisfotografia

https://www.instagram.com/lreisfotografia_/?igshid=193kfqrbjqldc
https://www.facebook.com/pg/lreisfotografia/posts/
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Informática / 
Papelaria
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Cópias, encadernação 
e outros serviços.

Manutenção em 
computadores, 
instalação de 

softwares, formatação, 
instalação de 

impressoras e outros.

Logo empresa 3

Artigos de papelaria, 
escritório, presentes.

@copyrei

@dell_informatica

@qualyart.papelaria

https://www.instagram.com/copyrei/
https://www.instagram.com/dell_informatica/
https://www.instagram.com/qualyart.papelaria/
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Roupas e 
Acessórios
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Hanger
Moda Feminina e 

Masculina em 
Tiradentes

L´Amour Store
Moda Feminina em 

Resende Costa

Hering
Moda Feminina e 
Masculina em São 

João Del Rei

@loja_hanger @heringsaojoaodelrei
@lamourstore18

https://www.instagram.com/loja_hanger/
https://www.instagram.com/heringsaojoaodelrei/
https://www.instagram.com/lamourstore18/


Ooh Lala
Loja de moda feminina 

localizada no 
Shopping Hills em São 

João del-Rei

Ponto Uniforme
Empresa no ramo de 

confecção de 
uniformes e 

personalizados como 
camisas, calças, 

casacos, jalecos, entre 
outros. 

Srta Lotti
Joias em prata 925. 

Cordões, anéis, brincos 
e pulseiras .

@oohlala.loja

@ponto.uniforme

@srta.lottiprataria
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https://www.instagram.com/oohlala.loja/
https://www.instagram.com/ponto.uniforme/
https://www.instagram.com/srta.lottiprataria/


Thaís Modas
Roupas femininas, 
semijoias e natura

The Closet por Mari 
moda feminina 

localizada em  São 
João del-Rei

Thaís Santos Moda 
Praia

Moda praia em geral

@tthaismodas Thaís Santos
@the_closet_mari
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https://www.instagram.com/tthaismodas/
https://www.facebook.com/profile.php?id=100015269348421&sk=media_set&set=piaarp.100015269348421&type=1
https://www.instagram.com/the_closet_mari/


Saúde, beleza 
e bem estar
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A Barbearia Chronos é 
uma empresa 

especializada para 
cuidados da beleza 

masculina onde conta 
com profissionais de 

alto nível.

Loja e Oficina de 
esportes em 

geral em Tiradentes

@barbearia_chronos

@lugardoesporte
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https://www.instagram.com/barbearia_chronos/
https://www.instagram.com/lugardoesporte/


Personal Trainer com 
atendimento remoto

Academia de Ginástica 
em São João del-Rei

@rhandy_trainer @xtremegym_sjdr
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https://www.instagram.com/rhandy_trainer/
https://www.instagram.com/xtremegym_sjdr/


Transporte
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Circular Moto Táxi 
Matosinhos

O único aplicativo de 
transporte sobre 2 
rodas na cidade de 
São João del-Rei e 

região

@moto.sj

circular.mototaxi
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https://www.facebook.com/circular.mototaxi
https://www.instagram.com/moto.sj/


Turismo e 
Entretenimento
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Vou pra Minas
Site com informações 
de São João del-Rei e 

região.

@voupraminas
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https://www.instagram.com/voupraminas/


Entre em contato
mayara.borges@uniptan.edu.br

https://forms.gle/8UR5w86LrUKBv9FC9

Formulário para cadastrar sua empresa:
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https://forms.gle/8UR5w86LrUKBv9FC9

