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Benefícios da prática da leitura
Diariamente, mesmo sem percebermos, praticamos o ato da leitura. E
isso acontece desde quando começamos a lidar com o mundo à nossa volta e a compreendê-lo. A importância
da é inquestionável para a formação
do ser humano. Por meio dela, conhecemos o que até então era desconhecido, ampliamos nosso vocabulário,
dominamos mais a linguagem, aprendemos a empregar melhor com as palavras, a nos expressarmos com mais
clareza e ainda despertamos o nosso
imaginário para ver o mundo sob as

mais diversas perspectivas. De fato, a
mente se abre para o conhecimento.
Muito se fala sobre a necessidade
de a leitura ser estimulada na criança desde os seus primeiros meses de
vida e isso já é um fato comprovado.
Quem começa a ouvir histórias mais
cedo, e também a ler mais cedo, certamente terá mais possibilidades de
se tornar um leitor assíduo e um adulto mais bem-sucedido.
O primeiro contato da criança
com a leitura normalmente acontece
quando ela vê os pais com um livro na

mão. Ela pode nem ter consciência do
que significa aquilo, mas a tendência
é que, algum tempo depois, repita
aquele gesto, pois os pais são seus
maiores exemplos.
As escolas também contribuem
significativamente nesse processo, pois são elas que oferecerão as
principais ferramentas para o desenvolvimento da prática da leitura. As
instituições da região do Cidade Nova
estão atentas a isso e incentivam com
diversas atividades, além de apostarem métodos e na parceria com os

pais para promover uma leitura com
qualidade. Não há dúvida que a união
dos pais com a escola proporciona um
resultado totalmente eficaz e dificilmente negativo. Ainda mais quando
tudo é feito de maneira espontânea,
e mostrando meios de criar, naturalmente, esse interesse e a curiosidade
para saber as “cenas” das próximas
páginas e o final de uma história contida em um livro.
Leia mais nas páginas 6, 7, 8 e 9
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CRÔNICA
A desconexão dos relacionamentos
Meu amigo leitor, o que
está acontecendo com as
pessoas em geral? O que
está acontecendo com a
humanidade? Por que as
pessoas têm perdido tanto a
referência do certo e do errado, do justo e do injusto?
Por que estão tão agressivas
e egoístas? Por que querem
levar vantagem em tudo a
qualquer custo? O que podemos esperar do futuro se
as coisas continuarem nesse ritmo e com essas condutas?
Mata-se por nada, a sexualidade é banalizada, desvalorização da vida, desrespeito ao espaço do próximo,
abusiva corrupção e violência, espaços comerciais e
gastronômicos que te atendem mal e ainda reclamam
das vendas e do movimento, empresas que querem
ganhar a todo custo, já que não estão vendendo bem
em meio à crise e praticam preços absurdos para compensar. Sabemos que isso hoje é rotina em nossa vida,
mas a frequência aumenta e se pararmos para pensar
é assustador imaginar até onde chegaremos.
Isso porque as pessoas estão cada vez mais desconectadas da realidade. Perdendo a noção do certo
ou errado, do bem e o do mal e banalizando corrupção,
roubo, estupro e assassinato. Virou rotina, tanto que
mais de 80% das notícias da maioria dos jornais são
sobre isso.
É triste e assustador perceber como as pessoas
têm se tornado egoístas e agressivas, mas também

amedrontadas e em cima do muro. Hoje a arte de
confiar numa pessoa se tornou mais complexa. Uma
conversa sutil e amigável que você pode ter com alguém em quem confia pode se tornar uma bomba
relógio e se virar completamente contra você. Nessa
ambição de sempre ganhar, as pessoas querem estar
dos dois lados. Querem as vantagens de se jogar nos
dois times. As relações humanas hoje são mais desgastadas. A maioria teme aproximações a até mesmo
um contato ou uma possível parceria profissional pode
levar a pessoa à desconfiança, levando as coisas para
o lado pessoal.
Tudo isso me preocupa e me faz sentir saudades
das décadas passadas, quando, mesmo com uma
comunicação mais limitada e não tão dinâmica como
hoje, em que se fala com todos a qualquer momento
e em qualquer lugar do mundo com poucos toques no
celular, as pessoas eram mais abertas e confiáveis.
Por isso que tínhamos mais amigos e nos encontrávamos mais vezes com a família e as pessoas do nosso
convívio. Só para dar um exemplo, hoje, se você não
faz uma festa para comemorar seu aniversário e se
você não trabalha numa grande empresa, certamente
mais de 90% dos parabéns que você recebe serão via
WhatsApp e Facebook.
Voltando à questão da confiança, realmente existem pessoas que apresentam dificuldades em confiar,
independente de serem conhecidos ou não. Certamente existe um motivo para isso. Fatos decepcionantes, frustrações com atitude de outras pessoas e
até mesmo medo de perder relacionamentos, posses,
posição ou poder. E, infelizmente, isso faz com que as

relações sejam comprometidas. Existe até um termo
que se assemelha a isso: Transtorno de Personalidade
Paranoide, em que a pessoa desconfia de tudo e de
todos, imaginando que os outros estão sempre propensos a lhe fazer algum mal.
Os dias atuais e o comportamento das pessoas
comprometem todas essas questões. Do casamento ou namoro ao trabalho, das relações familiares às
negociações profissionais. Vivemos em tempos em
que existe uma evidente perda de princípios, valores
morais, respeito e ética. Mas não podemos deixar que
isso atrapalhe nossa vida, nossos princípios e nossos
relacionamentos. Se vivemos em sociedade e somos
obrigados a nos relacionar, devemos aprender a lidar
com as mais variadas situações.
Nossas ideias e nossa vida não podem ser baseadas em nossos temores. Medos são reações normais
frente às possíveis ameaças, mas devemos saber
quando alimentá-los ou não. Em todas as situações
existem os dois lados e muitas vezes é preciso confiar
para fazer bons negócios e ter bons relacionamentos. E
mesmo que haja decepções é primordial ter a consciência de que pessoas podem errar e nos decepcionar.
É isso que nos garante lidar da melhor maneira com
as mais diversas situações. Um bom convívio pessoal
e profissional faz com que a vida seja mais leve, mais
dinâmica e mais divertida. Que Deus se manifeste no
seu coração cada vez mais. Que assim seja!
Fabily Rodrigues (Diretor / Editor da Em Foco Mídia)
emfocomidia@emfocomidia.com.br
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CIDADE NOVA INFORMA

Hamburgueria artesanal chega ao bairro Palmares
DIVULGAÇÃO

Os moradores da região do Cidade Nova ganharam
um novo espaço como opção gastronômica. A Wanted Burguer Artesanal, localizada na Rua Jorge Angel
Livraga, 35, no bairro Palmares, é um estabelecimento
focado em hambúrguer artesanal, que trabalha também com milk-shake, açaí, batata artesanal e sucos.
Inaugurado recentemente, o local segue todas as normas da vigilância sanitária e conta com uma cozinha
própria para a produção do seu hambúrguer. “Temos
uma estrutura que foi desenvolvida para esse traba-

lho. Contamos com churrasqueira a gás e char boiler.
As nossas carnes são grelhadas e depois levadas na
chapa, dessa forma evita a contaminação cruzada”, explica o proprietário Cleber Tavares.
Ele destaca que o foco do seu atendimento é o
delivery. “O nosso atendimento acontece 90% por telentrega. Os nossos hambúrgueres chegam quentinhos
e as bebidas geladas”, revela. A hamburgueria funciona todos os dias, das 18h às 24h. Mais informações:
2555-7505.

Ginástica do Cérebro é inaugurado no Cidade Nova
A Ginástica do Cérebro inaugurou sua primeira unidade em Minas Gerais, no dia 3 de setembro deste ano.
Localizada na Rua Nélson Soares de Faria, 407, loja 1,
no bairro Cidade Nova, a organização tem como principal objetivo melhorar o estilo de vida das pessoas por
meio de estímulos cognitivos e motores, para potencializar os hemisférios do cérebro. A empresa recebe
alunos a partir de cinco anos de idade.
A sócia-proprietária e psicóloga, Kátia Carias, explica os benefícios das atividades feitas na Ginástica
do Cérebro. “As atividades auxiliam no melhor fun-

IGOR ALBUQUERQUE

cionamento do raciocínio lógico, na concentração,
na atenção, na coordenação motora, na organização
diária e no relacionamento interpessoal. Para os idosos também há inúmeras vantagens, dentre elas, na
coordenação visoespacial e no funcionamento da memória”, destaca.
A unidade em Belo Horizonte funciona das 8h30 às
18h nas segundas, terças, quintas e sextas-feiras. Nas
quartas-feiras o funcionamento ocorre das 8h30 às
21h e aos sábados das 8h às 14h. Mais informações:
3785-7767.

Novo espaço de educação se firma na região
IGOR ALBUQUERQUE

No início de 2016 o bairro Nova Floresta ganhou mais
uma instituição voltada para o conhecimento e para a
educação. O Criare foi montado para alunos, a partir do
1º ano do Ensino Fundamental com necessidade de apoio
em qualquer disciplina escolar ou competência psicopedagógica.
A proprietária do Criare, Juscirlane Santos Guerra, fala
sobre o conceito que norteou a escolha do nome e sua
proposta ao trabalho: “Criar é inovar, desenvolver, crescer.
O símbolo da árvore complementa essa ideia, por se tratar
de algo que começa como uma semente e vai ganhando

Dra. Bruna Borges de Miranda
Clínica-geral CRO-MG 35455

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

Clínica-geral
Tratamento de canal
Próteses
Implantes
Aparelhos fixos e removíveis
Clareamento dental
Tratamento estético
R. Cel Pedro Paulo Penido 140 lj 5 - Cidade Nova tel: 3484-3051
R. Padre Eustáquio 1750 - Carlos Prates tel: 3417-0728

vida, sendo que os frutos da árvore do Criare são os livros,
o conhecimento que se multiplica. Fazemos um mapeamento das necessidades e do perfil de cada aluno, contando com apoio de professores de diversas capacitações
como psicólogos e fonoaudiólogos, por exemplo”, revela.
Com turmas estruturadas e um atendimento crescente, em menos de um ano de fundação o Criare já vislumbra
novos projetos como a implantação de uma loja com material pedagógico exclusivo produzido no local e consultoria empresarial nas áreas de psicologia e pedagogia. Mais
informações: 3582-7031.
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GENTILEZA URBANA

Sua atitude faz a diferença: Doação de medula óssea
Pessoas portadoras de leucemia, anemias graves e imunodeficiências necessitam de um tratamento específico, muitas vezes com transplante de medula óssea. A chance de encontrar um doador compatível
é, em média, de uma a cada 100 mil pessoas. Portanto, quanto mais
voluntários, melhores as possibilidades que os pacientes em tratamento têm de conseguirem a cura. É possível se cadastrar como doador voluntário de medula óssea nos Hemocentros de cada estado do Brasil.
O cadastro vai para o Registro de Doadores Voluntários de Medula
Óssea e pode ser utilizado em todo o país. Diversas campanhas são
realizadas com o objetivo de mostrar para a população que a doação
pode ser apenas um incômodo passageiro para o doador, mas, para
quem recebe, pode ser a diferença entre a vida e a morte. A doação de
medula óssea é um verdadeiro gesto de solidariedade e de amor ao
próximo. Faça seu cadastro e seja um doador de medula óssea!

INFORMAÇÕES
A rejeição é rara no caso do transplante de medula;
Os riscos para o doador são somente referentes ao procedimento cirúrgico (se necessário);
Cabe ao doador de medula óssea manter seu cadastro atualizado sempre que possível;
Qualquer pessoa entre 18 e 55 anos com boa saúde pode ser doador;
Em caso de compatibilidade, o doador é então chamado para exames complementares.
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Os benefícios da parceria entre instituições de
A prática da leitura se faz presente em
nossas vidas desde o momento em que
começamos a lidar e a compreender o
mundo à nossa volta. Por meio da leitura,
despertamos o nosso imaginário e percebemos o mundo sob diversas perspectivas, relacionando a realidade ficcional
com a que vivemos. Pesquisas mostram
que as pessoas que começam a ler cedo
têm mais chances de se tornarem leitores
assíduos e adultos mais bem-sucedidos.
Mostram também que o contato com narrativas melhora o desempenho de uma
criança no seu futuro. No entanto, o dinamismo das tecnologias atuais tira o foco
dos livros e faz com que muitas pessoas
deixem essa leitura de lado, o que acaba
resultando em jovens mais desinteressados pela leitura, correndo o risco de terem
vocabulários cada vez mais pobres.

Segundo a pesquisa Retratos da
Leitura no Brasil, o brasileiro lê apenas
4,96 livros por ano – desses, 0,94 é indicado pela escola e 2,88 lidos por vontade própria. Do total de livros lidos, 2,43
foram terminados e 2,53 lidos em parte.
A pesquisa também revelou que o país é
composto de 56% de leitores e 44% de
não leitores.
Mas percebemos que as escolas estão atentas a isso e incentivam a prática
da leitura nas mais diversas atividades.
Preocupadas com um possível desinteresse das crianças ainda na idade escolar, as
instituições de ensino da região do Cidade
Nova apostam em métodos e na parceria
com os pais ou responsáveis para incentivar uma leitura com qualidade.
Para Jacqueline Caixeta, diretora pedagógica do Colégio São Miguel Arcanjo, a

leitura é uma porta aberta para o mundo e,
por meio dela, os alunos descobrem todo
o universo existente. “Começamos desde
cedo na educação infantil com a pseudoleitura, em que a criança finge estar len-

do um livro com texto plástico (ilustrado).
Esse exercício ajuda a criar o costume da
leitura, além de ser um ótimo exercício de
criatividade. Essa é a base para uma boa
interpretação de texto no futuro”, destaca.
FOTOS: DIVULGAÇÃO

CANTINHO DA ALEGRIA

IGOR ALBUQUERQUE

CRIARE

CID COSTA NETO

DONA CLARA

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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e ensino e família para a leitura dos estudantes
A coordenadora pedagógica da
Brinquedoteca – Cantinho da Alegria,
Vanessa Stephanie, cita alguns benefícios
que a leitura oferece: “A leitura auxilia no
desenvolvimento pessoal, estimula a cria-

tividade, melhora a desenvoltura e é boa
em qualquer idade.”
Hábitos e acessibilidade
Em um mundo em que os meios de

LOGOSÓFICO

MAXIMUS

comunicação, cada vez mais, dominam o
interesse das novas gerações, um desafio
frequente na vida dos pais e da escola é
criar o hábito da leitura nas crianças. Porém, a tecnologia também pode ser usada
a favor. “As novas plataformas de acesso
democratizaram a leitura de uma forma
muito positiva. Hoje em dia há mais facilidade para acessar as informações. O que
é essencial é motivar os alunos a acessarem de forma positiva”, esclarece Jacqueline Caixeta, do Colégio São Miguel Arcanjo.
A professora de redação do Colégio
Maximus – unidade Santa Inês, Mércia
Horta, concorda com a Jacqueline. “Hoje
as pessoas leem muito mais, mesmo que
seja nos celulares e nos computadores;
elas se comunicam o tempo todo. Mas
não podemos deixar de lado a leitura
tradicional. Procuramos sempre mesclar

livros clássicos, tradicionais e a leitura
digital. Além disso, sempre ouvimos e na
maioria das vezes acatamos as sugestões
dos nossos alunos”, ressalta.
A coordenadora pedagógica do
Colégio Logosófico, Mariana Gomes, revela
que atualmente os jovens têm lido muito,
mas não livros. “Com o avanço da tecnologia, ficou mais fácil ler de forma objetiva,
porém, é necessário fornecer orientações
aos alunos para que possam explorar os
recursos digitais, buscando leituras que
favoreçam pensar e refletir sobre questões
importantes, ampliando o conhecimento
em diversos assuntos e temas. Assim, eles
estarão realizando uma leitura mais subjetiva”, explica.
CONTINUA NAS PÁGINAS 8 e 9

SÃO MIGUEL ARCANJO
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Escolas e pais
Mariana Gomes ainda afirma que
a escola tem um importante papel ao
estimular o gosto e o hábito da leitura
desde a primeira idade. “Mostrar para as
crianças e para os adolescentes esse rico
universo é abrir para eles um mundo de
conhecimentos e de possibilidades e uma
nova perspectiva na forma de ver e perceber a vida”, salienta.
A coordenadora pedagógica do
Colégio Rui Barbosa – Unidade Palmares,
Cristiane Torres, reforça dizendo que a
educação e a sua qualidade estão diretamente ligadas à leitura: “O aperfeiçoamento do vocabulário e da escrita contribui para a criatividade do aluno-leitor.
Portanto, cabe a toda a equipe pedagógica orientá-lo e buscar maneiras de desenvolver tais habilidades.”
Para a diretora do Criare – Núcleo

de Aprendizagem, Juscirlane Guerra, os
pais são fundamentais para incentivar a
leitura. “A escola precisa que as famílias
estejam presentes e colaborem de forma
diretiva no trabalho do processo de ensino e aprendizagem. Além disso, a leitura
precisa se tornar um hábito e, para isso,
é preciso que ela faça parte da rotina da
família. Ler todos os dias é um dos principais incentivos”, afirma.
De fato os pais são os primeiros incentivadores da leitura. “Esse processo
de leitura acontece desde a primeira
infância. Os pais devem estimular e
também devem ser uma referência para
o filho, incentivando-o a buscar conhecimento por meio da leitura, da imagem
e até mesmo com filmes. É importante
lembrar que as crianças aprendem bem
mais com as atitudes do que com as
palavras.”, avalia Vanessa Stephanie, do
DIVULGAÇÃO

RUI BARBOSA

Cantinho da Alegria.
Memória
De acordo com diversos estudos, a
leitura de livros pode ser um exercício
valioso para o cérebro. Com a leitura, o
sangue flui para diversas áreas associadas à concentração e, no caso de uma
leitura mais crítica, também para áreas
menos ativas do cérebro. A psicóloga da
Ginástica do Cérebro, Kátia Carias, enfatiza isso: “À medida que as pessoas leem
mais, elas aumentam sua capacidade de
reter informações na memória de trabalho,
desenvolvendo novas conexões cerebrais,
bem como ganham melhor rendimento na
sua capacidade de concentração e foco.”
Projetos de leitura
São várias as maneiras de motivar
a leitura nas escolas e nas instituições.

Todas estão atentas e interessadas em
desenvolver projetos que criem o gosto
pela leitura em crianças e em jovens. No
Criare - Núcelo de Aprendizagem, existe
o projeto Adquirir Habilidade e Construir
Competências. De acordo com a diretora
Juscirlane Guerra, os principais objetivos
são: “Desenvolver o espírito crítico nos
alunos, incentivar a compreensão de textos jornalísticos e estimular a habilidade
de interpretação de textos e fatos.”
A Brinquedoteca - Cantinho da Alegria
também conta com diversas atividades
nesse sentido. Dentre elas: a oficina da
leitura, a contação de histórias, o karaokê
(trabalho de ritmo e precisão da leitura) e
o último projeto chamado SO-LE-TRAN-DO.
O Colégio Rui Barbosa tem a semana literária, que é um projeto multidisciplinar que
envolve a participação dos alunos, dos
seus pais e responsáveis. (Marina Coeli)
IGOR ALBUQUERQUE

GINÁSTICA DO CÉREBRO
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ENQUETE

Educadores opinam sobre a importância da leitura e da participação dos pais na educação
“Um ambiente com muitos livros, de diversos gêneros e formatos,
com dispositivos digitais que acessam a internet, se torna um
ambiente que favorece o gosto pela leitura. Mas só isso não é o
suficiente. Os pais são os modelos para os filhos. Pais que leem
e reconhecem o importante papel da leitura criam oportunidades
para que seus filhos leiam mais. Esse é o principal estímulo!”
Mariana Gomes, Coordenadora pedagógica do Colégio
Logosófico

“A leitura, quando não é estimulada no ambiente familiar, acaba
sendo vista, muitas vezes, como algo que não é de interesse do
indivíduo, já que acontece apenas em lugares rígidos e de forma obrigatória. No entanto, se o estímulo à leitura acontecer no
ambiente informal, principalmente no lar, é mais provável que a
criança tenha facilidade na compreensão de textos.”
Juscirlane Guerra, Diretora do Criare – Núcleo de Aprendizagem

“O hábito da leitura é adquirido no dia a dia e passa não apenas
pelas obras literárias, mas também em tudo que estamos lendo
durante todo o tempo. Não basta interpretar as palavras. É preciso desenvolver o senso crítico para esclarecer o que se está lendo
e saber o que se aplica na vida de cada um. Com isso, é possível
construir argumentos e contra-argumentos para se posicionar
diante do mundo.”
Mércia Horta, Professora de Redação do Colégio Maximus
Santa Inês

“Hoje em dia, o material impresso é muito importante. Os pais e
escolas devem incentivar as crianças a usarem os livros, a sentirem os cheiros e a se encantarem ao ver as imagens. A tecnologia
não compete, nesse ponto, com o impresso. E as instituições
de ensino e os familiares precisam mostrar que a leitura bem
aprofundada gera muito mais conhecimento e opiniões diversificadas.”
Jacqueline Caixeta, Diretora pedagógica do Colégio São
Miguel Arcanjo

“A participação da família na vida escolar dos alunos, principalmente nos anos iniciais, é uma base para a educação futura dessas crianças. O exemplo dos pais, lendo, escrevendo, dialogando
é essencial para que a criança possa obter uma melhor atuação
no processo de ensino e de aprendizado.”
Vanessa Stephanie, Coordenadora pedagógica da
Brinquedoteca Cantinho da Alegria

“O ambiente familiar é importantíssimo para introduzir na vida
das crianças o processo de linguagem. E, quando os pais apresentam os livros com aspectos positivos, dentro de uma rotina,
esse momento, para eles, é de grande importância, pois proporciona uma interação familiar e de conhecimento em conjunto.”
Kátia Carias, Psicóloga da Ginástica do Cérebro

“Pesquisas do mundo todo mostram que a criança que tem o hábito de ler desde cedo, principalmente se for com o acompanhamento dos pais e da escola, é beneficiada em diversos sentidos.
Ela aprende muito mais, enriquece o seu vocabulário, pronuncia
e escreve melhor as palavras, desenvolve a criatividade e adquire
uma bagagem cultural mais diversificada.”
Cristiane Gomes, Coordenadora pedagógica do Colégio Rui
Barbosa – Unidade Palmares

“Até os três anos de idade a memória afetiva da criança é muito
desenvolvida e ela tende a repetir os gestos dos pais. Ela não
sabe exatamente o porquê, mas quer fazer o que os pais fazem.
Por isso é muito importante que o prazer pela leitura aconteça no
ambiente familiar. Na escola os professores fornecerão as ferramentas necessárias para o desenvolvimento de algo que teve seu
início com os pais.”
Márcia Amaral, Coordenadora de Educação Infantil do Colégio
Dona Clara
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TELEFONES ÚTEIS
ATENDIMENTO 24 HORAS
Polícia Militar: 190
www.policiamilitar.mg.gov.br
Polícia Rodoviária Estadual: 2123-1926 /
2123-1903 / 2123-1900 /
Polícia Rodoviária Federal: 191
3064-5300 / www.dprf.gov.br
Detran/MG: 155 www.detrannet.mg.gov.br
Polícia Civil: 197 /www.pc.mg.gov.br
Disque Denúncia: 181
Pronto-Socorro / SAMU: 192
Corpo de Bombeiros / Regate: 193
Cemig: 116 / www.cemig.com.br
Copasa: 115 / www.copasa.com.br
Defesa Civil: 199
Receita Federal: 146
Polícia Federal: 194
BAIRRO CIDADE NOVA
16º Batalhão da Polícia Militar: 3307-0534
23ª Companhia da Polícia Militar:
3466-8488 / 3461-3205
Paróquia Santa Luzia (Cidade Nova):
3484-1048
Paróquia Santa Maria Mãe de Deus (União):
3486-7719
Paróquia Santo Afonso de Ligório
(Renascença): 3422-3075
Paróquia São Vicente de Paulo (Ipiranga):
3423-6042
Paróquia Sagrada Família (Sagrada Família):
3461-1079
Paróquia Santa Edith Stein (Sagrada
Família): 3481-8886
Ação Social Paroquial Cidade Nova:
3485-8557

Rádio Cidade Nova: 3485-8557
Epa Táxi Cidade Nova: 3482-1473
Logo Táxi: 2555-1888
Chame Táxi Cidade Nova: 3482-1616
Cianova Táxi: 3484-3383
Centro de Saúde Leopoldo Crisóstomo de
Castro (União): 3277-5790
Centro de Saúde Cidade Ozanan (Ipiranga):
3277-6263
Centro de Saúde Padre Fernando de Melo
(Palmares): 3277-6072 / 6073
UPA Nordeste: 3246-7509 / 3246-7501
Regional Nordeste: 3277-7461
CIDADANIA
BHTrans: 3277-6500
www.bhtrans.pbh.gov.br
Belotur: 3277-9777 / 3277-9730
Correios: 3003-0100 www.correios.com.br
Prefeitura Municipal: 156 / www.pbh.gov.br
Disque Procon: 156 / 3277-4359
3277-4967
Disque Tapa-Buracos: 156
Disque Limpeza (SLU): 156
Disque Sossego: 156
Secretaria Municipal de Meio Ambiente:
3277-5115
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Número de casos de estupro é alarmante em todo o Brasil
Uma mulher é estuprada a cada 11 minutos no
Brasil. O dado da frequência de ataques sexuais ganhou
destaque após a repercussão de estupros coletivos cometidos recentemente no Rio de Janeiro e no Piauí. O
número, no entanto, é reconhecidamente abaixo do esperado e, segundo especialistas, pode ser até 10 vezes
maior, pois estima-se que mais de meio milhão de mulheres, por ano, tenham sofrido algum tipo de violência
sexual. A proporção, então, seria de quase um abuso por
minuto.
A pessoa que for vítima de estupro, deve procurar
um hospital o mais rápido possível. Recomenda-se não
tomar banho, não lavar as mãos, não escovar os dentes
nem jogar as roupas fora até que sejam examinadas e
as provas possam ser coletadas por um perito policial.
Se desconfiar que a pessoa ingeriu algum tipo de droga,
comunicar ao médico. Além de fazer todos os exames
preventivos de Doenças Sexualmente Transmissíveis, de
acordo com a orientação médica.
Há algumas maneiras de evitar o estupro, dentre
elas: caminhar em turma, pois isso dificulta a ação do

criminoso; se estiver sozinha na rua, fique sempre atenta, pois a distração não permite que você veja quem
está se aproximando ou se está sendo seguida; evite
pontos de ônibus ou ruas sem iluminação; não mantenha contato com estranhos em ambientes isolados ou
desconhecidos.
Em caso de denúncia, disque 180 (Secretaria
Especial de Proteção à Mulher). O atendimento funciona
24 horas e a denúncia pode ser anônima. (Marina Coeli)

Hospitais/maternidades referência para atendimento às vítimas
de violência sexual em Belo Horizonte
Hospital

Endereço

Telefone

Odilon Behrens

Rua Formiga, 50 - São Cristóvão

3277-6199

Júlia Kubitschek

Rua Dr. Cristiano Rezende, 2745 - Araguaia

3389-7800

Hospital das Clínicas

Av. Prof. Alfredo Balena, 110 - Santa Efigênia

3409-9300

Maternidade Odete Valadares

Av. do Contorno, 9494 - Prado

3298-6000
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Lembranças de um bairro planejado que evoluiu naturalmente
com uma ótima qualidade de vida e muitas belas histórias

