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ser educador sempre foi um desafio. Educar, 
ensinar e transformar vidas não é uma tarefa nada 
fácil. Com a mudança de gerações, maior acesso às 
tecnologias, exemplos questionáveis e notícias tão 
negativas nos campos político, econômico e ético do 
país, essa função parece cada vez mais difícil. Quan-
do o assunto educação está em pauta, já se sabe 
que 2019 será um ano importante, de muitas deci-
sões e mudanças. Esperamos que para melhor, claro.

Em meio ao atual cenário político, tão comple-
xo, surgem dúvidas de como será o nosso futuro, 
assim como tudo que se refere à educação das 
crianças e dos adolescentes. Pensando nisso, o jor-
nal Jaraguá em Foco conversou com profissionais 
que estão na sala de aula, pedagogos e diretores 
de instituições de ensino. afinal, como eles, edu-
cadores, estão trabalhando questões como ética e 
valores para que os jovens não repitam erros de 

gerações anteriores quando forem adultos? 
muitas coisas precisam ser mudadas, mas 

algo só irá acontecer se cada profissional desem-
penhar bem o seu papel e formar cidadãos mais 
éticos e compromissados com um futuro melhor 
para todos!

Leia mais nas páginas 12, 13, 14 e 15
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CRÔNICA
Fazer a diferença em tempos difíceis

Estamos vivendo nova-
mente um momento difícil 
e delicado na economia do 
país e isso reflete em vários 
âmbitos de nossas vidas. 
Hoje temos de repensar 
sempre os nossos gastos, os 
nossos planos e as nossas 
prioridades. não é mais tão 
simples planejar aquela via-
gem com a família no final do 

ano ou trocar de carro ou se dar ao luxo de fazer compras 
no shopping ou mesmo abrir um novo negócio. tudo tem 
de ser muito bem planejado. mas isso não quer dizer que 
não devemos fazer nada disso. muito pelo contrário.

muitas pessoas estão abaladas pelo momento turbu-
lento da economia e também pela crise política. É comum 
que, em uma fase como essa, haja questionamentos, de-
sânimo e possíveis desistências. Vivemos um dos piores 
períodos da história do brasil republicano. nosso sistema 
democrático está sendo cada vez mais ameaçado pela 
corrupção e pela impunidade. Com isso, o ciclo fica vi-
cioso e mais pessoas tentam tirar proveito dos recursos 
públicos, sabendo que, mesmo se houver punição, o cri-
me compensará. 

não faz sentido termos um país tão rico, com tantos 
recursos naturais e a renda ser tão mal distribuída. são 
muitos enriquecendo rapidamente e querendo cada vez 
mais. Por outro lado, a maioria tem de trabalhar muito 
para conseguir o básico e ainda buscar diversas maneiras 
para driblar a falta de recursos para viver com o mínimo 

de dignidade. Esses, sim, são os heróis brasileiros.
o brasileiro que se muda para outro país, ou aquele 

que fica mais tempo fora, ao retornar se choca bastante. 
temos ruas malcuidadas e várias obras inacabadas; falta 
de segurança pública; transporte público em sua maioria 
ineficaz e lotado; impostos altíssimos que faz com que os 
produtos essenciais como vestimentas e até o lazer sejam 
comprometidos e pouco acessíveis; dentre vários outros 
exemplos. É uma triste realidade e acredito que todos nós 
gostaríamos muito que tudo fosse diferente. mas não é.

Cruzar os braços e reclamar não vai mudar nada. 
Essa é a hora em que alguns se destacam, pois evitam 
a mesmice, evitam o pensamento negativo e produzem 
mais, buscam algo a mais para a sua vida e para a sua 
profissão. muitos tentam sobreviver e aquecer seu comér-
cio, mas nem sempre é possível devido ao baixo poder de 
compra. muitos fecham seus estabelecimentos por isso, 
mas outros vários por falta de ação, de planejamento, de 
inovação e até mesmo de ousadia. fortes e realizados se-
rão aqueles que passarem por este momento atual, mes-
mo sem muito lucro, pois estarão mais bem preparados 
quando essa “tempestade” passar.

além de se dedicar e buscar o diferencial, é preciso 
ter excelência no atendimento ao cliente. Esse é um fator 
em que muitos pecam. são inúmeras as lojas, os restau-
rantes e demais serviços que reclamam da venda e da 
baixa procura por seus produtos e serviços. mas como ter 
destaque se no restaurante a comida tem pouca varieda-
de e é fria? Como uma loja de roupas quer vender mais 
se, para compensar a baixa procura, coloca seus preços 
muito altos? 

É preciso acreditar no que você produz e vende. É pre-
ciso ser sincero com seu cliente. É preciso realizar parcerias 
e saber a hora de ceder quando necessário. É preciso ta-
par os ouvidos para o pessimista que diz que seu produto 
não vai dar certo, porque o momento é de crise e com isso 
ninguém vai investir. É preciso acreditar que, com muito tra-
balho e dedicação, podemos chegar pelo menos perto de 
onde queremos. Uma mente cheia de medos não tem es-
paço para sonhos. Viver é ter sonhos, acreditando sempre 
na capacidade de realizá-los. seu tempo pode não ter che-
gado ainda, mas acreditar nisso é o combustível necessário 
para fazer algo a mais e seguir em busca dos seus ideais.

É preciso acreditar em si e empreender, sabendo que 
é possível atingir uma meta, mesmo quando os obstácu-
los parecem intransponíveis. Quem acredita no seu poder 
de realização, na capacidade de engajar os outros a se-
guirem na mesma direção, a entender seus potenciais e 
também as suas fragilidades, terá grandes chances de 
alcançar, com muita dedicação, os seus objetivos. En-
quanto isso, a maioria estará paralisada, esperando que 
as condições do mercado melhorem.

apenas reclamar não fará nada ser diferente. E em 
nossa atual realidade, precisamos lutar, reivindicar nos-
sos direitos, mas sem lamentar demais ou focar nas im-
punidades, no dólar alto, na corrupção, na falta de segu-
rança e de infraestrutura. não está fácil para ninguém, 
mas com esforço podemos fazer o mundo mudar de algu-
ma maneira. Que assim seja! deus lhe abençoe!

Fabily Rodrigues (Diretor/Editor da Em Foco Mídia)
emfocomidia@emfocomidia.com.br
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EM FOCO MÍDIA INFORMA

Vem aí a Revista Café e Motivação
nosso amor pelo café e toda a 

cultura que o envolve nos inspirou a 
falar mais sobre o assunto. a Em foco 
mídia, empresa responsável pelos jor-
nais Jaraguá em Foco, Cidade Nova 
em Foco, Em Foco Turismo e a revista 
Pet em Foco, lançará, em outubro, a 
revista Café e Motivação, que terá ob-
jetivos, projeto gráfico, material e li-
nha editorial semelhantes aos demais 
materiais citados. a principal diferen-
ça, além do tema, é a distribuição, 
que será realizada gratuitamente em 
eventos, pontos de lazer e de grande 
circulação de pessoas, nos mais di-
versos estabelecimentos ligados ao 
café em belo Horizonte e outras cida-
des de minas gerais, em especial no 
sul do estado. a versão on-line será 
amplamente divulgada via e-mail para 
mais de 50 mil contatos, em nossos 
sites e pelas nossas redes sociais  
(@cafeemotivacao). Quem quiser uma 
assinatura gratuita basta solicitar no 

e-mail cafe@emfocomidia.com.br que 
receberá a revista pelos Correios.

nosso principal objetivo é informar 
e debater os mais diversos assuntos 
voltados ao café, com notícias do setor 
e do mercado, divulgar cursos e even-
tos, mostrar os ambientes, falar dos ti-
pos da bebida, contar histórias, além de 

apresentar muitas dicas e curiosidades.
Com boas parcerias, troca de ideias, 

planejamento, uma experiência de qua-
se 20 anos trabalhando com esse tipo 
de material e uma equipe coesa e fo-
cada no resultado, esperamos que esta 
seja uma ferramenta importante para 
que todos os envolvidos e interessa-

dos tenham voz ativa e usem este novo 
canal para saber mais e divulgar esse 
incrível universo do café. 

será a única revista de minas gerais 
especializada em café. Com a partici-
pação efetiva dos principais profissio-
nais e espaços do segmento, pretende-
mos torná-la uma referência para quem 
quer ficar por dentro da bebida mais 
amada do brasil. mais informações:  
(31) 2552-2525 /   99998-8686 ou 
cafe@emfocomidia.com.br.

CaPa ILUstRatIVa

@emfocomidia Em Foco Mídia emfocomidia.com.br(31)  2552-2525 / 99998-8686

Geramos conteúdo
e administramos

suas redes sociaisweb
Ganhe mais 
visibilidade na

COM ENGAJAMENTO CONSTANTE
E RESULTADOS GARANTIDOS

Camisas
CalçasJalecos

Uniformes

(31) 98808-5679Simone Figueiredo
simone�gue500@gmail.com

banCo dE ImagEns
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PAMPULHA INFORMA

Ambiente Ciclos reinaugura 
espaço multidisciplinar

Mostra Cultural exalta a 
importância da sustentabilidade

o antigo acompanhar, Unidade 
Jaraguá, está de cara nova e com novo 
nome: ambiente Ciclos. Inaugurado 
recentemente, o local continua com 
o mesmo perfil de atuação, mas com 
maior abrangência educacional e de 
qualidade de vida. 

segundo a coordenadora, Vanda 
gonçalves amâncio Zaccarelli, a inten-
ção é oferecer um serviço de qualidade, 
com atendimentos individuais a crian-
ças, adolescentes e idosos, prestados 
por profissionais sele-
cionados e capacitados 
e com propósitos ainda 
mais fortalecidos e con-
tínuos. Ela destaca: “a 
missão é promover a 
melhoria da qualidade 
de vida e a satisfação 
dos indivíduos, por meio 
de uma boa escuta e 
leitura de cada família. 
oferecemos um servi-
ço de qualidade, com 
metodologia específica, 
por meio de um trabalho 

multidisciplinar, com profissionais nas 
áreas da educação e da saúde.” 

o novo espaço abriu as portas para 
novos atendimentos como Coaching Vo-
cacional, terapia de Casal, Contra turno 
Escolar, orientação para aposentado-
ria, dentre outros. 

o ambiente Ciclos funciona de se-
gunda a sexta-feira, das 8h às 19h30, 
e aos sábados, das 8h às 12h, na rua 
Coronel marcelino, 107, no bairro santa 
Rosa. Mais informações: 3492-5534.

Conhecimento é algo 
que nunca se esgota. 
foi nesse intuito que o 
Centro Educacional Iza 
Rizzotti realizou, no dia 
15 de setembro, uma 
mostra cultural com apre-
sentações de alunos de 
até cinco anos, com o 
objetivo de incentivá-los 
a experimentar diferentes 
situações voltadas para a sustentabilida-
de. Cada turma ficou responsável por um 
tema que foi exposto para toda a escola. 

segundo a diretora pedagógica, 
denise Campos duarte, os trabalhos 
seguiram a pauta da sustentabilidade, 
dividida em várias atividades. “focamos 
nos trabalhos manuais, como massinhas 
e biscuit, mas também em contatos reais, 
como plantar sementes e a criação de 
uma horta suspensa com garrafas pet. as 
crianças curtem o fazer e o cuidar. Quan-
do elas colocam a ‘mão na massa’, viven-
ciam, se conscientizam. Posteriormente, 
o conhecimento teórico é passado para o 
papel. Esse é um tema que não pode ficar 

em foco apenas na época do meio ambien-
te. E ninguém melhor que as crianças para 
divulgarem isso. Elas cobram dos pais es-
ses atos e têm um resultado maravilhoso 
no dia a dia”, ressalta.

a exposição contou com atividades 
como o plantio de sementes e coletas, 
horta suspensa com plantas medicinais, 
jardineiras suspensas de pet, brinquedos 
com materiais recicláveis, alimento orgâ-
nico, animais em extinção, dentre várias 
outras ações. 

o Centro Educacional Iza Rizzotti está 
localizado na Rua Jornalista Waldir Lau, 
421, no bairro Itapoã. Mais informações: 
3441-5142.

fotos: dIVULgação



5
SETEMBRO 2018

Novas reservas particulares
 ecológicas na Pampulha

belo Horizonte acaba de ganhar mais 
duas Reservas Particulares Ecológicas 
(RPEs) e agora conta com um total de 
mais de 29 mil m2 em 11 áreas prote-
gidas. Localizadas no bairro Engenho 
nogueira, na região da Pampulha, as 
áreas são de propriedade da Usiminas 
(Usinas siderúrgicas de minas gerais), 
incluindo o Clube da associação dos Em-
pregados da Usiminas (aEU). 

a RPE da aEU tem 16.640 m2, com 
predominância de arbustos e árvores de 
três a 12 metros de altura, típicos dos 
biomas Cerrado e mata atlântica e com 
espécies protegidas e/ou ameaçadas de 
extinção. ali é possível encontrar ipês, 
bolsa-de-pastor, pimenta-de-macaco, 
jatobá-do-cerrado,guatambu-do-cerrado, 
tarumã, jacarandá, canzil, açoita-cava-
lo, carne-de-vaca, coração-de-negro, 
fruta-de-pomba, lobeira, benjoeiro, bar-
batimão, sucupira preta, pata-de-vaca, 
canela, tamanqueiro, assa-peixe, ale-
crim-do-campo e candeia.

de acordo com a bióloga da 
secretaria municipal de meio ambiente 
(smma), mívia Vichiato, o nível de con-
servação das novas RPEs é excelente, 
consistindo de um fragmento florestal 
preservado expressivo. “as duas áre-
as localizadas na encosta da serra do 
Engenho nogueira apresentam terreno 

com perfil natural com topografia muito 
inclinada, com poucos e descontínuos 
trechos de declividade suave, mantida 
em condições naturais, sem a presença 
de nascentes ou cursos d’água”, explica.

as duas novas RPEs estão inseridas 
em zona de proteção 1 (ZP1) e em Áre-
as de diretrizes Especiais da bacia da 
Pampulha e são vizinhas de uma outra 
reserva, de  14 mil m2 em caráter perpé-
tuo (reconhecida pelo decreto municipal 
nº 9204, de 15/05/1997), da Esta-
ção Ecológica da Universidade federal 
da minas gerais (Ufmg) e do Parque 
tecnológico de belo Horizonte (bH-tEC), 
possibilitando a formação de corredores 
ecológicos entre essas propriedades. os 
corredores ecológicos são fundamentais 
para que os animais se locomovam em 
segurança dentro do seu habitat.

adão dE soUZa - PbH
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Prefeitura vai retomar tratamento da água da Lagoa da Pampulha
o jornal Jaraguá em Foco está sempre atento e cobran-

do das autoridades melhorias para a população. Conforme 
publicado na edição 104, o mau cheiro, que havia desapare-
cido da Lagoa da Pampulha, voltou em alguns pontos, como 
nas imediações da Igrejinha são francisco. mas uma nova 
decisão foi publicada no diário oficial do município (dom) 
no dia 5 de setembro e deve trazer a solução para os mora-
dores e frequentadores locais. 

depois de cinco meses de encerramento de contrato 
com o Consórcio Pampulha Viva, que garantiu, de 2016 a 
2018, o uso de dois produtos para reduzir os níveis de cin-
co índices que medem a poluição da Lagoa, a Prefeitura de 
belo Horizonte (PbH) vai retomar esse procedimento. a deci-
são foi anunciada pelo prefeito alexandre Kalil e pelo secre-
tário de obras e Infraestrutura, Josué Valadão, que visitaram 
as obras de urbanização das vilas são tomás e aeroporto, no 
limite das regiões norte e Pampulha.

segundo o secretário, a PbH desenvolveu um parecer 
técnico e jurídico para declarar a inexigibilidade de licita-
ção para recontratar o consórcio por mais um ano. Josué 
Valadão admitiu, pela primeira vez, que os cinco meses de-
corridos desde o fim do uso dos produtos para limpeza do 
espelho d'água fez com que os cinco parâmetros medidos 
para enquadrar a água da Pampulha na Classe 3 do Con-
selho nacional do meio ambiente (Conama) extrapolassem 
esse limite, principalmente para o nível do elemento fósforo, 
que puxou os demais medidores. Por outro lado, ele afirmou 
que foi necessário que a PbH desenvolvesse um parecer 
bem embasado, que permita a continuidade do tratamento 
já licenciado pelo Ibama e com efetividade comprovada. 

a expectativa é de que ainda em outubro os trabalhos 
de retirada de lixo, de desassoreamento do fundo e de lim-
peza do espelho d'água com o uso de biorremediadores vol-
tem a ser realizados.

fabILy RodRIgUEs
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Rua Castelo de Évora, 777 - Castelo
3347-6602 / 99630 7171
contato@pracrescer.com.br
www.pracrescer.com.br

CASA DE BRINCAR e
Berçário na região da

Pampulha

Vale Day e Vale Night Kids

Hora Avulsa

Day UseMensal

Doze palavras poderosas da língua portuguesa
É incontestável o poder que certas palavras e expres-

sões têm em nossa vida. Palavras que demonstram perso-
nalidade, palavras que abrem portas, que geram simpatia 
como também antipatia. Por meio das palavras podemos 

exprimir alegria, tristeza, raiva e muitos outros sentimen-
tos, várias sensações e ações. Podemos até influenciar a 
vida de uma pessoa. ainda há as clássicas combinações 
que estarão sempre em alta como bom dia, por favor, obri-

gado, eu te amo. mas algumas realmente têm um poder es-
pecial. são fortes, poderosas, impactantes. selecionamos 
12 delas, que ao nosso ver expressam a magnitude da vida 
e da capacidade humana. (Fabily Rodrigues)

Persistência
Capacidade de correr atrás dos seus sonhos e objetivos, sem se deixar abater ou sem 

que haja esmorecimento da vontade diante dos obstáculos ou das situações contrárias 
aos seus desejos na vida. Revela: perseverança, determinação, empenho, garra, afinco.

Resiliência
Capacidade de se adaptar às dificuldades, manter uma atitude otimista face a 

situações adversas. demonstra estoicismo, força e flexibilidade, sendo essencial na re-
solução de problemas, na superação de obstáculos, na recuperação de contratempos.

Plenitude
Refere-se ao estado do que é pleno, completo, inteiro, sem espaço. É o estado 

daquilo que foi feito na totalidade, que atingiu a avaliação ou medida máxima.

Autonomia
É essencial para que uma pessoa possa assumir o controle da sua própria vida, 

indicando independência, autossuficiência, emancipação, liberdade e soberania.

Proatividade
Refere-se à capacidade que uma pessoa tem de ser proativa, ou seja, que demons-

tra iniciativa, dinamismo, prontidão, empreendimento e que age de forma antecipada.

Autoestima
Promove a valorização pessoal, a confiança na sua forma de ser, nas suas qualidades 

e capacidades. Como consequência, há amor-próprio, confiança, aceitação, orgulho e brio.

Confiança
Convicção, segurança, certeza, otimismo. Credibilidade ou conceito positivo que 

se tem a respeito de algo ou de alguém. É o ato de confiar na análise de um fato, se ele 
é verdadeiro ou não, baseado em diversas informações. Crença na lealdade de outra 
pessoa ou em si próprio e em suas qualidades.

Flexibilidade
Capacidade de adaptação às pessoas e às circunstâncias, bem como às mudan-

ças, promovendo um comportamento maleável e versátil. Indica que há maleabilidade, 
versatilidade, elasticidade e agilidade.

Coragem
Para se ter plenitude e felicidade, é necessário ter a coragem de abandonar a zona 

de conforto e ir além. agir além e, apesar da insegurança e do medo, enfrentá-los e 
acreditar em sua habilidade de conquistar o que deseja são fundamentais para con-
quistar seus sonhos e definem você como uma pessoa corajosa.

Prosperidade
Palavra que nos permite evoluir, crescer e é fundamental para incentivar o sucesso 

e a felicidade espiritual e mental. no entanto, lembre-se de não desejá-los apenas para 
si, mas também para as pessoas ao seu redor, porque essa onda positiva contagia 
todos à sua volta! 

Destino
Palavra importante que representa o que podemos nos tornar e qual caminho nos-

sas vidas podem seguir. Quando falada e mentalizada com sabedoria e intenção, pode 
nos ajudar a compreender que somos os donos do nosso destino, mestres de nossas 
vidas e que estamos no controle.

Obrigado
a palavra “obrigado(a)” é fundamental para as pessoas que buscam vidas mais 

felizes. Ela representa gratidão por tudo o que somos e temos. observe sempre o poder 
transformador dessa palavra e a valorize ainda mais. 
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Professor Salles 
Fundador do Colégio Helena Bicalho

O colégio foi fundado em 1988 e oferece ensino nos segmentos Fundamen-
tal I e II em parceria com a Rede Pitágoras que usa a Plataforma Virtual de 

Aprendizagem com o Google Education.

- Ensino Médio integrado com o  Sistema Bernoulli que há 12 

anos tem os primeiros lugares em aprovação no ENEM, com 

recursos atualizados, videoaulas e simulados nacionais.     

- Aqui você acompanha  diariamente e de forma personalizada  

o desenvolvimento escolar de seu filho em seu celular ou 

tablet.

- Nossa equipe pedagógica é formada por profissionais compe- Nossa equipe pedagógica é formada por profissionais compe-

tentes e em constante aperfeiçoamento;

- Ampla área arborizada;

- Escola de esportes parceira do Minas Tênis Clube;

- Ballet Espaço integrado;

- Trabalhos de campo interdisciplinares;

- Ótima localização e fácil estacionamento.

R. Moacyr Froes, 83 - S. João Batista

O ColÉgio Helena Bicalho é parceiro da rede Pitágoras e Bernoulli e oferece:

www.colegiohelenabicalho.com.br 98417-59873495-1892Info:
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Consequências da disseminação de notícias falsas
o alto volume de informações que circula nas redes so-

ciais, aliado à nossa limitada capacidade de absorvê-las, 
pode explicar o motivo para a proliferação dos constantes 
boatos e das notícias falsas nas plataformas virtuais. Com 
a expansão da internet, tudo mudou. se antes a informa-
ção levava dias para circular entre o público, atualmente as 
redes sociais aproximaram muito mais as pessoas das no-
tícias. tudo é instantâneo e entregue diretamente em sua 
mão, por meio do celular. no entanto, tudo isso também 
tem um lado negativo, que inclui, é claro, muitos boatos e 
informações desencontradas, que podem ganhar propor-
ções imensas no mundo real.

Você certamente já leu notícias como uma marca chi-
que de chocolates que estava distribuindo ovos de páscoa 
de graça, ou crianças que estavam sendo sequestradas para 
retirada de órgãos em uma determinada cidade, e por aí vai. 
são muitas as pessoas que acreditam e ajudam a espalhar. 

alguns assuntos são bobos, outros até inofensivos, 
mas já houve casos de pessoas agredidas e até assassi-
nadas por conta de informações falsas, o que indica que 
combater a sua repercussão é uma necessidade. sem con-
tar com os boatos de mau gosto sobre a morte de alguém. 
as possíveis fraudes na eleição dos Estados Unidos, por 
exemplo, são debatidas até hoje. muito se discute em tor-
no da influência dessas notícias supostamente falsas no 
pleito de 2016, que terminou com a eleição do bilionário 
donald trump.

Intenção
o principal problema nesse caso é que muitas vezes 

as pessoas acreditam estar fazendo uma coisa boa, repas-
sando adiante uma informação que vai ajudar ou proteger 
alguém. ou gerar uma recompensa. mas é justamente essa 
a intenção de quem constrói o boato. Ele é feito para pare-

cer algo revoltante ou extremamente convidativo, de forma 
que o leitor compartilhe logo, sem reflexão, sem pensar se 
aquela informação faz mesmo sentido.

a questão mais séria em relação às falsas notícias 
é que elas podem afetar seriamente a vida das pessoas. 
“Em um nível mais elementar, o boato pode ajudar a re-
forçar um pensamento errôneo. afinal, mesmo que seja 
uma tese real, ela não pode se basear em uma mentira. 
Em um nível mais elevado, pode destruir uma reputação 
e prejudicar alguém. E, pior ainda, pode acarretar em uma 
tragédia como no caso de pessoas acusadas de crimes 
que não cometeram ou de tratamentos de saúde que não 
funcionam”, destaca o jornalista Edgard matsuki, criador 
do boatos.org, site que desmente informações falsas nas 
redes sociais. 

Cuidados
Como então evitar cair em um boato? Essa é a princi-

pal questão em um momento em que a avalanche de in-
formações dos mais variados tipos está acessível, a todo 
momento, em qualquer plataforma. Em um ponto os espe-
cialistas no tema são unânimes: não se deve compartilhar 
uma informação imediatamente, por mais importante ou 
revoltante que ela pareça. Uma dica de Edgard matsuki é 
nunca difundir uma informação sem esperar, pelo menos, 
um minuto. “Esses 60 segundos vão ajudá-lo a refletir me-
lhor sobre o assunto”, ressalta.

Em geral, por trás das notícias falsas está apenas o 
interesse financeiro de gerar tráfego em um site ou blog 
e obter vantagens junto às redes de propaganda. mas há 
algumas com objetivos de prejudicar uma determinada 
pessoa ou grupo. Por isso é fundamental tomar cuidado e 
pensar bem antes de ajudar a espalhar algo que pode tra-
zer várias consequências, mesmo que apenas no seu meio.

DICAS PARA NÃO COMPARTILhAR NOTíCIAS FALSAS

1. Desconfie de manchetes apelativas, chocantes 
ou com erros de ortografia.

2. Confira atentamente o endereço da fonte (site) e 
se ele é legítimo/oficial.

3. Verifique a mesma notícia nos sites de notícias 
oficiais (e em outras mídias).

4. Fique atento a fotos e vídeos retirados do con-
texto só para provocar riso, raiva ou indignação.

5. Procure outras fontes confiáveis: fatos são mais 
importantes do que comentários e conclusões 
precipitadas.

Pare, pense, compartilhe. antes de compartilhar 
algo que recebeu dos seus amigos: pare, pense nas 
regras acima e, só depois, compartilhe.

banCo dE ImagEns



12
SETEMBRO 2018

Uma pergunta que muitas pessoas estão fazendo 
neste ano é: como será o nosso futuro diante de um 
cenário tão complexo em nosso país? Qual será a nova 
base governamental? o que será feito de positivo para o 
brasil? E como será o investimento em nossa tão impor-
tante educação? será que haverá prudência para “arru-
mar a casa” e acertar o passo enquanto os governantes 
resolvem questões como: a reforma e a base curricular 
do Ensino médio; a grave situação das universidades 
públicas, à beira de um colapso; a falta de qualidade 
das escolas públicas; a carência de investimento no 
Ensino fundamental; a desvalorização do magistério; e 
a necessidade de profissionalização da gestão na área 
educacional?

muito há para se mudar na educação e se adequar à 
nova realidade e à diversidade dos alunos. os estudan-
tes hoje estão mais atentos à gestão da própria apren-
dizagem. atualmente, os processos  são mais interati-
vos, personalizados e motivadores. Por outro lado, são 
muitas as crianças e os jovens que não desenvolvem, 
ao longo da vida escolar, as competências mínimas es-
senciais de leitura, interpretação de texto e raciocínio 
matemático.

Cenário da educação 
de acordo com a coordenadora pedagógica do 

Colégio dona Clara, gláucia Valéria neves, mesmo em 
um cenário de tantas incertezas, é preciso acreditar que 
a educação é a solução para o desenvolvimento de um 
país. “Com a perspectiva de mudança de governo, vem 
junto expectativas de mais investimentos na educação 
brasileira. buscamos um cenário em que a educação 
seja prioridade e que realmente se faça investimen-

tos nesse setor e nos ajude a recuperar a esperança. 
Preocupamo-nos em oferecer educação de qualidade, 
pautada em valores e ética. a conscientização e o diá-
logo com os jovens, sobre o contexto histórico e social 
do país, e a importância de seu papel na sociedade, 
contribuirá para que as mudanças que almejamos se 
concretizem”, destaca.

o diretor do sistema Piaget de Ensino, sérgio 
Pinheiro Caldas, acredita que é preciso entender as difi-
culdades diárias da educação e buscar soluções para a 
falta de qualidade para proporcionar condições à popu-
lação de ter um ensino de qualidade tanto nas escolas 
públicas como nas particulares. Ele idealiza: “o jovem 
hoje deveria ser mais interessado nesse processo de 
mudanças, afinal, a reviravolta tão esperada demora-
rá anos para surtir efeitos. Por isso, nos preocupamos 
em dar-lhes uma boa educação e orientação para que 
sejam pessoas corretas e atuantes no futuro. assim, 
poderão olhar para a nossa história e saber que foram 
parte da transformação de um ‘novo brasil’ mais seguro, 
justo e igualitário.”

Já a diretora do Colégio batista – Unidade Castelo, 
Christiane silva, acredita que um passo fundamental é 
a formação socioemocional. “desde pequenos os estu-
dantes têm oportunidades de conhecer e exercitar no 
dia a dia virtudes de caráter que refletem de maneira 
positiva em seu comportamento e convivência com o 
outro e com o ambiente. dessa forma, entregamos para 
a sociedade jovens preparados para além dos conteú-
dos acadêmicos, pessoas preparadas para a vida,  que 
farão grande diferença como cidadãos,  conscientes de 
sua responsabilidade, participativos, ousados e proati-
vos”, analisa.

Conscientização
denise Campos duarte é diretora pedagógica do 

Centro Educacional Iza Rizzotti. Ela espera que a edu-
cação no país seja de fato priorizada. “Que os jovens, 
ao optarem pela carreira do magistério, tenham orgu-
lho de dizer que serão educadores, com a consciência 
da diferença que poderão fazer na vida dos alunos que 
passarem por eles. a partir da educação tudo pode 
mudar. tem de haver solução e mudança! E a nova 
geração tem grande potencial para fazer com que o 
nosso país nos dê orgulho de dizermos que nascemos 
nesta pátria”, ressalta.

Expectativas para a educação nos próximos anos
fotos: banCo dE ImagEns
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Perspectivas para o futuro
“Esperança sempre, pois somos educadores!”. É o 

que destaca com otimismo a diretora de ensino do Colégio 
Helena bicalho, suely bretas de salles Paula. mesmo em 
um cenário bastante desmotivador, a educadora enfatiza 
que a sociedade está mais consciente e envolvida com os 
seus direitos. “trabalhamos com o lema 'Educação para 
novas conquistas' e temos o Projeto Pedagógico embasa-
do nos pilares da Unesco (organização das nações Unidas 
para a Educação, a Ciência e a Cultura). Queremos atender 
aos princípios da formação humana, com um currículo que 
se aplique a todas as áreas do conhecimento, bem como 
temas contemporâneos e educação para a vida.

a chegada da base nacional Curricular Comum 
(bnCC) trouxe um norteador para a educação, possi-
bilitando boas perspectivas, pois, assim, o ensino não 
fica sujeito às tendências de um governo. “a bnCC é um 
documento de caráter normativo, que define o conjunto 
orgânico e progressivo de aprendizagens essenciais que 

todos os alunos devem desenvolver ao longo das etapas 
e das modalidades da Educação básica. a base norteia a 
educação para os próximos anos. Porém, tem uma ques-
tão importante, pois a bnCC não foi homologada para 
Ensino médio, e isso deixa algumas dúvidas e preocu-
pações. a Educação Infantil, fundamental I e II já estão 
homologadas. as perspectivas para esses segmentos 
são melhores do que para o Ensino médio”, completa a 
coordenadora pedagógica do Colégio santa marcelina, 
Cléa mara mattos do Prado.

a educação básica também vive uma crise. o sistema 
educacional precisa de uma reforma urgente, sem ações 
pontuais e improvisos. Em um cenário de tantas incerte-
zas, resta esperar os resultados das eleições e saber se 
desta vez poderemos manter um otimismo de que algo 
pode, mesmo aos poucos, mudar de acordo com as nossas 
escolhas. Para isso, comece fazendo a sua parte e votando 
por um país melhor e não apenas por influências, favores e 
convicções bitoladas. (Fabily Rodrigues e Rayssa Lobato)

Expectativas para a educação nos próximos anos
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VIVA A INFÂNCIA EM SUA PLENITUDE:
São muitas possibilidades para criar,
imaginar, vivenciar e experimentar.

jabutijabuticaba

www.jabutijabuticaba.com.br

3244-2627

Matrículas abertas

2019

UM QUINTAL 
DE POSSIBILIDADES Rua Expedicionário Mário Alves 

de Oliveira, 825 - São Luiz/Pampulha

Há 13 anos educando com amor Venha conhecer uma escola diferente

Profissionais de ensino debatem a educação mediante as possíveis mudanças políticas

“no que tange às nossas expectativas para os próximos anos, 
considerando o cenário atual, sabemos que o que vai mesmo 
fazer diferença na sustentabilidade da nossa instituição vai  
depender do nosso empenho. Vamos acreditar no potencial 
da nossa equipe e unir as nossas forças, torcendo para um 
verdadeiro resgate do caos que se instalou em nosso país nos 
últimos anos. a esperança não pode acabar.”
Elizabeth Amaral de Oliveira, Diretora da Officina das  
Letras

“a educação, em todo momento, é peça fundamental da ex-
periência social. Espera-se que a educação seja o ‘espaço’ 
dedicado ao crescimento, ao desenvolvimento integral do 
ser humano e da convivência saudável e feliz com aqueles 
que estão em sua volta. Entre mestres e aprendizes, espera-
se que se estabeleça uma convivência afetuosa de estímu-
los, respeito e liberdade.”
Cecília Rodrigues Fadul Neri, Diretora do Instituto 
Educacional Pequena Via

“Esperamos que o novo governo tenha mais responsabilida-
de, metas bem definidas e dê a prioridade que a educação 
do nosso país merece. trabalhamos conscientizando os jo-
vens sobre a importância da ética e da moral em todos os 
níveis, bem como insistimos na criatividade dos temas do 
dia a dia, pois, assim, tentamos contribuir para melhorias na 
formação de cada um.”
Cynara Chamone Jorge, Diretora do Centro Educacional 
Itapoã

“Esperamos que os futuros governantes saiam do discurso 
demagógico e partam para uma linha de ação mais efetiva, 
que valorizem a Educação Infantil e compreendam a impor-
tância da primeira infância. Com esta base acreditamos que 
na juventude, nossas crianças de hoje serão protagonistas, 
com apurado sentido crítico e criativo, sendo capazes de to-
marem decisões e buscarem seus próprios caminhos.”
Fabrícia Souza, Psicopedagoga e Diretora Pedagógica da 
Jabuti Jabuticaba

“os problemas pelos quais passa a educação brasileira não 
são muito distintas das que afetam o país como um todo: 
a dificuldade em desenvolver a competência, a ineficiência 
no uso de recursos públicos e a ausência de mecanismos 
efetivos para corrigir os problemas de iniquidade econômica e 
social. a ausência de uma população educada e competente 
é um obstáculo para o crescimento econômico.”
Kênia Richard Soares, Diretora da Escola Tempo de 
Aprender

“Como educadora, espero que o nosso país priorize de fato a 
educação. É a partir daí que tudo o mais tende a mudar, em 
especial na Educação Infantil. É preciso trabalhar com a refle-
xão, a interpretação, o diálogo, o construir e o reconstruir, o 
respeito ao outro e a si mesmo, a conscientização em relação 
ao compartilhar, para que assim possamos, no futuro, colher 
bons frutos. o futuro e a mudança estão nas mãos deles!”
Denise Campos Duarte, Diretora pedagógica do Centro 
Educacional Iza Rizzotti

ENQUETE

“sempre espero melhorias na educação brasileira, acredi-
tando na conscientização da importância da Educação In-
fantil como ponto  de partida e alicerce para o futuro do 
nosso país. a educação  das crianças de agora está atrelada 
às transformações que o país terá no futuro. trabalhamos 
com competência e amor para formarmos cidadãos de bem 
e, principalmente, com aptidão para mudar o futuro.”
Lúcia de Almeida Faria Santos, Diretora da Escola Infantil 
Pequetitos

 “Esperamos que nos próximos anos haja algo mais concreto 
e não apenas falácias ou descrições em planos de governo. 
as pessoas que governam o país devem pensar realmente no 
próximo e não apenas nos interesses individuais. só assim 
teremos uma diferença e um crescimento em nosso país. a 
coletividade sempre será mais importante do que a indivi-
dualidade.”
Flávia Rodrigues Carvalho, Sócia-proprietária do Espaço 
Lúdico Pra Crescer
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Alegria para aprender.
Entusiasmo para evoluir e

autonomia para superar.
Nossa paixão é preparar

alunos para que eles
cresçam com autocon�ança

e amor pelo que fazem.
Visite-nos e surpreenda-se!

www.ceir.com.br

@ceizarizzotti

Centro Educacional Iza Rizzotti

Rua Jornalista Waldir Lau
421 - Itapoã - BH/MG

31 3441-5142  |  31 3494-3646

Berçário ao
2º período.

Turnos: 
Manhã/ Tarde/ Integral

*Preços atrativos 
(turno da manhã)*

A educação
mudou!

Matrículas
abertas

Foto: Renata Loyola Fotografia | www.renataloyolafotografia.com | (31) 993409710

Profissionais de ensino debatem a educação mediante as possíveis mudanças políticas

“mesmo em um cenário de tantas incertezas, precisamos 
acreditar que, com a mudança de governo, vem junto expec-
tativas de mais investimentos na educação. Esperamos um 
cenário positivo que nos ajude a recuperar a esperança. acre-
dito em um plano como forma de inclusão social. melhorar a 
educação é fundamental para reduzir a desigualdade social 
e promover o crescimento pessoal e coletivo do cidadão.”
Gláucia Valéria Neves, Coordenadora Pedagógica do 
Colégio Dona Clara

“Existem projetos de escolas de tempo integral para o Ensino 
médio com itinerantes formativos, com o objetivo de orien-
tar profissionalmente os jovens. a base nacional Comum 
Curricular está estruturada para ampliar as possibilidades 
em atender aos interesses de uma educação que contempla 
a diversidade cultural e diminua as diferenças de oportunida-
des nas diversas classes sociais.”
Suely Bretas de Salles Paula, Diretora de Ensino do Colégio 
helena Bicalho

“a perspectiva otimista que se tem é de governos com pro-
jetos de educação que dialoguem mais e melhor com a am-
plitude de realidades da comunidade brasileira. E, principal-
mente, que reconheçam, dentro dos parâmetros nacionais, 
as especificidades da infância, respeitando-a para que sejam 
mais viáveis os projetos educacionais que respeitem as fases 
de desenvolvimento humano.”
Geozeli de Pinho Camargos, Diretora de Comunicação do 
Colégio São Miguel Arcanjo

“diante das transformações sociais, econômicas, culturais e 
tecnológicas que presenciamos, a educação perpassou por 
essas mudanças, buscando reconhecer-se, viabilizando um 
aprendizado para além da sala de aula, preparando o cida-
dão como ator e autor de sua própria história. a homologação 
da bnCC da Educação Infantil e do Ensino fundamental tam-
bém trouxe um melhor direcionamento para nós.”
Viviane Cândido Brandão, Diretora Pedagógica do Instituto 
Educacional Manoel Pinheiro 

 “Esperamos que a  educação seja colocada em  seu lugar de 
honra e reconhecida como essencial para o desenvolvimen-
to do nosso brasil. É necessário lançar mão de tecnologias, 
metodologias e  formação continuada dos educadores,  que 
refletirão num povo com  mais conhecimento, autoestima, 
autoconfiança, consciente de seu papel e disposto a mudar 
a realidade do país.”
Christiane Silva, Diretora do Colégio Batista – Unidade 
Castelo

“as melhorias na educação dependem, sim, dos políticos no 
poder. Para realmente haver mudanças, eles precisam fazer 
sua parte. mas além disso, um fator importante é a presença 
dos pais na educação dos seus filhos. se a família estiver mais 
presente dentro das escolas, acompanhando a educação dos 
seus filhos, e com transformações no cenário atual do governo, 
a tendência é que haja uma educação mais aprimorada.”
Vanda Gonçalves Amâncio Zaccarelli, Coordenadora da 
Ciclos

“as perspectivas são muito boas, pois temos uma nova base 
nacional Curricular Comum (bnCC), que traz um norteador 
para a educação. Com isso, há boas perspectivas para que 
a educação não fique sujeita às tendências de um governo, 
mas sim estruturada por meio de uma base sólida que trará 
possibilidades de um currículo unificado que respeita as re-
gionalidades.”
Cléa Mara Mattos do Prado, Coordenadora Pedagógica do 
Colégio Santa Marcelina

ENQUETE

“a educação, assim como todos os outros setores deste nos-
so país, tem enfrentado momentos difíceis, de crise gene-
ralizada e muita expectativa. no atual cenário, educar é um 
grande desafio, pois a instabilidade que reina na política e 
na economia faz com que a cada momento apareçam novos 
entraves e obstáculos que precisam ser superados para que 
tenhamos um futuro melhor.”   
Sérgio Pinheiro Caldas, Diretor do Sistema Piaget de Ensino

“temos consciência do caótico cenário da educação no brasil 
e buscamos, a todo momento, em grandes e em pequenas 
ações, orientar os jovens, que são o futuro desta nação, os 
grandes políticos de amanhã e os maiores agentes modifica-
dores de tal situação. Em sala de aula, partimos dos conteúdos 
didáticos para promover reflexões, ansiando mover suas ideias 
e motivá-los a desejar uma mudança da realidade nacional.”
Daniele Passagli, Diretora Pedagógica da Rede Coleguium 
de Ensino

 “Esperamos que o governo disponibilize o que for neces-
sário para que uma aula seja ministrada com qualidade. o 
modelo tradicional tende a perder espaço para uma educa-
ção participativa e os estudantes passem a figurar como a 
principal peça da relação ensino/aprendizagem. Por meio 
da aproximação da família com a escola, práticas pedagó-
gicas, materiais envolventes e estímulo, conseguimos exce-
lentes resultados.”
Flávio Zuppo, Diretor do Colégio Chromos Pampulha
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Berçário e Educação Infantil Turno Integral

Lugar de 
criança feliz!

3441-7277

www.nacpiaget.com.br

Rua D. Queridinha, 367 - B. Itapoã
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D E P U TA DA  E S TA D UA L

VO T E  1 4 0 0 7
Filomena 14.007. Pós-Graduada em Direito 
Público, tenho como meta principal trabalhar 
a prevenção e combate às drogas. Irei 
propor Projeto Lei que desenvolva ações 
sociais que garantam qualidade de vida para 
crianças, adolescentes e idosos.

D E P U TA DA  F E D E R A L

V O T E  1 4 5 0
Delegada Geral de Polícia Elaine 
Matozinhos, fundadora das Delegacias 
de Mulheres e Proteção ao Idoso, dedicou 
sua vida a dar segurança aos mineiros. 
Com experiência e competência, lutará 
pela segurança pública, combate à 
violência e proteção à família. 

Governador Anastasia 45 PSDB - Senador Dinis Pinheiro 777 SDD
Coligação: UNIDOS POR MINAS! PTB - PSC - PMN
                  Para renovar Minas! PTB - PMN

CNPJ 31.167.302/0001-82
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Caixa de Som | Mesa de Som|
Potência | Subwoofer | Laser | Strobo | Treliças |
 Meia-Bola | Moving Head | Globo de Espelho |

 Máquina de Fumaça | Refletor de LED | Tubos de LED

Cobertura de eventos em geral:
Aniversários, casamentos e confraternizações empresariais

Sonorização | Iluminação

kgdproducoeseventos@gmail.com

facebook.com/kgdbrasil

@kgdproduções

Gustavo Dias 31 99818 6004

Ser voluntário é ser gentil
SUA ATITUDE FAZ A DIFERENÇA

ser voluntário é uma ótima oportunidade de defender 
uma causa, apoiar uma organização, aprender novas habili-
dades e fazer a diferença em sua comunidade. ser voluntário 
é doar o seu trabalho, tempo, talento e gentileza para aconte-
cimentos de interesse social e/ou comunitário, podendo, as-
sim, melhorar a qualidade de vida de uma ou mais pessoas, 
mesmo que o tempo dedicado seja pouco. ser voluntário é 
uma maneira de ser gentil com outras pessoas. 

Podemos ser voluntários em diversas ocasiões: reco-
lhendo o lixo jogado nas ruas, doando roupas que não utili-
zamos mais e alimentos para quem necessita, participando 
de campanhas educativas e muito mais, como podem ver 
no quadro ao lado. Essas são maneiras simples de sermos 
gentis, mas há várias outras possibilidades! Em uma rápida 
pesquisa na internet é possível conhecer instituições e or-
ganizações engajadas em voluntariado e também condutas 
para ser um bom e consciente voluntário. faça a sua parte e 
melhore o dia de alguém!

AÇõES VOLUNTáRIAS PARA MELhORAR A SUA REGIÃO 

Incentivar o trabalho voluntário em creches.

Visitar asilos para boas conversas ou simples-

mente ser uma boa companhia para quem precisa.

Elaborar e distribuir materiais com orientações 

sobre o que é uma boa alimentação.

Incentivar o debate entre a universidade, a esco-

la e a comunidade.

Reunir mulheres grávidas para trocar experiên-

cias e realizar oficinas educativas.

doar sangue periodicamente aos hemocentros e 

estimular outras pessoas a fazerem o mesmo.

fazer campanhas de uso racional de água e de 

energia.

formar parcerias com setor público, empresas, 

associações e conselhos, a fim de resolver os pro-

blemas mais relevantes do bairro.

Incentivar o uso de sacolas reutilizáveis para 

compras.

organizar ou participar de campanhas de doa-

ção de livros e de materiais didáticos para institui-

ções e bibliotecas.

fiscalizar a atuação dos políticos, exigindo que 

eles cumpram as promessas feitas durante as cam-

panhas eleitorais.

atuar como capacitador voluntário, promovendo 

orientação profissional para os pequenos negócios 

do bairro.

Usar o seu talento (costura, crochê, tricô, músi-

ca ou qualquer outra habilidade que você tenha) e 

separar um tempo por semana para doar, alegrando 

e fazendo o bem a quem necessita de sua ajuda.

banCo dE ImagEns

GENTILEZA URBANA



20
SETEMBRO 2018



21
SETEMBRO 2018

JARAGUÁ CONTA SUA HISTÓRIA

Antônio França, 84, Aposentado

Uma história de lutas e conquistas

Uma história de lutas, muito trabalho, mas o princi-
pal: muita gratidão. assim é a vida de antônio frança, 
mais conhecido como frança. a sua vida no bairro 
Jaraguá começou em 1965, quando, por meio de ami-
gos, comprou um terreno na antiga Chácara santana. 
de lá para cá foram muitas aventuras. Constituiu famí-
lia, é pai de quatro filhos e tem hoje dois netos. 

Ele conta que, quando chegou à região, o Jaraguá 
era um pedaço de terra que não tinha infraestrutura de 
bairro. “a Rua Izabel bueno era toda de terra cascalha-
da, em que só passavam caminhões e carroças. não 
havia comércios, apenas terrenos. Em épocas de chu-
vas era sempre um problema. a enxurrada ia abrindo 
valetas, desaguava lá embaixo, no Cemitério Israelita. 
na época não existia o Clube Jaraguá”, relembra. Ele 
relata que os banhos na época eram na bacia, já que 
não havia água encanada nem rede de esgoto. “a ex-
periência que passei, todos que moram aqui há muito 
tempo também passaram”, conta.

o desenvolvimento veio aos poucos e a condução 
era um dos meios mais difíceis, enfatiza o aposentado. 
“Para ter acesso à linha são Luiz/dom Cabral, era ne-
cessário subir toda a Rua Intendente Câmara a pé. Em 

época de chuva era um problema seríssimo descer para 
pegar o ônibus e ir trabalhar”, afirma.

ao ser questionado sobre como é testemunhar a 
evolução do bairro e como ele vê o Jaraguá nos dias de 
hoje, frança é enfático: “Pra mim, aqui é o melhor lugar 
do mundo. foi aqui que eu sofri, tive meus trabalhos e 
muitas alegrias também. Isso aqui é meu mundo”, fala 
com um sorriso no rosto. 

a casa em que mora há 53 anos é motivo de mui-
to orgulho, boas lembranças e alegrias. “trabalhei duro 
para erguer minha casa, com muita dificuldade, mas 
consegui. Cheguei aqui por intermédio de amigos. Por 
aqui fiquei, me casei, me estabeleci. foi tudo com muito 
suor, muito sacrifício. Costumo dizer que podem até me 
dar uma casa de ouro, onde quiser, mas eu não quero, 
pois já tenho minha casa de ouro. Hoje tenho minha fa-
mília que vive aqui! o destino de cada um está traçado. 
E o meu é aqui. adoro o Jaraguá!”, diz orgulhoso. 

a construção de sua casa começou em 1965 e três 
anos mais tarde seu frança trouxe o pai e a irmã para 
morarem com ele. alguns anos depois, em 1971, ele 
começou a constituir sua própria família, quando se 
casou e trouxe a esposa para morar no Jaraguá. Com 
o passar do tempo, os filhos foram nascendo e a fa-
mília crescendo. “meus filhos nasceram, foram criados 
e estudaram no Jaraguá. todos passaram pela Escola 
Estadual Presidente Kennedy, hoje atual anita brina 
brandão”, lembra. 

são das pequenas coisas que tiramos grandes li-
ções. Que o frança se torne um exemplo para todos nós  
de garra, força e humildade. (Rayssa Lobato)

Rayssa Lobato

Ampla estrutura para melhor receber o seu idoso com 
carinho, amor e cuidados especiais. Venha nos visitar 
para conhecer todas as nossas atividades!

Rua Aristóteles Ribeiro Vasconcelos, 360 
Bairro Santa Rosa. 

Novo endereço!

98668-2534 3496-2370
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Vem aí a nova revista
especializada em café

cafe@emfocomida.com.br

www.cafeemotivação.com.br

(31) 2552-2525
(31) 99998-8686Café e Motivação

@cafeemotivacao

QUADRO DE EVENTOS E CELEBRAÇõES DE INSTITUIÇõES RELIGIOSAS NA REGIÃO DA PAMPULhA
PARóQUIA SANTO ANTÔNIO DA PAMPULhA 
(Praça Santo Antônio, 02 – Aeroporto – 3427-2866)
Segundas-feiras: missa da Cura, às 14h (somente na 
1ª segunda-feira do mês); Reunião dos Vicentinos, às 
18h30; terço dos Homens, às 20h.
Terças, quartas e quintas-feiras: missa, às 19h.
Sextas-feiras: adoração ao santíssimo, às 18h30 e 
Confissão Comunitária, às 19h (somente na 1ª sexta-
feira do mês); missa, às 19h.
Sábados: missa, às 18h.
Domingos: missas, às 8h e às 18h.
Eventos: 12/10, às 9h – missa de nossa senhora 
aparecida na Paróquia • 09/11, às 19h – show de Prêmios

IGREJA SANTA CATARINA LABOURÉ 
(Praça Santa Catarina, Dona Clara – 3491-9824)
Terças-feiras: novena sagrada face, às 15h; movi-
mento mães que oram Pelos filhos, às 19h30.
Quartas-feiras: missa na Comunidade santíssima 
trindade, bairro suzana, às 19h.
Quintas-feiras: missa, às 19h; terço dos Homens, 20h. 
Sextas-feiras: missa na Comunidade nossa senhora 
das graças, bairro Universitário, às 19h.
Sábados: missa, às 19h.
Domingos: missas, às 7h30 (sede da Paróquia); às 
9h15 (Comunidade santíssima trindade); às 18h (Co-
munidade nossa senhora das graças) e às 19h30 
(sede da Paróquia). 

IGREJA NOSSA SENhORA APARECIDA  
(Rua Quintino Bocaiúva, 140 - Santa Rosa – 3497-7758)
Sextas-feiras: adoração ao santíssimo sacramento, 
às 18h; missa, às 19h (sede da Paróquia); missa, às 
19h (Comunidade são francisco de assis, bairro são 
francisco, somente na 1ª sexta-feira do mês).
Sábados: missas, às 17h (sede da Paróquia); às 18h30 
(Comunidade santa Rosa, bairro são francisco); às 
19h45 (sede da Paróquia).
Domingos: missas, às 8h (Comunidade são 
francisco); às 9h e às 11h (sede da Paróquia); às 17h 
(Comunidade santana); às 18h30 (Comunidade são 
francisco); às 20h (sede da Paróquia).

CRESAP (COMUNIDADE RENOVADA SANTO 
ANTÔNIO DE PáDUA)
(Rua Dom Rodrigo, 325, Santa Rosa – 3443-3744)
Segundas, terças, quintas e sábados: missa, às 7h.
Quartas-feiras: grupo de oração, às 20h.
Domingos: missa, às 19h.
Eventos: 19, 20 e 21/10 – Encontro de Jovens  
09/11  Jantar para Casais  • 11/11 – 3º festival de frango
27/11 Café com oração (Encontro de Empresários)

CANÇÃO NOVA 
(Rua Izabel Bueno, 400 – Jaraguá – 3306-6690)
Segundas-feiras: terço da misericórdia, às 15h; santa 
missa, às 17h30.
Terças-feiras: aconselhamento com Padre sandro: 
das 9h às 11h; terço da misericórdia, às 15h; santa 
missa, às 17h30.
Quartas-feiras: Confissões, das 9h às 11h; terço da 
misericórdia, às 15h; santa missa, às 17h30.
Quintas-feiras: adoração ao santíssimo, das 9h 
às 17h; terço da misericórdia, às 15h; santa missa, 
às 17h30; grupo de oração são miguel arcanjo, às 
19h30; santa missa da divina misericórdia, às 19h30 
(somente na última quinta-feira do mês).
Sextas-feiras: Confissões, das 9h às 11h; santa mis-
sa, às 12h; terço da misericórdia, às 15h.
Eventos: 20 e 21/10 – Encontro de Cura de Interior 
com a Irmã maria Eunice da Comunidade Canção nova

IGREJA BATISTA GETSÊMANI 
SEDE (Rua Cassiano Campolina, 360 – Dona Clara 
3448-9898)
Segundas-feiras: Culto dos Empresários, às 19h30.
Terças-feiras: Culto da Vitória, às 19h.
Quartas-feiras: Culto da família, às 19h30.
Quintas-feiras: Culto da Palavra, às 19h30.
Sextas-feiras: Libertação, às 19h30.
Sábados: Culto da Juventude, às 19h30.
Domingos: manhã com deus, às 7h30; Pastoral, às 
10h; Evangelístico, às 17h30; Caixa-d’Água, às 20h30.

TEMPLO JARAGUá (Rua Silvério Ribeiro, 360 – 
Jaraguá – 3492-6366)
Segundas-feiras: Poder e avivamento, às 19h30.
Quartas-feiras: tarde da benção, às 15h.
Quintas-feiras: manhã com deus, às 7h.
Domingos: Pastoral, às 8h30; Libertação, às 16h; 
Evangelístico, às 19h30.

IGREJA CRISTÃ MARANATA 
(Rua Furtado de Menezes, 322, Santa Rosa – 98485-1061)
Segundas, terças, quartas e quintas: Culto, às 20h.
Sábados: Culto, às 19h30.
Domingos: Escola bíblica, às 10h; Culto, às 19h30.

GRUPO ESPíRITA DE FRATERNIDADE ALBINO 
TEIXEIRA
(Rua dos Aeroviários, 154, Pampulha – 3441-8545)
Segundas-feiras: abertura da Casa, às 13h; Palestra 
Pública, às 20h.
Terças-feiras: abertura da Casa, às 13h; atendimento psi-
cológico, às 14h; bazar, às 17h30; Palestra pública, às 20h.
Quartas-feiras: abertura da Casa, às 13h; Curso de 
mediunidade, às 14h30; Palestras públicas, às 15h e às 
20h.

Quintas-feiras: abertura da Casa, às 13h; tarefa Vo-
lante (atividade para moradores de rua), às 14h; aten-
dimento psicológico, às 14h; Palestras públicas, às 
15h e às 20h.
Sextas-feiras: abertura da Casa, às 13h; Palestras pú-
blicas, às 15h e às 20h.
Sábados: abertura da Casa, às 9h; Campanha do Kilo 
(coleta de alimentos), às 9h; bazar, às 9h; sopa para 
famílias carentes, às 16h; Palestras públicas, às 10h, 
às 15h e às 18h30.
Domingos: abertura da Casa, às 9h; Palestras públi-
cas, às 10h e às 19h30.

PARóQUIA N. SRA DA DIVINA PROVIDÊNCIA
(Av. Expedicionário Benvindo Belém de Lima, 1038, 
Pampulha – 3491-1332)
Segundas-feiras: missa, às 19h30; terço dos Homens, 
às 20h15.
terças e sextas-feiras: missa, às 19h30.
Quartas-feiras: missa, às 19h30; grupo de oração, às 
20h15.
Quintas-feiras: adoração ao santíssimo, às 18h; mis-
sa, às 19h30.
Sábados: missa, às 17h.
Domingos: missa, às 7h30, às 9h e às19h.
Eventos: 12/10, às 18h – festa na Comunidade nossa 
senhora aparecida • 10 a 18/11 – festa da Padroeira 
da nossa senhora da divina Providência

IGREJA NOSSA SENhORA DA PAZ
(Rua Nilo Aparecida Pinto, 341, Planalto – 3495-4511)
Terças-feiras: Reunião dos grupos da Legião de maria, 
às 15h.
Quartas-feiras: Reunião dos grupos da Legião de ma-
ria, às 15h e missa, às 19h.
Sextas-feiras: adoração ao santíssimo, às 18h e mis-
sa, às 19h (somente na 1ª sexta-feira do mês).
Sábados: missa, às 19h.
Domingos: missa, às 8h e às 19h.
Eventos: 12/10, às 8h – missa de nossa senhora 
aparecida • 02/11, às 8h – missa de finados

PARóQUIA NOSSA SENhORA DA MISERICóRDIA
(Rua Professor Baeta Viana, 591, Itapoã – 3443-8382)
 Segundas-feiras: grupo de oração, às 19h30.
Terças-feiras: terço dos Homens, às 20h.
Sábados: missa, às 18h.
Domingos: missa, às 8h e às 19h30.
Eventos: 12/10, às 8h – missa de nossa senhora 
aparecida • 02/11, às 8h – missa de finados

* Informações fornecidas pelas instituições. Antes de 
ir, confirme os horários e as atividades por telefone.
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MATRÍCULAS ABERTAS: 31 3441-4988
ALAMEDA DAS FALCATAS, 505 - BAIRRO SÃO LUÍZ WWW.SANTAMARCELINA.ORG.BR/EDUCACAO

Nossa proposta educacional segue 
em constante atualização, sem 
perder sua essência: cuidar da mente, 
do corpo e do espírito dos nossos 
estudantes. Venha nos visitar e traga 
seu filho para vivenciar experiências 
transformadoras.

NO
SANTA
A GENTE
CUIDA.

CUIDAR
É DESENVOLVER
COMPETÊNCIAS

PARA REINVENTAR
O MUNDO.


