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Preparação adequada é fundamental
para o sucesso nos concursos e vestibulares

O final do ano está bem próximo e faltam pouco mais de
dois meses para o encerramento do ano letivo e pouco mais
de um mês para o tão esperado Enem (Exame Nacional do
Ensino Médio). Quem está no terceiro ano do Ensino Médio
sabe que essa fase é uma das mais difíceis para enfrentar.
Os estudos da escola se misturam com a preparação para
os vestibulares, provas de cursos específicos ou concursos
públicos e a dedicação normalmente dobra neste período. É
a proximidade de um momento decisivo em suas vidas. Saber lidar com esse momento em parceria com as instituições
de ensino e a família é um desafio que depende da contribuição de todos os envolvidos.
Neste momento as escolas são as principais aliadas
dos alunos e é por meio dela que a maioria terá seu embasamento e poderá tirar suas dúvidas e fazer as devidas e
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necessárias revisões. O maior problema acontece quando o
aluno ainda não se sente preparado, o conteúdo a ser estudado é grande, mas o tempo fica cada vez mais curto. Para
quem tem o hábito de estudo e vem fazendo isso ao longo
do tempo com disciplina e determinação, a tarefa certamente será mais fácil.
No entanto, para qualquer um desses perfis o importante é estar bem preparado, conter o nervosismo e manter
a confiança, o foco e a disciplina nos estudos. Esses são
fatores essenciais para o sucesso em qualquer prova. A
preparação nos últimos três anos do Ensino Médio é um
processo amplo e muito importante para a capacitação de
qualquer aluno. Estar bem resolvido com o que deseja para
seu futuro, manter um bom relacionamento com os pais e
uma boa sintonia com a escola são fatores que deixam o
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caminho mais tranquilo.
Vivemos em uma época de muitas informações e mudanças rápidas na sociedade, que dificultam a concentração
e dedicação integral aos estudos. Mas as escolas tradicionais, os cursinhos pré-vestibulares, cursos preparatórios e
os espaços de reforço escolar na região estão muito bem
preparados para atender a demanda dos estudantes. A dedicação ao estudo e os conceitos humanos bem definidos
desde cedo são fatores fundamentais para a formação de
uma base educacional forte. Por isso a importância de pais,
filhos e instituições de ensino estarem sintonizados desde
cedo em busca dos resultados almejados e dos desafios
futuros da vida adulta.
Leia mais nas páginas 10, 11, 12 e 13

PRÓXIMA EDIÇÃO – Em nossas próximas edições falaremos sobre os incômodos com
BARULHOS incessantes (som alto, latido de cachorro, alarme, etc.) que atrapalham as
pessoas no dia a dia, direitos e garantias de quem compra ou aluga um imóvel novo
e se depara com problemas estruturais, além de problemas relacionados a QUEIMADAS
DE LIXO e folhas secas em residências e calçadas. Em novembro o tema principal será
sobre a expectativa do COMÉRCIO para as vendas de final de ano. Manteremos as
colunas “Quadro de Empregos”, “Leitor em Foco”, “Jaraguá Conta sua História”,
(em que os moradores mais antigos relatam suas histórias curiosas e divertidas sobre o
começo do bairro) e “Saúde e Bem-estar”, abordando os mais diversos assuntos ligados
à saúde e à qualidade de vida. Quer dar a sua opinião sobre algum assunto? Participe!
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EDITORIAL
Crescimento e expansão de um trabalho profissional e reconhecido
São raras as vezes em
que falamos sobre nossa
própria empresa em nossos
jornais, pois estamos focados em informar, divulgar
as notícias locais e debater
assuntos relevantes aos interesses dos moradores, comerciantes e demais pessoas envolvidas com a região.
Mas gostaríamos de mostrar
aos nossos leitores e parceiros como anda nosso trabalho e os próximos passos da “Em Foco Mídia”.
O Jornal Jaraguá em Foco completará seis anos no
dia 10 de outubro, data em que iniciamos nossos trabalhos sem imaginar aonde chegaríamos. O Ouro Preto em
Foco completou quatro anos neste mês de setembro; o
Planalto em Foco completará três anos também em outubro; e o Cidade Nova em Foco completará dois anos em
novembro. Em breve lançaremos o Turismo em Foco, com
os mesmos objetivos e qualidade editorial, além da mesma determinação em publicar matérias de interesse geral
que despertem o prazer pela leitura e uma ótima aceitação do jornal em geral. Estamos muito satisfeitos com os
resultados que tivemos nesse período, mas queremos ir
muito além e sabemos que este trabalho pode se estender ainda mais, para que possamos alcançar um número
maior de leitores e, principalmente, conquistar uma parceria maior com moradores, anunciantes e comerciantes.
Quando lançamos o Jaraguá em Foco fizemos uma
aposta alta, mas com a certeza de que veio para ficar,
imaginando que teria tudo para dar certo. E deu! Pas-

samos a conhecer muitas pessoas, fizemos boas parcerias, novas amizades e ganhamos a ótima sensação de
oferecer uma ferramenta prática, útil e de interesse geral,
justamente porque é feito com muita boa vontade, profissionalismo e conhecimento dos assuntos tratados. A
repercussão, a referência e o respeito que conquistamos
são consequências do bom contato que temos com todos
e da participação de pessoas que colocam suas opiniões
no Jornal para falar de assuntos de sua especialidade ou
interesse.
O foco desses trabalhos são os moradores e comerciantes das nossas áreas de atuação. Divulgar notícias
práticas e de interesse geral, mostrar problemas e possíveis soluções, além de cobrar ações dos órgãos competentes, é o que temos de fazer. Para isso, temos uma
equipe completa com jornalistas, revisor, diagramador,
designer, fotógrafo, pessoas nos setores administrativo e
financeiro, além da distribuição. Assim acreditamos que
deva ser um jornal, independente do seu tamanho e estrutura. Bons profissionais certamente farão um trabalho
mais elaborado, cuidadoso e profissional. Além de gostarmos muito do que fazemos, ainda passamos a segurança
aos nossos anunciantes e parceiros, pois eles saberão em
que estão investindo, sem riscos de problemas, imprevistos e com a garantia da integridade do trabalho.
Desde a nossa primeira edição tivemos uma ótima
aceitação, um retorno muito positivo dos moradores dos
bairros Jaraguá/Liberdade, Aeroporto, Dona Clara, Universitário, Indaiá, São Luiz, São José, entre outros, e a
confiança de muitos parceiros e anunciantes que já estiveram e continuam em nossas páginas. Os contratos de
publicidade atuais são mais longos e algumas empresas
que anunciavam no começo do nosso trabalho estão re-

ANUNCIE AQUI
Destaque o nome de sua empresa nos jornais da “Em Foco Mídia”!
É uma maneira segura e com maior possibilidade de retorno
para divulgar os serviços e produtos que ela oferece. Os 10 mil
exemplares de cada um dos quatro jornais são distribuídos gratuitamente nas residências, comércios e instituições, além de
demais locais estratégicos e de grande circulação dos bairros
em que atuamos. São distribuídos ainda em clubes (Jaraguá,
Iate, PIC, Labareda, Vila Olímpica, Cruzeiro e XV Veranista),
academias, restaurantes, padarias, farmácias, supermercados,
associações e demais organizações de cunho comunitário e
social. É a garantia de ser visto num meio de comunicação com
credibilidade, sede própria, alta visibilidade, qualidade gráfica e
editorial, com papel diferenciado e uma distribuição impecável.

Agora você terá mais facilidade para pagar seus anúncios através de cheques
pré-datados, boleto e depósito bancário.

3441.2725 | 2552.2525 | 9991.0125

tornando para as nossas páginas. Tudo isso é muito gratificante e nos faz querer ir um pouco além. E é o que
faremos.
A credibilidade que conquistamos e os elogios que
recebemos não são apenas por buscarmos matérias que
sejam interessantes ao público e nem pela publicidade,
que é quem paga o jornal, mas sim devido à participação
popular, seja qual for o assunto. É por meio de reclamações, sugestões e comentários que conhecemos o que
a população local quer e é exatamente isso que gera a
pauta. Pelos outros tomamos conhecimento de muitos comentários, elogios e críticas ao Jornal, mas o que
gostaríamos é que isso chegasse diretamente ao nosso
e-mail ou telefone. Acreditamos que seja este o caminho
e reforçamos o pedido da participação e das sugestões
para que possamos produzir, cada vez mais, um material
para uma leitura agradável.
São muitos os novos jornais que surgem, mas poucos os que duram mais de duas edições. São muitas as
opções de divulgação hoje em dia e poucos os recursos
financeiros para tal. O que podemos garantir em nosso
trabalho é a divulgação num meio de comunicação com
credibilidade, ética, compromisso, reconhecimento, sede
própria, profissionais capacitados, qualidade gráfica e
editorial, alta visibilidade e com uma distribuição impecável. Agradecemos o respeito e os comentários ao nosso
trabalho e nos colocamos à disposição de todos para sugestões, críticas, reclamações, comentários e sugestões
de matérias. Boa leitura e fiquem com Deus!
Fabily Rodrigues (Editor)
emfocomidia@emfocomidia.com.br

EXPEDIENTE
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vínculo com nenhuma associação, empresa ou empresário, político ou entidade. Nosso objetivo é informar,
esclarecer, debater, criticar e melhorar a qualidade de vida da região, por meio de matérias informativas,
dicas, informações úteis e notícias voltadas para os envolvidos com os bairros locais. O Jornal é distribuído
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Pampulha recebe primeira rodada
do Orçamento Participativo 2015/2016
Esperança em melhorias para a comunidade da Pampulha. Esse é o sentimento das
centenas de pessoas que participaram da
primeira rodada de reuniões da escolha dos
projetos que serão executados pelo Orçamento Participativo (OP) 2015/2016. No dia 4 de
setembro, na Regional Pampulha, ocorreu o
primeiro dos encontros com as lideranças, que
se estenderão até o próximo dia 23 nas nove
regionais da cidade, quando a Prefeitura vai
apresentar os recursos disponíveis para cada
local, as regras do processo e entregar os formulários de solicitação das demandas.
Na Pampulha a expectativa pelo processo
é grande, já que é a área com o menor índice
de obras concluídas desde a implantação do
OP há 21 anos. A infraestrutura e a segurança
são as principais reivindicações dos delegados, que contarão com uma verba maior. “Aumentamos mais R$ 20 milhões em recursos”,
exalta o prefeito Márcio Lacerda, em mensagem gravada.
A esperança e a perseverança estão presentes entre os populares que reivindicaram
ações. “Viemos tentar ampliar a nossa creche
de crianças de 0 a 4 anos no São José. Atendemos 92 e queremos chegar a 300. Sabemos
da concorrência, mas a esperança é o que nos
move”, declara a pedagoga Isabela Machado.
A aposentada Irani Costa cobra medidas emergenciais para a sua região: “Buscamos melhorias de saneamento básico no bairro Confisco.
Minha rua tem esgoto a céu aberto. Quando
chove inunda e é um fedor danado”, reclama.
Veterano nesse processo, o secretário Municipal da Regional Pampulha, Humberto Pereira, coloca as parcerias como fundamentais
no sucesso do OP: “Nesses 21 anos estamos
juntos com a comunidade, com as lideranças e
as associações para definirmos os empreendi-

mentos viáveis. Além disso, queria agradecer à
equipe da Regional Pampulha que nos ajudou
nessa gestão compartilhada”, ressalta. Envolvidos consideram que as escolhas das obras
evoluíram. “Participo desde 1993. No início
quem sabia articular melhor levava a obra;
hoje usamos a prioridade”, relembra a integrante da Comissão de Acompanhamento de
Fiscalização da Execução do Orçamento Participativo (COMFORÇA), Edna Teixeira Barbosa.
Também membro da COMFORÇA, a presidente
da Associação Comunitária dos Moradores da
Região do Jaraguá, Walewska Barros Abrantes,
ainda discute quais as prioridades para a região, mas tudo indica que será a segurança:
“Pedimos câmeras de segurança porque queremos ampliar a proteção dentro do nosso
espaço. Mas, na verdade, precisamos de uma
soma de ações que melhorem as condições de
vida dos cidadãos”, relata.
Agora as comunidades de bairros e vilas
terão até o dia 29 de setembro para discutir
as demandas prioritárias, que devem ser entregues até 13 de outubro, para que a Prefeitura
elabore pareceres técnicos de cada solicitação
dos projetos. Em 22 de novembro, inicia-se a
segunda rodada de participação, quando as
assembleias de votação dos projetos e eleição
de representantes serão feitas. Entre janeiro e
março de 2015, serão feitas vistorias técnicas
nos 25 empreendimentos pré-selecionados.
Em abril, finalmente, serão definidas as 14
prioridades de cada regional. A Prefeitura promete finalizar e entregar os trabalhos e planos
de empreendimentos ao prefeito no dia 28 de
maio de 2015. (João Paulo Dornas)

ACUPUNTURA AURICULAR
Terapia que utiliza do reflexo que a aurícula
exerce sobre o sistema nervoso central.
PODOLOGIA
Tratamento a laser, aparelhos modernos
e pacotes promocionais.
PACOTE DE UNHA
Pacote especial, composto de 4 manicures, 4 pedicures
e 1 decoração francesa, por R$100, ou 4 manicures,
2 pedicures e 1 decoração francesa, por R$80.
PACOTE JOICO
Pacote especial composto de 4 tratamentos Joico,
4 escovas, 4 massagens capilares e 1 corte.

Rua Conselheiro Galvão

Rua Francisco Proença,
190 - Jaraguá

Unidade Jaraguá
(31) 3568-0770
R. Francisco Proença, 190

Rua Dom Rodrigo
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JARAGUÁ INFORMA

Pizzaiolo é inaugurado na Sebastião de Brito
O bairro Dona Clara recebeu uma das
mais tradicionais pizzarias de Belo Horizonte
com a inauguração do Pizzaiolo, na Avenida
Sebastião de Brito, 23 (onde funcionava o
Amigos & Antigos). A terceira unidade da
rede está de portas abertas desde o dia 25
de agosto, mantendo o mesmo padrão de
atendimento, cardápio e inclusive o mesmo
pizzaiolo responsável pelas massas, desde
1967, quando foi aberta a casa Pizzaiolo Barroca, no Prado. Segundo Danilo Colares Ba-

tista, sócio-administrador do estabelecimento, a pizzaria foi a primeira da cidade. “Somos
a terceira geração desde que a primeira loja
foi aberta”, ressalta.
A escolha do bairro aconteceu devido ao
potencial comercial da região e pela oportunidade de adquirir um bom ponto, em uma
via de grande movimentação. “Após conhecer
o local, não tivemos dúvida. Ficamos três meses reformando a casa e conseguimos utilizar
bem toda a área, inclusive com equipamentos

Quadra de futebol é inaugurada no Dona Clara
Foi inaugurada em agosto, na Avenida
Sebastião de Brito, 1.100, a Barão Sport Bar,
uma nova opção de escolinha de futebol e
aluguel de quadra na região do Jaraguá. O
local oferece aulas de futebol para garotos
de 4 a 14 anos, na parte da manhã e da
tarde, e à noite a quadra de grama sintética
pode ser alugada, mediante reserva. Além do
futebol, o Barão Sport Bar possui uma área
de recreação com churrasqueira, que pode
ser alugada para eventos e festas variadas. A
capacidade do local é de até 200 pessoas.
O proprietário Rafael Pimenta conta
sobre a escolha do ponto e como tem sido
a aceitação do público com esse novo empreendimento. “Estamos localizados em uma
avenida movimentada, em que anteriormen-

CID COSTA NETO

te percebemos a ausência de uma quadra
sintética como essa por perto. Por ser uma
área de circulação e uma importante via de
acesso à Avenida Cristiano Machado, tenho
recebido um bom público, tanto para a escolhinha, quanto para a pelada da noite”,
conta. Mais informações: 9658-9589.

para climatização do ambiente”, conta Danilo
Colares. Além do cardápio com variados sabores de pizza, o Pizzaiolo trabalha também
com uma carta de vinhos, cervejas especiais
e serve almoço e jantar. O self-service fica
aberto de segunda a domingo de 11h às 15h.
O serviço à la carte funciona de 17h à 0h,
com tira-gostos e pratos variados como filet à
parmegiana e fetuccini. Os proprietários planejam abrir um serviço de delivery nos próximos meses. Mais informações: 3203-0202.

CID COSTA NETO

Lavanderia Jaraguá está de cara nova
A Lavanderia Jaraguá comemorou seus 30
anos de existência com o lançamento de uma
nova logomarca e identidade visual, que pode ser
conferida no site www.lavanderiajaragua.com.br.
A primeira unidade da empresa, localizada na
Rua Dom Rodrigo, 30, no bairro Jaraguá, foi
a pioneira de um negócio familiar que se expandiu para outras sete lojas espalhadas pela
cidade. Para celebrar o aniversário da lavanderia, os proprietários promoveram um jantar
no Hotel Bristol Liberdade, com a presença de
todos os funcionários, fornecedores e demais
parceiros da empresa. Segundo Isabel Pacheco, sócia-proprietária da lavanderia, a comemoração foi muito animada. “Além da descontração e alegria de completar tantos anos
no mercado, houve a apresentação da nova

ARQUIVO LAVANDERIA JARAGUÁ

logomarca, que causou uma boa surpresa em
todos”, ressalta. Depois de 15 anos sem mudar
de cara, a reforma da identidade foi completa e
realizada com o apoio de um designer, que fez
um estudo da marca para deixar a Lavanderia
Jaraguá renovada e pronta para mais muitos
anos de sucesso”, afirma. Mais informações:
3474-1111 / 3427-7678.

Palestra sobre marketing digital
A Nautilos, uma empresa baseada em
negócios na internet, promoverá uma palestra
sobre “Maketing Digital. Sua Empresa na
Internet”, no clube Jaraguá, no dia 21 de
outubro, às 19h30. O evento será voltado para
empresários e demais pessoas interessadas
em aprender mais sobre o assunto. A entrada é
gratuita. As inscrições já estão abertas e podem
ser feitas pelo site www.nautilos.com.br.
Segundo o diretor comercial da Nautilos,

Paulo Canarim, a empresa oferece pelo seu
portal vários treinamentos voltados para o
posicionamento de empresas na internet
e pela primeira vez esse conhecimento
será compartilhado ao vivo com o público.
“Certos empresários demonstram dificuldade
e resistência de entender como funciona a
internet. A presença digital não é mais opção,
mesmo que uma empresa não tenha página
ou perfil na rede social, algum usuário pode

falar bem ou mal sobre ela”, afirma. Ele explica
que, com esse cenário, o posicionamento
do seu negócio na internet se torna algo
necessário tanto para exaltar seus pontos
positivos quanto para se defender de eventuais
críticas negativas que apareçam na rede virtual
sem possibilidade de controle.
“Os recursos da internet estão acessíveis
para todos, com baixo investimento é possível
fazer um link patrocinado, por exemplo, com a

grande vantagem de se criar uma publicidade
totalmente direcionada ao público-alvo”,
destaca Paulo. Ele falará também sobre
o comportamento do público na internet,
ações e dicas importantes para enriquecer os
negócios por meio de um aprimoramento da
relação entre a empresa e o mundo online. No
dia do evento será sorteado um tablet para
as pessoas inscritas até o dia 10 de outubro.
Mais informações: 3327-7483.
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verdeemfolha.loja@gmail.com

Todo mundo tem um sonho.
Escolhendo a escola certa
fica mais fácil realizá-lo.
• 88% de aprovação na UFMG em 2014*;
• Por três vezes a 3ª melhor escola de
Belo Horizonte**;
• Uma das maiores redes de ensino de
Minas Gerais**;
• Uma das 10 melhores escolas do Brasil**;
• Participação em todas as olimpíadas
científicas regionais e nacionais, com
resultados expressivos e participações
nas competições esportivas realizadas
em BH, conseguindo sempre posições
de grande destaque.
* Dados da Unidade Coleguium Integral
** Ranking do MEC

DO INFANTIL AO PRÉ-VESTIBULAR

PROCESSO SELETIVO

2015

INSCREVA-SE JÁ.
www.coleguium.com.br | (31) 3490-5000
Unidade Jaraguá
Rua Coronel Marcelino, 182, Jaraguá
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SAÚDE E BEM-ESTAR

Dor de cabeça merece cuidados e pode ser sintoma de alguma doença
Certamente qualquer pessoa do seu convívio já sentiu algum tipo de dor de cabeça.
Talvez não haja no mundo quem nunca tenha
tido esse problema após um dia agitado, resultado de uma jornada cheia de afazeres,
tensões e estresse. A maioria toma um comprimido e tenta descansar ou até mesmo dormir para que a dor passe. Dores de cabeça
são realmente terríveis, sendo algumas bem
piores e mais doloridas. Essas dores dizem
muito sobre uma pessoa. Podem indicar que
você está fazendo algo que não é bom para a
saúde do seu corpo ou ser um sinal de que
algo mais sério possa estar acontecendo.
Pode ser um sintoma de um distúrbio orgânico simples, uma doença série e complicada,
ou simplesmente uma característica individual, como a cefaleia tensional ou a enxaqueca.
Você saberia diferenciar uma simples
cefaleia (dor de cabeça) de uma enxaqueca? Essa é uma dúvida comum para muitas
pessoas. Segundo a Sociedade Brasileira de
Cefaleia, 95% da população apresentarão algum tipo de dor de cabeça ao longo de sua
vida. Cerca de 70% das mulheres e 50% dos
homens apresentam pelo menos um episódio
de cefaleia ao mês. A enxaqueca ocorre em
até 20% das mulheres e um total de 13 milhões de brasileiros apresenta dor de cabeça
pelo menos 15 dias por mês. Um número assustador.
O especialista em medicina interna do
Centro Médico Pampulha, Ronald Farah, explica que a cefaleia pode ser episódica ou
um sintoma de outra doença. Segundo ele,
existem três mil causas. “A dor de cabeça
pode ocorre, por exemplo, quando a pessoa
tem uma noite de sono mal dormida, quando
exagera na bebida alcoólica, quando muda o
fuso horário, quando leva um susto, quando
tem hipertensão ou diabetes, entre outros
sintomas. Quando o paciente fala que tem
dor de cabeça, temos de investigar sistema
por sistema e fazer uma anamnese. Existem
diferentes tipos de dores de cabeça como a
cefaleia tensional, que é fruto, como o próprio
nome indica, de uma tensão”, explica.

INTERNET

SUGESTÕES PARA ALIVIAR A DOR DE CABEÇA
► Beba bastante água. Se a dor de cabeça estiver relacionada ao excesso de bebida alcoólica,
pode estar sendo causada pela desidratação;
► Procure dormir mais e confortavelmente;
► Reduza a ingestão de cafeína;
► Controle a respiração, inspirando e respirando profundamente (sem forçar), e faça movimentos
circulares nas têmporas;
► Chás de hortelã ou de gengibre podem ajudar a aliviar a dor. Logo depois relaxe em uma
poltrona confortável ou em sua cama;
► Banho quente pode aliviar a dor. Massageie sua cabeça e pescoço enquanto deixa a água
escorrer sobre seu rosto;
Se nada disso der certo o ideal é procurar um médico.

PREVENÇÃO
Os seguintes hábitos saudáveis podem diminuir o estresse e reduzir a chance de ter dor de cabeça:
► Dormir o suficiente;
► Ter uma alimentação saudável;
► Praticar exercícios regularmente;
► Aprender a postura adequada;
► Aprender a relaxar utilizando meditação, respiração profunda, yoga ou outras técnicas;
► Parar de fumar;
► Alongar o pescoço e a parte superior do corpo, especialmente se seu trabalho envolve digitar ou
usar o computador;
► Usar óculos adequados, se necessário.

Enxaqueca
A enxaqueca é apenas um dos tipos de
dor de cabeça e manifesta-se mais nas mulheres (80%) do que nos homens (20%). Mas
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não a única; existem muitas outras. Para se
ter uma ideia, a Sociedade Internacional de
Cefaleia reconhece mais de 150 tipos de
dores de cabeça diferentes. Algumas parti-
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cularidades permitem, segundo Ronald Farah, distinguir clinicamente a enxaqueca de
outras formas de cefaleia. “A enxaqueca tem
um grupo de características importantes para
um diagnóstico provável, mas que precisa ser
investigado se, em 85% dos casos, a dor é
predominantemente unilateral, frequente é
descrita como latejante (pulsátil), na maioria
das vezes. Além da dor, os pacientes costumam apresentar outros sintomas durante a
crise de enxaqueca como a intolerância à luz
(fotofobia), intolerância a ruídos (fonofobia) e
escotomas visuais, em que o paciente enxerga manchas no campo visual compostas por
pontos brilhantes”, informa.
Alguns fatores podem ser desencadeantes: “Ingestão de bebidas alcoólicas em
excesso, principalmente o vinho; achocolatados; causas hormonais, que muitas vezes é
motivo de enxaqueca em mulheres; insônia;
cafeína; entre outras. Muitas vezes a enxaqueca tem fator genético e as crises podem
acontecer de uma hora para a outra”, comenta Ronald Farah. O tratamento é realizado com
medicamentos específicos, chamados antienxaquecosos. “São sugeridos algumas práticas
ainda não comprovadas através de um estudo
dirigido como o yoga, a piscoterapia e os banhos relaxantes com água morna. A aplicação
de botox pode ser utilizada no tratamento e
sua eficácia é cientificamente comprovada.
Não podemos esquecer ainda que pessoas
bem-humoradas raramente têm enxaqueca”,
pondera.
Farah ainda alerta sobre a automedicação. “Isso prejudica o diagnóstico, pois ele vai
mascarar uma possível doença. Quando a dor
de cabeça é frequente, ela tem de ser investigada, pois podem ser muitas as causas e
várias doenças que podem estar diretamente
ligadas”, informa. Toda pessoa que sofre de
crises persistentes de dores de cabeça deve
consultar um neurologista para que se possa
identificar a sua causa e eliminar os fatores
de risco. (Ana Izaura Duarte, com colaboração de Fabily Rodrigues)

ALMOÇO:
Seg. a sex: 11h às 15h
Sab, dom, feriados: 11h às 16h
NOITE:
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LEITOR EM FOCO
Este espaço é destinado a você, leitor e morador da região do Jaraguá, que pode elogiar, criticar, sugerir e comentar as matérias do Jaraguá em Foco ou fatos dos bairros locais. Colabore com o Jornal! Mande
a sua história, conte um caso inusitado que aconteceu na região, um fato, ou mesmo envie uma fotografia antiga ou curiosa para a galeria de fotos do Jornal. Este espaço é todo seu. Entre em contato pelo
e-mail: jaragua@emfocomidia.com.br. Participe! O Jaraguá em Foco quer melhorar, crescer e informar ainda mais com a ajuda de cada leitor.
CRÔNICA
“Boa tarde, Fabily! Acabei de ler sua crônica
sobre ‘egoísmo e falta de comprometimento` e
quero parabenizá-lo pela matéria. Você discorreu
muito bem sobre o assunto e torço para que as
pessoas pensem um pouco mais depois de lê-la.
Para mudarmos o mundo, precisamos, necessariamente, mudar a nós mesmos. Um abraço.”
Nilo Neto, Morador

uso de mangueira, alpendres, varandas, garagens, passeios e até parte da rua! Aqueles que
organizam festas em suas residências, colocando o som em altíssimos decibéis, sem o mínimo respeito à lei do silêncio e, por isso mesmo,
perturbando o sono e o repouso dos vizinhos,
principalmente de crianças, doentes e idosos!
E muito mais...”
Amaury S Alves, Morador do bairro Dona Clara

“Prezado, Fabily! Estou me dirigindo a você
para cumprimentá-lo e parabenizá-lo pela sua
crônica intitulada ‘Egoísmo e falta de comprometimento’ (Agosto 2014). Você acertou na
mosca! O tema não poderia ter sido melhor e
eu gostaria de aproveitar o embalo apenas para
acrescentar aquele ingrediente a mais que você,
provavelmente, por falta de espaço, não o fez.
Faltou enumerar aqueles que levam seus cãezinhos de estimação para o passeio matinal e
estes defecam, principalmente, na porta dos vizinhos, sem se incomodarem em apanhar e dar
o destino natural às fezes! Aqueles que não respeitam os espaços destinados aos idosos, em
bancos, supermercados, repartições públicas e,
principalmente, nos transportes coletivos, onde
chegam a fingir que estão dormindo para não
terem de ceder o assento a quem é de direito!
Aqueles que, sem quê e nem porquê, mutilam
as mudas de árvores plantadas nas ruas e
avenidas, impedindo que elas vivam, cresçam e
venham nos fornecer a sombra e o oxigênio tão
úteis à nossa saúde! Aqueles que, apesar da
escassez de água, por falta de chuva, insistem
em desperdiçar o precioso líquido lavando com

“Caro Fabily, boa tarde. Muito pertinente
sua crônica sobre falta de comprometimento, e
é sobre isso que gostaria de comentar. Causame grande indignação ao descaso dos órgãos
competentes em relação à favela formada debaixo dos viadutos do anel rodoviário na entrada
do bairro Universitário. A degradação humana
é visível: crianças descalças e sem cuidados,
adultos e animais se misturam ao lixo, ao esgoto e ao depósito de objetos na passagem
estreita. O perigo de incêndio é iminente, pois
sabemos que ‘gatos’ na fiação iluminam os barracos. Hoje, ao passar pelo local, presenciei um
enorme ‘bota-for a’ que dificultava até mesmo a
passagem dos carros. Na semana passada, a
mãe de uma amiga foi atropelada e veio a falecer com traumatismo craniano. Senhora idosa,
ela apenas costumava levar pão com manteiga
para as crianças. O tráfego de veículos é grande e, para conseguir passar, tem de ter sorte.
Sem falar nos viadutos que não têm sequer uma
mureta de proteção. É muito fácil um caminhão
despencar e causar mais uma grande tragédia.
Já enviei e-mails à BHTrans e uma carta para o
‘Estado de Minas’ que me parece não ter sido

publicada. Faço um pedido ao ‘Jaraguá em Foco’
que faça uma matéria e cobre dos políticos da
nossa região uma solução urgente para aqueles
desfavorecidos que não merecem viver de forma
tão degradante. Vamos cobrar da BHTrans uma
solução como um semáforo ou uma rotatória
sinalizada para evitarmos mais atropelamentos
e desastres.”
Fátima Rezende, Professora e moradora do
bairro Dona Clara
PROBLEMAS TRADICIONAIS E ANTIGOS
“Prezados senhores, sou um novo morador
do bairro e estou residindo na Rua Antônio
Paulino de Castro. Gostaria de sugerir duas reportagens para vocês avaliarem e se possível
publicarem. 1) O cruzamento das ruas Cacuera
e Izabel Bueno é um caos e super perigoso. É a
principal via de acesso à Sebastião de Brito, que
leva à Cristiano Machado. É um cruzamento de
três sentidos: proveniente da Cacuera e subida e
descida da Izabel Bueno em direção à Sebastião
de Brito. Sem dúvida nenhuma deveria existir um
semáforo! É extremamente difícil para o pedestre e ainda uma disputa feroz entre os carros.
2) Divulgar e cobrar da Prefeitura a colocação
de bueiros ao longo das vias. Quando chove e/
ou os moradores lavam as garagens/passeios,
a água fica parada, porque as ruas não têm
caimento. Isso acontece em todo o bairro e não
apenas na minha rua! Nos cobram IPTU tal qual
na Zona Sul, porém sem as benfeitorias da mesma! Sei que é difícil sermos atendidos, mas se
ficarmos quietos nada irá mudar. Contamos com
a ajuda de vocês para buscarmos solução para

essa e outras necessidades da população.”
José Eduardo de Castro Bianchi, Morador
Resposta da Assessoria de Comunicação e
Marketing da BHTrans: “A BHTrans agradece o
contato e esclarece que em setembro de 2011 foi
concluída uma série de intervenções na região da
Rua Izabel Bueno, na qual a Rua Cacuera e a Rua
Doutor Cornélio Rosemburg tiveram a circulação
alterada. Com a implantação de mão única nessas
vias foi possível garantir a necessidade de estacionamento dos condutores que precisam acessar o
comércio da região e manter a fluidez no tráfego.
Sobre a necessidade de semáforo nos cruzamentos das ruas Cacueira com Izabel Bueno,
a BHTrans acompanha periodicamente o local,
e até o momento, não há necessidade de implantação do equipamento. Contudo, no futuro
essa posição pode ser diferente, em função da
movimentação dos veículos na região.”
RESPOSTA DO EDITOR: Muitos dos assuntos comentados por vocês já foram ou serão discutidos por meio deste Jornal. Sempre enviamos
os comentários e críticas recebidos em nosso
e-mail para os órgãos responsáveis. Falaremos
sobre lei do silêncio, queimadas, acondicionamento do lixo, falta de segurança pública,
desperdício de água, entre outros assuntos.
Já estamos finalizando uma matéria sobre as
condições de vida dos moradores que residem
abaixo do viaduto, conforme relato da Fátima
Rezende. Agradeço os elogios às crônicas e ao
nosso trabalho e torceremos sempre para que
algo melhore de alguma maneira.
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Importância da disciplina e da preparação
Com a chegada do segundo semestre,
os alunos do Ensino Médio que estão em seu
último ano escolar começam a sentir na pele
a pressão e a ansiedade da proximidade de
um momento decisivo em suas vidas. A grande
maioria deles passará pelo Enem e outros vão
encarar concursos públicos ou provas de cursos específicos. Saber lidar com esse momento em parceria com as instituições de ensino
e com a família é um desafio que depende da
contribuição de todos os envolvidos.
O Jornal Jaraguá Em Foco ouviu psicólogos, educadores e representantes das principais instituições de ensino da região para
levantar medidas e dicas que podem fazer a
diferença para que o jovem passe pelas provas
sem ter problemas exagerados de nervosismo
e ansiedade. As opiniões são diversas, porém é
consenso geral que uma boa preparação, que
não ocorre apenas na véspera, é o melhor caminho para o sucesso em qualquer avaliação.
Fatores psicológicos e disciplinares também
contam muito e cada vez mais são levados em
conta no processo de aprendizagem.
Seja na escola tradicional, nos cursinhos
ou em aulas de reforço e atividades extraclasse, não faltam profissionais preparados para
auxiliar o adolescente nesse momento complexo.
Pressão e ansiedade
Ficar ansioso diante de um grande desafio
é algo normal para qualquer ser humano, mas
alguns educadores têm reparado níveis de
nervosismo extremos, principalmente durante
o terceiro ano do Ensino Médio. “Parece que
a ficha deles cai assim que voltam das férias,
com um senso de urgência. Até certo ponto
isso é normal, mas essa situação acarreta
maiores conflitos internos, pois é a primeira
vez em que o futuro deles depende apenas

ARQUIVO SANTA MARCELINA

deles mesmos e não dos seus pais”, afirma
Andréa Pardini, coordenadora geral do Ensino
Médio do Colégio Dona Clara. Segundo ela, por
meio de orientações e conversas a maioria dos
conflitos é resolvida, mas em alguns casos é
preciso contar com a ajuda de um psicólogo.
Esther Profeta Passos, psicóloga clínica do
Acompanhar Jaraguá, está acostumada a receber alunos que apresentam esses quadros extremos de ansiedade e nervosismo. Na maioria
dos casos a motivação real desse sintoma é o
fato do adolescente não estar bem resolvido
sobre o seu futuro. “O mais importante é ter a
certeza daquilo que quer, porque muitas vezes
os jovens vão para o Enem ou para um concurso público seguindo a vontade dos pais e não
seus próprios sonhos”, relata. Essa sintonia
entre o desejo do aluno e o da família é capaz
de auxiliar melhor o processo educacional.
Ainda segundo a psicóloga, os pais devem
refletir bastante, mantendo um diálogo aberto
com seus filhos, pois ainda hoje na maioria
dos casos “os pais geralmente baseiam a escolha profissional apenas por questões financeiras e de estabilidade”, fatores que talvez
não permitam ao jovem almejar uma profissão

com a qual ele realmente se identifique. Além
dessa liberdade, outro recado para os pais
vem do coordenador geral do CENPRO, Sérgio
Alvarenga. “É preciso que eles tenham cuidado
na cobrança, para não tirar 100% das coisas
do adolescente, que precisa ter seu tempo. O
equilíbrio é importantíssimo para uma boa preparação”, ressalta.
Entendendo os jovens
Entre as “coisas de adolescente” que
competem com o preparo escolar estão as novas tecnologias. Uma característica, que para
Silvana Maria Dias, psicóloga e orientadora
do Ensino Médio do Colégio Santa Marcelina,
interfere diretamente na relação entre os pais
e alunos. “A tecnologia faz com que existam
muitas informações, com acesso livre e muito
rápido a elas, de tal forma que cria a sensação
nos adolescentes de estarem sempre atrasados, correndo atrás das evoluções. Isso gera
níveis de nervosismo e estresse muito altos”,
destaca. Para ela, a nova realidade dificulta
também o diálogo, já que entre pais e filhos
existem diferenças de gerações.
A necessidade de entender o tempo do

jovem e do adolescente é algo que tem preocupado alguns educadores. Muitos contam
sobre uma cobrança das famílias, que exigem
que a escola aumente ao máximo sua carga
horária com atividades escolares extras, acreditando que esse seja o melhor caminho para
uma boa preparação. O perigo nessa atitude
está em formar adultos com alta capacidade
de encarar provas e desafios acadêmicos, mas
com problemas de relacionamento e deficiência em outras habilidades essenciais para um
indivíduo completo.
“Algumas pessoas acreditam que, com
quase 16 horas diárias de escola, vamos formar bons profissionais. Isso pode atrapalhar o
desenvolvimento natural das pessoas. O mercado está cheio de pessoas sem capacidade
de ponderação. Há uma grande dificuldade de
encontrar bons gestores em qualquer segmento e acredito que a culpa disso está, em muitos casos, na sobrecarga de ensino”, declara
Flávio Zuppo, diretor do Promove Pampulha.
Assim como ele, diversos entrevistados entendem que a educação precisa ser revista para
não influenciar os adolescentes de forma prejudicial. Para isso, a grande maioria deles se
ampara no discurso de que a preparação não
deve ser maçante, mas sim planejada, sendo
iniciada com bastante antecedência.
Preparação
O professor Virgílio Machado, diretor-geral
da Rede Coleguium, afirma que a tensão dos
alunos diminui se eles se sentirem preparados para os desafios, “e isso é conquistado
ao longo da sua trajetória, fazendo com que
a segurança para enfrentar uma prova do tipo
do Enem venha como confirmação de um trabalho bem realizado”. Em concordância com
Virgílio, o coordenador pedagógico do Colégio
Getsêmani, Edson Rezende da Rocha, afirma
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para enfrentar os desafios do futuro escolar
que a base da educação é determinante para
o sucesso do aluno no fim do Ensino Médio.
“A preparação no terceiro ano é um processo
amplo e não apenas pontual. Trabalhamos
desde o Ensino Infantil com princípios que
influenciam diretamente na capacitação do
aluno”, conclui.
Estar bem resolvido com o que realmente
deseja para seu futuro, manter um bom relacionamento com os pais, contar com apoio
profissional para manter a estabilidade psicológica são alguns dos caminhos apontados até
aqui para driblar a pressão e a ansiedade exageradas no fim do Ensino Médio. Mas, existe
ainda outra teoria, que aponta simplesmente
para uma intensificação dos estudos na reta
final de preparação para o Enem.
Segundo o professor Aimã Sampaio, diretor pedagógico dos cursos preparatórios do
Chromos, “a melhor forma de diminuir a ansiedade é ocupar o aluno com atividades que ele
tenha a percepção de serem produtivas para
a sua formação, pois a ansiedade do aluno
vai diminuir proporcionalmente ao aumento
da sua confiança”. Ele compara seus alunos
como atletas de alto rendimento, que em uma
prova de resistência, guardam o gás para dar
força total nos últimos metros de prova. “Ou
seja, nós intensificamos nosso ritmo de preparação, aumentamos carga horária e o nível
de exigência, deixando bem claro para o aluno
que esses três meses finais de preparação devem ser de dedicação integral”, afirma.
Enem
Há quatro anos o Exame Nacional do Ensino Médio, antes usado para mensurar o nível
de capacitação das escolas em todo o país, se
tornou também o principal instrumento de avaliação para o ingresso de milhões de alunos
nas principais universidades brasileiras. Com

INTERNET

essa nova realidade, o Enem vem passando
por várias melhorias e seu conteúdo se tornou
ainda mais vasto, de maneira que é preciso
toda uma preparação especial para encarar
esse desafio. Para Lânia de Souza Resende,
coordenadora pedagógica do Ensino Médio da
Escola Estadual Anita Brina Brandão, o Enem
tem pautado toda a metodologia por trás do
Ensino Médio. “Desde o primeiro ano começamos a trabalhar a questão do Enem, com

simulados e um discurso dos professores que
visa a alertar os alunos sobre a importância
desse processo e como a preparação precisa
ser levada a sério”, afirma.
Os educadores apresentam opiniões diversas sobre essa metodologia unificada do
Enem. “O objetivo inicial desse exame era medir o nível dos alunos do Ensino Médio, sem
relação com o ingresso nas faculdades. Com
essa colocação como porta de entrada para as

universidades, eu vejo que ele está caminhando para uma massificação do ensino, o que
é algo preocupante”, afirma o diretor do Colégio Pampulha, Antônio Carlos Ribeiro da Silva.
Para ele, essa massificação gera problemas
no Ensino Superior, já que a prova unificada
elimina certos quesitos particulares, que existiam na prova da UFMG, por exemplo, capazes
de selecionar melhor os alunos que tinham o
perfil para a formação em um curso específico.
Para a orientadora e proprietária do Kumon
Jaraguá, Maria Flávia Cassimiro Santana, o
Enem ter se tornado a principal avaliação para
o ingresso no Ensino Superior gera uma ambiguidade. “A prova do Enem veio para globalizar
os candidatos, abrindo o leque e a concorrência. Isso tem prós e contras, à medida que abre
mais portas ela também se torna mais difícil
para outros”, afirma. Para concluir seu ponto de vista ela afirma que, independente da
nova metodologia, os alunos bem-sucedidos
permanecem sendo aqueles bem preparados,
desde a infância.
Concursos
Além do Enem, muitos alunos procuram
provas dos mais variados concursos para tentar
uma boa oportunidade de emprego após a vida
escolar. Muitos mitos rondam os concursos, que
possuem provas específicas, que necessitam
de uma preparação diferenciada do Enem. “As
pessoas acham que para ser aprovado em concurso é preciso estudar igual louco, ficar oito horas por dia atrás dos livros e virar a madrugada.
Mas isso é bobagem. É preciso fazer o respiro
e as pausas porque depois de alcançar o limite do cérebro a pessoa não vai aprender mais
naquele dia”, afirma o professor Aender Pereira,
coordenador geral do Amplus.

CONTINUA NAS PÁGINAS 12 E 13
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Preparação desde a infância
Muito se fala sobre o Ensino Médio
como o aprimoramento do conhecimento,
sobre o Ensino Fundamental como responsável pela base que fará a diferença no sucesso profissional e pessoal dos alunos. Mas
e a Educação Infantil? Em qual ponto o ensino dos pequenos, que culmina com a alfabetização, vai influenciar no futuro das novas
gerações? Para responder a essas perguntas, conversamos também com educadores
infantis, que apontaram suas opiniões sobre
a responsabilidade de uma educação bemsucedida desde a primeira infância.
Não adianta ser um ótimo “fazedor” de
prova e não ser um ser humano completo, e
essa formação começa desde a mais tenra
idade. Para Elizabeth Amaral, diretora-geral
da Officina das Letras, as crianças precisam
ser introduzidas no universo da educação de
forma lúdica e completa para que aprendam
brincando e brinquem aprendendo. “Não se
pode impedir a infância de uma criança com
essa pressão de que ela precisa passar em
uma faculdade boa e ter um futuro profissional. Elas devem estudar com prazer. O
ser completo precisa saber conviver socialmente, com respeito, dignidade e valores”,
afirma.
A proximidade com os pais também é
algo essencial para o sucesso da Educação
Infantil. Para isso as escolas especializadas
nesse público buscam sempre o diálogo e a
parceria com os pais. Elizabeth revela que
“são muitos marinheiros de primeira viagem,
o que faz com que seja essencial nossa
convivência, para mostrar os melhores caminhos da educação”. Ela explica que, tanto
a família quanto a escola, precisam sempre
passar para os jovens seus valores, ética,

CID COSTA NETO
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integridade e responsabilidade no cuidado
do mundo.
A coordenadora pedagógica da Alegria
do Saber, Nelma Inis Pinheiro, aponta também alguns princípios norteadores da educação infantil que vão ser carregadas pelos
alunos mais jovens por toda a vida. “A educação infantil se preocupa em desenvolver
as habilidades sociais, motora e afetiva das
crianças. Além disso, estamos focados em

apoiar o aluno a ter autonomia, exercendo
seus direitos, e trabalhando o meio social
para que eles construam seus próprios conceitos”, afirma.
Essa autonomia, o interesse pelo estudo e os conceitos humanos bem definidos na Educação Infantil vão auxiliar a
formação da base educacional da criança. Muitas vezes, é nesse período que
se definem padrões de comportamento

capazes de influenciar diretamente na
maneira como o adolescente vai encarar
seu futuro. Pais, filhos e instituições de
ensino precisam estar sintonizados desde
cedo, para que na conclusão do Ensino
Médio o adolescente colha bons frutos e
enfrente o Enem, concursos, outros vestibulares e demais desafios da vida adulta
de uma maneira mais tranquila e confiante. (Vinícius Brandão)

-

Material didático com proposta pedagógica inovadora
Grupo de proﬁssionais altamente qualiﬁcados
Infraestrutura completa e acolhedora
Inglês, Educação Física, Musicalização, Artes Plásticas
Horário integral e parcial com alimentação completa

A escola da primeira infância
Rua Amável Costa, 56 - Jaraguá - Belo Horizonte - MG
Tel.: (31) 3427-6087 / 3653-2412
officinadasletras
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ENQUETE
Profissionais da educação destacam dicas para aliviar o estresse e a pressão antes das provas seletivas
“Sugerimos aos nossos alunos que observem bem a alimentação e o sono,
mantendo um tempo regular de descanso e buscando alimentos balanceados e
saudáveis. A atividade física também é estimulada, pelo caráter de lazer e válvula
de escape. Já na semana que precede o Enem oferecemos também um trabalho
com uma terapeuta, criando um ambiente de relaxamento e respiração voltado
para o aumento da concentração.”
Andréa Pardini, Coordenadora do Ensino Médio do Colégio Dona Clara

“Não podemos fugir da realidade do mundo. O cenário realmente não é muito
agradável para os estudantes em geral, devido à alta pressão e competitividade.
Nós, que trabalhamos com a educação infantil, temos nas mãos a pérola, que é a
base da formação humana, em que se define a postura do cidadão completo, em
todos os sentidos. Se a criança está em um ambiente em que é respeitada como
ser humano, o retorno será para toda a sua vida.”
Elizabeth Amaral, Diretora da Officina das Letras

“Buscamos orientar os alunos com o objetivo de ajudá-los a criar um equilíbrio
entre o tempo de estudo e o descanso. Sempre falo para eles que somos como um
equipamento eletrônico, que pode ser de última geração, mas se não tiver com bateria
ele não consegue ser utilizado nem para uma função básica. E nós somos do mesmo
jeito. Sem bateria ninguém vai dar conta de enfrentar uma prova como o Enem.”
Silvana Maria Dias, Psicóloga e orientadora do Ensino Médio do Colégio Santa
Marcelina

“Para reduzir o estresse ao longo do curso nossa dica é: estude todos os dias,
antes de dormir, as matérias dadas no dia. Na véspera e no dia da prova o aluno
não deve fazer esforço demasiado e se desgastar, mas é preciso estar 100%
concentrado. Nós não utilizamos nenhum outro recurso que não seja esse. Não
chamamos aluno para relaxamento ou para psicólogo. Nada além de dedicação
total ao estudo.”
Aimã Sampaio, Diretor Pedagógico do Chromos

“Para estar bem preparado para o Enem, por exemplo, o aluno deve alimentar-se
bem, dormir bem, evitar festas e noitadas por ocasião das provas e evitar estudos
de última hora. Porém, o mais importante é manter um bom ritmo de estudos
ao longo de todo o tempo de preparação. Com esse bom ritmo de estudos, o
complemento em casa torna-se um hábito muito positivo, capaz de contribuir para
o sucesso do aluno.”
Virgílio Machado, Diretor-geral do Coleguium

“Muitos alunos não têm rotina de estudos esquematizada e os pais deixam para
cobrar isso quase no dia da prova. Não adianta deixar para a última hora, pois tudo
faz parte de um processo. Quanto ao estresse, o que pode ser feito é pensar em
atividades de relaxamento, como pilates e yoga, por exemplo. Fazemos também
uma palestra voltada para o autoconhecimento e o equilíbrio emocional antes
das provas.”
Renata Gazzinelli, Diretora educacional do Instituto Educacional Manoel Pinheiro

“O preparo para o Enem não acontece só no terceiro ano. Muitos casos de
nervosismo e ansiedade são justamente reflexos de que o aluno não está bem
preparado. Por mais que a escola tente colocá-lo em um nível de excelência alto,
a falta da autoconfiança acaba atrapalhando. O que precisa ser criado que vem
desde cedo é o hábito do estudo, a disciplina e o planejamento. Isso faz toda a
diferença.”
Antônio Carlos Ribeiro da Silva, Diretor do Colégio Pampulha

“Deixamos sempre muito claro para o aluno que ele vai fazer uma escolha que não
necessariamente será definitiva, para que ele fique tranquilo quanto ao seu futuro
profissional. Algumas escolas estão forçando a barra com relação à metodologia,
impondo uma carga horária extremamente pesada, devido, justamente, à demanda
que tem vindo da comunidade mineira. O ideal é buscar um equilíbrio entre estudo,
lazer e descanso.”
Flávio Zuppo, Diretor do Promove Pampulha

“Não existe um segredo ou um tratamento diferenciado com uma psicóloga ou algo
assim para obter sucesso. O aluno que é disciplinado, focado nos estudos e nas
suas metas, não acumula muito material para estudar na véspera. Nosso trabalho
é mais voltado para esse auxílio, para que o estudante crie sua rotina de estudos
e um norte bem definido por onde ele vai caminhar até chegar aos seus objetivos.”
Maria Flávia Cassimiro Santana, Orientadora e proprietária do Kumon Jaraguá

“O aluno precisa buscar sempre o equilíbrio entre o estudo, a vida pessoal e o seu
desenvolvimento natural. Não queremos que ele se vicie em estudar no Ensino
Médio e depois na vida profissional se torne um workaholic. Por isso frisamos
que é importante definir bem quais são as atividades de lazer deles, buscando o
máximo de atividades construtivas possível, como um bom filme que pode auxiliar
no conteúdo escolar.”
Nivton Campos, Orientador Educacional do Colégio Getsêmani

“Às vezes o número alto de concorrentes para um concurso pode desestimular a
pessoa, mas alertamos sempre que a nossa preparação é para que ela consiga
passar, mesmo que tenha apenas uma vaga. O bom ‘concurseiro’ é aquele que
estuda sempre para ser o melhor. Não dá para estudar para passar mais ou menos.
Planejamento com bastante antecedência e disciplina são essenciais para obter
calma e tranquilidade.”
Marcelo Amaral, Coordenador Pedagógico do Amplus

“O perfil dos alunos hoje em dia é diferente de antigamente. Eles chegam bem
resolvidos daquilo que pretendem fazer. O nervosismo deles diminui de acordo
com o tanto que se sentem preparados para encarar as provas pelas quais
pretendem passar. A ansiedade dentro de certo limite pode até ser sadia, pois
ajuda a evitar a postura do ‘já passei’, que pode ser mais nociva do que a tensão.”
Sérgio Alvarenga, Coordenador Geral do CENPRO Cursos Preparatórios

“A tensão de encarar uma avaliação é algo normal de qualquer ser humano. O
problema é realmente o exagero, que causa ‘brancos’ e falta de concentração.
Muitas vezes acontece um ‘autoboicote’, justamente por uma questão de não ser
uma escolha real daquele jovem. Meu recado é que as pessoas estejam mais
abertas ao diálogo em casa. Pais e filhos precisam chegar a decisões juntos e em
harmonia.”
Esther Profeta Passos, Psicóloga Clínica do Acompanhar Jaraguá

“Só mesmo no final do Ensino Médio que bate aquele senso de urgência nos
alunos. Na semana anterior ao Enem passamos todas as dicas de descanso,
alimentação, como proceder e o que levar para a prova. Além disso, reunimos
todos no auditório e os professores fazem palestras de motivação, principalmente
para que eles fiquem mais tranquilos, foquem mais nos conteúdos em que têm
dificuldades e dúvidas sem se sobrecarregarem na reta final.”
Lânia de Souza Resende, Coordenadora Pedagógica do Ensino Médio da Escola
Estadual Anita Brina Brandão

“A primeira ação para estar efetivamente preparado é ter a certeza de que estudou
o suficiente. O êxito em qualquer desafio se inicia no desejo real de alcançar um
objetivo. Após se preparar e sentir que fez tudo que pôde, dando o seu melhor, o
emocional ficará em paz. Na véspera da prova não se deve estudar e sim descansar bastante, buscando equilibrar o senso de responsabilidade com o de dever
cumprido.”
Luiz Tavares de Souza, Diretor do Colégio Rui Barbosa

“Pensando no futuro, a melhor perspectiva que podemos passar para as crianças,
para que enfrentem uma prova do Enem de maneira segura, é trabalhar para que
elas desenvolvam bem suas habilidades pessoais, tanto no campo emocional
quanto cognitivo. O aluno que está na reta final deve ter um compromisso de
estudar firme desde o início da preparação.”
Nelma Inis Pinheiro, Coordenadora Pedagógica da creche e pré-escola Alegria
de Saber
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Educação
Infantil

Ensino Fundamental
(do 1º ao 9º ano)

Ensino
Médio

Qualidade de ensino, disciplina e dedicação aos estudos
para alcançar os melhores resultados.

EMFOCOMÍDIA

Avenida Portugal nº 4347, Itapoã - Telefone: (31) 3495-7656

PROMOÇÕES

Jaraguá

Válidas apenas para o Delivery: 19h às 23h

PIZZAS
SURUBIM GRELHADO

C/ ARROZ COM CAMARÃO,
LEGUMES NA MANTEIGA,
PIRÃO E MOLHO DE ERVAS
PARA 3 PESSOAS

FILÉ A PARMEGIANA
C/ARROZ BRANCO
PARA 3 PESSOAS

R$ 58,00

R$59,90

Tel.: 3443-5594
Rua Izabel Bueno, 670 - Jaraguá

Avenida Fleming, 200 - Ouro Preto - 3291-3988
Rua Alberto Cintra, 265 - Cidade Nova - 3486-0167

À moda
Portuguesa
Frango c/ catupiry
GRANDE (6 FATIAS)
R$ 28,90

GIGANTE (8 FATIAS)
R$ 34,90

R$ 35,90

R$ 39,00

+ 1 Refri 2L

+ 1 Refri 2L

SELF-SERVICE COM BALANÇA
DE SEGUNDA A SEXTA DE 11H ÀS 14H30
SÁB. DOM. E FERIADO DE 11H ÀS 16H
*PREÇOS SUJEITOS A ALTERAÇÕES.
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A gordura localizada está com os dias contados

Criolipólise
Perca de 20% a 30% de gordura localizada em 1 sessão.
Límine
Equipamento de radiofreqüência com a mais alta tecnologia
para tratamentos estéticos e dermatológicos.
Indicação: Celulite, Cicatrizes, Fibroses, Flacidez,Gordura
Localizada, Rugas.

Sonofocus
Lipocavitação focalizada com resultados aparentes
já nas primeiras sessões.
Indicação: Gordura localizada, redução medidas e
remodelagem corporal.

www.coreﬁsio.net

PILATES | FISIOTERAPIA | ACUPUNTURA

Rua Isabel Bueno, 693 - Jaraguá

4141-6634 | 9863-7961
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JARAGUÁ CONTA SUA HISTÓRIA

Em busca do calor humano dos moradores
José Alencar de Aguiar Pereira, 58, Empresário
Muitas vezes as pessoas mudam de
bairro ou de cidade buscando fatores
como tranquilidade, bom trânsito,
segurança, natureza ou até mesmo por
um motivo profissional, mas no caso do
nosso personagem deste mês esse fator
é uma das grandes qualidades da nossa
comunidade: “Vim por causa do calor
humano das pessoas”, exalta o morador
José Alencar de Aguiar Pereira. Ele conta
como uma determinada personagem lhe
trouxe ao Dona Clara: “Vim para ficar
perto de uma pessoa muito especial. Uma
mãe para mim: a Dona Luíza Salgadeira.
Quando vim para BH, da cidade de
Senhora do Porto, morei na casa dela na
Rua Boaventura. Em 1978, aos 22 anos,
vim para ficar cinco dias e acabei ficando
cinco anos. Me apaixonei pelo local, pois
foram tempos felizes. Ela acabou sendo
minha segunda mãe. Os filhos dela são
como irmãos para mim. Ganhei uma nova
família”, relembra.
Após meia década, Alencar morou
nos bairros Santa Efigênia e Santo
Antônio. Ele se casou e teve dois filhos.

CID COSTA NETO

Não aguentando a saudade, mudou-se
definitivamente para a região. “Por causa
dessa família vim parar no Dona Clara.
Em 1986 fiz uma casa na divisa dos
bairros Dona Clara e Suzana. Na época
havia boi e vaca pastando, e até sapo
entrando em nossa cozinha. Eram poucas
casas em uma região com muita água.
Vim para ficar pertinho da minha segunda
mãe. Ela comprou um lote no Dona Clara
e eu comprei outro ao fundo do local para
ficarmos bem próximos. Havia até uma

passagem entre as duas casas”, relata.
Alencar destaca o porquê de amar
tanto a região e suas maiores lembranças:
“Vim de uma cidade muito pequena e o
bairro era como uma cidade do interior
que me fazia lembrar bastante de lá. A
região cresceu, mas ainda restam alguns
aspectos interioranos como sair na rua
e encontrar os amigos, ir ao boteco ao
lado de casa, e por aí vai. Minha maior
lembrança daqui é da infância dos meus
meninos junto ao convívio dos amigos

da região. Hoje estão todos bem criados.
Além disso, tenho a Dona Luíza e muitos
amigos aqui”, ressalta.
Alencar, que hoje administra uma
revenda de automóvel (Alencar Veículos),
conta como construiu toda a sua vida
profissional na região. “Depois da minha
primeira casa, fiz outra na Rua José
Vanderley Lara, onde montei minha
primeira agência de veículos em 1994.
No ano seguinte montei o ponto onde
estou até hoje na Avenida Sebastião
de Brito, 970. Só havia uma agência
de carros quando cheguei. Após 20
anos, comprei o terreno, que antes era
alugado, me formei em Direito, montei
uma construtora e uma fazenda com boa
produção. Tudo isso com honestidade,
sem passar por cima de ninguém e
com muito trabalho. Tudo a partir da
sementinha plantada no Jaraguá e no
Dona Clara. Esse lugar foi uma bênção
em minha vida”, celebra Alencar, casado
com Márcia Campos e pai de Flávia e
Rafael Campos, já formados para a vida.
(João Paulo Dornas)

Venha conhecer o melhor em
estética facial e corporal
Agora é a hora!
Comece a se preparar para o verão.
AGENDE SUA VISITA. AVALIAÇÃO GRATUITA!
Rua Desembargador Viotti de Magalhães, 18, sala 205 - Dona Clara
(esquina com Avenida Sebastião de Brito)

/illuminare.estetica

3785-7947
3019-2025
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QUADRO DE EMPREGOS
Novamente divulgamos as vagas de empregos na região através da disponibilidade de nossos anunciantes e demais parceiros. Esperamos contribuir tanto com as empresas que precisam preencher as vagas quanto com os
moradores e demais interessados. Usaremos este espaço em nossas próximas edições para que nossos parceiros possam oferecer suas vagas. Os dados da empresa, contato, especificações e quantidade de vagas podem
ser enviados para o e-mail: jaragua@emfocomidia.com.br.
EM FOCO MÍDIA (JORNAL JARAGUÁ EM FOCO)
Função: JORNALISTA QUE MORE NA REGIÃO DO
JARAGUÁ
Vagas: 1
Especificações / Perfil: Disponibilidade de tempo,
organização, iniciativa, compromisso, bom texto e boa
fluência para as entrevistas. Dispensamos curiosos e
pessoas aguardando respostas de outros empregos.
Horário: 13h30 às 18h30.
Função: AUXILIAR DE SERVIÇOS GERAIS Vagas: 2
Especificações / Perfil: Sexo masculino, entre 16
e 28 anos. Iniciativa, compromisso, seriedade e boa
vontade para trabalhos internos e externos com a
distribuição dos quatro jornais da empresa na região
da Pampulha e Cidade Nova. Horário: 13h30 às
18h30. Salário: R$ 950,00. Preferencialmente morar
na região do Jaraguá.
Função: DISTRIBUIÇÃO DE JORNAIS
Vagas: 2
Especificações / Perfil: Sexo masculino, entre
16 e 28 anos. Iniciativa, compromisso, seriedade e
boa vontade para a distribuição dos quatro jornais
da empresa na região da Pampulha e Cidade Nova.
Horário: tarde e noite. Preferencialmente morar na
região do Jaraguá. Valor: R$ 8,00 a hora.
Contato: Enviar currículo com foto para
emfocomidia@emfocomidia.com.br.
SOCILA JARAGUÁ PRIME
Função: MANICURE
Vagas: 2
Função: DEPILADORA
Vagas: 1
Função: ESCOVISTA
Vagas: 1
Função: AUXILIAR DE LAVATÓRIO
Vagas: 1
Especificações / Perfil: Com experiência na função.
Contato: Entrar em contato pelo telefone 3568-0770
e falar com Emerson.
OFFICINA DAS LETRAS
Função: BERÇARISTA
Vagas: 1
Especificação / Perfil: Sexo feminino, com experiência,
formação mínima de Magistério. Horário integral.
Função: ESTAGIÁRIO DE PEDAGOGIA
Vagas: 1

Especificação / Perfil: Sexo feminino, cursando Pedagogia.
Função : PEDAGOGA
Vagas: 1
Especificação / Perfil: Sexo feminino, com experiência
em alfabetização.
Contato: Enviar currículo para o e-mail
secretaria@officinadasletras.com ou entrar em
contato pelo telefone 3427-6087.
CLÍNICA FISIO FIT
Função: INSTRUTURA DE PILATES
Vagas: 1
Especificação / Perfil: Fisioterapeuta com experiência
em pilates clínico.
Função: FISIOTERAPIA ORTOPÉDICA
Vagas: 1
Especificação / Perfil: Fisioterapeuta com experiência
ortopédica.
Contato: Falar com Flávia ou Fabiana pelo telefone
3497-4843.
PING PÃO
Função: ATENDENTE
Vagas: 5
Especificação / Perfil: Ambos os sexos, acima de
18 anos. Não é necessário ter experiência. Morar
preferencialmente na região. Oportunidade para
primeiro emprego. Turnos da manhã ou tarde.
Função: AUXILIAR DE PRODUÇÃO
Vagas: 1
Especificação / Perfil: Com experiência em assar pães.
Função: SERVIÇOS GERAIS
Vagas: 1
Especificação / Perfil: Ambos os sexo feminino, com experiência. Morar preferencialmente na região. De 11h às 19h20
Contato: Entregar currículo na Rua Furtado de
Menezes, 280, aos cuidados de Mariana.
RESTAURANTE JARDIM DE MINAS
Função: AUXILIAR DE COZINHA
Vagas: 1
Especificação / Perfil: Ambos os sexos, 2º grau
completo, com experiência. Turno diurno.
Função: CAIXA
Vagas: 1
Especificação / Perfil: Sexo feminino, 2º grau
completo, com experiência. Turno diurno.
Função: REPOSITORA DE SELF SERVICE Vagas: 1

Especificação / Perfil: Sexo feminino, não é necessário
ter experiência.
Contato: Entregar currículo aos cuidados de Daniela
na Rua Noraldino de Lima, 581 – Aeroporto.
MARIA CRISTINA TERAPIAS CAPILARES
Função: CABELEREIRO
Vagas: 1
Especificação / Perfil: Sexo masculino, com experiência
em maquiagem, penteado, coloração e mechas.
Função: MANICURE
Vagas: 1
Especificação / Perfil: Manicure com experiência.
Contato: Entrar em contato pelos telefones 34413647, 8503-6147 (Oi) ou 9253-0036 (Tim).
Endereço: Rua Boaventura 762 – Jaraguá.
SUPERMERCADOS BH
Função: ATENDENTE DE FRIOS
Vagas: 2
Especificações / Perfil: Ambos os sexos, entre 20 e 50
anos. Não é necessário ter experiência. Carga horária:
44 horas semanais.
Função: OPERADOR DE CAIXA
Vagas: 4
Especificações / Perfil: Ambos os sexos, 2º grau
completo ou em curso, entre 18 e 50 anos. Não é necessário
ter experiência. Carga horária: 44 horas semanais.
Função: REPOSITOR
Vagas: 6
Especificações / Perfil: Sexo masculino, entre 18
e 40 anos. Não é necessário ter experiência. Carga
horária: 44 horas semanais.
Função: BALCONISTA DE AÇOUGUE
Vagas: 3
Especificações / Perfil: Ambos os sexos, entre 20
e 55 anos, experiência mínima de seis meses na
função. Carga horária: 44 horas semanais.
Função: FISCAL DE LOJA
Vagas: 2
Especificações / Perfil: Ambos os sexos, ter
experiência ou curso de vigilância.
Contato: Interessados deverão acessar o site
www.supermercadosbh.com.br/trabalheconosco
ou comparecer na Rua Guarani, 559 – Centro, de
segunda a sexta-feira, das 8h às 11h, munidos de
documentos pessoais e carteira de trabalho.

MILA (Liberdade)
Função: CONSULTOR DE VENDAS CORPORATIVAS Vagas: 1
Especificações / Perfil: Ambos os sexos, superior
completo ou em curso, experiência no ramo comercial,
possuir habilitação categoria B.
Função: VENDEDOR DE VEÍCULOS SEMINOVOS Vagas: 1
Função: VENDEDOR DE VEÍCULOS NOVOS Vagas: 1
Especificações / Perfil: Ambos os sexos, segundo grau
completo, experiência no ramo de vendas, possuir
habilitação categoria B.
Contato: Enviar currículo para rh.mila@grupolider.
com.br, com nome da vaga, ou entrar em contato com
Carla pelo telefone 3499-4145.
GOLD IMÓVEIS (São Luiz)
Função: CORRETOR DE IMÓVEIS E CORRETOR
TRAINEE
Vagas: 2
Especificações / Perfil: Ambos os sexos, acima de 18
anos, com ou sem experiência e disponibilidade para
trabalhar em horário comercial de segunda a sábado.
Contato: Entrar em contato pelos telefones 34190202 ou 8684-9679 ou enviar currículo para
ricardolopes@goldimoveis.com.
UNIFENAS
Função: ESTÁGIO PARA ALUNOS DE CURSOS
SUPERIORES
Vagas: 2
Especificações / Perfil: Ambos os sexos, estar nos
cursos de Enfermagem, Biomedicina, Farmácia ou
Química. As vagas são para estagiar nas unidades
Jaraguá e Itapoã.
Função: ESTÁGIO PARA ALUNOS DE CURSOS
TÉCNICOS
Vagas: 2
Especificações / Perfil: Ambos os sexos, estar
em cursos técnicos em Química, Biotecnologia ou
Patologia Clínica. As vagas são para estagiar nas
unidades Jaraguá e Itapoã.
Contato: Enviar o currículo para o e-mail
rh.bh@unifenas.br.
Confira as vagas completas no site
www.emfocomidia.com.br/empregos

(31) 9689.8000
R. Custódio de Melo,
537 - Jaraguá

Em nossa loja você vai encontrar:
OS MELHORES PREÇOS ESTÃO AQUI
- Suplementos alimentares nacionais e importados
VENHA CONFERIR!
- Alimentos sem glúten e sem lactose;
Faça seu orçamento em nosso site ou pelo telefone
- Produtos light e diet;
Não cobra
mos taxa d
- Fitoterápicos (encapsulados)
e entrega
- Chás e sementes

2510-3040

Família Natural
Ame sua saúde e seu corpo!

Rua Izabel Bueno, 796 - Jaraguá (prox. ao Bradesco)
www.familianatural.net.br | contato@familianatural.net.br

F. PORTO CORRETORA E ADM DE SEGUROS
Carros Motos Caminhões Residencial
Comercial Vida Saúde Ambiental Transporte
COTAÇÃO SEM COMPROMISSO, SOLICITE A SUA

corretorafporto@gmail.com 3568-8688
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Agradecemos nossos clientes e demais moradores
que estiveram em nossa Feira de Filhotes de Raças.
O evento foi um sucesso e em breve faremos outros!

3244-0708
Rua Leopoldina Cardoso, 14 - Dona Clara
Anúncios_Campanha Processo Seletivo 2015_Jornal em FocoMidia - Edição de Setembro - Jaraguá.pdf 1 17/09/2014 18:01:52

Lançamento
ENSINO MÉDIO
C

UNIDADE CENTRO

M

Y

CM

MY

PROCESSO SELETIVO 2015

CY

INFANTIL  FUNDAMENTAL  MÉDIO

CMY

K

PROVA 18/OUT
Inscrições pelo site chromos.com.br/selecao
UNIDADES DO COLÉGIO

UNIDADES DO PRÉ

NOVO ENSINO MÉDIO | UNIDADE CENTRO RUA DA BAHIA, 1212 - 3224 1314
PAMPULHA AV. ABRAHÃO CARAN, 100 - 3492 2123
ELDORADO AV. JOÃO CÉSAR DE OLIVEIRA, 2477 - 3352 6767

CENTRO RUA DA BAHIA, 1200 - 3213 7070
PAMPULHA AV. ABRAHÃO CARAN, 60 - 3492 2121
ELDORADO AV. JOÃO CÉSAR DE OLIVEIRA, 2463 - 3394 7030
PAMPULHA MALL AV. ANTÔNIO CARLOS, 8100/4º ANDAR - 3491 3969
VENDA NOVA RUA PADRE PEDRO PINTO, 2460 - 3454 1000
BARREIRO AV. SINFRÔNIO BROCHADO, 975 - 3384-8588

chromos.com.br

