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Benefícios da prática da leitura
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Getsêmani

Dona Clara
ARQUIVO SANTA MARCELINA

ARQUIVO COLEGUIUM

Santa Marcelina

Diariamente, mesmo sem percebermos, praticamos o
ato da leitura. E isso acontece desde que começamos a
lidar e compreender o mundo à nossa volta. É inquestionável a importância da leitura para a formação do ser humano. Através da leitura conhecemos o que até então era
desconhecido, ampliamos nosso vocabulário, dominamos
mais a linguagem, aprendemos a lidar melhor com as
palavras, a nos expressarmos com mais clareza e ainda
despertamos o imaginário para ver o mundo sob as mais
diversas perspectivas. De fato, a mente se abre para o
conhecimento.
Muito se fala sobre a importância de a leitura ser estimulada na criança desde seus primeiros meses de vida e
isso é um fato comprovado. Quem começa a ouvir histórias

ACADEMIA NA PRAÇA – Os praticantes de atividades físicas contam com uma nova opção na região.
Foi inaugurada, em setembro, a “Academia a Céu
Aberto”, na Praça Brandão Amorim, conhecida
também como “Praça dos Táxis”, localizada entre as
ruas Intendente Câmera e Frei Manoel da Cruz. O
local conta com 12 equipamentos diferentes para
estimular a prática da atividade física para pessoas
de todas as idades e melhorar a qualidade de vida
dos usuários. Página 3
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mais cedo e também a ler mais cedo, certamente terá
maiores possibilidades de se tornar um leitor assíduo e um
adulto mais bem sucedido.
O primeiro contato da criança com a leitura normalmente acontece quando ela vê os pais com um livro na
mão. Ela pode nem ter consciência daquilo ainda, mas a
tendência é que um tempo depois repita aquele gesto, pois
os pais são seus maiores exemplos.
As escolas também contribuem significativamente
nesse processo, pois é quem oferecerá as principais ferramentas para o desenvolvimento da prática da leitura. As da
região do Jaraguá estão atentas a isso e incentivam essa
prática nas mais diversas atividades, além de apostar em
métodos e na parceria com os pais para promover a leitura

LAGOA DA PAMPULHA - Há uma expectativa de que até
dezembro de 2013 a Lagoa da Pampulha esteja limpa para
receber esportes náuticos e navegação. Para isso serão
instalados quase 100 mil metros de redes coletoras, 18 mil
metros de interceptores, mais de 10 mil ligações prediais,
além da remoção de imóveis para a construção da rede
coletora de esgoto. A Prefeitura está tentando a aprovação do
Senado para a obtenção de um financiamento vindo do
Banco Interamericano do Desenvolvimento para a
recuperação da Lagoa. Página 9

de qualidade. Em um dos projetos mais tradicionais, a
criança leva o livro para a casa, lê e compreende com os
pais. No retorno à escola conta para os colegas o que
entendeu. Parece um ato simples, mas isso ajuda as crianças a desenvolverem o raciocínio lógico e o vocabulário,
tornando-as mais articuladas para se expressar.
Não há dúvida que a união dos pais com a escola
proporciona um resultado totalmente eficaz e dificilmente
negativo. Ainda mais quando tudo é feito de maneira
espontânea, sem forçar e mostrando meios de criar, naturalmente, esse interesse e a curiosidade para saber as
“cenas” das próximas páginas e o final de uma história.
Leia mais nas páginas 10, 11, 13 e 15

PRÓXIMA EDIÇÃO – Na próxima edição do Jaraguá em Foco
mostraremos como cada SALÃO DE BELEZA e ESPAÇOS DE ESTÉTICA
se preocupa em fazer a diferença para conquistar a confiança do cliente.
Teremos ainda uma matéria importante em nossa coluna “SAÚDE E
BEM-ESTAR” e falaremos sobre o crescimento do SEGMENTO
ODONTOLÓGICO no Jaraguá e no Dona Clara. Em novembro teremos
uma matéria bem interessante sobre os preparativos do COMÉRCIO
para o final do ano, com dicas de presentes dos nossos parceiros e
anunciantes. Participe se você quiser opinar sobre algum desses ou de
outros assuntos.

Setembro de 2012

2

A importância da leitura
Muito se fala sobre a
importância da leitura e os
seus benefícios, mas não são
todos os que se conscientizam sobre isto e se aprofundam no prazer que uma boa
leitura proporciona. A leitura
é algo crucial para o aprendizado do ser humano, pois é
através dela que enriquecemos nosso vocabulário,
obtemos conhecimento,
dinamizamos o raciocínio e a
interpretação, além de despertarmos a imaginação, a
vontade de realizarmos sonhos e ir além.
Leitura é hábito. Muitas pessoas dizem não ter
paciência para ler, mas o que falta é o primeiro passo, a
iniciativa de escolher um tema interessante e dedicar
pelo menos 15 minutos diários para uma leitura tranquila e agradável. Ao ler, descobrimos um mundo novo,
situações e fatos desconhecidos. Aprendemos em cada
linha lida. A leitura proporciona, entre outras coisas, a
capacidade de interpretação. Por essas e outras que vem
a importância de despertar nas crianças o hábito de ler
desde bem pequenas. Podem reparar que ao mostrar um
livro com imagens a um bebê de um ano ele ficará bem
interessado e agitado, assim como a criança de dois a
três anos ao ouvir histórias.
Educadores e demais profissionais sempre indicam
uma série de conselhos para praticar em casa. Só para
citar alguns: contar para seu filho, desde bebê, as histórias que você conhece usando a entonação e a emoção;
deixar os livros ao alcance das mãos deles e ler pelo

menos 20 minutos por dia. Livros têm de ser vividos e
usados. E lembre-se: você é o exemplo para seu filho e
ele certamente seguirá seu modelo naturalmente. Tudo
isso o fará ter a consciência natural de que ler é algo
importante e prazeroso. Como prêmio você terá um filho
mais inteligente, criativo, culto, dinâmico e perspicaz.
Pesquisas do mundo todo mostram que a criança
que lê e tem contato com a literatura desde cedo, principalmente se for com o acompanhamento dos pais, é
beneficiada em diversos sentidos: ela aprende melhor,
pronuncia melhor as palavras e se comunica melhor de
maneira geral. A leitura frequente ainda ajuda a criar
familiaridade com o mundo da escrita. A proximidade
com a escrita, por sua vez, facilita a alfabetização e ajuda
em todas as disciplinas, já que o principal suporte para o
aprendizado na escola é o livro didático. Ler ainda é
importante para ajudar a fixar a grafia correta das palavras.
Por esses e outros vários motivos que toda escola
particular ou pública deve fornecer uma educação de
qualidade, incentivando sempre a leitura, pois é desta
maneira que a população se tornará mais informada,
questionadora e crítica.
Muitos falam que a tecnologia fez as crianças, e
principalmente os jovens, perderem o interesse pela
leitura tradicional, devido ao dinamismo da internet, à
televisão e aos jogos eletrônicos, que oferecem recursos
cada vez mais atrativos para prender a atenção. Mas há
quem conteste e diga que é justamente o contrário, pois
a própria tecnologia ampliou as possibilidade de leitura,
como o e-book, os textos da internet e a comunicação
das redes sociais, onde as pessoas praticam a leitura o
tempo todo. Porém, é preciso saber discernir o que é
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positivo para ser lido e o que não é proveitoso. Muitos
não sabem usar essas ferramentas e aprendem coisas
erradas ou sem conteúdo em vez de ampliar seus conhecimentos.
Durante a produção da matéria principal desta
edição, principalmente nos momentos das fotos, foi
muito gratificante ver como as crianças ficam alvoroçadas para pegar um livro, mostrar algo ao seu coleguinha
ao lado, trocar títulos e se agitar diante de tantas possibilidade. Há aqueles que se entretêm tanto que nem percebem que estão sendo fotografados ou que há “estranhos” no local. Boa leitura e fiquem com Deus!
Fabily Rodrigues (Editor)
fabilyrodrigues@gmail.com
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“Academia a Céu Aberto” é instalada na
Praça Brandão Amorim

Vem aí o Jornal Cidade Nova em Foco

CID COSTA NETO

Foi inaugurada, no dia 7 de setembro, a
“Academia a Céu Aberto”, na Praça Brandão
Amorim, localizada entre as ruas Frei Manuel da
Cruz e Intendente Câmara. Atualmente a cidade
possui 14 academias e há previsão de instalar mais
40 até outubro. Além de estimular a prática da
atividade física, as Academias visam proporcionar
condições adequadas à prática de atividades
físicas para pessoas de todas as idades, aumentar
os locais de convivência, criar uma rotina de prática
de exercícios, além de melhorar a qualidade de vida
dos usuários.
Após a instalação da “Academia a Céu Aberto”
na praça, pessoas de todas as idades e em todos os
horários passaram a praticar exercícios por mais
tempo, principalmente para complementar a
caminhada. Para a dona de casa Izabel Cristina
Cardoso, a academia é de fácil utilização e
complementa a caminhada. “Deveriam colocar isso
nas principais praças de cada bairro da região,
como no Dona Clara e Universitário”. A também
dona de casa Cláudia Antônia dos Santos Duarte

ficou sabendo do local através de uma colega e
achou muito interessante. “É um incentivo para
quem está parado”, afirma.
Segundo a representante comercial Mariza
Antonieta Silva, a academia a motivou a fazer mais
atividade física. “Recomendo para todas as pessoas
porque é fácil de usar. Acredito que outras pessoas,
como os idosos, irão virar adeptas do local, porque,
além de ser fácil, não tem que pagar. O que me
preocupa é a manutenção, mas espero que estejam
atentos a isso”, conta.
Monitores dos Programas da Secretaria
Municipal de Esporte e Lazer com Vida Ativa,
Caminhar, BH Cidadania, entre outros, utilizam as
academias como ponto de atividade. Há previsão
de disponibilizar, já no próximo ano, profissionais no
local. Na Praça Brandão Amorim há 12
equipamentos diferentes, entre eles: simuladores
de cavalgada, caminhada e remo, alongador, multi
exercitador, supino, pressão de pernas, entre outros.
(Ana Izaura Duarte)

Será lançado, em outubro, o
Jornal Cidade Nova em Foco, que terá
objetivos, projeto gráfico, linha
editorial e distribuição semelhantes
ao Jaraguá, Ouro Preto e Planalto em
Foco. Será o quarto jornal da série,
que será ampliada com outros jornais
no próximo ano pela Em Foco Mídia.
Além do bairro Cidade Nova, o jornal
será distribuído nos bairros Palmares,
Ipiranga, Silveira e União.
Será um jornal com informações
e notícias voltadas exclusivamente
aos interesses dos moradores e
comer-ciantes da região. Convocamos os interessados a participarem
com sugestões, depoimentos, fotos
antigas, informações e demais notícias sobre a região.
Já estamos em fase final de
montagem da primeira edição, após
ouvir histórias, opiniões, reclamações
e sugestões dos moradores e comerciantes, para que assim possamos

criar matérias para informar e
também reivindicar, com o objetivo de
buscar melhorias em todos os
segmentos necessários.
Temos as matérias principais
definidas até fevereiro: origem e história do bairro, BRT / Trânsito, crescimento do comércio, segurança
pública e qualidade das escolas da
região. Em seguida faremos matérias
sobre gastronomia, crescimento
imobiliário, importância da língua
estrangeira, benefícios da atividade
física, beleza e estética, entre várias
outras.
Esperamos que, assim como nas
regiões do Jaraguá, Ouro Preto e
Planalto, seja uma ferramenta importante para que os moradores tenham
voz ativa e usem mais este canal para
uma melhor comunicação também
com os órgãos públicos. Mais
informações:
3441-2725 e
cidadenovaemfoco@gmail.com.

Setembro de 2012

Setembro de 2012

5

Dona Clara realiza Mostra Cultural sobre
os 20 anos da instituição
O Colégio Dona Clara realizou, no
dia 29 de setembro, em sua unidade
principal, a “Mostra Cultural Educação
Infantil”. O evento comemorou os 20
anos do Colégio e teve como tema
principal “Colégio Dona Clara é um
país”. Os alunos da Educação Infantil
ao 1º ano do Fundamental trabalharam com os temas durante os meses
de agosto e setembro. Os convidados
puderam conhecer a história cronológica da escola, com fotos, painel com
entrevistas de funcionários, exfuncionários e ex-alunos, e puderam
visitar o museu do Colégio, com
uniformes antigos, blusas comemorativas, agendas antigas, mimeógrafo e
outros objetos que fazem parte da
história. Além disso, os alunos apresentaram o hino da escola e as crianças de dois a cinco anos do Integral
fabricaram um bolo feito de sucata. A
coordenadora da Educação Infantil,

Colégio Getsêmani desenvolve projeto
que simula reuniões da ONU
ARQUIVO GETSÊMANI

FOTOS: CID COSTA NETO

Márcia Amaral, comentou que o tema da mostra
ajuda a reconstruir a história da escola. “Muitos
alunos começam a estudar desde a Educação Infantil
e o Colégio faz parte de suas histórias. O trabalho
valorizou toda a comunidade escolar, porque envolveu ex-funcionários, funcionários, professores, exalunos, pais e os alunos atuais. Os pais colaboraram,
ajudando na construção de algumas maquetes que
foram expostas. Foi um trabalho muito bonito”.

O Colégio Batista Getsêmani realizou,
nos dias 15, 17 e 18 de setembro, a
segunda edição do GET ONU, que tem
como objetivo ampliar o conhecimento
dos alunos do Ensino Médio acerca das
atualidades políticas, econômicas e
sociais referentes às mais diversas áreas
temáticas. Os alunos do 9º ano também
integram o projeto, formando uma equipe
de apoio e executando outras tarefas. O
projeto simula debates oficiais realizados

Ano Internacional da Energia Sustentável é tema de mostra cultural
Foi realizada, no dia 29 de
setembro, na Praça Brandão Amorim,
a 16ª Mostra Cultural e Pedagógica
do Sistema de Ensino Officina das
Letras. Na ocasião foram apresentados os trabalhos desenvolvidos em
sala de aula pelos alunos do Ensino
Infantil e do Ensino Fundamental. A
diretora, Elizabeth Amaral, conta que

o tema escolhido esse ano foi “O Ano
Internacional da Energia Sustentável
para todos”. “Escolhemos esse tema
através da Unesco. Nosso objetivo é
conscientizar alunos, familiares e a
comunidade sobre a importância do
uso consciente dos recursos naturais
em prol do meio ambiente”, conta.
Além da exposição dos trabalhos

desenvolvidos em sala de aula os
participantes puderam visitar estandes de livros e brinquedos pedagógicos. “Foi um evento feito para os
alunos, a família e a comunidade.
Além dos estandes tivemos apresentações de capoeira, balé e grupos de
danças, além de barracas de alimentação e bebidas”, conclui.

nas conferências internacionais promovidas pela ONU e suas agências
especializadas em que os alunos atuam
como Delegados (representantes diplomáticos dos países) e, os professores,
como Diretores dos Comitês. Através de
uma experiência pedagógica vivencial, o
projeto desenvolve competências e
habilidades múltiplas, como a de mobilização do conhecimento adquirido em
situações problema.
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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 passado na região, um acontecimento, ou mesmo envie uma fotografia antiga ou curiosa para a galeria de fotos que teremos no Jornal. Este espaço é todo seu. Entre em contato por e-mail:
jaraguaemfoco@gmail.com. Participe! O Jaraguá em Foco quer melhorar, crescer e informar cada vez mais com a ajuda de cada leitor.

TRÂNSITO
“Muito boa a matéria do trânsito na região do
Jaraguá. Tem muito jornal grande que não consegue fazer uma matéria tão boa e completa como
essa. Problemas no trânsito sempre teremos. A
questão é como cada um pode contribuir para
amenizá-los. Espero contribuir com o Jornal, que
considero o melhor jornal de bairro com o qual já
lidei aqui na BHTRANS. Para minha felicidade, ele é
o representante do meu bairro. Parabéns pelo
trabalho.”
Gilvan Marçal, Assessor de Comunicação e
Marketing da BHTrans
“O pedestre não tem vez na Rua Boaventura. É
uma rua longa, de muito movimento e contei
apenas duas faixas de pedestres. Próximo ao EPA,
em um determinado horário, é impossível atravessar. E as calçadas? Além de serem pequenas, os
carros ainda param em cima. No nº 14 o morador
lava a varanda e a água suja cai em cima de quem
está passando. A Rua Miramar se tornou um
corredor de grande fluxo de veículos vindos da
Avenida Cristiano Machado para a região da
Pampulha. Estão esperando acontecer um acidente para tomar providências? Se não colocarem um
redutor de velocidade e melhorarem a sinalização
é o que vai acontecer. A PBH, junto com a BHTrans,
tem que dar mais atenção a essa região.”
Iêda Antônica de Carvalho, Servidora
Pública Federal
“Sr. Editor. Em relação à carta de Iêda Antônica
de Carvalho, a BHTRANS agradece o contato e
esclarece que está em elaboração um amplo
projeto de trânsito que vai contemplar a Rua
Boaventura, em que serão implantadas faixas de
pedestres entre outros equipamentos de sinalização para melhorar as condições de segurança
para os pedestres. Após a elaboração, essas
mudanças serão posteriormente apresentadas à

população e serão incluídas no cronograma de
implantações da BHTRANS.
Já a Rua Miramar é uma via preferencial de
passagem em relação às outras vias perpendiculares, sendo que os cruzamentos estão bem
sinalizados. Não foi constatado o desenvolvimento de velocidades incompatíveis com o local,
muito em função da rua ainda ser de calçamento.
Ainda assim, a empresa irá continuar monitorando
o local e verificando a necessidade de implantar
redutores de velocidade (quebra-molas).”
Assessoria de Comunicação e Marketing da
BHTRANS, 25/9/2012.
Ieda: “Obrigada, Fabily, realmente o Jaraguá
em Foco é um jornal sério e será um grande jornal.”
“Olá, Fabily! Boa Tarde! Primeiro gostaria de
parabeniza-lo pelo jornal Jaraguá em Foco. Gosto
muito das matérias e de saber das novidades do
nosso bairro. Não perco uma edição. Desejo que
vocês continuem alcançando os objetivos almejados e fazendo muito sucesso! Gostaria de pedir
ajuda e orientação para saber o que podemos
fazer. Moro na Izabel Bueno, ao lado do Correio e
em frente ao Hiperminas, que, por sinal, foi muito
bom para os moradores deste lado da avenida.
Porém, o movimento de veículos, tanto parados
como em movimento, aumentou muito. Assim que
o supermercado foi inaugurado entrei em contato
no 156 solicitando uma avaliação e uma maneira
de o local ficar mais seguro para os pedestres,
pois está muito difícil atravessar com segurança,
uma vez que, tendo carros e caminhões estacionados, não há visão para averiguar se vem carro do
outro lado. E os motoristas correm muito. Tenho o
protocolo 1160721. A resposta que tive é que já
foram feitas as mudanças necessárias na via, mas
isso foi antes de o Hiperminas ser inaugurado. Em
frente ao BH há semáforo, grade de proteção e nós
sem proteção nenhuma. Já tivemos atropelamento com óbito próximo à Rua Mato Verde, pois há

pouca sinalização no local. Vamos ter que correr
riscos toda vez que tivermos que atravessar? Peço
sua ajuda e orientação. Desde já agradeço.”
Patricia Rosado, Dona de Casa
“Sr. Editor. Em relação à carta de Patrícia
Rosado, a BHTRANS agradece o contato e esclarece que o projeto de trânsito para a região da Rua
Izabel Bueno foi implantado em duas fases, nos
dias 4/5/2011 e 28/9/2011. Como bem relata a
leitora, o Hiperminas ainda não existia quando das
mudanças. Ainda assim, o projeto contemplou
travessias com faixa de pedestres nos cruzamentos da Rua Izabel Bueno com ruas Marina Cotta e
Mato Verde, trecho entre o supermercado. Ainda
não foi constatada a necessidade de implantação
de um semáforo no local, contudo, está em
avaliação a viabilidade para implantação de
gradis para direcionar os pedestres a atravessarem nas faixas.
Assessoria de Comunicação e Marketing da
BHTRANS, 27/9/2012
“Em anexo algumas das fotos do acidente do
dia 10 de agosto, na Rua Cosme e Damião, bairro
Universitário. Desde que a rua virou contramão pra
quem vai entrar na Izabel Bueno,o tráfego de
caminhões e ônibus aumentou demais por aqui.
Sem contar o barulho, que começa antes das 5 da
manha. Os acidentes acontecem a todo o momento, pois a rua e muito íngreme e os carros não
conseguem subir. Fora os muros e paredes
trincados e rachados. O meu mesmo está com um
falha de uns 5 cm. Acho que uma reportagem
ajudaria, porque a BHTrans culpa a Prefeitura e
esta culpa a BHTrans.”
Anna Paula Sad, Dona de Casa
“Sr. Editor. Em relação à carta de Anna, a
BHTRANS agradece o contato e esclarece que o
referido acidente foi um caso pontual, pois, de
acordo com o histórico de acidentes da região, no

período de 01/01/2011 a 01/07/2012 houve
três acidentes. Dois desses acidentes ocorreram
no cruzamento da Rua Cosme e Damião com as
ruas Izabel e Boaventura, local distante do relatado pela usuária. Em vistoria no local foi verificado
que os veículos de carga, em função de congestionamento no Anel Rodoviário, tentam escapar do
tráfego intenso passando belo bairro. Certamente
isso é feito por condutores que conhecem o local,
uma vez que não há sinalização que indique a
região como rota alternativa. Não há como impedir
ou proibir o tráfego desses veículos na via.”
Assessoria de Comunicação e Marketing da
BHTRANS, 25/9/2012.
CRÔNICA
“Prezado Fabily! Bom dia! Mais uma vez venho
parabenizá-lo pela sua crônica, pois são palavras
sábias e reais, e concordo no que tange à sua
família, seu filho e seu pai. Você está de parabéns!
Um grande abraço e que Deus continue lhe dando
sabedoria para fazer um trabalho tão importante e
útil a tantas pessoas.”
Remi Guilherme, Consultor
“Emocionante a crônica sobre o dia dos pais,
na edição de agosto. Dei para meu marido ler e ele
se emocionou muito. Palavras que nos tocam e
nos fazem enxergar como nosso papel é importante e valioso. Num mundo tão corrido esquecemos
a importância das pequenas coisas e do apreço
que temos para nossos filhos. Parabéns e agradeço de coração pelas palavras.”
Maíra Albuquerque, Empresária
“Parabéns, Fabily! As matérias dos seus
jornais estão cada vez mais interessantes e suas
crônicas são maravilhosas. Sempre distribuo aos
professores. A última, sobre “O Poder das Palavras”, eu até aproveitei em reunião pedagógica.
Sucesso!”
Márcia Amaral, Coordenadora da Educação
Infantil do Colégio Dona Clara
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Revitalização da Lagoa da Pampulha
ANA IZAURA DUARTE

É nítido o estado de podridão da Lagoa
da Pampulha. O mau cheiro, a sujeira, a má
conservação da orla, o surto de mosquitos,
a péssima iluminação, entre outros aspectos, deixam qualquer belo-horizontino
envergonhado quando apresentamos o até
então cartão-postal da cidade aos visitantes. O belo conjunto arquitetônico de Oscar
Niemeyer não condiz com o deplorável
estado do local. Em dezembro de 2011 o
Jaraguá Em Foco denunciou a calamidade
que prejudica toda a população da região.
Agora, o Governo Estadual dá sinal de uma
temporária melhora da situação. De acordo
com a Copasa, até dezembro de 2013 a
Lagoa da Pampulha estará limpa para
receber esportes náuticos e navegação.
Serão investidos R$ 102 milhões na instalação de quase 100 mil metros de redes
coletoras, 18 mil metros de interceptores,
mais de 10 mil ligações prediais e remoção

de 410 imóveis de Contagem e Belo Horizonte para a construção da rede coletora de
esgoto.
Além disso, existe a possibilidade de
uma verba vinda do Banco Interamericano
do Desenvolvimento no valor de US$ 75
milhões, o equivalente a R$ 150 milhões.
Em 11 de julho foi publicada a lei que
autoriza a Prefeitura de Belo Horizonte a
contrair esse empréstimo do banco para
recuperar a Lagoa da Pampulha. Agora a
PBH trabalha visando conseguir a aprovação do Senado para a obtenção do financiamento do organismo internacional. O
dinheiro seria repassado à administração
municipal em 2013. O problema será saber
se há tempo para executar as obras de
despoluição antes da Copa de 2014.
Acompanhe o assunto nas próximas edições. Estaremos atentos aos próximos
acontecimentos. (João Paulo Dornas)

Núcleo Brejinho promove mobilização em
defesa da criação do Parque Ecológico
No dia 12 de setembro o Núcleo Brejinho
promoveu uma mobilização em prol da construção do Parque Ecológico do Brejinho. O ato
aconteceu durante a 8ª Reunião Ordinária do
Conselho Municipal do Meio Ambiente
(COMAM), realizada no auditório da Secretaria
Municipal de Meio Ambiente, situada na
Avenida Afonso Pena, 4000.
O Parque Ecológico do Brejinho, localizado nos bairros Indaiá, Jaraguá e Liberdade, foi
o vencedor da Regional Pampulha no 1º
Orçamento Participativo Digital de BH, promovido em 2006, com quase 20 mil votos na
internet. Em 2007, o decreto que determina a
criação do Parque foi publicado no Diário
Oficial do Município (DOM). Entretanto, após a
elaboração de um pré-projeto arquitetônico
para o Brejinho, o local foi cercado e abandonado. Atualmente, a área encontra-se em
estado de permanente degradação, apesar de

a existência do Parque constar na página
oficial da Prefeitura de Belo Horizonte.
Na 1ª Reunião Ordinária do COMAM BH,
deste ano, realizada no dia 8 de fevereiro,
ocorreu o licenciamento da obra de uma
barragem de detenção das cheias do córrego
São Francisco no espaço onde está prevista a
implementação do Parque Ecológico do
Brejinho.
O movimento em defesa das nascentes e
dos recursos hídricos do córrego São Francisco atua desde 1998 na educação ambiental e
mobilização social da região do Jaraguá. Em
2001, foi criado o Comitê Águas do São
Francisco e Nascentes do Brejinho, através de
uma parceria com o Projeto Manuelzão. Com o
tempo, o grupo passou a se chamar Núcleo
Brejinho, devido ao nome pelo qual é conhecida a região onde se encontram as nascentes
do córrego.
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Instituições de ensino atentas ao incentivo
A prática da leitura se faz presente
em nossas vidas desde o momento em
que começamos a lidar e compreender o
mundo à nossa volta. Através da leitura
despertamos o imaginário e percebemos
o mundo sob diversas perspectivas,
relacionando a realidade ficcional com a
que vivemos. Pesquisas mostram que
quem começa a ler cedo tem mais
chances de se tornar um leitor assíduo e
um adulto mais bem sucedido. Mostram
também que o contato com narrativas
melhora o futuro desempenho da criança. No entanto, o dinamismo das tecnologias atuais tira o foco dos livros e faz
com que muitas pessoas deixem a
leitura de livros de lado, o que acaba
resultando em jovens mais desinteressados pela leitura, correndo o risco de
terem vocabulários cada vez mais
pobres.
Segundo pesquisa encomendada
pelo Instituto Pró-Livro ao Ibope Inteligência, o brasileiro lê em média quatro
livros por ano, sendo que estes leem,
integralmente, apenas dois livros. O
estudo revelou ainda que o país é composto de 50% de leitores e 50% de não
leitores. Os que não têm o hábito de ler
são pessoas de idade mais avançada
tendo como principais entraves à leitura
a alfabetização precária, o desinteresse
e a falta de tempo.
Mas percebemos que as escolas
estão atentas a isso e incentivam a
prática da leitura nas mais diversas
atividades. Preocupadas com um possível desinteresse das crianças ainda na
idade escolar, as instituições de ensino
da região apostam em métodos e na

parceria com os pais para incentivar a
leitura de qualidade.
Para Maria Flávia Santana, proprietária da Unidade Kumon Dona Clara, um
bom leitor é um bom escritor. “Um bom
leitor tem um vasto vocabulário, uma
boa ortografia e se comunica melhor. A
leitura traz vários benefícios e um deles é
a interpretação, que tem que ser desenvolvida para que a leitura tenha qualidade”, afirma.
A sócia-proprietária do Instituto
Educacional São Luiz, Vanessa Ferreira
Sampaio, vai além e diz que o mundo da
leitura não está restrito somente aos
livros. “Existem outras formas de leitura,
como cartazes, placas e gravuras. A
criança tem uma visão de mundo que vai
além das publicações. O contato com o
livro é importante para associar. A
criança que tem prazer em ler certamente terá uma melhor escrita, um melhor
vocabulário e uma visão de mundo mais
ampla”, comenta.
Elzeli Silva, proprietária do Baby
Espaço Materno, completa, dizendo que
a leitura facilita muito a alfabetização
nos primeiros anos de vida da criança.
“Quando ela tem contato com livros,
jornais ou revistas, mesmo sem entender
já vai se familiarizando com as letras. A
leitura também é importante para
mostrar os valores, já que muitas histórias mostram as virtudes e os sentimentos”.
Hábitos e acessibilidade
Em um mundo onde cada vez mais
os meios de comunicação dominam o
interesse das novas gerações, um
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desafio frequente na vida dos pais e da
escola é criar nas crianças hábitos da
leitura. Porém, a tecnologia também
pode ser usada a favor. Para o diretor do
Coleguium, Virgílio Machado, a leitura
digital vai multiplicar o volume de leitura
e ampliar o acesso aos livros. “O livro
digital é uma nova realidade. São mais
sedutores para crianças porque envolvem movimento. A leitura vai continuar
fascinante; só mudou o suporte”, opina.
Para Antônio Carlos Ribeiro da Silva,
diretor administrativo do Colégio
Pampulha, uma das dificuldades para o
incentivo à leitura é a acessibilidade,
pois a do livro é mais difícil do que a de
um computador. “A motivação vem pela
acessibilidade. Hoje o aluno tem mais
facilidade de acesso e mais interesse
pelo Facebook e outras redes sociais. A
leitura feita pela internet conta com as
imagens que chamam mais a atenção do
jovem. Tudo isso fez com que a leitura
saísse de um pequeno espaço para se
tornar mais ampla. Mas é importante
observar o contexto em que essa leitura
está inserida e como e quando será lida”,
comenta.
Papel da escola
A diretora do Sistema de Ensino
Officina das Letras, Elisabeth Amaral,
afirma que o papel da escola é formar
um leitor que lê por prazer. Para ela isso
acontece através dos projetos desenvolvidos. “A escola tem ferramentas para
despertar esse prazer. Além disso, o
professor acompanha o desenvolvimento dentro de sala de aula quando há a
socialização de alguma leitura. Com isso
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à leitura com o apoio dos pais
ele percebe se a criança está sendo estimulada e se os pais estão envolvidos”, conta.
A coordenadora da educação infantil do
Colégio Bastita Getesêmani, Daniela Fernandes Morais, acredita que o papel da escola é
orientar os pais e oferecer as ferramentas
necessárias. “Direcionamos e incentivamos
os pais através de mensagens voltadas a
eles. Acreditamos que se o pai proporciona
momentos de leitura com o filho o resultado
será 100% positivo”, comenta.
Segundo a coordenadora pedagógica e
professora do Centro Pedagógico Arco-Íris,
Aline Gomes Guimarães dos Santos, o papel
da escola é importante para estimular a
criatividade e a interpretação. “Por falta de
tempo muitos pais não têm um momento
com o filho e acabam não estimulando a
leitura. A escola é importante para preencher
essas lacunas e muitas vezes acabamos
estimulando até mesmo os pais. O educador
deve trabalhar de maneira lúdica, através de
interpretação de texto, contação de histórias
e uso de sons e imagens. Principalmente na
fase do letramento”, explica.
Kátia Coelho, coordenadora pedagógica
da educação infantil do Colégio Santa Marcelina, orienta no sentido de que a criança deva
ser estimulada a contar o que leu, principalmente para desenvolver a compreensão do
texto. “Esse estímulo pode e deve ocorrer nos
primeiros anos de vida, possibilitando à
criança o contato com o mundo dos livros o
quanto antes. Na escola, esse estímulo
acontece através da leitura de histórias em
sala de aula, além da elaboração de projetos
para este fim”, conta.

Adolescentes
Segundo Virgílio Machado, diretor do
Coleguium, as escolas estão preocupadas
com a leitura e com a sua qualidade, pois é
inquestionável a importância da mesma para
a formação do ser humano, a ampliação do
vocabulário e o domínio da linguagem. “Hoje
temos uma grande ampliação da leitura.
Existem alguns fenômenos interessantes,
principalmente relacionados aos adolescentes. Muitos leem livros de três mil páginas;
antigamente isso não era comum. Um exemplo é o livro Harry Potter, onde adolescentes

de 11 a 13 anos chegam a ler até oito livros
com números de páginas extensos. Além
disso, leem em inglês também”, comenta.
Ilmara Souza, coordenadora pedagógica
do Colégio Dom Carlos Sterpi - Dom Orione,
comenta sobre o desafio de incentivar os
alunos do Ensino Médio a fazerem uma
leitura mais analítica. Para ela o desafio é
maior, porque é preciso recuperar algumas
fragilidades do Ensino Fundamental. “O papel
da escola é desafiador, principalmente
quando se vai de encontro à postura da
leitura do jovem de hoje, que é uma leitura
mais fragmentada e de trechos curtos. Em
contrapartida, trabalhamos em sala de aula
com textos maiores, exigindo um pouco mais
de concentração. É um grande desafio fazer o
aluno desenvolver habilidade, interesse e
concentração para usufruir da leitura e extrair
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alguma mensagem, além de analisar e criar
novas ideias, argumentos e conceitos”, avalia.
Incentivo dos pais
Para a psicopedagoga do Acompanhar Núcleo de Acompanhamento à Criança e ao
Adolescente (Unidade Jaraguá), Amanda
Rocha Leite de Mattos, os pais são fundamentais para incentivar a leitura. “A leitura é
importante para despertar na criança uma
nova visão de mundo. Além disso, pode-se
criar uma relação de vínculo entre a família.
Por isso é importante os pais criarem um
ritmo de leitura dentro de casa”, comenta. Ela
informa ainda que a escolha do livro é muito
importante. “O pai tem que estimular e não
cobrar. É preciso usar um critério para saber
que tipo de livro é interessante para o filho. O
pai também pode propor uma leitura mais

informal, com gravuras e revistas. No caso
dos gibis, sempre mostrar os balões e as
expressões”, informa.
Segundo Ilmara Souza, os pais são os
primeiros incentivadores da leitura. “Esse
processo de leitura acontece desde a primeira infância. Os pais devem estimular e ser
referência para incentivar o filho a buscar
conhecimento por meio da leitura, da imagem e até mesmo através do teatro”, opina.
Márcia Amaral, coordenadora da educação
infantil do Colégio Dona Clara, explica que o
primeiro contato da criança com a leitura
acontece quando ela vê os pais com um livro
na mão. “Ela não entende o porquê e nem pra
quê está repetindo aquele gesto, mas quer
fazer o que os pais fazem. Por isso eles são os
primeiros exemplos para os filhos”. (Ana
Izaura Duarte, com colaboração de Fabily
Rodrigues)
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Projetos são desenvolvidos para motivar a leitura de maneira lúdica
São várias as maneiras de motivar a leitura na
escola e todas estão atentas e interessadas em
desenvolver os mais diversos projetos para criar
nas crianças e nos jovens o gosto pela leitura. No
Sistema de Ensino Officina das Letras, um dos
objetivos do Projeto Literário desenvolvido pela
instituição é criar diversas estratégias para formar
um leitor competente. A diretora, Elisabeth Amaral,
conta que o projeto é composto de atividades
como a Hora do Conto, a Ciranda do Livro e a
Semana Literária. “O projeto é realizado para
despertar de uma forma prazerosa o gosto pela
leitura. Formamos leitores que leem por prazer. A
Hora do Conto é realizada diariamente; a Ciranda
do Livro acontece toda sexta-feira, quando as
crianças levam um livro para casa para ler com os
pais; e a Semana Literária é realizada em outubro,
onde os alunos apresentam peças teatrais e
produzem um livro que no dia é autografado”,
conta.
Nas turmas do maternal do Colégio Dona
Clara, os alunos também têm a oportunidade de
levar livros para casa. A proposta é que todos da
família participem da leitura. Em seguida, a criança conta a história para a turma. “Esse projeto
ajuda as crianças a desenvolverem o raciocínio
lógico, pois toda história tem uma sequência e
elas passam a perceber esta continuação.
Naturalmente, a fala e o vocabulário também se
desenvolvem”, explica a coordenadora pedagógica, Márcia Amaral. Além disso, existe ainda o
“Leitura na Praça”, aberto à comunidade, sempre
interagindo alunos, familiares e moradores da
região, também com o objetivo de despertar e
desenvolver o hábito pela leitura.
Atividades lúdicas
Para Daniela Fernandes Morais, coordenadora da Educação Infantil do Colégio Batista
Getsêmani, os projetos são ferramentas importan-
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tes para despertar o interesse da leitura nos
alunos e fazer com que aquele momento
seja prazeroso. “Na Educação Infantil temos
a Ciranda dos Livros, onde a professora
seleciona cerca de 30 livros e cada turma
monta sua minibiblioteca dentro de sala de
aula. Esses livros vão semanalmente para
casa com uma atividade bem simples. Cada
livro tem uma proposta de atividade diferente, porém sempre lúdica”, comenta. A
coordenadora do Fundamental I, Cláudia
Lúcia Reis de Sá Andrade, reforça, dizendo
que todas as atividades do Colégio para as
séries iniciais são lúdicas e, além dos
projetos, há rodízios de livros. “As atividades
são voltadas para que a história do livro
esteja relacionada com a realidade da
criança”.
Flávio Zuppo, diretor do Colégio
Promove Pampulha, também acredita que
os projetos ajudam a despertar o interesse
do aluno. “Trabalhamos com projetos em

vez de apenas entregar o livro. Este ano
nossos projetos são voltados para o Ano
Internacional da Sustentabilidade. Todas as
leituras são direcionadas para o tema. Em
nossa Mostra Cultural também desenvolvemos tanto a leitura como o tema”, conta.
No Coleguium os projetos estimulam a
leitura, criatividade, interpretação e a
solidariedade. O diretor, Virgílio Machado,
conta que um dos sucessos do Colégio é a
“Biblioteca da Dona Livrolina”, que é uma
senhora apaixonada pelos livros. “O projeto
é voltado aos alunos da Educação Infantil
ao 3º ano do Ensino Fundamental. Ela traz
um baú com 40 livros que ficará na sala de
cada turma até o final do ano. Toda sextafeira cada aluno faz o empréstimo de um
livro e poderá ficar com ele por uma semana. Além disso, ela pede a doação de um
livro para cada aluno. Outro projeto voltado
para os alunos até o 3° ano do
Fundamental é a Hora do Conto, realizada

pela professora em dois dias da semana. Além
disso, todo ano, no mês de agosto, temos uma
campanha solidária para a doação de livros. Esse
trabalho estimula nossos alunos e ajuda outras
instituições”, conta.
Um projeto que se destaca no Colégio Santa
Marcelina, com o objetivo de estimular o prazer
pela leitura, é o “Caderno de Notícias”, atividade
desenvolvida pelos alunos da 6ª série do Ensino
Fundamental, onde é feita a leitura de textos
jornalísticos em sala de aula para entrarem em
contato com os fatos atuais de maneira geral. No
final do ano o caderno é elaborado com todos os
recortes de jornais considerados relevantes ou
interessantes para a turma. “Essa atividade possibilita ao aluno o contato com a notícia, bem como
sua análise crítica”, explica a coordenadora pedagógica, Kátia Coelho.
Outros projetos
Outras escolas da região também têm projetos bem interessantes. O Instituto Educacional São
Luiz desenvolve projetos de leitura com dramatização e trabalhos que envolvem a família. O Centro
Educacional Arco-Íris também tem sua Ciranda do
Livros, onde o aluno leva uma publicação para
trabalhar com a família. O mesmo projeto é realizado no Instituto Educacional Pequena Via, que
também trabalha com a contação de histórias. Na
Escola Estadual Anita Brina Brandão a biblioteca é
a principal ferramenta, devido ao vasto número de
publicações que o Governo fornece, além do
projeto “Pequeno Escritor”, onde os alunos se
transformam em autores de uma obra própria e no
final recebem seu livro personalizado. O Colégio
Pampulha trabalha com a leitura como ferramenta
de reflexão, dentro de uma “Avaliação do
Processo”, onde o aluno faz uma leitura dele
próprio dentro do contexto que está vivendo e nas
aulas de literatura. (Ana Izaura Duarte)
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Educadores opinam sobre a importância da leitura e o papel dos pais e da escola nos primeiros contatos
“Até os três anos de idade a memória afetiva da criança é muito desenvolvida e ela
tende a repetir os gestos dos pais. Ela não sabe exatamente o porquê e nem para quê
está repetindo aquele gesto, mas quer fazer o que os pais fazem. Por isso é muito
importante que o prazer pela leitura aconteça no ambiente familiar. Na escola os
professores fornecerão as ferramentas necessárias para o desenvolvimento de algo
que teve seu início com os pais.”
Márcia Amaral, Coordenadora da Educação Infantil do Colégio Dona Clara

““Toda escola tem que ter uma biblioteca completa e sempre sugerir atividades
diferentes. Para as crianças em alfabetização deve-se explorar o uso de livros com
gravuras, usar a criatividade e fazer que a leitura seja divertida. Para os alunos já em
séries avançadas não devem apenas pedir os livros obrigatórios, mas também
incentivar a leitura de outros títulos. Os pais devem incentivar a leitura dentro de casa,
comprando livros, lendo para ou com os filhos e sendo exemplo.”
Maria Flávia Santana, Proprietária da Unidade Kumon Dona Clara

“Percebemos que hoje a internet, os jogos eletrônicos e a televisão estão mais
atrativos que os livros. Antes a leitura era uma forma de diversão porque não havia
tantas ofertas. A escola tem o papel de trazer o prazer pela leitura porque hoje é difícil
uma criança pegar um livro espontaneamente. Fazemos isso através de projetos onde
o aluno se envolve com a família e os amigos em sala de aula. A família está distante
sobre a importância da leitura, mas muitas vezes as crianças surpreendem os pais.”
Daniela Fernandes Morais, Coordenadora da Educação Infantil do Colégio Batista
Getsêmani

“O papel dos educadores e dos pais é de grande importância, pois além de
oferecerem diversos gêneros textuais para os alunos, é preciso fazer um trabalho de
criação, levando-os a ler e a interpretar o mundo de forma prazerosa, crítica e
consciente. O trabalho de incentivo à leitura tem que ser realizado em conjunto e de
uma maneira prazerosa. Os pais da atualidade privilegiam a qualidade do tempo com
os filhos. Muitos os levam nas livrarias, fazem a leitura junto e compram títulos.”
Elisabeth Amaral, Diretora do Sistema de Ensino Officina das Letras

“Acredito que as crianças e os adolescentes estão lendo mais, pois a oferta de leitura
é absurda e temos muitas publicações, autores, feiras, bienais e livrarias. O número
de bibliotecas aumentou, desde as mais precárias até as mais completas e sofisticadas. A escola tem o papel de incentivar, assim como os pais. Se a família promove
menos a leitura, a tendência é a criança seguir. Mas mesmo assim ela vai ler mais por
causa da escola. Não é difícil acontecer o oposto, ou seja, o filho incentivar os pais.”
Virgílio Machado, Diretor do Coleguium

“Infelizmente a leitura no Brasil ainda é tratada como fator secundário. É difícil você
ver uma criança lendo um livro espontaneamente. Acredito que a escola e os pais têm
que trabalhar juntos para que a criança desenvolva o gosto pela leitura, que não pode
ser imposta. Para despertar esse interesse a escola tem que trabalhar com os
projetos, propondo vários pontos de vista. Os pais podem incentivar sugerindo ao seu
filho que, antes de ver o filme, leia o livro e crie um momento para isso.”
Flávio Zuppo, Diretor do Colégio Promove Pampulha

“A família deve dar início ao processo do contato da criança com a leitura,
principalmente quando ela ainda não está lendo. É extremamente importante que os
pais estimulem os filhos a ler os mais diversos tipos de textos, criando, desta forma,
um ambiente alfabetizador. Na escola, esse processo é ampliado, dando
continuidade ao trabalho desenvolvido pelos pais no ambiente familiar, com a
apresentação de diversos portadores de texto.”
Rita Rangel, Coordenadora Pedagógica do Ensino Fundamental II e Médio do
Colégio Santa Marcelina

“O incentivo à leitura é um trabalho que tem que ser realizado em conjunto: família,
sociedade, escola, educadores e o próprio aluno. Na sociedade atual a escola tem um
grande desafio, porque a leitura do jovem está mais resumida. Propor a leitura de um
texto mais complexo é um grande desafio para os professores. Os pais também têm
um desafio para que a leitura seja estimulada em casa: a falta de tempo. O tempo
para leitura é curto. Muitas vezes nem o jornal assinado é lido.”
Ilmara Souza, Coordenadora Pedagógica do Colégio Dom Carlos Sterpi

“A leitura está dentro de um processo de conhecimento muito importante. Isso porque
não se dá somente através de livros, mas também pela maneira como a criança ou o
adolescente vai se apresentar à vida e as respostas que ela terá, além das imagens do
dia a dia. A família tem que se preocupar com o que está embutido na leitura. Toda e
qualquer leitura será ampla e irrestrita. A leitura das entrelinhas fala muito mais que
as linhas, porque faz pensar além do que está escrito.”
Antônio Carlos Ribeiro da Silva, Diretor Administrativo do Colégio Pampulha

“A responsabilidade do incentivo à leitura é dos pais e das escolas. Ambos têm que
dar exemplo de como ser bons leitores. A escola orienta e mostra como pode ser
prazeroso, enquanto os pais mostram outras possibilidades. Muitos pais acham que o
incentivo é exclusivo da escola, mas não é. O papel do pai é importante. Não tem que
só comprar um livro, mas também participar desse momento com seu filho, lendo
para ele e questionando a história, tornando o momento ainda mais agradável.”
Milena Ferreira Sampaio, Sócia-proprietária do Instituto Educacional São Luiz

“Os pais e a escola são importantes para o incentivo à leitura. A escola é fundamental
para o processo de ensino. É nela que se aprende a ler. Em casa a criança continua o
aprendizado e é incentivada. O processo da leitura tem que acontecer de uma
maneira prazerosa. Quem lê bastante escreve bem, desenvolve uma melhor
capacidade de narrativa e raciocínio e consegue resolver melhor os problemas.”
Amanda Rocha Leite de Mattos, Psicopedagoga do Acompanhar Jaraguá – Núcleo
de Acompanhamento à Criança e ao Adolescente

“O estímulo da leitura tem que partir da escola e dos pais. A escola ensina a técnica,
mas juntamente com os pais também tem o papel de estimular. A leitura prepara o
aluno para o mundo, dando mais autoconfiança, criatividade e crítica. Além disso,
quem é bom leitor certamente será um bom escritor. Nas séries iniciais as crianças
devem ser mais incentivadas a ler de maneira prazerosa e lúdica, porque, se não é
cultivado nessa idade, nas séries finais, o processo de leitura fica mais complicado.”
Kátia Diniz Dias de Oliveira Campos, Vice-diretora do turno da tarde da Escola
Estadual Anita Brina Brandão

“Hoje em dia, a presença da leitura e da escrita é mais forte. O papel da escola é
ensinar a teoria e a técnica da leitura e escrita. Juntamente com a família, deve
estimular e despertar esse gosto. Os pais têm que incentivar de maneira prazerosa e
dar exemplo. Quando são leitores é mais fácil o filho também ser. Tanto a escola
quanto os pais têm que perceber qual tipo de leitura desperta interesse na criança
para levá-la em ambientes como bibliotecas e livrarias.”
Cecília Fadul, Coordenadora Pedagógica do Instituto Educacional Pequena Via

“Para que leitura seja despertada tem que haver a união da escola com os pais. A
escola incentiva, mas os pais têm que resgatar a leitura em família. Sem esse
envolvimento a leitura não será tão prazerosa. Propomos essa participação nas
atividades dos nossos projetos. A criança que escreve e fala bem teve a leitura
inserida em seu contexto familiar. Isso porque a leitura traz muitas informações que
com o tempo são inseridas no vocabulário e na cultura da criança.”
Cláudia Lúcia Reis de Sá Andrade, Coordenadora do Fundamental I do Colégio
Batista Getsêmani

“Escutava muito na faculdade que o contato mais cedo com o livro facilita a
alfabetização. O papel da escola é importante nesse processo, por isso é
imprescindível que haja, em seu espaço, biblioteca ou livros disponíveis para os
alunos. Além de livros também podem usar revistas e jornais. Os pais devem dar
continuidade ao trabalho da escola, comprando livros e deixando à mostra para que a
criança tenha acesso a qualquer momento. Isso ajuda muito no despertar da leitura.”
Zeli Silva, Proprietária do Baby Espaço Materno

“A leitura faz parte do mundo. Com a globalização isso ampliou, pois hoje a criança
não faz só a leitura das palavras, mas também das imagens. Estas são importantes
nos primeiros anos de vida porque ajudam a estimular a leitura. Os pais devem
incentivá-la desde cedo com revistas, pois crianças gostam de cores. Comprar livros e
deixá-los à mostra e levar o filho em livrarias são bons exemplos. A escola tem que
completar o incentivo de casa e estimular de maneiras diferentes.”
Aline Gomes Guimarães dos Santos, Coordenadora Pedagógica e professora do
Centro Pedagógico Arco-Íris
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Novamente divulgamos as vagas de empregos na região através da disponibilidade de nossos anunciantes e demais parceiros, e esperamos contribuir, tanto com as empresas que precisam preencher estas vagas, quanto com os
moradores e demais interessados. Continuaremos usando este espaço em nossas próximas edições para que nossos parceiros e empresas sérias e idôneas possam oferecer suas vagas e assim faremos nosso trabalho social de ajudar
aqueles que precisam trabalhar. Os dados da empresa, contato, especificações e quantidade de vagas podem ser enviados para jaraguaemfoco@gmail.com.
JARAGUÁ COUNTRY CLUB
Função: ATENDENTE
Vagas: 1
Especificação / Perfil: Sexo masculino, 2º grau
incompleto, experiência em atendimento ao público.
Função: PORTEIRO
Vagas: 1
Especificação / Perfil: Sexo masculino, 2º grau
completo, experiência de seis meses, conhecimento
básico em informática.
Função: AUXILIAR DE LIMPEZA
Vagas: 4
Especificação / Perfil: Ambos os sexos, ser
alfabetizado, não é necessário experiência.
Função: OFFICE-BOY
Vagas: 1
Especificação / Perfil: Sexo masculino, 2º grau
completo, experiência na área administrativa e
pagamentos bancários.
Função: AUXILIAR DE GERÊNCIA
Vagas: 4
Especificação / Perfil: Sexo feminino, 2º grau
incompleto, experiência de seis meses em atendimento
ao público.
OBS: Em todas as vagas, os candidatos devem ter
disponibilidade total de horário, inclusive nos finais de
semana.
Contato: Enviar currículo para dp@jaraguaclub.com.br.
UNIFENAS
Função: ESTÁGIO PARA ALUNOS DE CURSO
SUPERIOR
Vagas: 2
Especificações / Perfil: Ambos os sexos, estar
cursando os cursos de Enfermagem, Biomedicina,
Farmácia ou Química. As vagas são para estagiar nas
unidades Jaraguá e Itapoã.
Função: ESTÁGIO PARA ALUNOS DE CURSO TÉCNICO
Vagas: 2
Especificações / Perfil: Ambos os sexos, estar
cursando os 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

CHOPERIA HANGAR 770
Função: COZINHEIRA
Vagas: 1
Especificação / Perfil: Sexo feminino, com experiência.
Função: GARÇOM
Vagas: 1
Especificação / Perfil: Ambos os sexos, com experiência.
Contato: Entrar em contato pelo telefone 3586-2180.
JAPAN SUSHI
Função: SUSHIMAN
Vagas: 1
Especificação / Perfil: Sexo masculino, com
experiência. Para trabalhar no turno da noite.
Função: AUXILIAR DE COZINHA
Vagas: 1
Especificação / Perfil: Sexo feminino. Para trabalhar
no turno da noite.
Contato: Entrar em contato com Beatriz através do
telefone 8894-5151.
SALADA SORVETE
Função: BALCONISTA / ATENDENTE
Vagas: 17
Especificações / Perfil: Ambos os sexos. Salário de R$
850,00 + plano de saúde. Morar nos bairros Abílio
Machado (3 vagas), Barreiro (3 vagas), Buritis (3
vagas), Itapoã (2 vagas), Jaraguá (3 vagas) e Savassi (3
vagas). Entre 18 e 35 anos.
Contato: Enviar currículo para o e-mail:
sorvetesalada@yahoo.com.br
ACADEMIA MONTE OLYMPO
Função: AUXILIAR DE SERVIÇO GERAIS
Vagas: 2
Especificação / Perfil: Sexo feminino.
Preferencialmente morar na região.
Função: PROFESSOR DE MUSCULAÇÃO
Vagas: 1
Especificação / Perfil: Sexo masculino, curso superior
completo em Educação Física ou cursando a partir do
2º período. Preferencialmente morar na região.
Contato: Entrar em contato com Carla no telefone 34911858 ou comparecer à Rua Izabel Bueno, 1214, Jaraguá.
BVS DISTRIBUIDORA DE GÁS (ULTRAGAZ)
Função: MOTORISTA
Vagas: 2
Especificação / Perfil: Sexo masculino, possuir dois

anos de CNH B, acima de 23 anos.
Contato: Entrar em contato com Sofia através dos
telefones 3497-3135 ou 3432-2699.
SALÃO VYABELLA
Função: MANICURE
Contato: Entrar em contato com Renata no:
3243-2106 ou 3077-7117.

Vagas: 2

PADARIA PING PÃO
Função: ATENDENTE
Vagas: 11
Especificação / Perfil: Ambos os sexos, acima de 18
anos. Não precisa ter experiência. Preferencialmente
morar na região. Oportunidade para primeiro emprego.
Função: EMBALADOR
Vagas: 2
Especificação / Perfil: Sexo feminino, acima de 18
anos. Não precisa ter experiência. Preferencialmente
morar na região.
Disponibilidade para trabalhar no turno da tarde.
Preferencialmente morar na região.
Contato: Entregar currículo na Rua Izabel Bueno, 1.415,
aos cuidados de Mariana.
ACOMPANHAR (Unidade Jaraguá)
Função: ESTÁGIO MONITORIA (freelancer) para o
ensino das seguintes matérias: Português e Inglês ou
Espanhol, Geografia e História, Matemática e Física e
Biologia e Química.
Especificações / Perfil: Ambos os sexos, a partir do
primeiro período. Necessário dominar pelo menos duas
matérias de cada tópico. Para os turnos manhã e tarde.
Contato: Interessados deverão acessar o site
www.acompanhar.com.br, entrar no link fale conosco/
trabalhe conosco.
RESTAURANTE DONA NICOLE
Função: ATENDENTE
Vagas: 2
Especificação / Perfil: Ambos os sexos, 1º grau
completo. Preferencialmente morar na região.
Contato: Entrar em contato com Cristina pelo telefone
3491-0833 ou comparecer à Rua General Aranha, 198,
Aeroporto.

HIPERMINAS PAMPULHA (Jaraguá)
Função: OPERADOR DE CAIXA
Vagas: 2
Especificação / Perfil: Sexo feminino, entre 18 e 35
anos, 2º grau em curso, sem experiência.
Contato: Enviar currículo para
rhumanos@hiperminas.com.br ou comparecer à Rua Izabel
Bueno, 445 - Jaraguá, ou através do telefone 3476-6500.
SUPERMERCADOS BH (Jaraguá)
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: 3
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: 5
Especificações / Perfil: Sexo masculino, entre 18 e 40
anos. Não é necessário ter experiência. Carga horária:
44 horas semanais.
Função: AÇOUGUEIRO
Vagas: 2
Especificações / Perfil: Ambos os sexos, entre 20 e 55
anos, experiência mínima de seis meses na função.
Carga horária: 44 horas semanais.
Função: FAXINEIRA
Vagas:1
Especificações / Perfil: Sexo feminino, entre 25 e 50
anos. Não é necessário ter experiência. Carga horária:
44 horas semanais.
Função: FISCAL DE LOJA
Vagas: 1
Especificações / Perfil: Ambos os sexos, curso de
vigilante ou experiência na aérea.
Função: AUXILIAR DE PADARIA
Vagas: 2
Especificações / Perfil: Ambos os sexos, ensino
fundamental completo. Não é necessário ter experiência.
Contato: Interessados deverão acesse o site:
www.supermercadosbh.com.br/trabalheconosco ou
comparecer à Rua Guarani, 559, centro – BH, de
segunda a sexta-feira, das 8h às 11h, munidos de
documentos pessoais e carteira de trabalho. Procurar
Elaine.
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