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PRÓXIMA EDIÇÃO – Em nossa próxima edição mostraremos o cuidado com o preparo e com o acondicionamento dos 
alimentos nos ESTABELECIMENTOS GASTRONÔMICOS e falaremos sobre os CUIDADOS NA HORA DE PASSEAR COM OS 
ANIMAIS DE ESTIMAÇÃO, principalmente os cães. As pautas principais de novembro e dezembro serão sobre os 
PREPARATIVOS DO COMÉRCIO PARA AS VENDAS DE FIM DE ANO, em que teremos as DICAS DE PRESENTES 
dos nossos parceiros e anunciantes; e os diferenciais que os ESPAÇOS DE BELEZA E ESTÉTICA buscam para 
fidelizar seus clientes.
Manteremos as colunas “Quadro de Empregos”, “Leitor em Foco”, “Cidade Nova 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!

www.emfocomidia.com.br

Em um mundo cada vez mais globalizado e 
dinâmico, em que as novas tecnologias, com suas di-
versas ferramentas e a facilidade de acesso às mais 
variadas mídias, estão cada vez mais presentes na 
vida das pessoas, é necessário buscar atualizações e 
estar sempre preparado para as mudanças. As insti-
tuições de ensino, por exemplo, passaram a adotar o 
uso de ferramentas tecnológicas, como computador, 
tablet, lousa interativa, recursos audiovisuais em 3D, 
internet, data show, dentre outros, como parte de sua 
metodologia.

Para não perder a qualidade de ensino, muitas 
escolas desenvolvem projetos, aulas diferenciadas e 
abusam do uso de ferramentas para acompanhar o 
ritmo dos alunos cada vez mais informados e com 
“sede” de conhecimento. São os novos tempos que 

permitem que eles fiquem ainda mais atualizados 
com os recursos da internet e com tudo o que o mer-
cado possibilita.

No entanto, esse “tudo” tem de ser observado 
com muito cuidado, tanto em casa como na escola, 
e eles devem ser orientados sobre a forma correta de 
usar as informações desses recursos. O acesso às 
informações vem de todos os lados (sites, TVs, jor-
nais, vídeos, redes sociais, filmes, cotidiano). Nossos 
jovens devem sempre dominar a tecnologia e nunca 
serem dominados ao fazerem um uso improdutivo ou 
indevido.

Mas, pensando por um lado positivo, as novas 
possibilidades permitem uma maior interação com o 
que é aprendido em sala de aula e, assim, os alunos 
se tornam mais seletivos para escolherem as infor-

mações relevantes para um melhor aprendizado. Por 
isso também é importante estar conectado à reali-
dade das crianças e dos adolescentes, usando fer-
ramentas informatizadas e demais recursos para que 
eles tenham uma motivação a mais para buscar in-
formações além do que é ensinado em sala de aula. 
Mas, para isso, é preciso que as instituições estejam 
abertas para essas possibilidades e seus professores 
sejam capacitados, com conhecimento, boa vontade 
e criatividade. Assim, os estudantes estarão prepara-
dos para a vida e buscarão a melhor formação, com 
honestidade, inteligência e caráter.

Leia mais nas páginas 6, 7 e 9
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CRÔNICA

O Jornal Cidade Nova em Foco é uma publicação informativa mensal voltada aos moradores, comerciantes 
e demais interessados dos bairros Cidade Nova, União, Silveira, Palmares, Ipiranga, Sagrada Família, Nova 
Floresta e demais bairros próximos. Independente e imparcial, nosso objetivo é informar, esclarecer, debater 
por meio de matérias informativas, informações úteis e demais notícias. O Jornal é distribuído gratuitamente 
(10 mil exemplares) em residências, comércios, clubes, empresas, entre outros locais de grande circulação.

EXPEDIENTE

Você sonha. Nós fabricamos!
Executamos reformas e restaurações
Fabricação de estofados sob medida
Orçamento sem compromisso
Parcelamos em até 12x no cartão

E-mail: meusofanovo@gmail.com

O que é sucesso afinal? 
Ter êxito em alguma coisa? Um 
resultado feliz ao final de um 
projeto ou desejo? Conquis-
tas pessoais e profissionais? 
Muito se discute ou mesmo 
se estuda sobre o segredo do 
sucesso. Muitos falam em re-
gras, mas na maioria das vezes 
o sucesso não acontece com 
facilidade. Normalmente, ele 
só chega após muito esforço e 
muitas tentativas fracassadas. 
Uma frase do escritor e jorna-

lista britânico Winston Churchill define bem: “sucesso é ir de 
fracasso em fracasso sem perder entusiasmo.” O certo é que só 
vai além quem realmente consegue ser determinado e corajoso. 
Quem enfrenta o medo, os receios e as limitações para valer. 
Quem aprende mais sempre que possível e, acima de tudo, 
trabalha com entusiasmo e determinação. Apenas isso não é 
a garantia para o sucesso, mas certamente são os principais 
passos.

Há outra coisa importante que sempre lemos e ouvimos 
em depoimentos e até mesmo em fábulas, mas é uma grande 
verdade. Nunca devemos ouvir aqueles que dizem que não é 
possível. São muitos os exemplos negativos na vida e não é 
porque para alguns não deu certo que para você não tenha de 
dar. Muito pelo contrário. Exemplos negativos servem para fazer 
diferente e buscar novas direções e tentativas. Não devemos 
aceitar um “não” como resposta. Claro que falar assim é fácil. 
Mas a partir de um “não”, busque um novo rumo para um “sim”. 

Nem tudo no mundo tem uma lógica. Não é porque você 
tem dificuldade de raciocínio que não poderá ser um grande 
estudioso e sabedor de várias ciências; não é porque você não 

tem muita coordenação que não pode se especializar em algo 
que requer certas habilidades motoras; não é porque você é 
tímido que não possa ser um ótimo ator ou palestrante; não 
é porque você não seja um exemplo de beleza que não pos-
sa conquistar a mulher ou o homem dos seus sonhos; não é 
porque você não tem os dois braços que não possa escrever 
com os pés. Todos são capazes de ir muito além. Na realidade 
podemos ser quase tudo o que quisermos. Claro que algumas 
coisas são bem mais difíceis do que outras, mas para isso 
acontecer, de fato, é preciso muito esforço, muita dedicação 
e determinação.

Não ouça o “não” dos pessimistas. Não ouça os que duvi-
dam de você. Nada é impossível para quem tem fé. As possibi-
lidades de realizações são imensas. Mas ninguém conseguirá 
nada se não “correr atrás”, se não se especializar, estudar ou 
simplesmente aprender da maneira que for preciso. Por mais 
simples e limitado que uma pessoa seja, tudo é possível para 
aqueles que creem. Evolua dia após dia. Mesmo que lentamen-
te. Vá até o fim e se realize. Nada mais prazeroso do que chegar 
lá na frente e se lembrar das lentas e difíceis etapas e de tudo 
que você trilhou para chegar aonde queria. Só não podemos 
desistir de lutar. Às vezes o momento da vitória nem chegou 
ainda, mas, quando nós já a declaramos, nossa mente se pro-
grama para viver aquilo que nós proclamamos.

O fracasso
O estado do fracasso tem um poder assolador entre nós. 

Infelizmente é comum termos dias em que não nos sentimos fe-
lizes com nossos resultados ou quando um projeto não dá cer-
to. Às vezes temos uma grande expectativa de conseguir algo, 
de ter uma promoção, um novo trabalho, um novo contrato ou 
mesmo um encontro, uma vitória em um jogo, um resultado de 
exame, mas nem sempre as coisas acontecem do jeito que gos-
taríamos e planejamos. A frustração faz parte da vida humana, 

mas precisa ser trabalhada. Não podemos permanecer muito 
tempo frustrados.

A capacidade humana de superação é sensacional e 
entusiasmante. Certos testemunhos de vida das pessoas são 
alimento e combustível para também querermos superar as 
barreiras e ir além ou simplesmente tentar de novo. Sabemos 
que não é fácil. Muitas vezes nos sentimos injustiçados, ficamos 
sem entender o porquê de algo ter acontecido. Alguns até se re-
voltam. Mas a capacidade de se levantar, se organizar e em vez 
de parar e se lamentar, buscar um novo caminho, é fantástica 
e necessária. A vida precisa ficar em ordem. A “faxina espiritual” 
é fundamental, pois todos os dias a vida nos polui de alguma 
maneira. Seja no mau humor de um familiar ou colega de tra-
balho ou até o noticiário dos jornais com tantos fatos negativos 
acontecendo constantemente. Mas não podemos manter o 
aborrecimento sobre esses fatos. 

A dor que você pode estar sentindo hoje não é definiti-
va. Acredite nisso. Quem já passou por isso pode comprovar. É 
natural que doa muito. Mas será mais fácil se você começar a 
alimentar a esperança de que essa dor vai mudar de formato 
e será suportável. Por mais difícil que possa ser esse dia de 
hoje, se for bem vivenciado com fé no coração, acreditando na 
sabedoria divina de que tudo vai passar, esse dia tão terrível 
pode ser, no futuro, um dia de aprendizado.

Assim, quando proclamamos uma vitória, mesmo sem ter 
ainda a matéria-prima daquela vitória já nas mãos, dispomos 
o espírito a não mergulhar no fracasso e a graça de Deus se 
antecipa dentro de nós, compreendendo o momento difícil para 
nos dar o entendimento de que a vitória chegará. Que assim 
seja! Deus abençoe você!

Fabily Rodrigues (Diretor / Editor Em Foco Mídia)
emfocomidia@emfocomidia.com.br

Sucesso x Fracasso
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TENHA FOCO NA HORA DE DIVULGAR 
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Com uma distribuição direcionada, aqui você encontra uma maneira 
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Dança

Pilates

Musculação

Treinamento Funcional

Spinning

www.harmoniaacademia.com.br

Nunca foi

tão fácil unir

Bem- Estar e

Boa Forma Física

Rua Dr. Jarbas Vidal Gomes, 247
Cidade Nova 
(31) 3484-3010

Av. José Cândido da Silveira, 497
Cidade Nova 

(31) 2127-0252
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Aceitamos os cartões e tickets:

O melhor pão da cidade!

Rua José Cleto, 575 - Palmares
(entre as ruas Mário de Lima e Prof. Pedro Alvarenga)

3491-5192

Nova lojaM

As lojas da Ping Pão possuem características 
marcantes e diversificadas e fazem com que o cliente se 
sinta contemplado com as suas necessidades diárias ou 
pontuais.

Possuímos uma linha completa de produtos com o 
padrão de qualidade Ping Pão, além de uma mercearia 
com uma linha diferenciada e de marcas renomadas. Esse 
conceito abrange a melhoria na comodidade do cliente, 
com inserção de bons produtos para o seu dia a dia.

 
Estamos esperando você!

Trabalhando para atender as necessidades
do seu dia a dia

Desde 1969
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CIDADE NOVA INFORMA

Padaria tradicional chega  
ao Palmares

DIVULGAÇÃO

•	Perda	de	peso	com	saúde
•	Ganho	de	massa	muscular
•	Acompanhamento	em	doenças	metabólicas
•	Nutrição	esportiva
•	Atendimento	em	domicílio

Dr. Hamilton Eustáquio Baêta Filho
CRN: 4120 hamiltonbaeta@hotmail.com

Nutricionista
   8407-0963

A Cãotina trabalha com delivery de ali-
mentação natural para cães, partindo do 
pressuposto de que os animais de estimação 
estão vivendo sem a plenitude da sua saúde 
e alegria devido à imposição da ração. A só-
cia-proprietária Ana Cláudia de Jesus Freitas 
explica que o alimento é cozido a vapor e 

armazenado à vácuo, podendo ser congelado. 
“Além disso, as receitas são ricas em proteí-
nas, carboidratos, legumes e o preço é equiva-
lente a uma ração super premium de qualquer 
marca”, destaca.

Segundo ela, a ideia de abrir o negócio 
surgiu de uma necessidade com seu próprio 

cão. “Meu cachorro passou um período difícil, 
em que não estava se adaptando bem à ração 
tradicional, o que o deixou fraco, com pelo ruim 
e desmotivado. Então, como sempre gostei de 
manter uma alimentação saudável para mim, 
fui buscar algo nesse sentido também para 
cães e tive uma grata surpresa ao descobrir 

o site www.cachorroverde.com.br, que explica 
tudo sobre esse segmento de alimentos na-
turais para os cães”, revela. A partir do site ela 
começou a desenvolver algumas receitas que 
viraram sucesso para o próprio cão e também 
para amigos que se tornaram os primeiros 
clientes. Mais informações: 3309-0434.

Cidade Nova ganha espaço especializado  
em sobrancelhas

A Sobrancelha Design 
é a nova opção de estética 
e beleza no bairro Cidade 
Nova. Inaugurada no dia 
19 de setembro, na Rua 
Gonçalo Coelho, 32, a casa 
pretende levar um trabalho 
específico de tratamento e 
venda de produtos para so-
brancelha e maquiagem ao 
público da região. Segundo a proprietária Delki 
Rocha, seu objetivo é repetir o mesmo suces-
so alcançado nas outras unidades da rede já 
inauguradas em Belo Horizonte. “Em três anos 
de franquia são mais de 200 unidades abertas, 
inclusive fora do Brasil, por isso temos a certe-
za de que todos os que vierem nos conhecer, 

sairão daqui satisfeitos”, 
revela. O espaço trabalha 
com um tratamento es-
pecializado no design da 
sobrancelha e fornece uma 
linha de produtos tanto para 
sobrancelha quanto para 
maquiagem.

A proprietária revela 
ainda que a escolha do 

bairro Cidade Nova partiu de uma pesquisa jun-
to à franquia, que identificou nessa região um 
grande potencial comercial com perfil de públi-
co compatível à proposta do negócio. “O fato 
de morar próximo ao bairro e conhecer bem a 
região também pesou bastante na decisão”, 
completa. Mais informações: 3018-1120

No dia 2 de setem-
bro foi inaugurada uma 
nova unidade da rede de 
padarias Ping Pão, que 
está no mercado desde 
1969. Localizada na 
Avenida José Cleto, 575, 
a casa tem a proposta de 
oferecer um mix variado 
de produtos, mantendo 
o mesmo padrão de qualidade das outras 
quatro unidades em funcionamento, loca-
lizadas nos bairros Santa Rosa, Jaraguá, 
Dona Clara e na cidade de Betim.

O sócio-proprietário da Ping Pão, 
Vinícius Dantas, conta que a iniciativa faz 
parte do plano de expansão da empresa. 

“Escolhemos o Palmares 
porque já tínhamos vá-
rios clientes que moram 
nessa região e se deslo-
cavam para comprar co-
nosco em outras unida-
des”, ressalta. Segundo 
ele, esse projeto de ex-
pansão está relacionado 
com sua percepção de 

mercado. “Hoje as pessoas buscam cada 
vez mais o conforto de consumir perto de 
casa com qualidade, por isso vamos levar a 
proposta de Ping Pão como padaria e loja 
de conveniência para o máximo de locais 
possíveis”, completa. Mais informações: 
3491-5192.

Cidade Nova agora tem opção de alimentação saudável para cães

RUA GONÇALO COELHO, 105 
CIDADE NOVA

wizardcidadenova.com.br
facebook.com/wizardcidadenovabh

Comece a qualquer hora!
Cursos a partir de 05 anos - Crianças e adultos

DIVULGAÇÃO
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A tecnologia está presente na vida de 
todos. Com uma evolução meteórica, novos 
aparelhos, softwares, aplicativos e redes so-
ciais se multiplicaram e podem ser vistos em 
uso constante a toda hora e em todo lugar. 
A tecnologia entrou nos lares, nos bares, 
nas festas e em confraternizações mais di-
versas. Ela faz parte também de momentos 
solitários, íntimos e também anula certos 
vazios nos relacionamentos pessoais. Trouxe 
conforto e facilidades enormes e ao mesmo 
tempo dificuldades de relacionamento. Com 
tudo isso, é possível afirmar que a tecnolo-
gia está mudando a cada segundo o modo 
como o ser humano enxerga a si próprio e o 
mundo ao seu redor.

Os pensadores e, principalmente, os 
educadores estão preocupados com o rumo 
das novas gerações, que nasceram inseridas 
no contexto tecnológico e terão o desafio de 
descobrir no dia a dia as melhores manei-
ras, de usar de forma saudável, os crescen-
tes recursos disponíveis. Para essa reflexão, 
torna-se essencial entender como as insti-
tuições de ensino estão se adequando e 
trabalhando a relação da educação com a 
tecnologia. O Jornal Cidade Nova em Foco 
conversou com os principais educadores da 
região para saber como a revolução digital 
está influenciando a educação de crianças, 
jovens e adolescentes. As lições sobre o as-
sunto decaem muitas vezes não apenas so-
bre as novas gerações, mas também nos leva 
a pensar em como estamos usando esses 
recursos, e qual o exemplo estamos passan-
do para os mais novos.

Sala digital
O século XXI está sendo marcado pelo 

aceleramento da tecnologia. Isso seria bem 
mais marcante se pensarmos que o Brasil 
ainda está bastante atrasado em relação a 
outros países no que se refere à tecnologia. 
Muito ainda está por vir e a tendência é que 
tudo fique informatizado. Dos microscelula-
res e televisões dobráveis até às geladeiras 
com internet e os vasos sanitários informati-
zados. Para a coordenadora do Ensino Médio 

do Colégio Dona Clara, Andréa Pardini, o uso 
das tecnologias em sala de aula proporciona 
mais dinamismo e aproxima mais a escola 
do universo dos alunos. “O professor pode 
fazer uma pesquisa na internet durante a 
própria aula para acrescentar ao conteúdo 
trabalhado. Ferramentas tecnológicas, como 
data show, blog, site e a lousa interativa, 
ampliam a maneira de trabalhar o conteúdo 
com os alunos. Outro ponto interessante é 
que a tecnologia na escola faz com que os 
pais conheçam mais da rotina do aluno por 
meio de sites e blogs”, conta. 

Já não é novidade que todas as escolas 
hoje em dia dispõem de um portal online. 
Esse portal geralmente contém um acesso 
para alunos e professores, que trocam in-
formações e complementam a metodologia 
aplicada em sala de aula. Após a consoli-
dação desse conceito de portal, o que vem 
surgindo como algo novo é o que chamare-
mos de “sala de aula digital”. Uma mudança 
significativa do antigo padrão: “quadro negro 
e giz” para salas multimídia, com telas de 
touchscreen, tablets e notebooks.

Um exemplo dessa evolução pode ser 
notada no Colégio São Miguel, que já conta 
com 60% das salas de aula com computado-
res e uma sala multimídia recém-reformada. 
Segundo o diretor, padre Fernando Aguinaga, 
o uso do meio digital pretende se expandir 
ainda mais. “Nosso objetivo é ter computa-
dores em todas as salas, e ocupar um terço 
da aula para usar algum recurso tecnológico 
porque percebemos que, ao utilizar essas 
ferramentas, o engajamento e o interesse 
do aluno é muito maior. Estimulamos o uso 
desses recursos, mas sempre com a visão 
crítica de onde pesquisar, pois existem mui-
tas armadilhas na internet”, afirma.

Ferramentas e recursos
Esse maior envolvimento do aluno 

proporcionado pela utilização da tecno-
logia também foi notado pelas escolas de 
idiomas da região. A Wizard, por exemplo, 
é pioneira no uso de uma ferramenta que 
substitui o uso de CD’s para as lições de 
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Os desafios da educação no contexto tecnológico dos dias atuais

São Miguel Arcanjo

NUPI

Rua Deputado Bernardino Sena Figueiredo, 340 - Cidade Nova   3486-7100/3486-7500
nupi@nupi.com.br  |  www.nupi.com.br  |  www.facebook.com/escolanupi

A P R I M E I R A E S C O L A 
D O S S E U S F I L H O S

Para crianças de 1 a 6 anos - Horário de funcionamento estendido

Acalanto

FOTOS: ALEXANDRE FERREIRA
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casa. “Nosso material didático é chamado 
de Kit Tecnologia, principalmente pelo uso 
da caneta WizPen, que interage com o livro 
do aluno, de acordo com cada lição”, revela 
Júlia Micheletti, gerente administrativa e pe-
dagógica da unidade Cidade Nova. Além da 
WizPen, ela conta que também estão previs-
tas aulas com o uso do tablet dentro de sala 
na metodologia do curso.

Seja no curso de inglês ou no dia a dia 
escolar, prender a atenção dos alunos em 
um contexto com tantas distrações não é 
fácil. Por isso, o diretor do Colégio Maximus 
Unidade Santa Inês, Luciano Henrique 
Barcelos, acredita na importância da tecno-
logia integrada ao ensino. “Os aparatos de 
multimídia agregam valor e tornam possível 
uma aula mais criativa, capaz de chamar a 
atenção do aluno. Essa preocupação com 
a inserção da tecnologia e a atualidade 
do assunto pautou inclusive o projeto ins-
titucional do Colégio Maximus neste ano de 
2015, com o tema ‘Legal é ser responsável: 
Tecnologia, eu faço uso consciente’”, revela. 
Ainda segundo ele, a festa da família foi 
marcada pela presença de quatro mascotes, 
que representavam as principais redes so-
ciais (o facebook, o instagram, o snapchat 
e o whatzapp), temas constantes da orienta-
ção tecnológica repassada aos alunos.

No Colégio Logosófico, a adaptação a 
essa realidade também passa pelo apro-
veitamento dos recursos tecnológicos para 
favorecer aulas mais dinâmicas e criativas. 
“Percebemos um maior envolvimento dos 
alunos no processo de ensino e aprendiza-
gem quando usamos data shows, telas de 
projeção, recursos de áudio e lousas inte-
rativas, possibilitando que os professores 
desenvolvam práticas pedagógicas que des-
pertem nos alunos o interesse e o gosto pelo 
saber”, afirma Sueli Moraes Martins, diretora 
do Colégio Logosófico Unidade Cidade Nova. 
Ela alerta sobre o fato de as crianças e os 
adolescentes estarem em fase de formação 
de caráter, o que torna essencial aprender a 

discernir o que é negativo ou positivo, que 
se conquista apenas com a boa orientação 
sobre o uso da internet, das redes sociais e 
dos jogos virtuais.

Educação tecnológica
Além dos portais de acesso online e 

de todos os aparatos tecnológicos usados 
em sala de aula ou na hora de fazer uma 
pesquisa em casa, a tecnologia faz parte 
também do dia a dia das crianças nos mo-
mentos de descontração e lazer. Para todas 
essas finalidades é muito importante orien-
tar sobre a melhor maneira de fazer esse 
uso, e quanto antes começarem os bons 
exemplos, melhores serão os resultados. 
Por isso, escolas com o foco no ensino in-
fantil encaram como um desafio importante 
a introdução da informática no ambiente 
escolar.

Arilma Mendes da Silva Nunes, diretora 
do Instituto Acalanto, conta um pouco sobre 
como lidar com essa nova geração: “Nossos 
alunos nasceram na era da tecnologia, por 
isso muitas vezes eles sabem mexer muito 
mais do que os adultos. Aqui na Acalanto 
nós começamos a introduzir a tecnologia na 
grade curricular apenas quando eles já es-
tão por volta dos cinco anos de idade, com 
a aula de informática.” Para ela, é muito 
importante que as crianças entendam que 
o mundo virtual não é um substituto para 
o contato pessoal. “Na hora da recreação 
não há contato com nenhum computador. 
Buscamos resgatar brincadeiras em grupo, 
como roda e pique-esconde, por exemplo”, 
destaca.

Além dos recursos para os alunos, a 
tecnologia serve como auxílio para pais. 
“Sempre atualizamos também as redes so-
ciais da escola para que os pais possam 
acompanhar as atividades dos filhos, pos-
tando em tempo real fotos de eventos e 
aulas temáticas”, revela Arilma. Mas o uso 
excessivo da tecnologia por parte dos pais 
tem preocupado a diretora do NUPI (Núcleo 

Pedagógico Infantil), Sônia Figueiredo Sette 
Bicalho. Para ela, essa evolução tem subs-
tituído o afeto e a participação mais direta 
dos pais na vida escolar, o que pode ser 
prejudicial.

“Há poucos anos, o momento de a fa-
mília participar de gincanas, por exemplo, 
era superanimado e com grande participa-
ção dos pais, mas hoje eles não torcem e 
nem comemoram com os filhos mais, pois 
ficam o tempo todo preocupados em fil-
mar e tirar fotos com o celular”, revela. Na 
educação infantil é nítido, para ela, que o 
principal problema é a substituição de um 
contato pessoal e que as crianças sentem 
isso. “Percebemos que na escola estamos 
fazendo uma compensação do uso abusivo 
de tecnologias, jogos e televisão”, relata, 
lembrando-se ainda de relatos de pais de 
aluno que buscavam justamente uma esco-
la sem televisão em sala de aula, porque o 

filho já passava o dia assistindo ou jogando 
videogame na televisão em casa.

Com essa perspectiva sobre a educação 
infantil, associada à educação tecnológica, 
fica clara a importância de os pais darem o 
bom exemplo para seus filhos. Já para ado-
lescentes e jovens, o caminho pode estar 
mais associado ao diálogo e à compreen-
são de como o jovem tem usado os recur-
sos disponíveis. São inegáveis os benefícios 
que a internet e o acesso em qualquer lugar 
a dados e a informações trouxeram para a 
educação de modo geral, mas não podemos 
nos esquecer dos crimes virtuais e do vício 
tecnológico como ameaças que precisam 
ser combatidas. A tecnologia é capaz de 
aproximar pessoas que estão distantes, mas 
também é capaz de afastar aqueles que es-
tão ao seu lado. E você? Já passou quanto 
tempo hoje conectado a algum aparelho tec-
nológico? (Vinícius Brandão)
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Os desafios da educação no contexto tecnológico dos dias atuais

Maximus

Logosófico

Wizard

ALEXANDRE FERREIRADIVULGAÇÃO

VINÍCIUS BRANDÃO
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Unidades Santa Inês / Ana Lúcia
Ensino Fundamental e Médio
• Rua Itacarambi, 100 - Santa Inês
3482-4111

Educação Infantil e Ensino Fundamental 1º ano
• Rua Carmésia, 580 - Santa Inês
3482-4043

• Av. Vicente Rizola, 1.231 - Santa Inês
3488-8327

Unidades Palmares / Cidade Nova
Ensino Fundamental e Médio
• Rua Professor Antônio Márcio, 333 - Palmares
3426-2002

Educação Infantil
• Rua José Barsand de Leucas, 600 - Palmares
3426-4989

• Av. Pedro Serafim Ferreira, 282 - Palmares
3657-4989

Unidade Ouro Preto / Castelo
Educação Infantil e Ensino Fundamental 1º e 2º anos
• Rua Dep. André de Almeida, 251 - Ouro Preto /Castelo - 3498-2139

Unidade Santa Luzia
Educação Infantil, Ensino Fundamental e Médio
• Av. Raul Teixeira da Costa Sobrinho,187 - Centro - 3641-2944

*Conheça a opção do Horário Integral nas
Unidades de Ensino
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ENQUETE
Profissionais ressaltam a importância dos bons hábitos e da disciplina

“Às vezes as pessoas fazem da tecnologia um bicho-papão, mas a atitude dos pais 
é o mais danoso para os filhos. Hoje vemos até casais se separando por não terem 
mais vida afetiva, devido ao uso excessivo do computador. O problema é ainda 
maior quando os pais usam a tecnologia como babá. Colocam as crianças para 
se distrair com algum joguinho ou vídeo e perdem algo essencial que é o afeto e 
carinho com as crianças.”
Sônia Figueiredo Sette Bicalho, Diretora do NUPI (Núcleo Pedagógico Infantil)

“Sabemos da grande importância da tecnologia para o meio educacional, mas 
não podemos nos esquecer do anonimato de muitos atos de agressão virtual e da 
agilidade com que acontecem. É de extrema importância, na educação de nossas 
crianças e de nossos jovens, assimilar o que for relevante, descartar conteúdos 
negativos e buscar o equilíbrio no contato pessoal em detrimento ao virtual.” 
Luciano Henrique Barcelos, Diretor do Colégio Maximus Unidade Santa Inês

 “A maior queixa dos pais dos alunos que recebemos aqui é que a escola tem de 
se adaptar às novas tecnologias, pois se ficarem somente na aula expositiva será 
muito mais difícil reter a atenção do aluno. E pelas muitas distrações que esse 
aluno tem em casa, muitas vezes eles precisam justamente do reforço escolar para 
compensar o tempo perdido. A melhor maneira de sanar esse problema é ensinar 
aos jovens por meio do exemplo.” 
Daniella Barbi, Coordenadora do Acompanhar Cidade Nova

“O uso da tecnologia estimula muito o interesse dos alunos devido ao conteúdo 
passado em sala de aula. Porém, um dos papéis da escola é orientar e ensinar 
como usar a tecnologia, principalmente a internet. Isso faz parte do dia a dia 
deles. Eles já sabem manusear o equipamento. O professor tem de guiar, orientar 
e indicar sites, caso contrário o aluno pode utilizar informações erradas. É 
fundamental desenvolver neles um olhar crítico.”
Andréa Pardini, Coordenadora do Ensino Médio do Colégio Dona Clara

“Os recursos tecnológicos vieram para facilitar a vida das pessoas e otimizar a 
comunicação. Deve-se evitar uma exposição pessoal e o uso excessivo dessas 
ferramentas. Como mãe, penso que o mesmo limite que é dado ao filho para outras 
coisas é o mesmo com as tecnologias. E o grande problema é o distanciamento 
das pessoas que, às vezes, ocorre até dentro de casa entre a família.”
Júlia Micheletti, Gerente administrativa e pedagógica da Wizard Cidade Nova

“Hoje há uma necessidade de prender a atenção do aluno. Por isso implementamos 
vários recursos tecnológicos no Mai. E o impacto dessa mudança na estrutura foi 
notável pelo tanto que os alunos ficam concentrados e atentos quando usamos a 
tecnologia. Hoje não dá para ficar parado no tempo e vejo que o maior desafio para 
educar os alunos é a capacidade de mostrar o bom uso para eles.”
Flávio Silva Gonçalves, Proprietário da Mai English Cidade Nova

“Para os pais minha sugestão é se envolver mais. Não é preciso ser um especialista, 
mas, sim, compartilhar as informações evitando que a tecnologia seja uma caixa-
preta. Ele tem muito que aprender com os mais novos e devem ensinar a eles, 
por outro lado, sobre responsabilidades. Já para as pessoas de modo geral é 
importante focar para não se perder nas distrações, esquecendo-se de viver o 
mundo real.” 
Wyller Mello, Gestor educacional do Colégio Magnum

“Medidas proibitivas não combinam com jovens, adolescentes e crianças. Elas 
não preparam a pessoa para a sociedade e apenas adiam um problema. Assim, 
o único caminho para se passar uma boa instrução e educação é vivenciando 
e acompanhando de perto. Os vícios tecnológicos afetam primeiro os adultos 
e depois vão influenciar os filhos, então a autocrítica é o primeiro passo para 
conviver bem com as mudanças.” 
Padre Fernando Aguinaga, Diretor-geral do Colégio São Miguel Arcanjo 

“As tecnologias permitem que os alunos estejam conectados com tudo o que está 
ocorrendo no mundo, mas o uso excessivo desses recursos virtuais provocam o 
distanciamento das pessoas e prejudicam a convivência. Por isso é importante 
que a criança e o adolescente sejam orientados quanto ao uso da internet para 
resguardar de influências negativas o seu desenvolvimento mental, sensível e 
moral.” 
Sueli Moraes Martins, Diretora do Colégio Logosófico Unidade Cidade Nova

“Acredito que os pais devam impor horário para o uso da tecnologia e saber muito 
bem como o filho está usando, o que ele acessa. É preciso conversar muito e desde 
cedo mostrar os perigos da internet como a conversa com estranhos, por exemplo. 
Mas uma coisa é muito clara: não adianta só falar, é preciso dar o exemplo. Vemos 
aqui mesmo muitas mães que não largam do celular e isso é muito ruim.” 
Arilma Mendes da Silva Nunes, Diretora do Instituto Acalanto
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 QUADRO DE EMPREGOS
Estas são algumas das vagas de emprego da região. Divul-
gamos e esperamos contribuir tanto com as empresas que 
precisam preencher estas vagas quanto com os moradores 
e demais interessados. Os dados da empresa, contato, es-
pecificações e quantidade de vagas podem ser enviados 
para emfocomidia@emfocomidia.com.br.

EM FOCO MÍDIA (JORNAL CIDADE NOVA EM FOCO)
Função:DIAGRAMADOR/DESIGNER/FOTÓGRAFO 
Vagas: 1
Especificações / Perfil: Experiência com diagramação 
no Indesign, tratamento de fotos, criação e elaboração de 
anúncios e peças publicitárias. Preferência para o profis-
sional que cria ilustrações e/ou tenha experiência em foto-
grafia. Fundamental que tenha disponibilidade de tempo, 
organização, iniciativa, pontualidade, compromisso e bom 
relacionamento.
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 re-
gião da Pampulha e do Cidade Nova. Horário: tarde e noite. 
Preferencialmente morar na região do Cidade Nova ou do 
Jaraguá. Valor: R$ 8,00 a hora.
Contato: Enviar currículo com foto para
emfocomidia@emfocomidia.com.br.

SUPERMERCADOS BH (União)
Função: REPOSITOR Vagas: 6
Função: ATENDENTE DE FRIOS             Vagas: 4
Especificações / Perfil: Sexo masculino, entre 18 e 40 
anos. Não é necessário ter experiência. Carga horária: 44 
horas semanais.
Função: AUXILIAR DE AÇOUGUE             Vagas: 4 
Especificações / Perfil: Ambos os sexos, entre 20 e 55 
anos, não é necessário ter experiência. Carga horária: 44 
horas semanais.
Função: OPERADOR DE CAIXA              Vagas: 3
Especificações / Perfil: Ambos os sexos, 2º grau comple-
to ou em curso, entre 18 e 50 anos. Não é necessário ter 
experiência. Carga horária: 44 horas semanais.

Contato: Interessados deverão acessar o site 
www.supermercadosbh.com.br/trabalheconosco ou com-
parecer à Rua Guarani, 559 – Centro, de segunda a sexta-
feira, das 8h às 11h, munidos de documentos pessoais.

SUPER NOSSO / APOIO MINEIRO
Função: ATENDENTE DE CAIXA             Vagas: 5
Especificações / Perfil: Ambos os sexos, 2º grau comple-
to. Não é necessário ter experiência.
Função: REPOSITOR              Vagas: 5
Especificações / Perfil: Ambos os sexos, 2º grau em cur-
so ou completo, trabalho entre 13h e 22h20.
Contato: Interessados devem comparecer à Av. Amazonas, 
1.464 – Barro Preto, de segunda a sexta-feira, das 8h às 
17h, munidos dos documentos pessoais.

REDE BRISTOL 
Função: RECEPCIONISTA (Nova Suíça)             Vagas: 1
Especificação / Perfil: Ambos os sexos, 2º grau comple-
to, bilíngue, experiência em hotelaria, escala 6x1. Salário 
+ benefícios.
Função: CAMAREIRA (Ouro Preto)             Vagas: 1
Especificação / Perfil: Experiência anterior com limpeza, 
escala 6x1.
Função: GARÇOM (Centro)             Vagas: 1
Especificação / Perfil: Sem experiência.
Contato: Enviar currículo para
recrutamento.mg@redebristol.com.br.

CONFORTLINE ESTOFADOS
Função: ESTOFADOR              Vagas: 1
Especificação / Perfil: Experiência de seis meses na 
função.
Contato: Entrar em contato pelo telefone 3639-7107.

SISTEMA NACIONAL DE EMPREGO
Vagas disponíveis pelo Sine. Para mais informações, entre 
em contato pelo telefone 3271-5566 ou compareça à Ave-
nida Amazonas, 478 – Centro ou Avenida Vilarinho, 1300 
– 2º piso – Shopping Norte. Funcionamento: De segunda a 
sexta-feira, das 7h às 19h e aos sábados das 8h às 14h.

Função: AUX. DE CARGA E DESCARGA(PCD)       Vagas: 1
Função: ASSISTENTE ADMINISTRATIVO (PCD)      Vagas: 1
Função: ATENDENTE BALCONISTA (PCD)            Vagas: 1
Função: ATENDENTE DE TELEMARKETING (PCD)  Vagas: 2
Função: AUXILIAR ADMINISTRATIVO (PCD)        Vagas: 26
Função: AUXILIAR CONTÁBIL (PCD)             Vagas: 1
Função: AUXILIAR DE ALMOXARIFADO (PCD)       Vagas: 1
Função: AUXILIAR DE COBRANÇA (PCD)             Vagas: 4
Função: AUXILIAR DE CONTABILIDADE (PCD)       Vagas: 1
Função: AUXILIAR DE LIMPEZA (PCD)            Vagas: 20
Função: BARBEIRO               Vagas: 1
Função: BOBINADOR ELETRICISTA, À MÁQUINA  Vagas: 1
Função: COBRADOR TRANSP. COLETIVOS(PCD)   Vagas: 5
Função: AUXILIAR DE ESCRITÓRIOS(PCD)           Vagas: 2
Função: TÉC.EM MANUT.DE INFORMÁTICA(PCD)Vagas: 1
Função: COSTUREIRA DE MÁQUINA RETA            Vagas: 1
Função: COZINHEIRO GERAL              Vagas: 3
Função: EDUCADOR INFANTIL NIVEL MÉDIO         Vagas: 2
Função: EMBALADOR, A MÃO (PCD)              Vagas: 3
Função: ESTETICISTA FACIAL              Vagas: 1
Função: LAVADOR DE VEÍCULOS (PCD)              Vagas: 2
Função: OFFICE-BOY (PCD)             Vagas: 1
Função: ORIENTADOR DE TRÁFEGO PARA 
ESTACIONAMENTO             Vagas: 2
Função: PEDREIRO (PCD)               Vagas: 1
Função: PODÓLOGO               Vagas: 1
Função: SERVENTE DE OBRAS (PCD)              Vagas: 3
Função: TELEFONISTA (PCD)              Vagas: 1
Função: VARREDOR DE RUA (PCD)             Vagas: 5
*PCD = Pessoa com deficiência

Confira as vagas completas no site www.emfocomidia.com.br/empregos

16º Batalhão da Polícia Militar: 3307-0534
23ª Companhia da Polícia Militar: 3466-8488/ 
3461-3205
Rede de Vizinhos Protegidos (Sargento 
Ulísses): 3466-8488
Paróquia Santa Luzia (Cidade Nova): 
3484-1048
Paróquia Santa Maria Mãe de Deus (União): 
3486-7719
Paróquia Santo Afonso de Ligório 
(Renascença): 3422-3075
Paróquia São Vicente de Paulo (Ipiranga): 
3423-6042
Paróquia Sagrada Família (Sagrada Família): 
3461-1079
Paróquia Santa Edith Stein (Sagrada Família): 
3481-8886 
Ação Social Paroquial Cidade Nova: 
3485-8557
Rádio Cidade Nova: 3485-8557
Epa Táxi Cidade Nova: 3482-1473
Logo Táxi: 2555-1888
Chame Táxi Cidade Nova: 3482-1616
Cianova Táxi: 3484-3383
Centro de Saúde Leopoldo Crisóstomo de 
Castro (União): 3277-5790 
Centro de Saúde Cidade Ozanan (Ipiranga): 
3277-6263 
Centro de Saúde Padre Fernando de Melo
(Palmares): 3277-6072 / 3277-6073 
UPA Nordeste: 3246-7509 / 3246-7501 
Regional Nordeste: 3277-7461
Polícia Militar: 190 (Radiopatrulha, ocorrência 
de trânsito e policiamento)
Disque Denúncia: 181 
Pronto-Socorro / SAMU: 192 

TELEFONES ÚTEIS
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Av. Doutor Cristiano Guimarães, nº 1627, 2º andar - Planalto

3492-5860 / 3494-2826

REDUZA SEUS IMPOSTOS!

A região da Pampulha tem à sua disposição uma contabilidade
de ponta que, dentro da lei, pode reduzir seus impostos. 

Faça uma consulta!
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www.rotanog.com.br

Um dos principais estádios do Brasil 
completou 50 anos de história. Nesse meio 
século, o “Gigante da Pampulha” foi palco 
de emocionantes histórias e disputas. São 
muitos os acontecimentos nos gramados do 
estádio com as partidas, os craques, os gols 
eternizados no Estádio Magalhães Pinto. O 
Mineirão foi inaugurado em 5 de setembro 
de 1965, com uma partida entre a Seleção 
Mineira e o River Plate, da Argentina. Com um 
público de 73.201, os mineiros venceram por 
1 a 0, com gol do jogador do Atlético, Buglê. 

No dia 7 de setembro  foi realizada a pri-
meira partida da Seleção Brasileira. A equipe 
do Palmeiras inteira, incluindo a comissão 
técnica e os reservas, vestiram a camisa da 
seleção, para jogar um amistoso contra a se-
leção do Uruguai. Os brasileiros venceram por 
3 a 0. A primeira equipe a jogar um torneio 
interestadual oficial no Mineirão foi o Esporte 
Clube Siderúrgica.

O primeiro clássico realizado no estádio 
foi pelo campeonato mineiro de 1965. O 
Cruzeiro vencia o Atlético por 1 a 0 quando, 
aos 34 minutos do 2º tempo, alguns direto-
res atleticanos, alegando a marcação de um 
pênalti irregular, invadiram o campo. A partida 
foi encerrada após o Atlético ter vários joga-
dores expulsos e o Cruzeiro ficou com o título 
mineiro daquele ano, abrindo a Era Mineirão. 
O maior público do estádio foi na final do 
Campeonato Mineiro em 22 de junho de 
1997 entre Cruzeiro e Villa Nova, com vitória 
do time da capital por 1 a 0 e um público de 
132.834 presentes. Público esse que jamais 
será alcançado novamente devido à redução 
da capacidade do estádio quando foi refor-
mado para a Copa do Mundo de 2014.

 Já o recorde de público nos clássicos 
pertence ao jogo em que o Cruzeiro venceu 
o Galo por 1 a 0 com um público total de 
129.296 torcedores. Aconteceu no dia 4 de 
maio de 1969 e as duas equipes faziam ex-
celentes campanhas no Campeonato Mineiro. 
Em 12 jogos cada time havia vencido 11. 

O Mineirão é o quinto maior estádio do 
Brasil, já tendo sediado cinco finais da Copa 
Libertadores, uma Copa Intercontinental e 
escolhido como uma das sedes da Copa do 
Mundo FIFA de 2014. Em 2003, foi tomba-
do pelo Conselho Deliberativo do Patrimônio 
Cultural do Município de Belo Horizonte. 

50 anos de Mineirão
Histórias

Houve também um personagem que fica-
va de fora dos campos, mas que foi ídolo de 
cruzeirenses, atleticanos e americanos: “o tro-
peiro”. O prato típico de Minas Gerais conquis-
tou fama internacional e virou “iguaria” para 
turistas na Copa do Mundo de 2014, mesmo 
que o tropeiro servido atualmente seja total-
mente diferente do tradicional. O prato está no 
cardápio desde os anos 1960. A comida típica 
é bem enraizada na cultura esportiva mineira, 
mas surgiu despretensiosamente: “O Mineirão 
era recém-inaugurado quando minha tia lançou 
o tropeiro. Ela tinha três bares: 11, 12 e 13. O 
11 e 12 eram da Geral e vendiam muito, e o 
13 não tinha muita expressão na Arquibancada. 
Assim para ‘levantar’ o 13 ela inventou o tro-
peiro e nesses 50 anos cresceu com proporção 
gigante. Já vendi 4 mil e 300 tropeiros em um 
dia. Cresceu tanto que não conseguimos ven-
der para todos e os outros bares colocaram 
no cardápio”, conta Eliane Assis, herdeira da 
família precursora do prato e proprietária do 
Restaurante Tropeiro 13.

Elizabeth Moura conheceu seu marido 
Alberto Freitas no Mineirão. “Fomos apenas 
assistir a um jogo de futebol do Campeonato 
Mineiro. Eu esperava assistir apenas a uma sim-
ples partida de futebol, mas acabei conhecen-
do aquele que mudaria toda a minha existência 
e que me daria os filhos maravilhosos que te-
nho hoje”, conta emocionada. Alberto conclui: 
“Além das emoções que nosso time nos pro-
porciona eu devo a esse estádio maravilhoso 
a construção da minha família.” Com essas e 
outras diversas histórias, o Mineirão sempre 
será palco de emoções e momentos únicos na 
vida de quem é apaixonado pelo futebol. (João 
Paulo Dornas e Fabily Rodrigues)

A foto acima retrata o Mineirão após a reforma; abaixo, à esquerda, um dia de jogo na 
década de 1960 e à direita, o estádio no dia da sua inauguração
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