
ANO II - EDIÇÃO 10
JANEIRO DE 2014

EM MÍDIAFOCO

Atividade física com qualidade
de vida e bem-estar

A prática regular de atividades físicas proporciona diversos benefícios que vão 
muito além do controle de peso e da estética do corpo. Entre eles, um melhor 
condicionamento físico (tanto o cardiopulmonar quanto o muscular e ósseo), maior 
qualidade de vida, prevenção de várias doenças, menor índice de stress, sono mais 
tranquilo, melhor funcionamento do metabolismo, maior equilíbrio emocional, 
ajuda no controle do peso corporal e na melhoria da disposição das atividades 
diárias. Também combate e previne a osteoporose, dores lombares diversas, artrite 
e artrose, melhora os níveis de hipertensão, problemas cardíacos e a autoestima, 
regula o nível glicêmico, o do colesterol e açúcar no sangue, entre vários outros.

Os exercícios físicos liberam hormônios para o bem-estar das pessoas. Mesmo 
que estas nunca tenham feito alguma atividade física, certamente terá uma 
melhora significativa em sua qualidade de vida e criará hábitos saudáveis para uma 
melhor constituição biológica. O mesmo vale para quem está parado e quer voltar. É 
a hora da atitude. De sair do sofá.

Vale lembrar que uma alimentação equilibrada e saudável, evitando o 
consumo de sal, gorduras e frituras, aliada à prática de exercícios físicos, traz o 
equilíbrio perfeito para uma vida saudável. E não basta só fazer a atividade física, 
mas ter um bom acompanhamento profissional e se preparar para cada tipo de 
atividade com calçados adequados, roupas leves e confortáveis, ter uma boa dieta 
alimentar e se hidratar bastante antes, durante e depois das atividades.

Hoje é comum encontrar nas academias, por exemplo, pessoas de todas as 
idades, e muitas delas têm, de um modo geral, o objetivo de melhorar sua saúde 
física e mental. A verdade é que este segmento é muito complexo e mexe com o 
imaginário das pessoas. Cada uma tem seu tempo, vivência e experiência com a 
atividade física. Aqueles que não têm nenhuma precisam de paciência e 
persistência para conquistar os resultados esperados. Na maioria das vezes, 
ganha-se mais do que se espera, pois são diversos os benefícios. Esses resultados 
apenas são conseguidos com a prática regular da atividade. A continuidade 
dependerá do prazer que a pessoa sente em realizá-la. Assim, é fundamental 
praticar uma atividade em que se sinta bem e confortável. 

Leia mais nas páginas 6, 7, 8 e 9

PRÓXIMA EDIÇÃO BRT  - Na próxima edição falaremos sobre a primeira etapa de funcionamento do 
(MOVE) e como andam as obras, ainda atrasadas. Em seguida teremos uma matéria sobre o 
crescimento e diversidade dos  da região; a importância e os ESTABELECIMENTOS GASTRONÔMICOS
cuidados das  locais, que já não são tão bem frequentadas como antes; e ainda divulgaremos PRAÇAS
uma matéria sobre uma pesquisa realizada para identificar os principais , PROBLEMAS DA REGIÃO
ouvindo sugestões e críticas da população em geral. Manteremos as colunas , �Quadro de Empregos�
�Leitor em Foco� �Cidade Nova Conta sua História�,  (onde os moradores mais antigos relatam suas 
histórias curiosas e divertidas sobre o começo do bairro) e , abordando os mais �Saúde e Bem-Estar�
diversos assuntos ligados à saúde e qualidade de vida. Participe se você quiser opinar sobre algum 
desses e de outros assuntos.

Saúde e Bem-Estar: Câncer de Mama - Página 5

Quadro de empregos com novas vagas para quem procura uma 
oportunidade - Página 11

Escolas de idiomas se preparam para o ano da Copa - Pagina 3

CONFIRA NESTA EDIÇÃO

Espaços de lazer fazem do Parque Ismael de Oliveira Fábregas uma das 
áreas públicas mais frequentadas da região - Página 12
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ANUNCIE�AQUI

CRÔNICA

Mais um ano começou 
e certamente são muitos 
os planos que idealizamos 
e pretendemos para nos-
sos próximos dias. Para 
muitos que retornaram de 
férias o ano começa agora. 
No entanto, sempre é tem-
po de recomeçar. Se você 
não se �moveu� ainda para 
buscar algo ou alguém do 
seu interesse, começar um 

curso para dar um �upgrade� em sua vida ou mesmo sair 
em busca de uma nova oportunidade profissional, a 
hora é agora. Sempre é possível recomeçar a constru-
ção de dias melhores.

Viver com qualidade é buscar melhorias a cada dia 
de sua vida. Sem medo de errar, de não conseguir, de 
falhar. A vida envolve riscos. Sempre! Viver é correr 
riscos. Se alguém te ilude dizendo que não costuma 
errar, não acredite. Quem nunca falhou, nunca viveu pra 
valer. Isso faz parte da vida e reforça o crescimento 
pessoal e profissional de cada ser humano. Assim, corra 
o risco de dar um novo rumo para sua vida. Não se 
conforme com a mesmice, com a rotina.  

Quantas pessoas deixaram de realizar seus sonhos 
ou ser algo que gostariam por ter desistido ou nem ao 
menos tentado? Quantos foram desestimulados por 

pessoas que amam e confiam por esta pessoa achar 
que aquilo não era o melhor para eles? O melhor é fazer 
o que se quer, com felicidade e dignidade. Por outro 
lado, quantos, por não desistirem, viraram exemplos de 
sucesso e superação? É uma escolha... A vida é feita de 
escolhas. Podemos não acertar, mas nunca saberemos 
se não tentarmos.

Shakespeare já dizia que nossas dúvidas são 
traidoras e nos fazem perder o bem que poderíamos 
conquistar se não fosse o medo de errar. Então, erre se 
preciso for. Todos cometem erros e, se você errou, eu 
também errei, assim como seus pais, amigos, professo-
res, um ídolo e até mesmo grandes personalidades, 
inclusive religiosas. Mas é preciso se dar uma nova 
chance. Aprenda a se perdoar quando preciso for. 
Perdoe-se por aquilo que você tentou melhorar, progre-
dir, mas ainda não foi possível atingir seus objetivos. 
Não seja frio ou orgulhoso por isso. Tente novamente!

Ainda é tempo de fazer um balanço em sua vida e 
reorganizá-la. Isso é perfeitamente possível e necessá-
rio. Estabeleça novas metas. Metas possíveis, principal-
mente. Renove e acredite em seus sonhos. Sonhar é 
fundamental! Não deixe de acreditar nos sonhos e nos 
caminhos que Deus planejou para você. Persista e 
prossiga sem medo do novo tempo que certamente vai 
chegar. Persiga suas metas com afinco. Não deixe de 
fazer planos em curto prazo também e nunca deixe de 
acreditar em você e no que é capaz. Liberte-se do que te 

escraviza, do que te faz mal e do que te impede de 
progredir e viver em paz. Faça o que sabe que é certo e 
feche as portas do passado, do que te machuca e dos 
erros cometidos. É um novo tempo. Faça renascer um 
novo tempo dentro do seu coração.

Cuide de sua alma, de seu coração, de sua saúde, 
de seu corpo. Reprograme-se! Refaça-se sempre que 
possível. Busque a disciplina e lute para ser eficaz com 
você mesmo. Cuide com carinho do que realmente é 
prioridade em sua vida e priorize o essencial. E, o mais 
importante. Não se afaste de Deus. Não perca o foco. 
Cultive um relacionamento com Ele. Essa é uma manei-
ra segura de saber que nunca estará sozinho e é através 
d'Ele que muitas vezes sua força será restabelecida. 
Pratique hábitos saudáveis diariamente, como ouvir 
uma boa música, ler um bom livro - mesmo que bem 
lentamente -, admirar quadros e lugares, e viajar, 
mesmo que para perto. Procure cumprimentar as pes-
soas - mesmo as que você não conhece -, agradecer, ser 
gentil, ceder passagem, elogiar e dizer palavras simples, 
sensatas e agradáveis. Você se surpreenderá com os 
resultados e com o modo que isso te fará bem. É tempo 
de mudanças! Acredite nesse novo tempo e faça sua 
parte!

Fabily Rodrigues (Editor)
emfocomidia@emfocomidia.com.br

Um novo tempo dentro de nós

O Jornal Cidade Nova em Foco é uma publicação informativa mensal voltada aos moradores, comerciantes e 
demais interessados dos bairros Cidade Nova, União, Silveira, Ipiranga, Palmares e demais bairros próximos. 
Independente e imparcial, não temos comprometimento ou vínculo com nenhuma associação, empresa ou 
empresário, político ou entidade. Nosso objetivo é informar, esclarecer, debater, criticar e melhorar a qualidade 
de vida da região. Faremos isso por meio de matérias informativas, dicas, informações úteis e notícias voltadas a 
todos os envolvidos, de uma maneira ou de outra, com os bairros locais. O Jornal é distribuído gratuitamente (10 
mil exemplares) nas residências, comércios e locais de grande circulação dos bairros citados.

EXPEDIENTEEXPEDIENTE

O Jornal Cidade Nova em Foco é uma publicação da Em Foco Mídia 
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Destaque�o�nome�de� sua� empresa�nos� jornais� do� �Em�Foco�Mídia�!� É� uma�maneira�
segura�e�com�maior�possibilidade�de�retorno�para�divulgar�os�serviços�e�produtos�que�
ela�oferece.�Os�10�mil�exemplares�de�cada�um�dos�quatro�jornais�são�distribuídos�gratui-
tamente�nas�residências,�comércios�e�instituições,�além�de�demais�locais�estratégicos�e�
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Nós últimos anos a importância de apren-
der um segundo idioma ganhou ainda mais 
força tanto no meio acadêmico como no 
profissional. Isso pode ser confirmado no 
crescente número de escolas de idioma que 
vem surgindo e de outras opções como o 
aprendizado via internet. Mas como as escolas 
estão se preparando para 2014, levando em 
consideração que é um ano importante para o 
Brasil que sediará a Copa do Mundo?

Essa preparação já começou na recicla-
gem dos profissionais de todas as áreas, no 
material didático, além dos projetos a serem 
desenvolvidos. Flávio Silva Gonçalves, diretor 
do Mai English Cidade Nova, conta que uma 
das principais mudanças da escola envolve a 
reciclagem de professores e funcionários. 
�Essa reciclagem acontece a cada semestre e 
chamamos de In Service, onde trazemos 
novidades, o que esperamos dos professores e 
como trabalharemos com as tecnologias. 
Pensando na Copa do Mundo estamos prepa-
rando eventos e projetos com o tema, onde um 
deles será uma divertida gincana�, informou.

A diretora das unidades Number One do 
Cidade Nova, Santa Inês e Fernão Dias, 
Fátima Mesquita Dias, confirma que a reci-
clagem dos professores e funcionários é 
realmente importante para apresentar e 
trazer as novidades. �Todo semestre nossos 
profissionais passam por essa reciclagem, 
principalmente porque o Number One traba-

lha constantemente com a modernização e a 
tecnologia, usadas para motivar o aluno. 
Além das aulas presenciais temos conteúdo 
online como, por exemplo, uma parceria com 
a Universidade de Oxford, onde os nativos 
britânicos narram um livro de acordo com o 
nível do aluno, preparando-os para um 
contato mais direto com o estrangeiro. Nosso 
objetivo é oferecer ao aluno uma vivência 
natural com a língua�, conta.

Luziana Lanna, presidente da rede de 
escolas Luziana Lanna, comenta que na rede a 
reciclagem acontece semanalmente para 
professores e funcionários cada vez com um 
assunto diferente. �Realizamos as reuniões 
com as franquias e nossa preocupação é que 

todos os funcionários tenham a mesma satis-
fação em atender com excelência o aluno, seja 
ele qual for, adulto, adolescente, idoso ou 
criança. Focamos na uniformidade do atendi-
mento em todas as escolas�, conta. Segundo 
Luziana o material didático foi aprovado 
recentemente por uma auditoria. �Nossa 
material tem o ISO 1901 e vamos abordar o 
assunto Copa do Mundo e esportes. Isso vai 
motivar os alunos. Também estamos criando 
aulas com o tema �futebol mineiro� aprovei-
tando a conquista dos títulos pelos dois 
principais times da cidade�, afirma. 

Devido à Copa do Mundo muitas escolas 
tiveram que adequar o calendário de aulas, 
porém as escolas de idiomas não são obriga-

das a seguir o calendário do MEC. Com isso 
cada uma escolheu uma maneira de trabalhar 
com as datas. Mesmo muito em cima da hora 
as escolas citadas ainda estão recebendo 
pessoas que precisam aperfeiçoar um pouco 
mais o idioma ou mesmo aprender o básico 
para recepção, atendimento e situações do 
dia a dia e deixaram para procurá-las apenas 
agora. (Ana Izaura Duarte)

Escolas de idiomas da região se preparam para 2014

CIDADE NOVA INFORMA

INFORMAÇÕES
Luziana Lanna Idiomas: 3484-6167
Mai English: 3484-5554
Number One: 3484-1288

Foi inaugurada no dia 3 de fevereiro a segun-
da unidade da Academia Harmonia, na Avenida 
José Cândido da Silveira, 497. Na nova unidade 
Harmonia Studio de Dança o foco será danças 
como Balé Clássico, Jazz, Dança de Rua, Dança do 
Ventre e Mix Dança com ritmos variados. A proprie-
tária Simone Gouvêa conta que a academia está 
na região há 37 anos e a nova unidade surgiu da 
necessidade de ampliação do espaço. �Com o 

reconhecimento e a boa procura tivemos a 
necessidade de ampliar o espaço para atender 
novas turmas, com novos horários e oferecer mais 
espaço e conforto para os nossos alunos. Nesta 
nova unidade temos três salas climatizadas 
especialmente projetadas para o ensino de 
dança, isoladas acusticamente e equipadas com 
piso flutuante e linóleo. Além disso, o local possui 
vestiários femininos e masculinos. A primeira 

unidade continuará com as diversas modalida-
des, inclusive a dança�, afirma.

Simone diz ainda que o novo espaço 
também é fruto do reconhecimento dos grupos 
de dança da academia. �Ano passado fomos 
destaque no 31º Festival de Dança de Joinvil-
le, com o primeiro lugar na categoria 'Duo de 
Jazz e Sênior'. Em abril deste ano nosso grupo 
de ballet juvenil participará da competição 

internacional 'Youth America Grand Prix' 
(YAPG), em Nova York. A seletiva para os grupos 
brasileiros aconteceu em São Paulo no ano 
passado�, conta. Ela completa dizendo que os 
alunos de dança estão felizes e mais motiva-
dos com o novo espaço. �Percebo que a moti-
vação aumentou, pois eles se sentem mais 
valorizados�. Mais informações: 3484-3010 
ou www.harmoniaacademia.com.br.

Academia inaugura unidade voltada para a dança

FOTOS: CID COSTA NETO
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Paixão de um morador por seu bairro

�Hoje eu não trocaria o Cidade Nova 
por qualquer bairro da Zona Sul�. Essa é 
uma das afirmações que revela a paixão 
de José Pimentel pela região. Morador do 
Cidade Nova há 32 anos, ele conta: �Posso 
dizer que vi o bairro crescer e se desenvol-
ver. O Cidade Nova era uma grande fazen-
da que pertencia à família Silveira. Onde 
hoje se localiza a Feira dos Produtores, 
existia um campo aberto que, pela topo-
grafia favorável, acabou sendo transforma-
do pelos moradores em um campo de 
futebol. Era nosso lazer. A turma ia chegan-
do, e quando reuníamos seis, sete pra 
cada lado, a 'pelada' começava. Essa 
brincadeira era durante o dia, pois à noite 
não havia luz, já que as ruas ainda não 
eram iluminadas.� Ele sorri ao relembrar as 
inesperadas visitas recebidas bem no 
meio dos jogos: �Muitas das vezes nós 
estávamos jogando quando um cavalo ou 
mesmo uma vaca, às vezes até acompa-
nhada dos bezerros, interrompia a partida. 
Era aquela farra pra tirar os bichos do meio 
do campo, quer dizer, do campo não, nós é 
que estávamos invadindo o espaço deles�, 
acrescenta. 

Pimentel fala da importância da vinda 
da Feira dos Produtores para o bairro e das 
transformações que decorreram desta 

vinda: �A Feira dos Produtores chegou ao 
Cidade Nova em 17 de outubro de 1981. Na 
época houve um movimento, inclusive lidera-
do por um vereador que morava aqui, contra a 
vinda da Feira. Ele e outros moradores acha-
vam que ela atrapalharia o bairro, que seria 
mais um 'elefante branco'. É bom lembrar 
que, em sua origem, essa feira era na Lagoi-
nha. Muitos comerciantes de lá, após conhe-
cerem a região, nem quiseram vir pra cá, 
achando que não vingaria, pois havia poucos 
moradores no bairro. Depois que a Feira se 
instalou ela foi bem aceita e todos que eram 
contra voltaram atrás. Ela mudou o conceito 
de comércio da região, passou a ser referên-
cia comercial e deu cara nova ao bairro�, 
conta.

O apaixonado morador fala ainda 
sobre as mudanças pelas quais o Cidade 
Nova passou ao longo desses anos, 
ressaltando a valorização imobiliária que 
o bairro sofreu e a proximidade do mesmo 
com o centro da cidade. �Eram poucas as 
casas. Depois é que começaram a surgir 
os prédios. Ao longo desses 32 anos, o 
bairro sofreu mudanças que poucos 
bairros de BH sofreram. Ele foi planejado 
com ruas bem largas, cercado por aveni-
das e todo arborizado. Hoje, temos a Linha 
Verde, a Cidade Administrativa, tudo 
desembocando no aeroporto de Confins. 
Com isso também houve um 'boom' 
imobiliário na região. Sem falar no BRT, 
que facilitará o acesso ao bairro e nos 
aproximará ainda mais do centro da 
cidade�.  

Pimentel, que faz parte do Conselho 
Administrativo da Feira dos Produtores, 
também convida os moradores da região a 
prestigiarem o novo espaço de confrater-
nização da Feira. �Criamos recentemente 
uma pracinha que servirá de ponto de 
encontro. Será um espaço a mais de 
interação com a comunidade. Todo domin-
go, das 10h às 12h, teremos uma apre-
sentação de chorinho�. (Maria Emília 
Faria)

CIDADE NOVA CONTA SUA HISTÓRIA

José Pimentel, 67, Advogado

Vem aí o Turismo
em Foco...

A Em Foco Mídia, empresa responsável 
pelos jornais Jaraguá, Ouro Preto, Planalto e 
Cidade Nova em Foco, lançará em março o 
Jornal Turismo em Foco, que terá objetivos, 
projeto gráfico, material e linha editorial seme-
lhantes aos demais citados. A principal diferen-
ça, além do assunto, é a distribuição  que será ,
trabalhada na região da Pampulha e pontos 
específicos e ligados ao turismo em toda 
cidade e via e-mail para mais de 10 mil conta-
tos em todo o país.

Nosso principal objetivo é discutir o turis-
mo de um modo geral e também apresentar 
roteiros de viagens locais e nacionais com dicas 
interessantes e curiosas. Vamos debater o 
Turismo e mostrar as perspectivas para o futuro, 
oportunidades, cursos, curiosidades, eventos, 
entre outros assuntos. O Turismo em Foco 
estará sempre aberto para sugestões de temas 
a serem abordados. Com boas parcerias, troca 
de idéias, planejamento, uma experiência de 
mais de 10 anos trabalhando com esse tipo de 
material e uma equipe coesa e focada no 
resultado, este não será apenas mais um jornal 
de turismo, mas sim uma referência para quem 
quer ficar por dentro do que acontece pelo 
Brasil e o mundo.

Esperamos que, assim como nossos 
demais jornais, este seja uma ferramenta 
fundamental e importante para que todos os 
envolvidos e interessados tenham voz ativa e 
usem mais este canal para programar uma 
viagem e conhecer melhor o segmento e os 
assuntos voltados ao turismo.

Mais informações: 2552-2525 / 3441-
2725 e turismo@emfocomidia.com.br.

MARIA EMÍLIA FARIA
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No mês de outubro do ano passado foi 
bastante divulgada a campanha popular 
internacional �Outubro Rosa�, que reforçou a 
luta contra o câncer de mama. Durante todo o 
mês foi ressaltada a importância do diagnósti-
co precoce e do tratamento qualificado de uma 
das doenças que mais atinge as mulheres em 
todo o mundo. De acordo com o INCA (Instituto 
Nacional de Câncer), a cada ano 52 mil novos 
casos da doença surgem no país e mil mulheres 
morrem mensalmente. Essa estatística pode 
ser revertida através do diagnóstico precoce da 
doença. De acordo com a mastologista do 
Centro Médico Pampulha e do Sistema Único 
de Saúde da Prefeitura de Belo Horizonte, Paula 
Cristina Martins Soares, quanto mais cedo o 
câncer de mama for diagnosticado maior o 
índice de cura. �Percebemos que existe certo 
temor das mulheres em fazer os testes e enfren-
tar a doença, mesmo sabendo da importância 
da mamografia. Muitas descobrem os nódulos, 
porém não procuram ajuda imediata, pois ficam 
com medo de ser câncer. Na verdade, a maioria 
das alterações na mama, através dos nódulos, 
são benignas�, comenta.

Segundo Paula Soares a doença que mais 
mata mulheres no Brasil é o câncer de mama. 
�Em alguns casos isso ocorre porque ele é 
agressivo. Porém, na maior parte das vezes isso 
ocorre devido ao diagnóstico tardio. Com a 
demora ele pode se espalhar para outros 
órgãos do corpo. Por isso é importante o rastre-
amento mamógrafo a partir dos 40 anos. 
Muitas vezes a mulher descobre o nódulo 

através do exame de toque, porém, com a 
mamografia é possível diagnosticar antes 
de o nódulo ser palpável. Por isso é impor-
tante o autoexame, a mamografia e o 
exame físico realizado pelo médico�, 
explica.

Mulheres com menos de 40 anos 
devem sempre procurar fazer o exame 
médico e o autoexame. A realização da 
mamografia nessa idade deve ser indicada 
para mulheres com risco aumentado, ou 
seja, que têm casos de parente de 1º grau 
que tiveram câncer antes dos 50 anos, ou 
caso de câncer de mama em homens, 
mulheres com câncer de ovário e câncer de 
mama bilateral nas duas mamas. Segundo 
Paula Soares 90% dos diagnósticos de câncer 
de mama não têm relação com a genética. �As 
pessoas acreditam que o câncer de mama está 
relacionado somente à genética. Muitos usam 
isso como desculpa para não realizar a mamo-
grafia. Apenas 10% dos casos estão relaciona-
dos à genética� esclarece. Quanto mais velha é 
a mulher, maior a chance de ter o câncer de 
mama. 

Relação com a alimentação
Os principais fatores de risco para o câncer 

de mama estão relacionados ao histórico 
familiar, obesidade, má alimentação, sedenta-
rismo, tabagismo, entre outros. Os Estados 
Unidos têm o maior índice de diagnósticos de 
câncer de mama, que pode estar relacionado 
ao padrão de vida americano. �A alimentação 

está relacionada diretamente com o desenvol-
vimento de dois tipos de câncer: o de mama e o 
de estômago�, conta Paula Soares.

A associação entre dieta e câncer de 
mama ainda está sendo estudada, porém 
podem estar relacionadas. Segundo a especia-
lista em Terapia Nutricional, Laila Pena, a 
alimentação é um fator importante, tanto no 
aparecimento quanto no tratamento e na 
prevenção do câncer em geral. �Nunca li 
nenhum texto científico sobre a relação do 
câncer de mama e alimentação, mas é do meu 
conhecimento vários textos científicos fazendo 
a relação do câncer em geral e da alimentação. 
Na prevenção é indicada uma alimentação rica 
em frutas e legumes, carboidratos complexos 
(chia, quinoa, granola) e o uso dos conhecidos 
antioxidantes, como a vitamina C presente na 
laranja. Não é indicado o uso de carnes gordas, 
frituras, biscoitos recheados, alto consumo de 
leite e seus derivados e de açúcar�, comenta. 

Tratamento
O tipo de tratamento para o câncer de 

mama ainda gera dúvida. Paula Soares comen-
ta que o tratamento está relacionado ao está-
gio da doença. �Normalmente o tratamento 
inclui cirurgia, quimioterapia e radioterapia. A 
hormonioterapia é realizada em algumas 
pacientes depois dessa etapa do tratamento, 
para evitar que o câncer volte�, explica. Outro 
ponto relacionado com o tratamento é a retira-
da da mama. �Muitas mulheres têm medo da 
retirada da mama, porém nem sempre é neces-
sário retirar a mama toda. Conseguimos retirar 
uma parte com uma margem de segurança. 
Fazer a retirada da mama e reconstrução com 
prótese de silicone no mesmo momento é 
importante. Os próprios mastologistas têm 
realizado o procedimento de cirurgia plástica�, 
informa.

Muitas pessoas perguntam se os homens 
podem ter câncer de mama. Paula Soares 
informa que sim, apesar de isto ser mais raro. 
�Acontece um caso em homens para cada 100 
em mulheres. Essa questão está ligada aos 
hormônios e à anatomia�, comenta. Ela com-
pleta, informando uma questão importante: �Os 
mamógrafos no Brasil são mal distribuídos. Em 
Belo Horizonte existe uma grande disponibilida-
de e o acesso pela Prefeitura é fácil. Muitas 
vezes sobram vagas. Nos últimos cinco anos a 
Prefeitura ampliou o número de mastologistas e 
o acesso à mamografia e à ultrassonografia�. 
Para mais informações procure um mastologis-
ta ou uma ginecologista. (Ana Izaura Duarte)

Conscientização e informação são fundamentais para
a prevenção do câncer de mama

INTERNET

SAÚDE E BEM-ESTAR
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Cuidar do bem-estar físico e mental está 
sendo, atualmente, uma das prioridades da 
maioria das pessoas que se preocupam com 
sua saúde e qualidade de vida. Um dos motivos 
de tanta preocupação para o estimulo da 
prática de atividade física é o número de seden-
tários que se entregaram à comodidade da vida 
moderna. De acordo com dados do IBGE 
(Instituto Brasileiro de Geografia e Estatística) 
80% da população brasileira é sedentária. Na 
correria natural do dia-a-dia e na ampla divul-
gação e recomendações da mídia de um modo 
geral, estar com a saúde em ordem é quase 
uma obrigação. 

As academias estão se adaptando às reais 
necessidades das pessoas e transformando o 
espaço não só em um ambiente de muita 
ginástica e dança, mas também em um local 
onde encontrarão prazer, saúde, harmonia e 
muitas amizades. Tudo isso é fundamental para 
o bom rendimento do aluno e sua manutenção 
nas atividades, proporcionando um trabalho de 
forma mais prazerosa. 

Há também uma série de modalidades que 
vão muito além das ginásticas aeróbicas e da 
sala de musculação. O conceito mudou muito, e 
há, de fato, essa preocupação e cuidados para 
proporcionar lazer, tranquilidade, conforto e 
segurança aos praticantes, seja nas caminha-
das ou nas modalidades esportivas. Mas essas 
atividades devem ser acompanhadas pela 
presença de um profissional que dará suporte e 
informações necessárias tanto para melhorar o 
aproveitamento das atividades como no auxílio 
direto na escolha das modalidades a serem 
feitas de acordo com seus objetivos e preferên-
cias.

Segundo Maria Inês Damasceno, fisiotera-

peuta e sócia-proprietária da Academia Equilí-
brio, a prática de atividade física é um pré-
requisito para a longevidade. �Um estudo com 
sedentários e pessoas praticantes de alguma 
atividade física apontou que os não sedentários 
apresentam 30% a mais de longevidade dos 
que os sedentários. As pessoas sedentárias 

ainda são cometidas a um número maior de 
enfermidades�, comenta.

Estética x saúde
Maria Inês acredita que a visão sobre a 

atividade física mudou nos últimos anos. �Antes 
era algo procurado por estética, mas hoje as 

pessoas estão mais preocupadas com a saúde. 
São pessoas que ainda buscam uma boa 
alimentação e a academia como espaço de 
socialização�, conta. Rafaela Almeida de 
Oliveira, fisioterapeuta e sócia-proprietária do 
Circuito Fitness Studio Personal, afirma que 
90% dos seus alunos têm como principal 
objetivo a qualidade de vida. �Por causa dessa 
busca eles começam a fazer uma atividade 
física e se alimentar melhor. Além disso, muitas 
conseguem ainda aliviar o stress, pois hoje em 
dia as pessoas estão mais nervosas devido às 
novas cobranças da modernidade. Muitos 
encontram na atividade física um momento de 
relaxar, lembrando que o stress é a causa de 
muitas doenças�, conta. 

Já Robson Parreira, educador Físico da 
Academia Fit Podium Team, enfatiza que ainda 
tem uma grande parcela da população que 
busca a atividade física pensando exclusiva-
mente na estética. �Penso que a vaidade e o 
padrão de beleza ainda são mais fortes e 
muitas vezes estão camuflados com a busca da 
qualidade da saúde. Muitas pessoas buscam 
uma determinada atividade porque está na 
moda e na mídia�, acredita. 

Para o proprietário da Academia Champion 
Team Rubens Dórea � BH, Ricardo Alexandre de 
Oliveira Costa, uma parte da população procura 
a atividade física em busca da qualidade de 
vida e saúde, mas outra ainda visa mais a 
estética. �Uma grande parcela das pessoas 
busca um resultado para a estética, mas 
conquista as duas coisas. Acaba que uma é 
consequência da outra�, comenta. 

Disciplina e rotina
A importância de encontrar prazer na 

Hora de entrar em forma para 
FOTOS: CID COSTA NETO
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prática da atividade física é a grande preocupa-
ção de muitas academias, porque só assim o 
aluno terá presença e disciplina. Fábio Antônio 
Pereira, educador físico da Academia Alta 
Energia (unidade Cidade Nova), acredita que 
hoje as academias estão apostando em novida-
des tanto nos equipamentos como nas modali-
dades. �O importante é a pessoa encontrar a 
atividade ideal para ela. Se não se adaptou em 
uma modalidade muda para outra. Acredito que 
as diversas atividades oferecidas na academia 
ajudam a pessoa a encontrar qual a mais 
prazerosa para ela�, comenta. 

Karla Giordana Campos Ferreira, da 
Curves, afirma que é essencial a escolha por 
uma atividade prazerosa, para que ninguém 
faça algo por obrigação. �As pessoas tem que 
sentir prazer na prática da atividade física e 
assim manter a frequência. Encontrar uma 
atividade onde a pessoa se sinta bem ajuda a 
manter a rotina. Outra maneira de incentivo é 
praticar uma atividade com alguém da família 
ou um amigo, porque um, naturalmente, 
incentiva o outro�, conta. 

Rafaela Almeida, do Circuito Fitness Studio 
Personal, acredita que o acompanhamento de 
um profissional ou até mesmo de um amigo ou 
familiar colabora na motivação e faz com que a 
pessoa crie uma rotina. �Quando o aluno não 
tem um acompanhamento de um profissional 
diretamente o que ele não gosta acaba pulando 
ou pode correr o risco de executar um exercício 
errado. Quando o profissional está acompanha-
do ele pode corrigir os erros e ainda estimular o 
aluno�, conta. 

Faixa etária
Cada vez mais pessoas de várias faixas 

etárias percebem a importância ou buscam por 
outros motivos praticar uma atividade física. 
Leonardo Capanema, proprietário da Club 
Fitness Academia, conta que hoje, naturalmen-
te, as academias recebem pessoas de diversas 
idades. �O público das academias tem mudado 
muito e hoje você tem a presença de adoles-

centes, jovens, adultos e idosos. Cada vez mais 
as pessoas estão conscientes dos benefícios. O 
público adolescente e os idosos realizam a 
atividade física e ainda ganham um positivo 
convívio social. Isso certamente colabora para a 
qualidade de vida de cada um�, comenta.  

A proprietária da Harmonia Academia, 

Simone Gouvêa, afirma que a atividade física 
tem que ser praticada em todas as idades. Ela 
também percebe que a presença dos idosos, 
das crianças e da família aumenta cada vez 
mais. �Hoje temos aulas para todas as faixas 
etárias. Muitos alunos começaram no balé com 
três anos e continuam na academia fazendo 
alguma outra modalidade. Temos a presença de 
pessoas da mesma família realizando as 
atividades juntas, o que é uma maneira de 
estarem juntos e de um incentivar o outro�, 
comenta. Ela reforça dizendo que cada pessoa 
e cada faixa etária têm um perfil de atividade e 
limitações. �Orientamos a escolha da modali-
dade através do perfil do aluno e do que ele 
deseja. Temos várias modalidades que aten-
dem os mais diversos públicos�, afirma.

Socialização 
Outro lado importante inserido nas ativida-

des físicas é a socialização e as amizades con-
quistadas. É uma oportunidade que os frequen-
tadores têm para conhecer novas pessoas. Isso 
com toda certeza é um grande motivador e até 
ajuda na frequência dos alunos de academias e 
das pessoas que realizam caminhadas ou a 
prática de algum esporte. Karla Giordana Cam-
pos Ferreira, educadora Física e gerente da 
Curves Cidade Nova, afirma que, muitas vezes, o 
ganho social supera o ganho físico. �A atividade 
física é boa para pessoas com depressão, altera-
ção de humor, principalmente porque há um 
positivo convívio social. Conviver com outras 
pessoas e trocar experiências colabora para o 
bem-estar�, comenta.

movimentar o corpo e a mente
FOTOS: CID COSTA NETO

CONTINUA NAS PÁGINAS 8 E 9

* Melhor condicionamento geral (cardiopulmo-
nar, muscular e ósseo)
* Menor índice de stress
* Sono mais tranquilo
* Melhor funcionamento do metabolismo
* Maior equilíbrio emocional
* Combate à osteoporose 
* Regulação do nível glicêmico

* Prevenção de doenças diversas e problemas 
cardíacos como a pressão arterial e problemas 
ortoarticulares
* Abaixa os níveis de colesterol e açúcar no 
sangue
* Controla o peso corporal 
* Melhora a disposição para as atividades 
diárias

�A atividade física é definida como qualquer movimento corporal, produzido pelos músculos 
esqueléticos, que resulte em gasto energético maior que os níveis de repouso� (CASPERSEN et 
alii,1985).

BENEFÍCIOS
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Monitores das empresas de ônibus de Belo 
Horizonte treinaram, no final de janeiro, as 
primeiras manobras de veículos articulados nas 
estações de transferências com piso em nível. O 
fato aconteceu no corredor da Avenida Cristiano 
Machado e os profissionais terão a missão de 
repassar os procedimentos de operação aos 
demais motoristas da frota até 15 de fevereiro, 
quando está previsto o início da circulação do 
BRT (MOVE). Técnicos da BHTrans e de fabrican-
tes de chassis e carrocerias avaliaram o desem-
penho e auxiliaram no treinamento.

Foram usados dois veículos articulados 
com 19 metros de comprimento, que passaram 
o dia fazendo ultrapassagens, embarques e 
desembarques. Os veículos de testes ainda não 
são os adquiridos pelas empresas de ônibus. O 
representante da empresa de chassis Treviso 
Betim, Wagner Gomes, afirmou que o treina-
mento é importante para a adaptação dos 
motoristas às manobras e para que conheçam o 
funcionamento dos veículos e as distâncias 
necessárias para manobras de embarque, 
desembarque e ultrapassagens, permitindo que 

o sistema funcione com rapidez.
Nem os técnicos das empresas nem os da 

BHtrans garantiram que haverá um número signifi-
cativo de veículos entregues até 15 de fevereiro 
para permitir um funcionamento significativo do 
corredor. Uma das cinco fornecedoras das carroce-
rias do MOVE, a empresa gaúcha Marcopolo, 
concluiu a produção dos primeiros ônibus articula-
dos. Os veículos, modelo Marcopolo Viale BRT 
chassis Mercedes-Benz, estão estacionados no 
pátio da empresa em Caxias do Sul (RS) e deverão 
ser entregues aos consórcios operadores do 
transporte coletivo nos próximos dias. 

A demora em definir as especificações do 
MOVE obrigou as montadoras dos 432 ônibus a 
aumentar a produção. Precisam garantir um 
número mínimo de unidades para a inaugura-
ção. Mas, de pelo menos 89 coletivos espera-
dos no corredor da Cristiano Machado e Centro 
em 15 de fevereiro, a melhor expectativa dos 
fabricantes é de 42 ônibus entregues (número 
53% menor). Em março de 2013 as empresas 
cancelaram a encomenda de 266 ônibus do 
BRT por conta dos atrasos da obra. 

Veículos articulados do BRT são
testados na Cristiano Machado

Já dissemos que os benefícios de quem 
pratica atividades físicas são diversos, princi-
palmente para a saúde, qualidade de vida e o 
bem-estar. A pessoa se torna muito mais bem 
disposta, dorme melhor, sente-se mais feliz e 
mais bonita, e tem mais disposição e energia. 
Mas apesar de todos estes benefícios, é sempre 
necessário tomar uma série de cuidados para 
não colocar a integridade física em risco. Fábio 
Antônio Pereira, educador físico da Academia 
Alta Energia (Unidade Cidade Nova), informa 
que �é importante conhecer a academia, as 
modalidades trabalhadas, observar o espaço 
físico, se os profissionais são qualificados, se os 
aparelhos estão em bom estado, se o local é 
credenciado pelo órgão regulador e sempre 
preferir as indicações, pois a pessoa vai entre-
gar a sua 'saúde' para aqueles profissionais�, 
informa.   

O proprietário da Academia Champion 
Team Rubens Dórea � BH, Ricardo Alexandre de 
Oliveira Costa, reforça dizendo que é importante 
a pessoa conhecer a academia fazendo, inclusi-
ve, uma aula experimental. �O importante é 
procurar um ambiente em que a pessoa se sinta 
bem e que tenha bons profissionais�. Segundo 
Leonardo Capanema, proprietário da Club 
Fitness Academia, o bairro tem boas academias 
para os mais diversos públicos, mas é impor-
tante que alguns cuidados sejam observados. 
�No momento da escolha as pessoas têm que 
verificar se a academia exige uma avaliação 
física ou atestado médico, se tem professores 
capacitados, credenciamento e alvará em dia�, 
orienta. 

Além de visitar a academia, é importante 
conhecer seu espaço físico, as modalidades 

trabalhadas e se os profissionais são qualifica-
dos. É importante antes de começar qualquer 
atividade física fazer uma consulta com o 
médico e passar por uma avaliação física na 
academia, pois esta ajudará o professor a 
montar o programa mais seguro para o aluno. 

Diferenciais
Cada vez mais a personalização, seja nos 

exercícios ou no público da academia, está em 
alta. Muitas buscam atingir um público mais 
restrito oferecendo diferenciais como acompa-
nhamento personalizado, atividades diversas, 
treinamento curto e espaços exclusivos para 
determinados públicos, como o feminino, por 
exemplo. A educadora Física e gerente da 
Curves Cidade Nova, Karla Giordana, comenta 
que, cada vez mais, as mulheres buscam um 

ambiente em que se sintam bem para a prática 
da atividade física. �Trabalhamos com um 
espaço voltado para mulheres que buscam um 
ambiente exclusivo. Muitas comentam que nas 
academias tradicionais não se sentiam bem e 
isso pesou na escolha�. Outro ponto que Karla 
aponta é a questão do tempo. �Trabalhamos 
com um circuito express de 30 minutos que 
atende a necessidade da mulher que tem um 
tempo limitado. Hoje o fator tempo é decisivo�, 
conta. 

Para Robson Parreira, educador Físico da 
Academia Fit Podium Team, a região está bem 
servida de academias. �Hoje os moradores dos 
bairros próximos têm várias opções: academias 
aquáticas, de lutas, com aulas coletivas, dança, 
feminina e as tradicionais. Temos tido uma 
procura significativa pelas lutas, inclusive pelo 
público feminino�, afirma. Ricardo Costa, da 
Champion Team Rubens Dórea, completa 
dizendo que há 25 anos as artes marciais eram 
vistas como uma atividade física marginal. 
�Hoje quebramos o preconceito e temos turmas 
de crianças, idosos e mulheres. Muitas pessoas 
não têm mais preconceito�.  

A prática regular de atividades físicas, seja 
na academia ou ao ar livre, proporciona diversos 
benefícios, que vão muito além do controle de 
peso e da estética do corpo. Entre eles, um 
melhor condicionamento físico, maior qualidade 
de vida, prevenção de várias doenças, alivio do 
stress, e ainda proporcionam um sono mais 
tranquilo e uma melhor disposição para as 
atividades do dia a dia. Com tantos benefícios e 
opções na região, é hora de se movimentar e 
buscar uma melhor saúde para o corpo e a 
mente. (Ana Izaura Duarte)

Cuidados na hora de escolher as atividades e o espaço para se exercitar
CID COSTA NETO

Hidratação: É fundamental! Os praticantes devem se manter hidratados antes, durante e depois 
de cada atividade. É recomendado portar uma garrafa de água;
Alimentação: Antes de ir à academia é aconselhável fazer uma alimentação mais leve. Nunca fazer 
exercício depois do almoço ou de uma alimentação mais pesada nem de estômago vazio. Quem 
tiver o objetivo de perder calorias deve ingerir proteínas e sais minerais. Mas se a intenção for 
adquirir massa muscular, a dieta deve ser à base de carboidratos;
Roupas: Devem ser leves. Deve-se evitar tecidos e roupas de material sintético como helanca, lycra 
ou derivados de plástico. As mais indicadas são as feitas de malha ou algodão;
O que calçar: Para qualquer atividade física, o tênis deve ser sempre adequado. Para aquelas que 
exigem maior atrito com o chão, o calçado mais indicado é o tênis comumente conhecido como 
aeróbico: mais alto na região do calcanhar, ele diminui o impacto causado pelas atividades.

PARA UMA MELHOR ATIVIDADE FÍSICA
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�Hoje se tornou fundamental praticar uma atividade física não só pela questão 
estética, mas pelo bem-estar físico e metal. Além dos diversos benefícios para a 
saúde, é uma maneira das pessoas se manterem em forma. Isso sem falar no alívio 
do estresse, na melhora da qualidade do sono, na mudança da maneira de se 
alimentar, além da prevenção de doenças e o controle da pressão arterial, 
triglicérides, colesterol, entre outros.�
Leonardo Capanema, Proprietário da Club Fitness Academia

�Com as facilidades tecnológicas, as pessoas estão se exercitando menos. A 
prática de atividade física é importante em todas as faixas etárias porque traz 
benefícios para a saúde e a qualidade de vida. A atividade física nos prepara melhor 
para as atividades do dia a dia, proporcionando mais disposição, autoestima e o 
aumento da qualidade do sono, do humor, da alimentação, do ganho de massa 
muscular e do aumento da densidade óssea.� 
Karla Giordana Campos Ferreira, Educadora Física e gerente da Curves Cidade Nova 

Profissionais ressaltam a importância das atividades físicas
�Exercitar-se regularmente traz vários benefícios como bons níveis de colesterol e 
glicose; a prevenção de doenças como as cardiovasculares e a osteoporose; melhor 
controle do peso e da pressão; além de ajudar a aliviar o stress, entre outros. Ter uma 
rotina de exercícios influencia positivamente o futuro da pessoa no que se refere à 
saúde e longevidade. Quanto antes começar melhor.�
Maria Inês Damasceno, Fisioterapeuta e sócia-proprietária da Academia 
Equilíbrio

�Praticar uma atividade física ajuda no bem-estar físico e psicológico, deixa a 
pessoa mais relaxada e ainda previne doenças. Não há idade para a prática, pois há 
atividades voltadas para idosos, crianças e gestantes. Hoje as academias 
ampliaram as modalidades e há tempos não é só a musculação. Sempre há 
novidade e atividades para todos os gostos. São muitas as opções na região.�
Fábio Antônio Pereira, Educador Físico da Academia Alta Energia � Unidade 
Cidade Nova   

ENQUETE

�A prática de atividade física é o melhor investimento que uma pessoa pode fazer. E 
a procura vem aumentando cada vez mais porque as pessoas estão reconhecendo 
os benefícios que esse hábito pode trazer para a vida, tanto para saúde quanto para 
o bem estar. Os idosos buscam mais a atividade física voltada para saúde do que os 
jovens, pois eles sabem e tem resultados de melhoria na saúde, porque a prática de 
atividade física combate e controla várias doenças.�
Rafaela Almeida de Oliveira, Fisioterapeuta e Sócia-proprietária do Circuito 
Fitness Studio Personal

�A atividade física pode modificar a vida de uma pessoa. Além dos benefícios para a 
saúde, ainda ajuda na mudança de alimentação, na melhora do sono, evita a 
depressão, alivia o estresse, entre outros benefícios. Não há idade para começar a 
praticar exercícios físicos. Quanto antes melhor, pois os benefícios são para a vida 
toda. As pessoas têm que buscar atividades que lhe darão prazer.� 
Simone Gouvêa, Proprietária da Harmonia Academia 

�A prática da atividade física ajuda no físico, mental e social. No caso das artes 
marciais a capacidade física como um todo melhora, alivia o stress, ajuda na 
concentração e no caso das crianças, proporciona mais disciplina, além de ser 
ótimo para o convívio social. O maior inimigo é a preguiça, por isso o ideal é mexer o 
corpo e procurar uma atividade que te dê prazer. Temos que despertar nas crianças, 
desde cedo, a preocupação com a saúde.�
Ricardo Alexandre de Oliveira Costa, Proprietário da Academia Champion Team 

�A prática de atividade física é ótima para a saúde, mas também contribui com a 
autoestima das pessoas. Quanto mais resultados, mais motivada a pessoa fica. 
Além disso, a pessoa dorme melhor e consegue mudar sua alimentação 
positivamente. Acontece uma mudança de hábito de vida. Mas é importante que a 
pessoa tenha em mente seus objetivos e não faça algo apenas porque está na 
moda. A atividade ideal é aquela que te dá prazer.�
Robson Parreira, Educador Físico da Academia Fit Podium Team
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LEITOR�EM�FOCO
Este espaço é destinado a você, leitor e morador da região do Cidade Nova, Ipiranga, União, Silveira, Palmares e bairros próximos, que pode elogiar, criticar, sugerir e comentar as matérias do Cidade Nova 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. Este espaço é todo seu. Entre em contato por e-mail: 
emfocomidia@emfocomidia.com.br. Participe!

�A proposta do jornal de vocês é muito interes-
sante e estamos gostando demais deste trabalho 
onde só teríamos como saber das notícias relaciona-
das ao bairro dessa maneira. É um jornal que não visa 
apenas propagandas e isso o faz ser bem informativo 
e com temas leves e interessantes para todos nós 
moradores. Obrigada!�

Maria Paula Diniz, Pediatra e moradora 

�Quis escrever em outras oportunidades para 
vocês, mas acabei deixando para depois e esqueci. 
Também devo confessar que achei que este jornal 
não passaria de seis meses e vejo que já está 
circulando há mais de um ano. Parabenizo pelo 
trabalho e pelas matérias úteis e de cunho social, 
mostrando os pontos positivos e negativos do nosso 
bairro, mas acima de tudo conscientizando a popula-
ção. Belo trabalho.�

Evair Muniz, Aposentado

�Entendo que seria muito produtivo e de interes-
se comercial a iniciativa do Jornal Cidade Nova em 
Foco em promover a criação de uma associação dos 
síndicos dos prédios da região do Cidade Nova 
devido ao grande número dos mesmos.� Atenciosa-
mente.�

Agenor Santos, Morador

ESCOLAS
 �Muito interessante e didática a matéria sobre 

as escolas da região em dezembro do ano passado. 
Considero mais uma fonte de informações e referên-
cia para nós pais que queremos inserir o filho numa 
escolinha ou mesmo avaliar o pensamento das 
demais para trocar quando necessário. Considerei 
uma matéria diferenciada pela preocupação com o 
conteúdo e acima de tudo pelo empenho em conver-
sar com as principais escolas de uma maneira tão 

isenta. Parabéns!�
Mayra Gomes, Empresária e moradora

�Eu e minha esposa nos mudamos para o bairro 
recentemente e estávamos procurando uma boa 
escola para nossa filha. A leitura da matéria 'Institui-
ções de ensino focadas em qualidade e excelência 
acadêmica' no Jornal Cidade Nova em Foco nos fez 
tomar uma decisão e ela já está matriculada. Muito 
bom e positivo o trabalho de vocês.�

Jonas Mendes, Empresário

PARQUES
�Já vi no 'Cidade Nova' duas matérias sobre os 

parques da região, mas gostaria de destacar a última 
referente ao Parque Orlando de Carvalho Silveira. Já 
haviam me falado sobre esse lugar e, apesar de mais 
distante para nós que estamos próximo à Torre do 
Bosque, sabíamos que falavam muito bem. Levei 
meus filhos e sobrinhos no mesmo dia em que li a 
matéria no jornal, motivada pelas descrições de 
vocês. Fiquei surpresa e fiz questão de escrever 
agradecendo por essa maravilhosa dica. Espero que, 
assim como eu, muitos tenham feito a mesma coisa. 
Vale a pena conhecer esses locais que acabamos 
esquecendo em nossa região.�

Solange Cristina Cardoso, Empresária

ÔNIBUS
�Sou um leitor do 'Cidade Nova em Foco' e 

gostaria de criticar o serviço de transporte público 
nas linhas 8108 e 8150, que servem o Cidade Nova e 
União. É um descaso com nossos bairros, que não 
devem ser desmerecidos. Pelo contrário. Deveriam 
ter o mesmo respeito e atenção que outros bairros 
têm. Enquanto ficamos no centro / região hospitalar 
aguardando, passam 3 ou 4 carros de uma mesma 
linha (ex: 5102, 8102, 60, 30) enquanto que o 8108 

e o 8150, quando estão no horário, aparecem com 
intervalos superiores a 30 e até mesmo a 50 minu-
tos. Um absurdo! Isso, em dias de semana, durante o 
dia. Imagina à noite, ao sair das escolas e finais de 
semana? É assim que 'eles' querem que privilegie-
mos o transporte público?? Quando nem sequer 
podemos nos programar ao sair de casa? Ademais, 
mudam o horário sem qualquer aviso prévio (exceto 
feriados ou eventos no centro) e ainda somos 
maltratados pelos funcionários das linhas quando 
perguntamos o que houve. Essa é uma reclamação 
que já fiz no site da BHTrans, e, pelo que parece, as 
respostas já estão formatadas: 'Não verificamos 
nenhum problema na linha mencionada'. Desde já, 
obrigado!

Sebastião Járleis, Morador do bairro União

FEIRA DOS PRODUTORES
�Muito agradável e interessante a matéria que 

fizeram na edição nº 3 sobre a Feira dos Produtores. 
Deveria haver uma edição especial só para esse local 
de comércio e convivência. Estar nesse local é uma 
rica vivência cultural e gastronômica e vocês foram 
felizes em contar a história completa e detalhada da 
Feira, onde relataram coisas que eu nem imaginava. 
Um belo trabalho investigativo. Foram a fundo para 
realizar uma matéria bem completa e gostosa de ler. 
Parabéns!�

José Andino Freitas, Agricultor

LOCALIZAÇÃO DE CAMPUS
�Prezados Senhores, sendo morador da região e 

usuário da pista de cooper da Av. José Cândido da 
Silveira e apreciador de todo o visual de pessoas e de 
natureza, venho externar uma preocupação, que 
pode ser apenas uma intuição ou pode ocorrer de 
fato num futuro muito próximo. Tenho lido notícias da 
instalação de Campus da UEMG na Av. José Cândido 

da Silveira, quase em frente ao CETEC. Este que, por 
sinal, já é um aberração em si. Não pelos estudantes, 
nem pela educação, mas pela sua localização 
totalmente inapropriada. A avenida já é totalmente 
saturada, imaginem com o fluxo que irá ocorrer 
quando da conclusão do referido Campus. As notícias 
que tenho são de que nosso Governador já autorizou 
os projetos para implantação da infraestrutura na 
região e que as obras já poderiam começar desde 
dezembro passado. Um dos pontos sem dúvida é o 
aumento no fluxo de trânsito e a consequente 
intervenção na avenida e a redução em sua área 
verde com aumento da pista de rolamentos. Gostaria 
de sugerir que este Jornal faça uma pesquisa sobre 
este assunto, averiguando quais projetos são estes e, 
se infelizmente eu estiver certo, que nos mobilizemos 
através de nossas lideranças comunitárias, políticos 
da região e formadores de opinião, antes que seja 
tarde e tenhamos o fato consumado. Saudações.�

Hugo César Araújo Maia, Morador

RESPOSTA DO EDITOR
�Agradeço os e-mails recebidos e aos poucos os 

publicaremos. Agradeço ainda os elogios às crônicas e 
às sugestões recebidas. Com o tempo faremos uma 
matéria falando dos problemas com o transporte público 
na região, entre outros. Vamos ainda apurar a questão 
das instituições de ensino na José Cândido da Silveira e 
verificar se há um planejamento para esta região. Quanto 
à criação de uma associação dos síndicos, isso é um 
pouco mais complicado porque envolve um grupo de 
pessoas ao qual não temos muito acesso, mas podemos 
estudar o assunto. Temos projetos para a melhoria do 
movimento do comércio na região e em breve divulgare-
mos. É fundamental para nós recebermos esses 
comentários para que possamos desenvolver assuntos 
ligados às reais necessidades dos moradores e comerci-
antes dos bairros locais.�
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QUADRO�DE�EMPREGOS

EM FOCO MÍDIA (JORNAL CIDADE NOVA EM FOCO)
Função: Jornalista que more no OURO PRETO ou 
CIDADE NOVA                                              Vagas: 1
Especificações / Perfil: Disponibilidade de tempo, 
organização, iniciativa, compromisso, bom texto e boa 
fluência para as entrevistas. Dispensamos curiosos e 
pessoas aguardando respostas de outros empregos.
Contato: Enviar currículo com foto para 
emfocomidia@emfocomidia.com.br.

SUPER NOSSO HOT POINT (Cidade Nova) 
Função: AÇOUGUEIRO                                 Vagas: 2
Função: SUSHIMAN                                     Vagas: 2
Função: PADEIRO                                        Vagas: 2
Especificações / Perfil: Ambos os sexos, 1º grau 
incompleto, entre 18 e 55 anos. Necessária 
experiência mínima de seis meses.
Função: AUXILIAR DE OPERAÇÕES (REPOSITOR) Vagas: 10
Especificações / Perfil: Ambos os sexos, 1º grau 
incompleto, entre 18 e 50 anos. Não é necessário 
experiência.
Função: ATENDENTE                                   Vagas: 5
Especificações / Perfil: Ambos os sexos, desejável 
1º grau completo, entre 18 e 45 anos. 
A empresa oferece oportunidades para pessoas com 
deficiência.
Contato: Interessados comparecer à Av. Amazonas, 
1.464 - Barro Preto, de segunda a sexta-feira, das 8h 
às 17h, munidos dos documentos pessoais.

APOIO MINEIRO (Horto) 
Função: ATENDENTE DE CAIXA                   Vagas: 10
Função: REPOSITOR                                    Vagas: 5
Especificações / Perfil: Ambos os sexos, 1º grau 
incompleto, entre 18 e 45 anos. Não é necessário 
experiência. 
Função: EMBALADOR                                 Vagas: 5
Especificações / Perfil: Ambos os sexos, 1º grau incomple-
to, entre 17 e 50 anos. Não é necessário experiência. 
Função: PADEIRO                                       Vagas: 2

Função: AÇOUGUEIRO                                Vagas: 3
Especificações / Perfil: Ambos os sexos, 1º grau incomple-
to, necessário seis meses de experiência na função. 
Contato: Interessados comparecer à Av. Amazonas, 
1.464 - Barro Preto, de segunda a sexta-feira, das 8h 
às 17h, munidos dos documentos pessoais.

REDE BRISTOL
Função: COZINHEIRO (Pampulha)                 Vagas: 1 
Especificação / Perfil: Ambos os sexos, experiência na área. 
Horário: 6h40 às 15h, escala 6x1. Salário + benefícios.
Função: CAMAREIRA (Pampulha e Savassi)    Vagas: 2 
Especificação / Perfil: Sexo feminino. Horário: 8h às 
16h20, escala 6x1. Salário + benefícios
Contato: Enviar currículo para 
recrutamento.mg@redebristol.com.br.

UNIFENAS 
Função: ESTÁGIO PARA ALUNOS DE CURSOS 
SUPERIORES                                               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 CURSOS
 TÉCNICOS                                                  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.

MILA (Liberdade)
Função: AUXILIAR ADMINISTRATIVO - VAGA PARA 
PESSOAS COM DEFICIÊNCIA (PCD)              Vagas: 2
Especificações / Perfil: Ambos os sexos, 
preferencialmente possuir o 2º grau completo, não é 
necessária experiência.  
Função: POLIDOR DE VEÍCULOS                    Vagas: 2 

Especificações / Perfil: Sexo masculino, com experiência. 
Contato: Enviar currículo para o e-mail 
rh.milapampulha@grupolider.com.br, com nome da vaga, 
ou entrar em contato com Carla através do 3499-4145.

CENTRO DE COMPRAS VIABRASIL PAMPULHA (Itapoã)
Função: SERVENTE DE LIMPEZA                   Vagas: 3
Especificações / Perfil: Ambos os sexos. Salário: R$ 
820,00. Escala 12x36. 
Função: AGENTE DE SEGURANÇA                Vagas: 1
Especificações / Perfil: Sexo masculino, 2º grau 
completo, ter concluído o curso de vigilante. 
Contato: Encaminhar currículo para 
recrutamento@grupovs.com.br ou entrar em contato 
pelos telefones 3347-7721 ou 2126-3200.

LÍDER SERVIÇOS (Jaraguá) 
Função: MOTORISTA                                     Vagas: 9
Especificação / Perfil: Sexo masculino, com 
experiência, possuir carteira D para direção de F4000 
ou Sprinter na região metropolitana de Belo Horizonte. 
Salário: R$ 1.000,00 + benefícios (vale alimentação, 
vale transporte, comissão) e carro da empresa. Horário 
de trabalho integral (segunda a sexta, das 8h às 18h, 
44 horas semanais).
Função: AJUDANTE DE MOTORISTA               Vagas: 4
Especificação / Perfil: Sexo masculino, com ou sem 
experiência. Salário: R$ 700,00 + benefícios (vale 
alimentação, vale transporte).  Horário de trabalho integral 
(segunda a sexta, das 8h às 18h, 44 horas semanais).
Função: SUPERVISOR DE VENDAS                Vagas: 1
Especificação / Perfil: Sexo masculino, com experiên-
cia, possuir carteira B e veículo próprio. Salário: fixo + 
comissão (podendo atingir até R$ 4.500,00) + benefíci-
os (vale alimentação, vale transporte, comissão).  
Horário de trabalho integral (segunda a sexta, das 8h às 
18h, 44 horas semanais).  
Função: PROMOTOR DE VENDAS                Vagas: 10
Especificação / Perfil: Ambos sexos, 2º grau 
completo, com experiência, moto própria. Horário: 8h 

às 17h de segunda a sexta-feira e de 8h às 12h aos 
sábados. Salário R$ 724 + benefícios. 
Contato: Entrar em contato através do telefone 
3281-5245 ou enviar currículo para 
rh@liderservicos.com.br.

CONTAX 
Função: ATENDENTE DE CALL CENTER     Vagas: 200
Especificação / Perfil: Com ou sem experiência, 
acima de 18 anos, ensino médio concluído ou 
cursando e noções básicas de informática. 
Benefícios: salário fixo, VT, ticket, plano de saúde e 
odontológico, auxílio creche, possibilidade de 
crescimento e descontos em faculdades.
Contato: Enviar currículo para recrutar@contax.com.br 
ou elutfala@contax.com.br.

A&C 
Função: ATENDENTE DE TELEMARKETING  Vagas: 50 
Especificação / Perfil: Ambos os sexos, com ou sem 
experiência, acima de 18 anos, ensino médio completo, 
conhecimentos básicos em informática. Benefícios: 
salário fixo de R$ 678,00, lanche na empresa, convênio 
médico e odontológico, convênio com faculdades, 
seguro de vida, auxílio creche e possibilidade de 
crescimento. Carga horária de trabalho: 6h20 por dia.  
Contato: Enviar currículo para rafael.dourado@aec.com.br.

ST JUDE MEDICAL 
Função: AUXILIAR DE PRODUÇÃO             Vagas: 30
Especificação / Perfil: Ambos os sexos, vagas disponí-
veis também para PCD, 1º grau completo, mínimo 18 
anos. Remuneração compatível com o mercado + 
benefícios (Assistência médica e odontológica, vale 
alimentação, alimentação na empresa, seguro de vida 
em grupo, auxílio creche, convênio farmácia, VT).
Contato: Interessados encaminhar e-mail atualizado 
para rh@sjm.com com o assunto �Auxiliar de 
Produção� ou entrar em contato com Flávia pelo 
telefone 3888-5245.

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 emfocomidia@emfocomidia.com.br.
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Reforma faz parque receber públicos de todas as idades
Pista de skate, área arborizada, acade-

mia, playground, quadra de futebol. Citando 
esses atrativos daria para pensar que esta-
mos falando de um clube. Mas, na verdade, 
essa estrutura faz parte de um espaço públi-
co tradicional na região mais próxima do 
bairro Silveira. O Parque Municipal Ismael de 
Oliveira Fábregas é uma das áreas de lazer 
mais frequentadas da Região Nordeste de 
BH. Criado em 1999, em um terreno de 

2aproximadamente 10.200 m , o espaço é 
dividido em dois níveis. Um reservado à 
prática de esportes, com pista de skate e 
quadra poliesportiva e outro, à convivência e 
contemplação com bancos, jardineiras, 
�Academias a Céu Aberto�, brinquedos e uma 
flora agradabilíssima. A parte superior é 
muito frequentada por crianças de até 10 
anos e pessoas da melhor idade. Já na parte 
de baixo a juventude se esbalda nas partidas 
de futebol de salão e na pista para skate e 
bicicleta. O espaço é bem concorrido e está 
bem cuidado, já que uma recente reforma 
ocorreu em meados de 2012. Novas estrutu-
ras estão em desenvolvimento. Na ocasião, a 
pista de skate foi reformada, além da instala-
ção de um módulo de brinquedos mais 
resistente e da �Academia a Céu Aberto�, um 
novo espaço bem concorrido nas praças de 
BH. O novo playground foi feito com concreto 
armado, substituindo o de madeira, aumen-
tando a durabilidade e diminuindo a neces-
sidade de manutenção pela Prefeitura.

O espaço foi recentemente cercado e 
recebeu nova iluminação, motivo da alta 
frequência de crianças e idosos, já que a 
segurança aumentou. �Aqui é super tranquilo 
e a frequência é boa, principalmente na 
parte de cima. O pessoal mais velho curte 
muito junto às crianças. Essa harmonia está 
aqui desde a reforma. E agora com a recém-
instalada academia, a frequência aumentou 
e melhorou. Pela manhã e no final da tarde 
tem público garantido. Isso ajuda a reprimir a 
violência e o uso das drogas, pois a parte de 
baixo do parque ainda tem presença de 
alguns usuários. Mas vejo que a reforma 
mudou os ares do local, principalmente aqui 
em cima, que apresenta um clima bem 
familiar. A iluminação também nos ajudou a 
reprimir esses atos. Funcionamos até 20h 
sem maiores problemas. Além disso, temos 
uma feira na porta do Colégio Magnun, às 
sextas, quando vêm inúmeros pais e crian-
ças, reforçando o clima 'família'�, enaltece 
Otávio Gomes da Silva, vigilante do parque. 

Skate
O skate é febre no parque. Em 2012, 

Belo Horizonte sediou o projeto �Converse Fix 
To Ride�, que tem como objetivo reformar e 

revitalizar uma pista de skate de alguma 
cidade por ano e entregar para a comunida-
de um espaço que colabore com a evolução 
do esporte. A pista Nova Floresta, como é 
mais conhecida, foi escolhida por ser um dos 
pontos históricos do skate na capital. Com a 
reforma, além das melhorias, novos obstácu-
los foram acrescentados no espaço. De 
acordo com Róbson Machado, coordenador 
da divisão de eventos e educação ambiental 
da Fundação de Parques Municipais, a 
iniciativa partiu de um grupo de skatistas da 
cidade, que entrou em contato com a Conver-
se (Tênis All Star) e solicitou a intervenção na 
pista do Parque. �Como a Fundação de 
Parques já tinha o propósito de fazer uma 
revitalização no parque, negociamos o 
projeto de reforma da pista. A expectativa é 
que a população, e, principalmente, os 
skatistas, utilizem o parque com mais fre-
quência e que isto implique um melhor uso 
do espaço�, afirma. 

O espaço é usado ininterruptamente nos 
horários de funcionamento. A presença de 
jovens é intensa. �Eu frequento a pista cons-
tantemente há pouco mais de um ano, ou 
seja, um pouco antes da reforma. É um dos 
melhores lugares para andar de skate em BH. 
Todo mundo gosta daqui e os frequentadores 
são tranquilos�, exalta o estudante Pedro 
Henrique Matos.

Novo horário, novo hábito
Para que a população possa aproveitar 

as novas instalações, a direção está abrindo 
o parque mais cedo, às 6h, e fechando mais 
tarde, às 20h. �Esse novo horário é para que 
as pessoas aproveitem mais o esporte, tendo 
mais tempo para o uso da 'Academia a Céu 
Aberto' e para a pista de cooper. Lembramos 
aos moradores para não extrapolar esse 
horário, pois existe uma vizinhança que deve 
ser respeitada�, alerta Róbson. O coordena-
dor reforça: �Essa extensão de horário, a nova 
iluminação, os novos cercamentos e passei-
os, ajudam a reprimir problemas, como 
drogas e violência, pois aumentam a fre-
quência, e, consequentemente, a vigilância. 
Assim, contamos com a ajuda dos morado-
res e dos usuários que vêm abraçando o 
parque�. (João Paulo Dornas)

INFORMAÇÕES

Parque Municipal Ismael de Oliveira Fábregas
Endereço / Entradas: Ruas Salgueiro, 
Geraldo Bessa e Horta Barbosa 
Telefone: 3277-5621 / 3277-4882 
Site: www.portalpbh.pbh.gov.br 
Horário de Funcionamento: diariamente, das 
6h às 20h

FOTOS: FABILY RODRIGUES


